
D4J HQC HUE CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 

TRUNG BAA HQC Y DUC Bc 1p - Tr do - Hnh phüc 

CHUAN DAU RA CONG BO CONG KHAI 
(Ban hành kern theo Quyé't djnh s: 677a /QD-DHYD ngày 30 tháng 03 nárn 2020 

cia Hiçu truàng Trwô'ng Dcii hQc Y du'çrc, Dgi hQc hue) 

A. THÔNG TIN CHUNG 

1. Ten chu'ong irInh dào tao  (Ting Vit): K5 thu.t Xét nghirn Y hoc 

2. Ten chuoig trinh dào tao  (Ting Anh): Major in Laboratory Medicine 

3. Trinh dc dào tao: Dai h9c 

4. M ngành dào tao:  7720601 

5. Dôi tl.rç)'ng tuyên sinh: ThI sinh cIa dr thi xong k' thi THPT quc gia: có kt qua 
thi và giây chuxng nhn t& nghip (1ioic tuong duong). 

6. Thô'i gian dào tao:  4 nãin 

7. Loi hinh dào tao:  Chinh quy t.p trung 

8. S tin chi yêu cãu tM thiu: 137 (chua tInh GDTC, GDQP) 

B. MVC  TIEU vA CHUAN BAU RA CHUCNG TR!NH BAO TiO 

I. Muc tiêu dào to 

1. Miic tiêu chung 

Dào tao  Cir nhân K5 thut Xét nghim Y h9c có phm chat dao  diirc cüng nhi.r 

linh virc chuyên mon trong ngh K5 thut Xét nghim Y h9c, bit xót nghim lam 
sang, phát hiên nhanh tác nhân gay bnh ehInh xãc trên nn tang kin thirc v khoa h9c 

sirc khOe nói chung và kin thüc chuyên sâu v HOa sinh, Huy& hQc, Min dich h9c, 

Vi sinh h9c, K sinh trüng h9c.. .,có khã näng lam vic dc lap, sang tao, tir hçc va 

nghiên ciru khoa h9c dáp 1rng nhu cu bão v, chäm soc và nâng cao sue khOe nhân 

dan. 

2. Muc tiêu cu the 

Sau khi hoàn thành khOa hQc, h9c viên t& nghip có kin thirc, k5 näng vã näng 

liic tir chü và trách nhiêm: 

Kiên thirc 

- CO kin thrc khoa hoc co ban, y hoc co sy, nguyen 1 k thut- cong ngh vàJkin 
thñ'c chuyên mon ngânh h9c d giãi quyt dc 1p, sang tao  các vn d thuOc  ngành K 

thutXétnghirnYh9c; 
- Hiu bi& các nguyen 1, qui tic, quy trinh 4n hành, bão quán, bâo dirOng mt s 

l°ai trang thi& bj thuc ngành K5T thut Xét nghirn Y hçc. 

- Co kin thirc v phucmg pháp 1un khoa h9c trong thirc hành k5 thut, hoc tap, 

nghiên cO'u khoa h9c; 
- Hiu biêt ye pháp 1ut và các chInh sách ye cong tác bâo ye, chãrn soc vâ nãng cao 
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si'rc khoê nhân dan. 

• K5nang 

- Thirc hin thành thao the k thuat  xét nghim lam sang thông thithng và 1rng diing 
nhüng k5 thuat  mâi trong hoat dng chuyên ngânh. 
- Thirc hin duçic các xét nghim hang bat tai cong dông rnt cãch dc 1p hoc phi 
hcp vâi dng nghip. 
- Thixc hin, kim tra và giám sat các quy ch vô khun, quy djnh v s1r diing hoá cht, 
sinh phrn chuyën diving và an toãn sinh hQc trong phông xét nghim. 
- Tham gia t chirc và quãn l hott dng cüa mt phOng xét nghim y sinh hçc. 
- Tharn gia chi dao  tuyn và phông ch6ng djch. 
- Thirc hin duçc các bin pháp dam bão chAt krçing và kim tra chAt hrçing xét 
nghim. 
- Tham gia nghien cUu khoa hQc và tip can  thông tin t1r nhiu ngun, nhiu hinh thlrc 
kháe nhau. 

• Nang lirc tir chü và trách nhim 

- Tuân thñ các nguyen tAc, quy trInh k5 thuat xét nghirn, quy trinh dam bão chAt 
hrcing xét nghim; các quy djnh v an toàn lao dng, an toàn sinh h9c, sIx ditng, bão 
dung cc sIx vat chAt và các trang thit bj. 

- Tan tiiy vIxi sir nghip chäm sóc, bão v và nâng cao sIxc khoê nhân dan, ht lông 

phic vii ngithi bnh. 
- Ton trQng và chãn thành hçp tác vIxi dng nghip, gin giU và phát huy truyn tMng 

tót dçp cIxa ngãnh. 
- Trung thrc, khách quan, than tr9ng trong thirc hin các cong tác chuyên môn, CO tinh 
thin nghien clru khoa h9c và tIch circ hçc tap nâng cao trinh d chuyên mon nghip 

v1'. 

II. ChuAn dãu ra chiro'ng trInh dào tio và trInh d näng hrc yeu cu 

a) Kin thlrc 

- Kin thiirc chung trong toàn Di hçc Hu 

+ Kin thlrc v giáo diic chInh trj: Hiu và van  diing dixçic kiên thlrc v th giIxi quan, 

phuong pháp luan  elm chU nghia Mac-Lenin, Kinh t chInh trj Mác-Leenin, chü nghia 

xã hôi khoa hoc, tu tuIxng Ho ChI Minh và Ijch sIr Dâng Cong san Vit Nam vao cuôc 

sOng va ngh nghip. 

+ Kin thlrc v Quoc phOng — An ninh: cO chlmg chi Giáo di1c Qu& phOng-An ninh; van 

d1rng duçcc các kin thlrc quc phong-an ninh, dáp 1mg yêu cu xay dmg và bâo v T 

quôc. 

+ Kin thilic v giáo diic th chAt: Co chIrng chi Giáo diic th chAt, có sIre khOe dãp 

1mg yêu cu elm ngh nghip. 

+ Ngoai ngU: Dat  trInh d ngoi ngft ti thiu bac  3/6 hoac tucing drnmg theo Khung 

näng lire ngoai ng[t elm Vit Nam và theo QuyOt djnh s 333/QD-DHH ngày 21 tháng 3 

näm 2019 cüa Giám dc Dai  h9c Hu v vic ban hành Quy djnh cong nhan dirn tixcYng 
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throng giüa các chiimg chi ngoi ngft qu& t và cãc cp d) ngo1i ng[t không chuyën 
trong các chirong trinh dào tao dai hçc chInh quy tai  các don vj dào tto thuc Dai  h9c 
Hue. 

+ Kin thirc v Cong ngh thông tin: Dtt trInh dO cong ngh thông tin co ban theo 
chun kT nàng sir diing cong ngh thông tin quy djnh tai  Thông tu s6 03/2014!TT- 
BTTTT cüa BO trung BO Thông tin và Truyên thông. 

- Kién thirc chung theo linh virc, don vj dào tao 

+ Kin thirc v thng kê, tin h9c. 

+ Kin thirc v 4t 1-1 sinh, boa h9c. 

+ Kin thirc v sinh h9c, di truyên. 

+ Kin thirc v ting anh chuyên nganh. 

- Kiên thirc chung cho nhórn ngành 

+ Kin thüc v y hoc Co si. 

+ Kin thirc v y t cong cong. 

+ Kin thi'rc v k5 thut xét nghim Co ban. 

+ Kin thiirc v kirn soát nhim khun bênh viên. 

+ Kiên thirc ye t chiirc, quán 1, darn bão và kim tra chit lixçing xét nghiim 

- Kin thrc chung cüa nhOrn ngânh/ chuyên ngânh và b trq 

+ CO kin thcrc co ban v cu tao,  hoat dng và chic nang cüa co th con ngthi trong HC 

trng thai bInh thuông và bnh 1g.. 

+ Co kin thirc v nguyen the, quy trInh vn hành, bâo quãn, bão duOng mOt  s loai C 

trang thit bj dñng trong xét nghirn 

+ CO kin thirc v nguyen 1, Co ch các xét nghim sinh hóa, huyt h9c, vi sinh, k 

sinh trñng thông thuO'ng và mOt  s xét nghim chuyên sâu phic vi,i chin doán và diu 

tn bnh. 

+ CO kin thic v kirn tra và dam bâo chat 1ung xét nghim d cO kt qua chinh 
xác vã tin cy. 

+ Co kin thiirc co ban trong nghien cIru khoa hçc trong qua trInh thirc hành chuyên 
mon. 

+ Co kin thtrc trong linh virc giao tip, cong tác hiu qua vâi dng nghip và bnh 
nhân, gia dInh bnh nhân trong pharn vi thirc hành ngh nghip. 

+ CO kin thrc v pháp 1ut, chInh sách, kinh t van hóa - xa hOi trong cong tác chäm 
sóc, báo v và nâng cao sirc khOe nhân dan. 

- Kin thixc thirc tp và tét nghip 

+ Kik thirc v thirc tp ngh nghip. 

+ Kin thic ye thire tap cui khóa. 

b) K5 näng 

- K5 näng 1p  1un tu' duy và giãi quyt vn d. 
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+ T chlrc thi.rc hin t& y 1nh elm Bác sr, d xut các bin pháp xi'r 1 hçp 1. 

+ Sa clru và clap 1mg khi CO tInh hung cp cfru. 

+ T chlrc va quãn I dixçic các hot dng cüa mt phOng xét nghim y hçc. 

+ D xut di.rçc các sang kin trong thirc hin các k thut, bin pháp dam bào va 
kim tra chit hicing xét nghim. 

+ Khã näng giài quyt vn d phü hçrp vâi nhu cu cá nhân, các yu th van hóa, tin 
nguông elm cong  dng. 

+ Thtrc hin duçic cong vic hiu qua, phü hçp vâi ngun hrc ctja phiwng. 

- K5 nang nghiên clru và khám phá kin thlrc 

+ Co khã näng phát trin bàn than lien tiic thông qua tx he và phàn hi. 

+ CO khã näng tu duy môt each khoa hçc, hiu và thirc hin các nghiên clru khoa h9c 
c bàn trong linh virc xét nghim. 

+ Co khâ näng din giãi các thông tin tfr bang d 1iu khoa hçc và bit cách phân tIch, 
thit k các nghien elm khoa h9c lien quan dn chuyën mon. 

+ Co khã näng vit mt biên bàn chuyên mon mt cách chuyên nghip. 

- K57 näng tu duy h thong 

+ TIch hcp thro'c kin thlrc ca sâ nganh và kin thlrc chuyên nganh dê có th 1mg 
diing trong thrc hành chuyên mon. 

+ Trin khai các bin pháp dam bão và kim tra chit hrçmg xét nghim.. 

+ Kirn tra, giám sat dirçc các quy djnh v an toàn sIr diing hOa cht, sinh phm 

chuyên d1ing và an toàn sinh h9c trong phOng xét nghim. 

+ Th?c hin dirçc các xét nghim mt each dc 1p hoac pMi hçp vOi dng nghip. 

- Các k' nang nghê nghip 

+ Pha ch duoc niit s dung djch chun, thuc nhuOm,  thuc thlr, mOi trix?ing, sIr 
diing duçic các b thuc thlr (kit) phi1c vii cho cong tác xét nghim. 

+ Lam drnc các xét nghirn ph bin v huyt hçc, truyn máu, boa sinh, vi sinh, k 
sinh trüng, d5c  chit hQc lam sang và iiit s6 xét nghim chuyên sâu phiic v1i chn 
doán va diêu tn bênh. 

+ Thirc hiên duçc các xét nghim hang bat tai cong dông rnt each dc 1p hoc phi 
hcip vâi dng nghip. SIr diing và bào quàn duçc cac trang thit bj, hoá chit, sinh 
phm chuyên diing trong phOng xét nghim. 

+ Thrc hiên duc các bin pháp dam bâo cht hxcmg và kim tra chit hrng xét 
nghim, darn báo an toàn khi lam xét nghim. 

+ D9c và giâi thIch rnt s6 kt qua xét nghim thông thung. 

c) Nang 1ixc tir chIr và trách nghirn 

- Tu chñ và trách nhiêrn Ca nhân 

+ Thu'c hiên tuân thu theo chun mi1c ngh nghip, quy djnh Pháp 1ut và dao  dIre 

nghë nghip. 
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+ Nang 1irc tir hçc, lam vic dc 1p hoc khã näng lam vic nhóm trong cong vic 
hang ngày. 

+ Ti ml, chInh xác, khách quan, then  trng, trung thrc khi lam xét nghim. 

- Tr chü và trách nhim vOi ngh nghip 

+ Khiern tn h9c tip,  quan h và hçp tãc tt vâi dng nghip. 

+ Näng hic tu chü thrc hin và chju trách nhim các quyt djnh thrc hành lam sang. 

+ Chju trách nhim vài nhung kt qua lien quan dn qua trInh cung cp các djch v' 

chäm sOc trong phm vi thirc hành ngh nghip. 

+ Nang 1rc thirc hin nghien ciru, cp nht kin thirc lien tic trong ngh nghip thông qua 
các hoat dng nghiên ciru, các chrnmg trmnh dào tao. 

- Tir chñ và trách nhim vâi xã hôi 

+ Tan tiy vOi sir nghip chàm sOc và bão v sum khOe nhân dan, ht lông vi nguri 
bnh. Th hin thurc trách nhim trong cong tác chuyên mon. 

+ Co näng hrc hiu bit!có kin thiirc v cong dng và các vn d lien quan dn sure 
khOe cong dng. 

+ Co näng 1irc trong nhn thurc sfr ding các ehin lixçve náng cao sure khOe, chin doán 
cong dng khi thirc hânh ngh nghip. 
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