ĐẠI HỌC HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TT Huế, ngày 31 tháng 08 năm 2015

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
NGÀNH XÉT NGHIỆM Y HỌC
LIÊN THÔNG CHÍNH QUY TỪ CAO ĐẲNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số
/QĐ/ĐHYD ngày 31/08/2015
của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Huế)

1. Tên ngành đào tạo:
2. Trình độ đào tạo:
3. Thời gian đào tạo:
4. Danh hiệu tốt nghiệp:

Xét nghiệm y học
Đại học
1,5 năm
Cử nhân Xét nghiệm y học

A. MỤC TIÊU CHUNG
Đào tạo Cử nhân Xét nghiệm y học có y đức, có kiến thức khoa học cơ
bản, y học cơ sở, kiến thức và kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ ngành học ở
trình độ đại học; 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.
B. MỤC TIÊU CỤ THỂ
I. Kiến thức
1. Có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, nguyên lý kỹ thuật- công
nghệ và kiến thức chuyên môn ngành học để giải quyết độc lập, sáng tạo các vấn
đề thuộc ngành Kỹ thuật Xét nghiệm y học.
2. Hiểu biết các nguyên lý, qui tắc, quy trình vận hành, bảo quản, bảo
dưỡng một số loại trang thiết bị thuộc ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học.
3. Có kiến thức về phương pháp luận khoa học trong thực hành kỹ thuật,
học tập, nghiên cứu khoa học;
4. Nắm vững các quy định của pháp luật và chính sách liên quan đến công
tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân.
5. Có phương pháp luận khoa học trong các công tác chuyên môn và
nghiên cứu.
II. Kỹ năng
1. Thực hiện thành thạo các kỹ thuật xét nghiệm lâm sàng thông thường
và ứng dụng những kỹ thuật mới trong hoạt động chuyên ngành.
2. Thực hiện được các xét nghiệm hàng loạt tại cộng đồng một cách độc
lập hoặc phối hợp với đồng nghiệp.
3. Thực hiện, kiểm tra và giám sát các quy chế vô khuẩn, quy định về sử
dụng hoá chất, sinh phẩm chuyên dụng và an toàn sinh học trong phòng xét
nghiệm.
4. Tham gia tổ chức và quản lý hoạt động của một phòng xét nghiệm y
sinh học.
5. Tham gia chỉ đạo tuyến và phòng chống dịch.

6. Thực hiện được các biện pháp đảm bảo chất lượng và kiểm tra chất
lượng xét nghiệm.
7. Tham gia nghiên cứu khoa học và tiếp cận thông tin từ nhiều nguồn,
nhiều hình thức khác nhau.
8. Đạt trình độ ngoại ngữ, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và tin
học theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo.
III. Thái độ
1. Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân
dân, hết lòng phục vụ người bệnh.
2. Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp.
3. Trung thực, khách quan, nghiêm túc trong công việc chuyên môn.
4. Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ và những yêu
cầu nghề nghiệp.
5. Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và học tập
nâng cao trình độ.
C. VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP
1. Các cơ quan quản lý về y tế.
2. Các cơ sở y tế, các bệnh viện.
3. Các viện nghiên cứu, các Trường đại học, cao đẳng và một số ban ngành
có nhu cầu sử dụng Cử nhân Xét nghiệm y học.
D. KHẢ NĂNG HỌC TẬP NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI RA
TRƯỜNG
1. Tiến sỹ, Thạc sỹ.
HIỆU TRƯỞNG

GS.TS. CAO NGỌC THÀNH

