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(Ban hành kern iheo Quyt d/nh sO': 1 15a'QD-DHYD ngày 15 IhOng 01 nãrn 2020 cia 

Hiu tru'&ng Trz.rO'ng Dgi hQc Y dwxc, Dgi hoc hue,) 

A. THÔNG TIN CHUNG 
1. Ten cliuong trinh dâo tao  (Ting  Viet):  H sinh 
2. Ten. chuong trInh dào tao  (Tiêng Anh): Midwifeiy 
3. TrInh d dào tao: Dai hoc 
4. Ma ngânh dào tao:  7720302 
5. Di tuo'ng tuyén sinh: Thi sinh da dtr thi xong k' thi THPT quôc gia: cO kt qua 

thi và giây cIirng nhn tot nghip (hoc tuoiig dircing). 
6. Th?yi gian dào tao: 4 nãrn 
7. Loai hInh dào tao: ChInh quy tap trung 
8. S tin clii yêu cAu ti thiêu: 132 (chua tinh GDTC, GDQP) 

B. MVC  TIEU VA CHUAN DAU RA CHUNG TRNH DAO TiO (i4 H 
I. Muc tiêu dão tao 
1. Myc tiêu chung

. . . . . 
Sau khi hoàn thành chi.rcing trInh, sinh viên ngành ho sinh có the hiêu và glãi 

thIch thrcyc nhihig môi lien quan giCta xä hi, van baa, süc khôe cong  dông trong chäm 
soc bà mc và tré so sinh; CO kiên thirc và k näng trong chäm soc san phu và trê so sinh 
qua các th?.ii kSr: trithc khi mang thai, trong th?i k' thai nghén, trongchuyén da va sinh 
dé và trong th?yi gian hâu san; có kiên thirc, k näng chäm soc và ttr van cho phu nEi thuc 
hin các bin pháp ké hoach hóa gia dInh. 

2. Myc tiêu cy the 
Sau khi lioàn thành khOa hQc, hçc viên tM nghip có kin thirc, k nang và nang 

h.rc tu chit và trách nhiêm: 

• Kinthirc 
- CO kin thirc chung trong toàn Dai  hQc Hu v Giáo dijc chinh tr, an ninh quc phông. 
giáo dc the chat, ngoai ngit và cong ngh thông tin. 
- CO kin thrc nn tang cita khi kin thirc giáo diic Chuyên nghip v khoa hçc co ban. 
y hçc cci sir, tam 1' y hoc- dao dire y hQc, Pháp luât — To chirc y tê, sirc khOe môi tnrO'ng 
de có the img ding trong chuyên ngành H sinh. 
- Co kin thiirc nn tang và nâng cao ita nhóm kin thirc ngành và chuyên ngành trong 
linh vuc H sin.h dë có th chthn sOc san phii Va trê so sinh qua các thin k' và trong Iinh 
vrc chãm sOc sirc khOe siith san, k hoach hOa gia dInh. 

• K9 näng 
- Co khá näng1p luãn tu duy Va giäi quyt vtn d trong linh virc sari p1w khoa, so sinh 
phit hap vii bôi cánh van hOa, xã hôi, y te cng cong  và  dao  dire nghê nghip. 
- Co k5 näng tir nghiên ciru và khárn phá kin thirc. tr phát triên chuyen mon lien tc. 



- Co k näng tu duy h thông, tong hqp kin thüc chung cüa ngành và chuyên ngànli 
üng dung trong thuc hành chuyên mon phü hcip he thông y tê và huàng dn quôc gia. 
- Thuc hiên duçc các kS näng ngh nghip trong chäm soc bà mc và tré sa sinh qua các 
th?i ks', trong Iinh vrc chm soc sitc khôe sinh san và kê hoach boa gia dInh. 

Nang luc tir chit và trách nhiêm 
- CO näng luc tij chit và tiách nhiém Ca nhân tuân thit chutn mirc ngh nghip, quy dinh 
Pháp luât, dao ditc ngh nghip, tOn trçng giá tn và quyén con ngui ella phu nit, dng 
nghiép trong khi thuc hinh nghê nghiêp. 
- Co näng luc tu chit và trách nhiêm ngh nghiêp v các quyt djnh thirc hành lam sang 
cling nhti nli&ng két qua cO lien quan den qua trinh cung cap các dich vu chãm sOc trong 
pham vi thirc hành nghê nghip ella mInh. 
- Co nng 1irc tr chit và trách nhiêm vth xã hôi, vâi cong dng khi thuc hành ngh nghip 
dê nãng cao hiu qua cung cap d'ch vu y tê cho phu nIt và gia dInh hQ. 
II. Chun du ra chu'ong trInh dào tto và trInh d näng hc yêu cãu 
a) Kin thite 
- Kin thitc chung trong toàn Dai hc Hu 

+ Kin thitc v giáo duc chInh In: Hiêu và vn dung duçcc kiên thitc v th gith quail, 
phucmg pháp 1un clia chit nghia Mac-Lenin, Kiith té chInh tn Mác-Leenin, chit nghia 
xä hi khoa hQc, tu tuàng Ho ChI Mmli và lich sit Dãng Cong san Vit Nam vào cuc 
song và nghê nghip. 
+ Kin thitc v Quc phOng — An ninh: Co chlrng clil Giáo diic Quc phông-An ninh; vtn 
thing duqc các kiên thlrc quôc phOng-an ninh, dáp 1mg yêu câu xây dirng và bão v To quôc. 
+ Kin thllc v giáo duc th chat: Co chlrng chi Giáo duc th cht, cO slrc khOe dáp 1mg 
yéu câu ella nghê nghip. 

+ Ngoai ngit: Dat  lrInh d ngoai ngit ti thiu bc 3/6 hoãc tuo'ng &rang theo Khung näng 
lijc ngoai ngtr ella Viet  Nam và theo Quyét djnh so 333/QD-DHH ngày21 tháng 3 nam 
2019 ella Giám dc Dai  hoc Hu ye vic ban hành Quy dinh cong nhn diem tuong ducing 
gitta các chiirng chi ngoai ngit quôc té và các cap do ngoai ngit không chuyên trong các 
chtrong tririh dào tao dai hçc chInh quy tai  các doii v dào tao  thuc  Dai  hçc Hue. 

+ Kin thitc v Cong ngh thông tin: Dat  trInh d Cong ngh thông tin c bàn theo 
chuân ki näng sit diving cong ngh thông tin quy djnh tai  Thông ti.r so 03/201 4/TT-
BTTTT ella BO tnthng Bô Thông tin và Truyên thông. 
- Kin thiirc ehung theo linh v,rc, don vi dào tao 
+ Kin thitc v thng kê, tin hçc 
+ Kiên thlrc v vat 19-19 sinh, hOa hQc. 
+ Kin thiIrc v sinh hoc, di truyën. 
+ Kin thlrc v ting anli chuyên ngành. 

- Kin thitc chung cho nhóm ngành 
+ Kin thitc v y hoc Ca s6. 
+ Kin thlrc v y M cong cong. 
+ Kin thlrc ye diéu dung ca sà. 
+ Kin thitc v kiêm soát nhiêni khuân. 
- Kin thite ngànhl chuyén ngành và b trçY 
+ CO kin thitc trong linh virc quàn 19 hO sinh, dánh gilt và phltt trién ngh nghip. 



+ Co kin thiirc trong linh viic san khoa, sor sinli, xã hôi, y t cong cong. dao  düc ngh 
nghiêp tu van, chain soc thIch hcip cho bà mc, trê sor sinh và gia dInh cüa ho phti hcp 
v6i cáo yëu to van hóa cong  dong. 
+ Co kin thüc trong chain soc bà mc tnr&c khi mang thai và k hoach boa gia dInh. 
+ Co kin thüc trong chäm soc bà mc trong thyi k' thai nghen. 
+ Co kin thüc trong chãm sOc ha mc trong chuyn da và sinh dé. 
+ Co kin thüc trong chàm sOc bà mc sau dé. 
+ Co kin thüc trong chäm soc tré thi k' so sinh. 
+ Co kin thüc trong chäm soc phu nE phá thai. 
+ Co kin thüc co bàn trong nghiên cüu khoa hoc trong qua trInh thuc hành chuyên mOn. 
+ CO kin thüc trong linh vuc giao tip, cong tao hiu qua vài dng nghip và bênh 
nhân, gia dInh bnh nhân trong pham vi thrc hành nghê nghiêp. 
- Kin thüc thuc tap và t& nghiêp 
+ Kin thüc v thrc tp ngh nghiêp. 
+ Kin thiirc ye thre tap cuôi khóa. 
b) K näng 
- K näng 1p luau iii duy và giãi quyt vn d 
+ Co khà näng ti.r 1p luân tu duy giài quyt v.n d trong cong vic hang ngày và trong 
nhIng tmnh huông nguy co khi thuc hiên chãm sOc st'rc khOe bà mc trê em theo các 
chuân nang luc Bô y té quy dinh. 
+ Khá näng giãi quyt vn d phü hcip vâi nhu cu Ca nhân, các yu t van hóa, tin 
nguäng cUa cong dông. 
+ Khà näng 1p 1un, giãi quyt vn d man thu theo quy djnh cüa luât pháp, và các hu4rng 
dn quc gia ye djeh vi chain soc sue khOe bàmç tré em trong và ngoài thri k' thai nghén. 

+ Thuc hiên duoc cong vic hiêu qua, phü hcxp vâi ngun hrc dja phuong. 
- K9 náng nghiën cfru và khám phá kin thüc 
+ Co kha näng phat tnên ban than hen tue thông qua tu hoc va phan hOi ' 
+ Co khã näng tu duy môt each khoa hçc, hiu và thirc hiën các nghien cru khoa hoj' 
+ Co bàn trong linh vuc ho sinh. 
+ CO khá näng din giái các thông tin tr bang d 1iu khoa hQc và bitt each phân tIch, 
thiët k các nghiên ciiru khoa hpc lien quan den chuyên mon. 
+ Co khá näng vit môt biên bàn chuyên mon môt  each chuyên nghip. 
- K9 näng tix duy he thông 
+ TIch hap ducic kin thüc co sâ ngàith và kin thüc chuyën ngành dé có the ung diing 
trong thuc hành chuyên mOn. 
+ Xác dn1i duoc mi lien h chuyên ngành vâi h thng các ngành y hQc khác d Co 
the phôi hçp các chuyên khoa trong xr tn mt sO van de bat thu'&ng cila bà mc trong 
thai k' mang thai theo ding quy drnh và nguôn Iirc dia phuung. 
+ Thuc hiën diroc chn doán, can thip sm hoac  chuyn tuyn dOng 1iic, phu hqp phân 
tuyët k thutt trong h thông y té và phu hp huóng dn quôc gia. 
- Cáo k näng ngh nghip 
+ Co k9 nAng chäm sOc thIch hcip cho bà mc và tré so sinh và gia dInh hQ phñ hop vO'i 
yêu to van hóa cña cong  dông. 



+ Thuc hin duçic chäm soc sue khOe cho bà mc truóc khi mang thai dê nâng cao sue 
khOe gia thnlb, näng km chuãn. bi lam mc và thuc hiën kë hoach hóa gia dInh phü hap. 
+ Thixc hiên drne chm soc bàmc thi k' thai nghén bInh thumg và cO nguy cot, dir 
phông và phát hiên slrm tai bién san khoa dé xlr tn và chuyén tuyên kip  thi. 
+ Thuc hién duqc chäm soc bà me trong chuyên da vOi chat hrang cao, th trI và cp 
cru dirorc môt so tInh huông dam bâo bàmç và tnê sc sinh có sue khôe tot nliãt. 
+ Thuc hiên duçyc ehäm soc bà me sau dé toàn dién phii hcp v6i van hOa. 
+ Thuc hin duqc chäm soc tré thii k' so sinh vá tix vtn d119c tiêm chàng cho tré nhü nhi. 
+ Thijc hiên chäm sOc duqc cho phu nir mun kt thüc thai k' hotc n1ng phu nü hi 
say thai theo quy dinh cUa 1ut pháp và theo huâng dan quôc gia ye djeh vij chãm sOc 
sue khôe sinh san. 
+ Ung diing &rac các nguyen tAc giao tip v&i bénh nhãn,, gia dInh bênh nhãn Va dng nghiêp 
Irong chäm soc bnh hang ngày, khi xáy ra xung dot và frong các tinh huông cap cüu. 
c) Nang lirc tu chü và trách nghiêm 
- Tir chU và trách nhiêm Ca nhân 
+ Thuc hin tuñn thu theo chuan muG ngh nghip, quy djnh Pháp luât và dao due ngh nghip. 
+ Ton trQng giá tn quyn con ngi.thi cña phi nit, tré em và dng nghip trong khi thuc 
hânli nghê nghip. 
+ Nang lirc tu' hQc, lam vic dic 1tp hoäc khã nãng lam vic nhOm trong cong vic 
hang ngày hoäc khi cO tInh huông cap elm. 
- Tir chü và trách nhim vâi ngh nghiép 
+ Nang lire tir chü thuc hin và chu trách nhiêm các quyt dmli thuc hành Jam sang. 
+ Chju trách nhim vâi nhung kt qua lien quan dn qua trInh cung cp các dich vu 
chäm soc trong pham vi thuc hành nghê nghiép. 
+ Näng luc thic hien  nghién elm, cp nht kin thlrc lien tiic trong ngh nghip thông qua 
các hoat dông nghiên elm, các chuo'ng trinh dào tto. 
+ Co näng 1rc quan l, van hành các ngun lijc y t trong pham vi thinc hành h sinh báo 
dam các nguOn luc sIr dung dlmg miic dich, an toàn. 
- Tr chü và trách nliiêm vâi xã hôi 
+ Co näng 1rc hiu bit/cO kin thlrc v cong  dng và các vn d lien quan dn sIre 
khOe cong  dong. 
+ CO näng Jirc trong nhân thirc sIr dking  các chin krcrc nâng cao sIre khOe. chãn doán 
cong d6ng khi thçrc hành nghê nghip. 
+ Nang lirc tr chIr Va chju trách nhiêrn trong qua tninh thuc hành chãm soc sIre khOe 
sinh san cho gia dInh, xã hi và cong  dông. 
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