D4J HQC HUE

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM

TRIfNG Di4d HOC Y DIJ'QC

Dc 1p - Tir do - Hanh phüc

CHUAN DAU RA CONG BO CONG KHAI
(Ban hành kern theo Quyê't djnh só: 676a /QD-DHYD ngày 30 tháng 3 nám 2020
cza Hiu trzthng Trwàng Dgi hQc YDircrc, Dai hQc hue)

A. THÔNG TIN CHUNG
1. Ten chwing trInh dâo to (Ting Vit): Diu du&ng
2. Ten chucing trInh dào tao (Ting Anh): Nursing
3. TrInh do dào tao: Dai hoc
4. Ma ngành dào tto: 7720301
5. Di tu9ng tuyn sinh: ThI sinh d dir thi xong k' thi THPT quc gia: có kt qua thi
và giy chñiig nhn tt nghip (hoc tuong duo'ng).
6. ThOi gian dào tao: 4 nàm
7. Loi hInh dào tao: ChInh quy tp trung
8. So tIn chi yêu cu ti thiêu: 137 (chu'a tInh GDTC, GDQP)
B. MVC TIEU VA CHUAN DAU RA CHIXJNG TRINH DAO TJO
I. Muc tiêu dào tao
1. Mic tiêu chung
Sau khi hoàn thành chuong trInh, sinh viên ngành diu duOng cO k näng giao tip
tat; có th hiu và giài thIch ducc nhüng mi lien quan giUa xà hi, van hóa, sirc khOe cong
dng trong chärn sOc nguôi bnh; cO kin thirc và k5 näng thirc hành ngh theo tiêu chun
nãng hrc ngh diu duO'ng i trInh d dai hoc; cO kiên thirc và k nàng trong chäm soc ngithi
lan có bnh 1 Nôi khoa, Ngoai khoa, chäm soc tré em, chàm sOc bàmç truâc, trong và sau
sinh, chàm sOc ngithi bnh cp cliru và chäm soc tIch cixc, chäm soc nguai bnh có bnh
truyn nhirn, chàrn soc src khoé nguii cao tui; có khà näng lam vic dc 1p, sang tao,
ti h9c và nghiên curu khoa h9c cci bàn dáp 1mg nhu câu bâo v, chäm sOc Va nâng cao sIre
khOe nhân dan.
2. Miic tiêu ci the
Sau khi hoàn thành khóa h9c, hçc viên tht nghip cO kin thIre, k näng và näng hxc tu
chIt và trách nhiërn
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• Kin thirc
- Co kin thirc chung trong toân Dai h9c Hu v Giáo diic chInh trj, an ninh quc phông,
giáo diic th chit, ngoi ngü và cong ngh thông tin.
- CO kin thirc nn tang cüa khi kin thirc giáo dc Chuyên nghip v khoa hoc c
ban, y hçc c sâ, tarn 1 y h9c- dao dirc y hoc, Pháp 1ut — T chirc y th, sirc khOe môi
tmng d co th irng diing trong chuyên nganh Diu thröng
- Co kin thirc vfrng yang v khoa h9c x hi, khoa h9c tir nhiên, khoa h9c chuyên
nganh v khi ngành khoa h9c sirc khoê và ngành diu dirOng; cãc nguyen tc thirc hành
diu duOng, chàrn sóc; thy bnh nhân và gia dinh lam trung tarn; cO kiEn thtrc vng yang
v sir tác dng qua lti giüa môi tru?mg và sirc khOe con nguxi; các bin pháp duy trI và câi
thin diu kin sng d bão v, chäm soc và nâng cao sirc khóe nhân dan.
• K5 näng
- Dào to cir nhân diu duorng phâi cO k nàng th?c hin các hoat dng lien quan dn
nhân dinh vn d& phân tIch và giãi quy& thrcic nhUng vn d d?a trén y hçc btng chirng
và giao tip hiu qua vOi ngix?i bnh, dng nghip và cong dng.
- Co k5 näng tr nghien ci.'ru và khám phã kin thirc, ttr phát frin chuyen mon lien tiic.
- CO k5' näng tu duy h thng, thng hçip kin thüc chung cüa nganh và chuyen nganh
i'rng diing trong thirc hành chuyen mon phü hçip h thong y t va huàng dn quc gia.
• Nang lrc tir chü và trách nhim
- Co nãng hrc tir chü và trách nhirn cá nhân tuân thu chun mirc ngh nghip, quy dinh
Pháp 1ut, dao dirc nghê nghip, ton tr9ng giã trj và quyên con ngui cüa phii nü, dông
nghip trong khi thijc hành ngh nghip.
- Co näng 1?c tir chü và trách nhim ngh nghip v các quyt djnh thirc hânh lam sang
cung nhix nhung kt qua cO lien quan dn qua trmnh cung cp các djch vi1 chäm sOc trong
phtrn vi thirc hành ngh nghip cüa rnInh.
- CO näng luc tix chü và trách nhirn vâi xã hi, vYi cong ding khi thirc hành ngh
nghip d nâng cao hiu qua cung cp djch vii y t cho phii nü và gia dinh h9.
- CO tác phong hành ngh chuyên nghip theo nhttng chun imrc dao dirc, pháp 1 và
tOn trQng các giã trj van hOa da dng.
II. Chuãn dãu ra chu'ong trinh dão to vã trInh d näng 1rc yen cu
a) Kin thuc
- Kiên th(rc chung trong toàn Di hQc. Hue
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+ Kin thi'rc v giáo diic chInh trj: Hiu và van di1ng thrçc kin thirc v th giOi quan,
phuong pháp luan cüa chü nghia Mac-Lenin, Kinh t chInh trj Mác-Leenin, chñ nghTa x
hi khoa hQc, tu tuâng Ho Chi Minh và ljch si'r Dâng Cong san Vit Nam vào cuôc s6ng
va ngh nghip.
+ Kin thirc ye Quôc phông — An ninh: có chirng chi Giáo diic Quc phOng-An ninh; van
diing du'qc các kiên thirc quôc phOng-an ninh, dãp img yêu cu xây dimg va bào v T quc.
+ Kin thirc ye giáo diic th cht: CO ching chi Giáo diic th cht, có sirc khOe dáp irng
yëu cu cira ngh nghip.
+ Ngoti ngtr: Dat trInh d ngoai ngü ti thiu bac 3/6 hoac tuang dung theo Khung nàng
hrc ngoai ng& cüa Vit Narn và theo Quyêt djnh so 333/QD-DHiH ngày 21 tháng 3 nàm 2019
cüa Giám dc Dai hc Hue v vic ban hành Quy djnh cong nhan dim trnmg duang gifta cac
chimg chi ngoai ngü quc t và các cp d ngoai ng& không chuyên trong các chrnmg trInh
dào tto dai h9c chInh quy tai các dcn vj dào tao thue Dai h9c Hu.
± Kiên thirc ye Cong ngh thông tin: Dt trInh d cong ngh thông tin eq bàn theo
chun ki nang sir dirng cOng ngh thông tin quy djnh tai Thông tu s 03/2014/TT-BTTTT
cira Bi trrnrng B Thông tin và Truyn thông.
- Kin thirc chung theo linh vre, dcm vj dào tao
+ Kin thirc v tMng kê, tin h9c
+ Kin thirc v vat 1-1 sinh, hOa hQc.
+ Kin thirc v sinh hoc, di truyên.
+ Kin thirc v ting anh chuyên nganh.
- Kiën thirc chung cho nhOrn nganh
+ Kiên thi'rc ye y hoc co s.
+ Kin thirc ye y tê cOng cong.
+ Kin thirc v diu dung cq sir.
+ Kin thIrc v kirn soát nhim khun.
- Kiên thirc ngànhl chuyên ngành và b trçi
+ Kin thire trong linh virc k5 näng giao tip trong thirc hành Diu duOng
+ Kin thire trong chàrn soc sire khoé nguiri iOn cO bnh Ni khoa
+ Kiên thirc trong chärn sOc nguiri bnh cp cOn & chärn sOc tIch c1rc
± Kiën thirc trong chäm sOc sire khoê ngu?i cao tui
+ Kin thiirc trong chäm soc sire khoé nguiri iOn cO bnh Ngoai khoa

+ Kin thrc trong chäm soc sirc khoê phii nir, bà mc, gia dmnh và chäm sOc diu duo'ng
+ Kin thirc trong chäm soc tré sIrc khoé tré em
+ Kin thi.'rc trong chärn sOc ngui benh truyn nhim
+ Kin thirc trong chäm sOc surc khOe tam than
+ Kin thüc trong chAm soc ngi.thi cn di.rçc phiic hi chirc nàng
+ Kin thirc trong chäm sOc src khóe cong dng
+ Kiên thtrc trong quãn l diu dung
+ Kin thic trong chäm sOc src khOe ngui berth Lao, Da lieu, Mit, Tai MUi h9ng,
Rang ham mat.
+ Kin thirc v Ni, Ngori, San, Nhi
+ Kin thirc Ca ban trong nghiên ciru khoa h9c trong qua trInh thirc hành chuyên mon
kin thirc trong linh virc giao tip, cong tác hieu qua vOi dng nghip và berth nhan, gia
dInh beth nhân trong phm vi thirc hành ngh nghip.
- Kin thirc thirc tp va t& nghip
+ Kin thirc v thirc tp ngh nghip.
+ Kin thüc v thuc tap cui khOa.
b) K5 näng
- K5' nang 1p lun tir duy và giâi quyt vn d
+ Co khà nang tir lap lun w duy giài quyt vAn d trong cong viec hang ngày và trong
nhung tinh hung nguy cci khi th?c hien chäm sOc sirc khOe bà mc trê em theo các chuAn
näng lrc B y té quy djnh.
+ Khã näng giãi quyt vAn d phii hap vOi nhu câu Ca nhân, các yu

th van hóa, tin

ngirO'ng cOa cong dông.
+ Khà nang 1p lun, giãi quyt vAn d tun thu theo quy djnh cüa lust pháp, va các huOng
dn quc gia v djch vti chim soc sirc khOe bà mc tré em trong và ngoài th?yi k' thai nghen.
+ Thirc hien thrçic cong viec hieu qua, phii hap vâi ngun hrc dja phirnng.
- K nãng nghien ciru và khám phá kiên thirc
+ CO khá näng phát trin bàn than lien tiic thông qua t1r h9c và phãn hi.
+ Co khà nãng tu duy mt each khoa hQc, hiu và thrc hien các nghiên cr'ru khoa hçc
+ Ca bàn trong linh virc Diu dung.
+ CO khá nàng din giài các thông tin tü bang dü lieu khoa hçc và bi& cách phân tIch,
thiêt k các nghiên cüu khoa h9c lien quan dn chuyén mon.
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+ Co khâ nãng vit mt biên ban chuyên mon mt each chuyên nghip.
- Ky näng Pr duy h thng
+ TIch hcip duçc kin thirc cci sO ngành và kin thirc chuyên ngành d có th i'rng ding
trong thirc hãnh chuyën mon.
+ Xác djnh drrcc mé,i lien h chuyên nganh vài h thng các nganh y h9c khác d có
th phi hçip các chuyên khoa trong xà tn mt sé vn d theo di'ing quy djnh và ngun lirc
dja phircmg.
+ Thuc hiên duoc chAn doán, can thip sam hoc chuyn tuy&n dñng lUc, phü hçip phân
tuyt k5 thut trong Ii thng y t và phü hç'p hi.râng dn quc gia.
- Các k5 näng ngh nghip
+ Thirc hin dy dñ và thành tho, 1p k hoch thirc hin và t chrc thirc hin quy
trinh diu du0ng khi chäm soc ngithi bnh
+ Thirc hành darn bâo sir an toàn, dam bâo eht hrçmg chàm soc toàn din n djnh và
lien ti1c. Cung cp môi tnr?mg chäm soc an toàn và quán 1 nguy c
+ Sr di,ing thuc hçp l, an toàn
+ Thirc hin duçic chàm soc ngithi bnh vói chtt krçing cao, xi:r trI và cp ciru chxcic
rnt s tInh hung dam bâo nglr&i bnh có sirc khöe t& nht
+ Thirc hành chäm soc phü hçip vâi van hóa ngai bnh. Co dü khâ nang cung cp và
hcip tác trong chäm sOc, thông tin giao tip vâi ngui bnh, dng nghip và cong dng. +

9c j)

Thirc hin các imi quan h hcip tác vâi nhOrn chäni sOc sure khOe
+ Ta vAn, giáo diic sure khOe cho ngithi bnh. Tharn gia phông bnh và phát hin sam
các djch bnh tui dja phuGng, d xuAt cãc bin pháp phi hçip d phOng chng djch ?ñ bnh
Va cong dng
+ T chIrc thurc hin tM y lnh cOa thây thuOc, d xuAt các bin pháp xfr 1 hçip 1, pMi
hçp vai thy thuc d chärn soc và nâng cao surc khOe nguai bnh
+ Ap diing Y h9c c6 truyn trong cong tác chäm soc và phOng bnh.
+ Tharn gia cong tác quân 1" nganh, th?c hành nghiên curu khoa h9c diu diiang, t
churc va dào tto can b diu daong, nhân viên y t
+ liJng diung daçc các nguyen tc giao tiêp vâi bênh nhân, gia dInh bnh nhân và dng
nghip trong chãrn sOc bnh hang ngày, khi xãy ra xung dt và trong the tinh hung cAp
ciruc) Nang Irc tir chü và trách nghim
- Ta chO Va trách nhiêm Ca nhân
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+ Nang hxc tir chñ thirc hin và chju trãch nhim các quyêt djnh thirc hành lam sang
+ Chju trách nhirn vâi nhttng kt qua lien quan dn qua trinh cung cp các djch vi1
chäm sOc trong phm vi thirc hânh ngh nghip
+ Nang hrc thirc hin nghiên ciru, cp nht kin thirc lien tiic trong ngh nghip thông
qua the hoat dng nghien ciru, các chuong trinh dào t.o
+ CO näng 1irc quãn l, vn hành các ngun hrc y t trong phm vi thirc hành diu
duOng bão dam các ngun 1c si'r diing dung miic dIch, an toàn.
- Tir chü và trách nhim vOi ngh nghip
+ Nang 1irc tir chñ thirc hin và chju trách nhim các quyt djnh thirc hành lam sang
+ Chju trách nhirn vâi nhUng kêt qua lien quan den qua trInh cung cp các dich vu
chäm sOc trong phm vi thirc hành ngh nghip
+ Nang lirc thirc hin nghiên ciru, cp nht kiên thrc lien tiic trong ngh nghip thông
qua các hot dng nghiên ciru, các chixo'ng trinh dào tao
+ Co näng 1irc quân 1, vn hành các ngun l?c y t trong phm vi th?c hành diu
dung bâo dam các ngun 1?c sir diing dung miic dIch, an toàn. - Tir thU và trách nhim
vâixãhi
+ Co näng 1irc hiu bit/cO kin thUc v cong ng và các van d lien quan dn sUc
khOe cong dong.
+ Co näng hrc trong nhn thuc sU diing cac chin luçic nâng cao sUe khOe, chAn doán
cong dng khi thirc hành ngh nghip.
+ Nang 1irc tr chü và chju trách nhirn trong qua trInh thijc hành chärn soc sUe khe
sinh san cho gia dInh, x hi và cong dng.
HIIW TRU1NG
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