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CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 519/QĐ-YHP 

ngày 06  tháng 6  năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y  Hải Phòng) 

 

Tên chƣơng trình: Cử nhân Kỹ thuật y học 

Trình độ đào tạo: Đại học 

Ngành đào tạo: Kỹ thuật y học 

 Mã ngành đào tạo: 52720332 
Loại hình đào tạo: Chính quy 

 

 
1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

1.1. Mục tiêu chung 

 Đào tạo Cử nhân Kỹ thuật y học có y đức, có kiến thức khoa học cơ bản, y học 

cơ sở vững chắc; có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp ở trình độ đại học, làm chủ đƣợc 

các kỹ thật xét nghiệm thuộc các lĩnh vực: Vi sinh, Ký sinh trùng, Hóa sinh, Huyết học 

– Truyền máu, Miễn dịch và Giải phẫu bệnh, tham gia giải quyết các vấn đề sức khỏe 

cá nhân và cộng đồng; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, tự học và nghiên cứu 

khoa học đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. 

1.2. Mục tiêu cụ thể ( Chuẩn đầu ra) 

1.2.1. Kiến thức 

- Giải thích đƣợc nguyên lý và cơ chế của các xét nghiệm thông thƣờng. 

- Chỉ đạo đƣợc việc thực hiện các xét nghiệm hàng loạt tại cộng đồng. 

- Thực hiện đƣợc những biện pháp đảm bảo chất lƣợng và kiểm tra chất lƣợng xét 

nghiệm.  

1.2.2. Kỹ năng 

- Tham gia tổ chức và quản lý đƣợc hoạt động của một phòng xét nghiệm y sinh học ở 

tuyến Tỉnh. 

- Sử dụng và bảo quản đƣợc trang thiết bị phòng xét nghiệm, các hóa chất, sinh phẩm 

chuyên dùng. 

- Pha chế đƣợc các dung dịch chuẩn, thuốc nhuộm, thuốc thử môi trƣờng trong các 

lĩnh vực chuyên khoa, sử dụng đƣợc các bộ thuốc thử. 

- Làm đƣợc các xét nghiệm Huyết học truyền máu, Hóa sinh, Vi sinh, Ký sinh trùng, 

Miễn dịch, Tế bào và Giải phẫu bệnh. 

- Sử dụng tối thiểu đƣợc một ngoại ngữ để đọc, hiểu đƣợc tài liệu chuyên môn và thành 

thạo công nghệ thông tin để phục vụ cho quản lý, nghiên cứu khoa học. 

1.2.3. Thái độ 



-  Tận tuỵ với sự nghiệp chăm sóc , bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân , hết lòng 

phục vụ ngƣời bệnh. 

-  Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống 

tốt đẹp của ngành. 

-  Khiêm tốn học tập vƣơn lên. 

-  Coi trọng việc kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền.  

Chức danh sau khi tốt nghiệp: Cử nhân Kỹ thuật y học 

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp: Các bệnh viện, viện nghiên cứu, các 

cơ sở đào tạo cán bộ y tế và các cơ sở y tế khác.  

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 
- Thạc sỹ 

- Tiến sỹ 

2. ĐỐI TƢỢNG TUYỂN SINH: Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc 

tƣơng đƣơng. 

3. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO: 

Áp dụng “Quy chế Đào tạo đại học, cao học hệ chính quy theo hệ niên chế”, ban hành 

kèm theo Quyết định số 72/YHP-QĐ ngày 26 tháng 02 năm 2007 của Hiệu trƣởng 

Trƣờng Đại học Y Hải Phòng và  “Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy 

” ban hành theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

4. THANG ĐIỂM:  

Thực hiện theo “Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy” ban hành theo 

Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

5. CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

5.1. Khối lƣợng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo 

- Khối lượng kiến thức tối thiểu: 168 đơn vị học trình (đvht)  

- Thời gian đào tạo: 4 năm  

5.2. Cấu trúc kiến thức của chƣơng trình đào tạo  

TT Khối lƣợng học tập ĐVHT 

1 

2 

3 

4 

5 

- Kiến thức giáo dục đại cƣơng (không tính GDTC và GDQP) 29 

- Kiến thức cơ sở khối ngành 15 

- Kiến thức cơ sở ngành 29 

- Kiến thức ngành 74 

- Kiến thức bổ trợ 11 

6 - Thi tốt nghiệp 10 

Tổng cộng 168 

5.3. Khung chƣơng trình giáo dục 

5.3.1. Kiến thức giáo dục đại cương    

TT TÊN MÔN HỌC/HỌC PHẦN 
Tổng số 

ĐVHT 

Phân bố  

LT TH 

1.  Giáo dục thể chất* 4* 1* 3* 
2.  Giáo dục quốc phòng - an ninh* 11* 7* 4* 

3.  Những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 3 3 0 



4.  Những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 5 5 0 

5.  Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 3 3 0 

6.  Đƣờng lối cách mạng Việt Nam 4 4 0 

7.  Ngoại ngữ 1 4 4 0 

8.  Ngoại ngữ 2 4 4 0 

9.  Ngoại ngữ 3 4 4 0 

10.  Tin học  2 1 1 

5.3.2. Kiến thức cơ sở khối ngành và kiến thức cơ sở ngành   

TT TÊN MÔN HỌC/HỌC PHẦN 
Tổng số 

ĐVHT 

Phân bố  

LT TH 

1 Tâm lý - Đạo đức y học  3 3 0 

2 Sinh học -  Di truyền  3 2 1 

3 Lý sinh y học  2 2 0 

4 Hóa học đại cƣơng 2 2 0 

5 Xác suất thống kê y học 2 2 0 

6 Giáo dục sức khoẻ 3 2 1 

7 Tâm lý - Đạo đức y học  3 3 0 

8 Giải phẫu  3 2 1 

9 Mô học 3 2 1 

10 Sinh lý  4 3 1 

11 Sinh lý bệnh - Miễn dịch 2 2 0 

12 Dƣợc lý  2 2 0 

13 Cấp cứu ban đầu 2 1 1 

14 Nghiên cứu khoa học 2 2 0 

15 Nội bệnh học 2 1 1 

16 Ngoại cơ sở 2 2 0 

17 Dinh dƣỡng và an toàn thực phẩm 2 2 0 

18 Sức khoẻ môi trƣờng 2 2 0 

19 Dịch tễ học  3 2 1 

5.3.3. Kiến thức ngành và kiến thức bổ trợ 

TT TÊN MÔN HỌC/HỌC PHẦN 
Tổng số 

ĐVHT 

Phân bố  

LT TH 

1 Xét nghiệm cơ bản 4 2 2 

2 Xét nghiệm huyết học nâng cao 4 2 2 

3 Huyết học tế bào  4 2 2 

4 Huyết học đông máu 2 1 1 



TT TÊN MÔN HỌC/HỌC PHẦN 
Tổng số 

ĐVHT 

Phân bố  

LT TH 

5 Huyết học truyền máu 2 1 1 

6 Hoá sinh 1  3 2 1 

7 Hoá sinh 2  4 2 2 

8 Hoá sinh 3  4 2 2 

9 Hóa sinh 4  3 1 2 

10 Vi sinh 1  4 2 2 

11 Vi sinh 2  6 3 3 

12 Vi sinh 3  3 1 2 

13 Vi sinh 4  3 1 2 

14 Kỹ thuật Ký sinh trùng  11 5 6 

15 Y sinh học phân tử 4 2 2 

16 Giải phẫu bệnh vi thể 4 3 1 

17 Kỹ thuật giải phẫu bệnh lâm sàng 3 3 0 

18 Thực tế nghề nghiệp 6 0 6 

19 Kiểm tra chất lƣợng xét nghiệm 3 2 1 

20 Tổ chức quản lý và đảm bảo chất lƣợng xét nghiệm 6 3 3 

21 Chống nhiễm khuẩn bệnh viện 2 1 1 

22 Tổng hợp kiến thức chuyên môn và tốt nghiệp 10 5 5 

6. Hƣớng dẫn thực hiện 

  Sắp xếp nội dung và quỹ thời gian 

Nội dung Chƣơng trình đào tạo đƣợc sắp xếp các khối kiến thức theo thứ tự: 

Khoa học cơ bản - Y học cơ sở - Y tế công cộng - Y học lâm sàng 

Trên cơ sở chƣơng trình đào tạo của Nhà trƣờng, với sự hƣớng dẫn của Phòng 

Đào tạo và cố vấn học tập, sinh viên hoàn toàn chủ động trong việc xác định 

tiến trình học tập của bản thân. 

 Phƣơng pháp dạy học 

Kết hợp các phƣơng pháp giảng dạy : Thuyết giảng, thảo luận nhóm, viết 

chuyên đề, làm bài tập lớn, thực hành, cemina.... tăng cƣờng tính chủ động 

của sinh viên thông qua việc hƣớng dẫn sinh viên tự học, tự nghiên cứu tài 

liệu, nâng cao tính chủ động sáng tạo trong qua trình dạy và học. 

 Thực tập 

- Thực hành các môn khoa học cơ bản, y học cơ sở : tại các phòng thực hành 

chức năng tại các bộ môn, labo Trung tâm . 

- Thực tập tiền lâm sàng : Tại trung tâm Skillab của trƣờng 

- Thực hành tại bệnh viện : Tại các cơ sở thực hành chính nhƣ : BV hữu nghị 

Việt Tiệp Hải Phòng ; BV Đại học Y Hải Phòng ; BVĐK Kiến An ; BV Phụ 

sản Hải Phòng ; BV Trẻ em Hải Phòng ; BV Tâm thần Hải Phòng ; BV Lao 

và bệnh phổi Hải Phòng ; BV Y học cổ truyền Hải Phòng ; BV Việt Nam - 



Thuỵ Điển Uông Bí ; BVĐK quốc tế Hải Phòng ; BV quốc tế Green ; Viện Y 

học biển. 

- Thực tế tại cộng đồng 

Sinh viên đi thực tế cộng đồng vào thời gian: vào cuối năm thứ tƣ sau khi 

sinh viên đã học xong các môn học tại trƣờng. 

 Kiểm tra, thi 

Tùy theo các học phần, ngoài việc đánh giá quá trình học tập trên lớp của các 

sinh viên do giảng viên đánh giá. Mỗi học phần đều đƣợc đánh giá thông qua 

các bài kiểm tra thƣờng xuyên, thi giữa học phần và thi kết thúc học phần. 

Hình thức thi và kiểm tra phong phú nhằm đánh giá năng lực ngƣời học. 

 Thi tốt nghiệp: 
Thời gian ôn thi và khóa luận: theo Quyết định số 72/YHP-QĐ ngày 26 tháng 02 

năm 2007 của Hiệu trƣởng Trƣờng Đại học Y Hải Phòng và  “Quy chế Đào tạo 

đại học và cao đẳng hệ chính quy ” ban hành theo Quyết định số 25/2006/QĐ-

BGDĐT ngày 26/6/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Thời gian thi: theo Quy định thực tế của nhà trƣờng. 

Hình thức thi: có 2 hình thức: Thi lý thuyết/khóa luận và thi thực hành tay nghề. 

 

     HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 

  


























































































































































































































































