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Số: 33/2014/TT-BGDĐT 
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              Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2014 

 

THÔNG T  

Ban hành Quy đ nh về tiêu chu n đánh giá ch t l ng 

 ch ng trình đào t o điều d ng trình đ  đ i học, cao đẳng 
_____________________ 

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Luật giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo 

dục đại học; 

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, 

cơ quan ngang Bộ; 

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; 

 Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; 
Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về việc 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 

năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 
của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-

CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính 



 

 2 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; 
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng 

giáo dục; 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Quy định về tiêu 

chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ đại học, 

cao đẳng. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông t  này Quy định về tiêu chuẩn đánh giá 

chất l ợng ch ơng trình đào tạo điều d ỡng trình độ đại học, cao đẳng. 

Điều 2. Thông t  này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 11 năm 2014.   

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục tr ởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất 

l ợng giáo dục, Thủ tr ởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào 

tạo; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ơng; Thủ 

tr ởng các cơ quan quản lý các đại học, học viện, tr ờng đại học, tr ờng cao 

đẳng; Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu tr ởng các tr ờng đại học, tr ờng 

cao đẳng có thực hiện ch ơng trình đào tạo điều d ỡng trình độ đại học, cao 

đẳng; Giám đốc các tổ chức kiểm định chất l ợng giáo dục chịu trách nhiệm thi 

hành Thông t  này./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ;              
- Ban Tuyên giáo T ; 
- UBVHGDTNTNNĐ của Quốc hội; 
- Hội đồng Quốc gia Giáo dục và  
Phát triển nhân lực;                   
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
  cơ quan trực thuộc CP; 
- Cục KTrVBQPPL (Bộ T  pháp);  
- Kiểm toán nhà n ớc; 
- Nh  Điều 3;   
- Công báo;  
- Website Chính phủ; 
- Website Bộ GDĐT;                                  
- L u: VT, Vụ PC, Cục KTKĐCLGD.  

KT. B  TR NG 
TH  TR NG 
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B  GIÁO D C VÀ ĐÀO T O 

 

C NG HÒA XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAM 

Đ c lập - T  do - H nh phúc 

 

QUY Đ NH 

Về tiêu chu n đánh giá ch t l ng ch ng trình  
 đào t o điều d ng trình đ  đ i học, cao đẳng 

 (Ban hành kèm theo Thông tư số: 33/2014/TT-BGDĐT 

ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
 

 

Ch ng I 
QUY Đ NH CHUNG 

 

Điều 1. Ph m vi điều ch nh và đối t ng áp d ng 

1. Văn bản này quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất l ợng ch ơng trình 
đào tạo điều d ỡng trình độ đại học, cao đẳng. 

2. Văn bản này áp dụng đối với các đại học, học viện, tr ờng đại học, 

tr ờng cao đẳng (sau đây gọi chung là tr ờng) có thực hiện ch ơng trình đào tạo 
điều d ỡng trình độ đại học, cao đẳng và các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 2. Gi i thích từ ng  

Trong văn bản này, một số từ ngữ d ới đây đ ợc hiểu nh  sau: 
1. Chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ đại học, cao đẳng gồm: mục 

tiêu, chuẩn kiến thức, kỹ năng và chuẩn năng lực của ng ời học sau khi tốt 
nghiệp; nội dung đào tạo, ph ơng pháp đánh giá đối với mỗi môn học và ngành 
học, trình độ đào tạo; đảm bảo yêu cầu liên thông giữa các trình độ và với các 
ch ơng trình đào tạo khác. 

2. Chất lượng của chương trình đào tạo điều dưỡng là sự đáp ứng mục tiêu 
của ch ơng trình đào tạo điều d ỡng ở các trình độ cụ thể, đáp ứng các yêu cầu 
theo quy định của Luật giáo dục, Luật giáo dục đại học, phù hợp với nhu cầu 
sử dụng điều d ỡng của địa ph ơng, của ngành và xã hội. 

3. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng là 

mức độ yêu cầu và điều kiện mà ch ơng trình đào tạo phải đáp ứng để đ ợc 
công nhận đạt tiêu chuẩn chất l ợng giáo dục. 

4. Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo là việc đánh giá toàn bộ 
hoạt động liên quan đến ch ơng trình đào tạo trong cơ sở giáo dục dựa trên 
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các tiêu chuẩn đánh giá chất l ợng, bao gồm: mục tiêu và chuẩn đầu ra; 
ch ơng trình đào tạo; hoạt động đào tạo; đội ngũ cán bộ, giảng viên và nhân 
viên; ng ời học và công tác hỗ trợ ng ời học; cơ sở vật chất; tài chính; ng ời 
tốt nghiệp và hoạt động t  vấn việc làm. 

Điều 3. M c đích ban hành tiêu chu n đánh giá ch t l ng ch ng 
trình đào t o điều d ng trình đ  đ i học, cao đẳng 

1. Nhà tr ờng sử dụng tiêu chuẩn để tự đánh giá toàn bộ hoạt động liên 
quan đến ch ơng trình đào tạo điều d ỡng trình độ đại học, cao đẳng (sau đây 
gọi là ch ơng trình) nhằm không ngừng nâng cao chất l ợng đào tạo và giải trình 
với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất l ợng đào tạo của từng 
ch ơng trình cụ thể.  

2. Các tổ chức kiểm định chất l ợng giáo dục sử dụng tiêu chuẩn để đánh 
giá và công nhận ch ơng trình đạt tiêu chuẩn chất l ợng giáo dục. 

3. Ng ời học có cơ sở lựa chọn ngành học và nhà tuyển dụng lao động 
tuyển chọn nhân lực. 

 

Ch ng II 

TIÊU CHU N ĐÁNH GIÁ CH T L NG CH NG TRÌNH 

 

Điều 4. Tiêu chu n 1: M c tiêu và chu n đ u ra  

1. Mục tiêu của ch ơng trình đáp ứng các quy định hiện hành của Luật 
giáo dục đại học và đ ợc định kỳ rà soát, điều chỉnh, bổ sung. 

a) Mục tiêu của ch ơng trình đáp ứng mục tiêu giáo dục đại học; 

b) Mục tiêu của ch ơng trình đáp ứng mục tiêu đào tạo ngành điều 
d ỡng; 

c) Mục tiêu của ch ơng trình đ ợc định kỳ rà soát, điều chỉnh, bổ sung 

theo h ớng cải tiến và nâng cao chất l ợng. 
2. Chuẩn đầu ra của ch ơng trình đáp ứng yêu cầu sử dụng điều d ỡng 

trình độ đại học, cao đẳng.  

a) Nội dung chuẩn đầu ra thể hiện đầy đủ yêu cầu cần đạt đ ợc về phẩm 
chất chính trị, đạo đức, kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp theo yêu 
cầu của Chuẩn năng lực cơ bản của điều d ỡng Việt Nam do Bộ Y tế ban hành 

và Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều d ỡng viên do Hội Điều d ỡng Việt 
Nam ban hành; 
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b) Nội dung chuẩn đầu ra phù hợp với yêu cầu sử dụng điều d ỡng, đặc 
biệt là trong lĩnh vực thực hành, lâm sàng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe 
của ng ời bệnh, gia đình ng ời bệnh và cộng đồng, phù hợp với Việt Nam và 
hội nhập khu vực, quốc tế; 

c) Nội dung chuẩn đầu ra gắn với mục tiêu, sứ mạng của nhà tr ờng, phù 

hợp với thực tiễn địa ph ơng và yêu cầu của ngành. 

Điều 5. Tiêu chu n 2: Ch ng trình đào t o  
1. Việc xây dựng ch ơng trình đào tạo phải đáp ứng các yêu cầu của quốc 

gia và h ớng tới hội nhập quốc tế.  

a) Ch ơng trình đào tạo đ ợc xây dựng đáp ứng các yêu cầu chuyên môn, 

đạo đức nghề nghiệp, quản lý và pháp luật trong lĩnh vực điều d ỡng; 

b) Ch ơng trình đào tạo đ ợc xây dựng đảm bảo đáp ứng nhu cầu chăm 
sóc của ng ời bệnh, gia đình ng ời bệnh và cộng đồng; 

c) Ch ơng trình đào tạo đ ợc xây dựng gắn liền với chiến l ợc phát triển 
nhân lực, các chính sách y tế của quốc gia và h ớng tới hội nhập quốc tế. 

2. Ch ơng trình đào tạo đ ợc xây dựng nhằm đảm bảo các yêu cầu về 
kiến thức, kỹ năng và thực hành của ngành điều d ỡng. 

a) Ch ơng trình đào tạo bao gồm những vấn đề cốt lõi về kiến thức, kỹ 
năng và thái độ trong thực hành nghề nghiệp điều d ỡng; 

b) Ch ơng trình đào tạo thể hiện đ ợc việc chăm sóc con ng ời trong 
suốt cuộc đời và kết hợp với các vấn đề u tiên chăm sóc sức khỏe của quốc gia 
và khu vực; 

c) Ch ơng trình đào tạo đảm bảo ng ời học đạt đ ợc những kỹ năng thực 
hành lâm sàng thông qua sự h ớng dẫn, hỗ trợ và giám sát của các giảng viên 
lâm sàng và các cán bộ y tế khác tại các cơ sở y tế trong những hoàn cảnh khác 
nhau. 

3. Nội dung ch ơng trình đào tạo hỗ trợ việc phát triển và áp dụng các 
kiến thức, kỹ năng và thái độ của ngành điều d ỡng. 

a) Nội dung ch ơng trình đào tạo chú trọng đến quản lý điều d ỡng, 
chăm sóc ng ời bệnh và cải thiện chất l ợng chăm sóc; 

b) Nội dung ch ơng trình đào tạo chú trọng việc hỗ trợ nghiên cứu duy trì, 
tăng c ờng sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật trong cộng đồng; 

c) Nội dung ch ơng trình đào tạo chú trọng đến các vấn đề pháp lý và đạo 
đức trong chăm sóc sức khỏe phù hợp với sự đa dạng của văn hóa Việt Nam. 
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4. Ch ơng trình đào tạo đ ợc xây dựng trên cơ sở tham khảo ch ơng 
trình đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học về điều d ỡng có uy tín trong n ớc 
hoặc trên thế giới và có sự tham gia của các đối t ợng liên quan. 

a) Có tham khảo ch ơng trình đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học về 
điều d ỡng có uy tín trong n ớc hoặc trên thế giới; 

b) Có sự tham gia của các nhà khoa học chuyên môn điều d ỡng, giảng 
viên, cán bộ quản lý; 

c) Có sự tham gia của đại diện của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp liên 

quan đến điều d ỡng, nhà tuyển dụng lao động và ng ời đã tốt nghiệp. 

5. Ch ơng trình đào tạo có cấu trúc hợp lý, khoa học và có tính liên thông 

giữa các trình độ đào tạo về điều d ỡng và với các ch ơng trình đào tạo của các 
lĩnh vực khác. 

a) Cấu trúc ch ơng trình đào tạo quy định rõ các khối kiến thức, đảm bảo 
tính khoa học, tính hệ thống, có sự phân bố hợp lý giữa lý thuyết, thực hành về 
điều d ỡng và tự học, tự nghiên cứu; 

b) Có các học phần lựa chọn, học phần tích hợp, đáp ứng yêu cầu về kiến 
thức, kỹ năng, thái độ, năng lực cần đạt đ ợc theo mục tiêu và chuẩn đầu ra của 
ch ơng trình đào tạo; 

c) Cấu trúc ch ơng trình đào tạo hợp lý, đảm bảo có tính liên thông giữa 
các trình độ đào tạo trong mỗi tr ờng và giữa các ch ơng trình đào tạo về điều 
d ỡng ở trong và ngoài tr ờng. 

6. Có kế hoạch đào tạo và đề c ơng chi tiết đáp ứng yêu cầu đào tạo điều 
d ỡng và đ ợc định kỳ rà soát, đánh giá, điều chỉnh, bổ sung.  

a) Xây dựng và thực hiện đầy đủ kế hoạch đào tạo cho các hệ đào tạo 
khác nhau; 

b) Xây dựng và thực hiện đầy đủ đề c ơng chi tiết cho các học phần, môn 
học; 

c) Kế hoạch đào tạo, đề c ơng chi tiết đ ợc định kỳ rà soát, đánh giá, điều 
chỉnh, bổ sung theo h ớng cải tiến và nâng cao chất l ợng. 

Điều 6. Tiêu chu n 3: Ho t đ ng đào t o 

1. Công tác tuyển sinh ngành điều d ỡng đ ợc thực hiện nghiêm túc, 

khách quan, đảm bảo các yêu cầu sử dụng nhân lực trong lĩnh vực điều d ỡng.   

a) Tuân thủ các quy định tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo; 
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b) Số l ợng tuyển sinh phù hợp với năng lực đào tạo của cơ sở đào tạo và 
theo nhu cầu xã hội; 

c) Công khai, minh bạch quy trình tuyển chọn ng ời học của nhà tr ờng. 
2. Tổ chức thực hiện ch ơng trình đào tạo có hiệu quả. 

a) Sắp xếp, tổ chức khóa học tại tr ờng và tại cơ sở thực hành lâm sàng 

phù hợp theo từng cấp độ trong tiến trình đào tạo có đối chiếu với Chuẩn năng 
lực cơ bản của điều d ỡng Việt Nam để trang bị cho ng ời học những kiến thức, 
kỹ năng và thái độ cần thiết đáp ứng đ ợc nhu cầu chăm sóc sức khỏe của ng ời 
bệnh, gia đình ng ời bệnh và cộng đồng; 

b) Sử dụng các ph ơng pháp dạy và học đã đ ợc mô tả trong ch ơng trình 
đào tạo, chú trọng hoạt động dạy và học lấy ng ời học làm trung tâm, thúc đẩy 
hình thành kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phối hợp và khả năng ra quyết định chăm sóc 
cần có của ng ời điều d ỡng; 

c) Tổ chức dạy và học lý thuyết, thực hành, thực tập lâm sàng dựa trên 
năng lực và căn cứ vào những bằng chứng mới nhất, đáng tin cậy nhất. 

3. Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá ng ời học có hiệu quả và phù hợp 
với lĩnh vực điều d ỡng.  

a) Việc kiểm tra, đánh giá ng ời học đ ợc tổ chức nghiêm túc, đúng quy 
chế, đảm bảo chính xác, công bằng và khách quan; 

b) Thực hiện đổi mới việc kiểm tra, đánh giá; sử dụng các hình thức kiểm 

tra, đánh giá đa dạng, khách quan tạo động lực cho dạy và học; 

c) Hằng năm, tổ chức tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm và phổ biến kinh 

nghiệm đổi mới hoạt động kiểm tra, đánh giá, cải tiến hoạt động kiểm tra, đánh 
giá trên cơ sở thu thập ý kiến phản hồi từ ng ời học và giảng viên. 

4. Hoạt động thực hành nghề nghiệp đ ợc tổ chức có hiệu quả.  

a) Tổ chức cho ng ời học tham gia vào các hoạt động thực hành nghề 
nghiệp ngay từ năm thứ nhất để ng ời học có sự hiểu biết về nghề nghiệp và 
tham gia vào môi tr ờng chuyên nghiệp; 

b) Tổ chức các hoạt động thực hành nghề nghiệp tạo điều kiện cho ng ời 
học vận dụng lý thuyết vào thực tiễn và phát triển kỹ năng nghề nghiệp; 

c) Th ờng xuyên lấy ý kiến phản hồi từ cơ sở lâm sàng, ng ời học, giảng 
viên và nhân viên y tế về hoạt động thực hành nghề nghiệp.  

5. Kết hợp các hoạt động dạy và học với nghiên cứu khoa học trong đào 
tạo điều d ỡng. 
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a) Nhà tr ờng hoặc khoa, bộ môn có các biện pháp hữu hiệu kết hợp giữa 
dạy, học và nghiên cứu khoa học điều d ỡng; 

b) Nhà tr ờng hoặc khoa, bộ môn có các đề tài nghiên cứu khoa học về 
điều d ỡng, trong đó có sinh viên từ năm thứ hai trở lên của ch ơng trình tham 

gia; 

c) Nhà tr ờng hoặc khoa, bộ môn có các kết quả nghiên cứu khoa học về 
điều d ỡng đ ợc ứng dụng trong giảng dạy và học tập. 

6. Đảm bảo an toàn, chính xác và khoa học trong l u trữ kết quả học tập 
và rèn luyện của ng ời học, đảm bảo thuận lợi cho việc phổ biến, quản lý, truy 
cập và tổng hợp báo cáo. 

a) Có sự phân cấp, phân công trách nhiệm trong việc quản lý kết quả học 
tập và rèn luyện của ng ời học; 

b) Kết quả học tập đ ợc l u trữ bằng nhiều hình thức đa dạng, có phần 
mềm chuyên dụng để l u trữ kết quả học tập, đảm bảo an toàn và bảo mật; 

c) Việc l u trữ kết quả học tập thuận lợi cho việc quản lý, tổng hợp báo 
cáo và ng ời học truy cập kết quả học tập của bản thân. 

7. Các hoạt động đào tạo điều d ỡng đ ợc định kỳ đánh giá để cải tiến và 

nâng cao chất l ợng. 
a) Định kỳ triển khai đánh giá các hoạt động đào tạo; 

b) Có biện pháp giám sát thực hiện đánh giá định kỳ các hoạt động đào tạo; 

c) Có biện pháp cải tiến để nâng cao chất l ợng các hoạt động đào tạo 
theo kết quả đánh giá. 

Điều 7. Tiêu chu n 4: Đ i ngũ cán b , gi ng viên và nhân viên tham 

gia ch ng trình  
1. Đội ngũ cán bộ quản lý đào tạo điều d ỡng đáp ứng yêu cầu. 

a) Đội ngũ cán bộ quản lý đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định về đào 
tạo điều d ỡng trình độ đại học, cao đẳng; 

b) Đội ngũ cán bộ quản lý đ ợc phân định trách nhiệm và quyền hạn rõ ràng 

về quản lý tổ chức và quản lý hoạt động dạy và học; 

c) Định kỳ tổng kết đánh giá để nâng cao hiệu quả quản lý của đội ngũ 
cán bộ quản lý. 

2. Tr ởng khoa điều d ỡng đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Điều lệ 
tr ờng đại học, Điều lệ tr ờng cao đẳng và có kinh nghiệm công tác. 
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a) Có bằng tiến sĩ điều d ỡng hoặc tiến sĩ y khoa đối với Tr ởng khoa 
điều d ỡng đào tạo trình độ đại học và bằng thạc sĩ điều d ỡng hoặc thạc sĩ y 
khoa trở lên đối với Tr ởng khoa điều d ỡng đào tạo trình độ cao đẳng; 

b) Có kinh nghiệm dạy học và lâm sàng tối thiểu 10 năm đối với Tr ởng 
khoa điều d ỡng đào tạo trình độ đại học và 5 năm đối với Tr ởng khoa điều 
d ỡng đào tạo trình độ cao đẳng;  

c) Đ ợc đào tạo, bồi d ỡng và có kinh nghiệm về quản lý. 

3. Đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu về số l ợng và cơ cấu chuyên môn.   

a) Có đủ số l ợng giảng viên để thực hiện ch ơng trình đào tạo và nghiên 
cứu khoa học, tối đa 15 ng ời học/ giảng viên cơ hữu đối với trình độ đào tạo 

đại học và 20 ng ời học/ giảng viên cơ hữu đối với trình độ đào tạo cao đẳng; 

b) Đội ngũ giảng viên cơ hữu đảm nhận giảng dạy tối thiểu 70% khối l ợng 
của ch ơng trình đào tạo đại học và 60% khối l ợng của ch ơng trình đào tạo cao 

đẳng; 

c) Đội ngũ giảng viên đảm bảo cơ cấu phù hợp để giảng dạy lý thuyết, 
thực hành và lâm sàng. 

4. Giảng viên giảng dạy lý thuyết đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định. 

a) Giảng viên giảng dạy lý thuyết phần điều d ỡng có trình độ tối thiểu là 
thạc sĩ đối với đào tạo đại học và đại học đối với đào tạo cao đẳng; 

b) Giảng viên giảng dạy lý thuyết phần điều d ỡng có kinh nghiệm lâm 
sàng ít nhất 5 năm trong lĩnh vực chuyên môn đối với đào tạo đại học và 3 năm đối 
với đào tạo cao đẳng; 

c) Giảng viên giảng dạy lý thuyết phần điều d ỡng có chứng chỉ bồi d ỡng 
nghiệp vụ s  phạm, nếu ch a qua đào tạo s  phạm. 

5. Giảng viên giảng dạy thực hành lâm sàng đáp ứng các tiêu chuẩn theo 
quy định của Luật giáo dục và Luật giáo dục đại học. 

a) Giảng viên giảng dạy thực hành lâm sàng là những điều d ỡng viên và 

những nhà chuyên môn y tế khác có trình độ tối thiểu là đại học; 

b) Giảng viên giảng dạy thực hành lâm sàng phải thành thạo về lâm sàng 
và ph ơng pháp dạy - học lâm sàng trong chuyên ngành của họ; 

c) Cán bộ y tế tham gia h ớng dẫn thực hành lâm sàng phải có trình độ tối 
thiểu là đại học, thâm niên công tác trong lĩnh vực chuyên môn tham gia h ớng 
dẫn ít nhất 3 năm và phải đ ợc bồi d ỡng về nghiệp vụ s  phạm. 

6. Tuyển dụng giảng viên giảng dạy điều d ỡng đúng quy định. 
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a) Tuyển dụng giảng viên giảng dạy điều d ỡng theo Luật viên chức và 

các văn bản h ớng dẫn hiện hành; 

b) Tuyển dụng những giảng viên có khả năng và trình độ đạt chuẩn, phù 
hợp với chuyên ngành đào tạo điều d ỡng; 

c) Tuyển dụng những giảng viên có chuyên môn và năng lực để phát triển, 
thực hiện, đánh giá và điều chỉnh ch ơng trình giảng dạy. 

7. Giảng viên thực hiện tốt các nhiệm vụ đ ợc giao theo quy định của 
Luật giáo dục đại học.  

a) Giảng viên thực hiện đầy đủ và có chất l ợng ch ơng trình đào tạo; 

b) Giảng viên tích cực tham gia xây dựng kế hoạch đào tạo, biên soạn 
giáo trình, tài liệu giảng dạy của khoa, bộ môn; 

c) Hằng năm, giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học theo quy định. 

8. Giảng viên đ ợc phân công giảng dạy hợp lý và đ ợc tạo điều kiện 
nâng cao trình độ. 

a) Giảng viên đ ợc phân công giảng dạy theo đúng năng lực chuyên môn 
đ ợc đào tạo; 

b) Giảng viên đ ợc tạo điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; 

c) Giảng viên đ ợc tạo điều kiện nâng cao trình độ chính trị, ngoại ngữ và 

tin học.  

9. Giảng viên đ ợc định kỳ đánh giá năng lực và đ ợc tạo điều kiện để 
hoàn thành nhiệm vụ. 

a) Định kỳ tổ chức đánh giá về chất l ợng giảng dạy của giảng viên trên 

cơ sở đánh giá của đồng nghiệp và của ng ời học; 

b) Có các biện pháp hỗ trợ, tạo điều kiện để giảng viên hoàn thành nhiệm 
vụ giảng dạy; 

c) Giảng viên đ ợc hỗ trợ và tạo điều kiện trong việc h ớng dẫn nghiên 
cứu khoa học và h ớng dẫn thực hành. 

10. Có đội ngũ nhân viên đáp ứng yêu cầu đào tạo của ch ơng trình.   

a) Đội ngũ nhân viên đủ về số l ợng, đáp ứng yêu cầu về phẩm chất đạo 
đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; 

b) Đội ngũ nhân viên đ ợc định kỳ bồi d ỡng chuyên môn, nghiệp vụ; 

c) Đội ngũ nhân viên thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đ ợc giao. 

Điều 8. Tiêu chu n 5: Ng i học và công tác h  tr  ng i học  
1. Ng ời học đ ợc phổ biến đầy đủ các quy định cần thiết.   
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a) Tổ chức phổ biến, giới thiệu, quán triệt các quy định về tổ chức đào tạo, 

kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhà tr ờng 

cho ng ời học, cung cấp cho ng ời học tài liệu về cẩm nang đào tạo ngay từ khi 
mới nhập học; 

b) Định kỳ có các hoạt động phổ biến, giới thiệu, quán triệt các quy định 
về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo và nhà tr ờng cho ng ời học; 

c) Định kỳ rà soát, cập nhật các tài liệu phổ biến về tổ chức đào tạo, kiểm 
tra, thi và công nhận tốt nghiệp. 

2. Ng ời học đ ợc tạo điều kiện học tập và tham gia nghiên cứu khoa học. 

a) Có những chính sách và biện pháp tạo điều kiện cho ng ời học trong 
học tập; 

b) Có những chính sách và biện pháp tạo điều kiện cho ng ời học nghiên 
cứu khoa học, tỉ lệ ng ời học tham gia nghiên cứu khoa học tăng hằng năm; 

c) Có kinh phí sử dụng để hỗ trợ cho ng ời học trong học tập và nghiên 
cứu khoa học hằng năm. 

3. Ng ời học đ ợc tạo điều kiện rèn luyện t  t ởng chính trị, đạo đức, lối 
sống và tham gia tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các 
đoàn thể khác theo quy định của pháp luật. 

a) Quan tâm đến việc rèn luyện chính trị, đạo đức của ng ời học, tạo điều 
kiện cho ng ời học đ ợc tham gia tổ chức Đảng; 

b) Tạo điều kiện cho ng ời học tham gia công tác Đoàn, Hội và các hoạt 
động xã hội khác theo quy định của pháp luật; 

c) Ng ời học đ ợc tạo điều kiện rèn luyện lối sống lành mạnh và các kỹ 
năng sống.  

4. Ng ời học đ ợc đảm bảo các chế độ và đ ợc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ.  

a) Ng ời học đ ợc cung cấp thông tin và đảm bảo chế độ chính sách xã hội 
theo quy định; 

b) Ng ời học đ ợc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ học tập, các dịch vụ ăn, ở 
và giải trí; 

c) Ng ời học đ ợc tạo điều kiện bồi d ỡng sức khoẻ, phát triển thể chất 
và đ ợc đảm bảo về dịch vụ y tế học đ ờng. 

5. Ng ời học thực hiện tốt nhiệm vụ học tập và rèn luyện.   
a) Ng ời học tự giác, tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập và đạt kết quả tốt; 
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b) Ng ời học chủ động, tích cực rèn luyện t  t ởng chính trị và đạt kết 
quả tốt; 

c) Ng ời học chủ động, tích cực rèn luyện đạo đức, lối sống và đạt kết 
quả tốt. 

Điều 9. Tiêu chu n 6: C  s  vật ch t ph c v  ch ng trình 

1. Hệ thống th  viện của khoa, tr ờng đáp ứng yêu cầu. 
a) Có th  viện điện tử, đáp ứng yêu cầu truy cập thông tin để học tập, 

nghiên cứu của cán bộ, giảng viên, ng ời học; 

b) Có đủ sách, giáo trình chuyên ngành và tài liệu tham khảo tiếng Việt 
và tiếng n ớc ngoài, đáp ứng nhu cầu đào tạo ngành điều d ỡng; 

c) Công tác th  viện phục vụ có hiệu quả các hoạt động đào tạo của 
ch ơng trình. 

2. Hệ thống thiết bị dạy học, thiết bị y tế đáp ứng yêu cầu.   

a) Có đủ các thiết bị dạy học, thiết bị y tế đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học 
tập, thực hành, thí nghiệm; 

b) Có đủ các thiết bị dạy học, thiết bị y tế đáp ứng yêu cầu nghiên cứu 
khoa học; 

c) Có đủ các thiết bị dạy học, thiết bị y tế đáp ứng yêu cầu về quản lý điều 
hành. 

3. Hệ thống phòng chức năng, phòng học, phòng thí nghiệm, phòng thực 
hành, cơ sở thực hành lâm sàng đáp ứng yêu cầu.   

a) Có đủ số l ợng phòng chức năng, phòng học, phòng thí nghiệm, phòng 
thực hành, cơ sở thực hành lâm sàng; 

b) Các phòng chức năng, phòng học, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, 

cơ sở thực hành lâm sàng đảm bảo đủ diện tích và đúng quy cách; 

c) Các phòng chức năng, phòng học, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, 

cơ sở thực hành lâm sàng đ ợc sử dụng có hiệu quả. 

4. Cơ sở vật chất phục vụ giáo dục thể chất đáp ứng yêu cầu.   

a) Có đủ điều kiện về cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu giáo dục thể chất 
của ch ơng trình; 

b) Có đủ điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức các hoạt động thể dục thể 
thao khác nhằm nâng cao sức khoẻ và phát triển thể chất cho ng ời học; 

c) Cơ sở vật chất phục vụ giáo dục thể chất đ ợc sử dụng có hiệu quả. 
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5. Có các biện pháp cải tiến nâng cao chất l ợng cơ sở vật chất phục vụ 
ch ơng trình. 

a) Định kỳ đánh giá chất l ợng và hiệu quả sử dụng các phòng học, 
phòng chức năng và có các biện pháp cải tiến nâng cao hiệu quả sử dụng; 

b) Định kỳ đánh giá chất l ợng và hiệu quả sử dụng các phòng thí 
nghiệm, phòng thực hành, cơ sở thực hành lâm sàng và có các biện pháp cải tiến 
nâng cao hiệu quả sử dụng; 

c) Định kỳ đánh giá chất l ợng và hiệu quả sử dụng các cơ sở vật chất 
khác và có các biện pháp cải tiến nâng cao hiệu quả sử dụng. 

Điều 10. Tiêu chu n 7: Công tác tài chính ph c v  ch ng trình  
1. Có kế hoạch tài chính và quản lý tài chính đảm bảo cho hoạt động đào 

tạo điều d ỡng. 

a) Có dự trù kinh phí hằng năm cho ch ơng trình đào tạo rõ ràng, chi tiết; 

b) Có sự tham gia của các đơn vị thực hiện ch ơng trình trong việc xây 
dựng kế hoạch và phân bổ tài chính cho các hoạt động của ch ơng trình; 

 c) Đảm bảo kinh phí đ ợc phân bổ đúng quy định, phục vụ hiệu quả các 
hoạt động của ch ơng trình, đáp ứng yêu cầu rèn luyện nghiệp vụ chuyên môn 

và thực tập, thực hành lâm sàng của ng ời học.  

2. Thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát, đánh giá và báo cáo về tài chính 
theo quy định. 

a) Có hệ thống văn bản, biểu mẫu quản lý các hoạt động tài chính; 

b) Hằng năm, có báo cáo quyết toán và đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn 
tài chính phục vụ hoạt động của ch ơng trình; 

c) Kết quả kiểm toán hằng năm cho thấy không có những vi phạm về tài chính. 
3. Có các nguồn tài chính hợp pháp phục vụ ch ơng trình. 

a) Có nguồn tài chính hợp pháp hỗ trợ các hoạt động đào tạo của ch ơng 
trình; 

b) Có nguồn tài chính hợp pháp hỗ trợ công tác nghiên cứu khoa học của 
ch ơng trình; 

c) Có chiến l ợc để tăng kinh phí của các nguồn thu hợp pháp để đáp ứng 
các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học.  

4. Thực hiện công khai tài chính và có cơ chế để cán bộ, giảng viên tham 
gia kiểm tra và giám sát tài chính. 
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a) Có quy chế chi tiêu nội bộ minh bạch và hợp lý đ ợc xây dựng trên cơ 
sở lấy ý kiến rộng rãi của mọi thành viên trong khoa, tr ờng; 

b) Có cơ chế để cán bộ, giảng viên tham gia kiểm tra và giám sát tài chính; 

c) Công khai tài chính hằng năm cho cán bộ, giảng viên tham gia đóng 
góp ý kiến. 

Điều 11. Tiêu chu n 8: Công tác đánh giá ng i tốt nghi p và ho t 
đ ng t  v n vi c làm  

1. Thực hiện tốt việc đánh giá ng ời tốt nghiệp. 

a) Xây dựng các bộ tiêu chuẩn đánh giá ng ời tốt nghiệp về phẩm chất, t  
t ởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp và năng lực; 

b) Sử dụng bộ tiêu chuẩn đánh giá ng ời tốt nghiệp theo đúng quy trình 
và ph ơng pháp khoa học; 

c) Việc đánh giá đảm bảo công bằng, khách quan và cho kết quả chính xác. 

2. Thực hiện đánh giá tình hình việc làm của ng ời tốt nghiệp. 

a) Có bộ phận chuyên trách về công tác liên quan đến ng ời tốt nghiệp 
sau khi ra tr ờng; 

b) Xây dựng cơ sở dữ liệu về ng ời tốt nghiệp sau khi ra tr ờng và 

th ờng xuyên cập nhật thông tin; 

c) Định kỳ thực hiện điều tra về tình hình việc làm của ng ời tốt nghiệp sau 

khi ra tr ờng. 

3. Triển khai các hoạt động t  vấn nghề nghiệp và việc làm cho ng ời tốt 
nghiệp.  

a) Hằng năm, tổ chức các hoạt động t  vấn nghề nghiệp và việc làm cho 
ng ời học sắp tốt nghiệp; 

b) Ng ời học đ ợc huấn luyện, t  vấn về các kỹ năng tìm việc làm; 

c) Có mối liên hệ th ờng xuyên với các nhà tuyển dụng và ng ời tốt 
nghiệp sau khi ra tr ờng để t  vấn, giới thiệu việc làm cho ng ời học.  

    

Ch ng III 

T  CH C TH C HI N 

Điều 12. Trách nhi m c a các B , ngành và Uỷ ban nhân dân t nh, 
thành phố tr c thu c Trung ng 

 1. Các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ơng có tr ờng thực hiện ch ơng trình đào tạo điều d ỡng trình độ đại học, cao 
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đẳng chịu trách nhiệm đảm bảo những điều kiện cần thiết để ch ơng trình đạt 
tiêu chuẩn chất l ợng giáo dục. 

 2. Bộ Y tế có trách nhiệm phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, 
giám sát các tr ờng có ch ơng trình đào tạo điều d ỡng trình độ đại học, cao 
đẳng việc thực hiện Quy định này.  

Điều 13. Trách nhi m c a tr ng th c hi n ch ng trình đào t o 

điều d ng trình đ  đ i học, cao đẳng 

Các tr ờng có thực hiện ch ơng trình đào tạo điều d ỡng trình độ đại 
học, cao đẳng căn cứ vào tình hình cụ thể của tr ờng để lập kế hoạch xây dựng 
ch ơng trình đạt tiêu chuẩn chất l ợng giáo dục cho từng giai đoạn và có các 
biện pháp thực hiện tốt kế hoạch đề ra. 

Điều 14. Trách nhi m c a các t  ch c kiểm đ nh ch t l ng giáo d c  
Các tổ chức kiểm định chất l ợng giáo dục căn cứ vào các tiêu chuẩn này 

để đánh giá, xem xét và công nhận ch ơng trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất 
l ợng giáo dục cho từng giai đoạn./. 

 KT. B  TR NG 
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