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A. THÔNG TIN CHUNG
1. Ten chixcmg trInh dào tao (TMng Vit): K5 thuat hInh ãnh y h9c
2. Ten chixoiig trInh dào tao (Ting Anh): Major in Medical Imaging Technology
3. TrInh dO dào tao: Dai hçc
4. Ma ngành dào tao: 7720602
5. Di tuçng tuyn sinh: ThI sinh da dir thi xong k' thi TFIPT qu6c gia: có kt qua
thi và giy cht'rng nhan tot nghip (hoc ttrcrng dixcing).
6. Th?ji gian dào tao: 4 näm
7. Loi hInh dào tao: ChInh quy tp trung
8. S tin chi yêu cu thi thiu: 137 (chua tInh GDTC, GDQP, NNKC)
B. MVC TIEU VA CHUAN DAU RA CHUJNG TRINH DAO TAO
I. Muc tiêu dào tao
\ \
1. Miic tiêu chung
Dào tao Cu nhân K5 thuât hInh ãnh y h9e có y di'rc; CO kin thirc khoa hoc cci
bàn, y h9c cci st, kiên thrc và k näng ye chuyên môn, nghip vi ngành 111th ành y h9c
0 trinh dO dai h9c; có khà nàng lam vic dOe lap, sang tao, tir h9c và nghiên ciru khoa
hQc dáp lung nhu câu bào v, chäm sOc và nâng cao slurc khOe nhân dan.
2. Mçic tiêu ci th
Sau khi hoàn thành khóa hçc, h9c viên t6t nghip có kin thlurc, k näng và näng
lire ti.r chü và trách nhiêm:
Kin thiurc:
- Co dü kin thlurc khoa hQc cci bàn, y h9c cci sO, nguyen 1 k5 thut- cong ngh và kin
thlurc chuyên mon nganh hQc d giài quyt dOe lap, sang tao các vn d thuOc ngành K
thuât hInh ânh y hoc;
- Hiu bitt các nguyen li', qui tic, quy trInh 4n hành, bào quãn, bào thröng mOt s loai
trang thit bj thuOc nganh K5 thut hinh ãnh y hQc;
- Co kin thiurc v phircing pháp luan khoa h9c trong th?c hành k5 thut, hçc tip, nghien
cluru khoa h9c;
- Hiu bitt v pháp 1ut và chInh sách v cong tác bâo v, chäm sOc và nâng cao slure
khoé nhân dan.
K nang:
- Thirc hin dixçic các k5 thut thông thuOng và các k thut X-Quang CO dung thuc can
quang.
- Phân tIch ducic chit hrcing k thit phim chiip và các biu hin bt thithng trên phim.
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- Thirc hin &rçYc các k5 thut chiip ct lap trên may ch%lp ct lap din toán Va cong
huâng tir.
- Ph& hçip cüng bác sT thirc hin các k thut X-quang mach máu và các k5 thut hInh
ânh can thip.
- Thirc hin dirçic các k5 thut cci bàn trong y h9c htt nhân.
- Tham gia th chirc và quãn l duqc mt khoa chu.n doán hInh ânh theo quy djnh.
- Tham gia truyn thông và giáo diic sirc khôe cong dng.
- Tham gia nghiên cthr khoa h9c và tip cn thông tin tr nhiu ngun, thiu hInh thirc
khác nhau.
- Tham gia dào to và tr dào to d nâng cao trInh d chuyên môn, nghip vr.
• NAng lirc tr chü và trách nhim:
- T.n tiiy vOi sir nghip chäm sOc, bão v và nâng cao si'rc khoé nhân dan, ht lông phic
vi ngmYi bnh;
- Ton tr9ng và chân thành hqp tác vâi dng nghip;
- Trung thirc, khách quan, nghiêm tñc trong cong vic chuyên môn, có tinh than nghiên
ciru khoa h9c và hoc tp vucm len.
II. Chun du ra chirong trInh dào to và trInh d näng hrc yêu cu
a) Kin thirc
- Kin thirc chung trong toàn Dai hc flu
+ Kin thirc v giáo diic chInh trj: Hiu và 4n diing duqc kin thirc v th giâi quan,
phuong pháp 1un cüa chü nghta Mac-Lenin, Kinh tê chInh trj Mác-Leenin, chü nghTa
xà hi khoa hoc, tu tuang Ho ChI Mirth và ljch sü Dãng Cong san Vit Nam vào cuOc
sOng và nghê nghip.
+ Kin thirc v Quc phông — An ninh: Co chirng chi Giáo diic Quc phong-An ninh; vn
ding duçic các kiên thi'rc quôc phông-an ninh, dáp rng yeu câu xây drng và bào v To quôc.
+ Kin thixc v giáo dic th chit: Co chirng chi Giào diic th chit, cO si'rc khOe dáp iirng
yêu câu c1a nghê nghip.
+ Ngoi ngü: Drt thnh d ngoi ngü t& thiu bac 3/6 hoc tirnng throng theo Khung näng
lirc ngoi ngU cüa Vit Nam và theo Quyet djnh so 333/QD-E)HH ngày 21 tháng 3 näm
2019 cüa Giám doe Dai h9c Hue ye vic ban hành Quy djnh cong nhan diem tircmg ducmg
giüa các chi'rng clii ngoi ngtr quc tê và các cap d ngoi ngtt không chuyên trong cãc
chucing trInh dào tao dai hçc chinh quy tai các don vj dao tao thuc Dai hc Hue.
+ Kin thirc v Cong ngh thông tin: Dt trInh d cong ngh thông tin co bàn theo chun
ki näng sü ding cOng ngh thông tin quy dnh tai Thông trr sO 03/2014/TT-BTTTT cUa
B truthig B Thông tin và Truyên thông.
- Kin thirc chung theo linh vre, dcm vi dào tao
+ Kin thic v thong kê, tin h9c.
+ Kin thirc v vat l-1 sinh, hOa h9c.
+ Kin thüc v sinh h9c, di truyên.
+ Kin thirc v nghiên ciru khoa hçc.
+ Kin thirc v Tam l y hoc — Dao due Y hçc.
- Kiên thfrc chung cho nhóm ngành
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+ Kin thirc v y hoc c sti.
+ Kin thirc v diu duO'ng co bàn.
+ Kin thirc v bnh h9c Ni và Ngoi khoa.
+ Kin thüc v y t cong cong.
- Kin thüc chung cüa nhOm ngànhl chuyên ngành và b trçv
+ Kin thi'rc v Nguyen i các phuang pháp tao ãnh y h9c, Các k5 thut ghi then và liru
gift hInh ành.
+ Kin thiirc v Giãi phu X-quang thix?mg quy, Giài phu hInh ãnh ct lap.
+ Kin thirc v K thuat chiip X-quang thông thithng, K thut chip X-quang dtc bit,
K thut chiip cat lap vi tInh, K thi4t chiip cong hirâng tfr, K5 thu,t siêu am.
+ KMn thirc v Y hQc hat nhãn và xa trj, Can thip mach máu, Triu chrng h9c hinh ãnh.
+ Kin thirc v An toàn birc x, Bão quãn may, T chirc và qun l khoa chn doán hinh ãnh.
+ Kin thirc v K thuât hInh ãnh cp nht.
+ Kin thirc v Cp ciru da khoa.
+ Kin thi'rc v Y hoc thãm hoa.
+ Kin thfrc v K thut phàng thi (Các KT tráng rüa và in phim).
+ Kin thüc v Nôi soi cc bàn.
- Kin thirc thc tp và t& nghip.
+ Kin thirc v Thuc hành bnhvin.
+ Kin thirc v Thirc th ngh nghip.
b) K näng
- K5 näng 1p 1un P.r duy và giái quyt van dé
+ CO khã nang tir 1p lun P.r duy giài quyêt van dê trong cong vic hang ngày và trong
nhtrng tInh huông nguy cci khi thirc hin chân doán hinh ãnh.
+ Kha näng giai quyêt van dé phu hop vcn nhu câu ca nhân, cac yêu tO vAn hoa, tm
ngucng cüa cong dOng.
+ Khã nAng l.p 1un, giài quyt vn d tuân thu theo quy dinh cUa 1ut pháp.
+ Thirc hin duçic cOng vic hiu qua, phü hop vâi ngun 1irc dja phuang.
- K nAng nghiên ciru và khám phá kin thi.rc
+ Co khã näng phát trin bàn than lien tic thông qua tir hQc và phàn hi.
+ Co khà nAng tix duy mt each khoa h9c, hiu và thirc hin các nghiên ciTru khoa h9c cci
bàn trong llnh v?c chân doán hInh ânh.
+ Co khã nAng din giài các thông tin tfr bang dft lieu khoa h9c và bit each phân tIch,
thiêt kê eãc nghien ciTru khoa h9c lien quan den chuyên mon.
+ Co khã nAng vit mt biên bàn chuyên mon mt each chuyên nghip.
- K nAng tu duy h thng
+ TIch hop thrçic kin thiTrc cci sa ngành và kin thiTrc chuyên ngành d có th iTrng ding
trong th?c hành chuyên mon.
+ Xác djnh thxçic mi lien h chuyên ngành vai h thng các ngành y h9c khác d cO th
phôi hop các chuyên khoa trong xi'r trI mOt so van dê bat thumg theo dung quy djnh và
nguôn 1irc dja phixcing.
+ Thirc hin di.rçic chAn doán, can thip sam hotc chuyn tuyn dOng lUc, phü hop phân
tuyêt k thuât trong h thông y tê và phü hop huàng dn quôc gia.
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- Các k näng ngh nghip
+ Thirc hin diiçc các k thut thông thithng và các k5 thut X-Quang có dung thu6c
can quang.
+ Phan tich &rçYc chit hrçing k thut phim chip và các biu hin bt thtthng trên phim.
+ Thirc hin duçvc các k5 thutt chiip ct hcp trên may chiip ct lap din toán va cong
hu&ng tir.
+ Ph& hçp cüng bác sT thc hien cac ky thut X-quang mach máu và các k thut hInh
ãnh can thip.
+ Thijc hin &rçlc các k5 thut ccr ban trong y h9c hat nhân.
+ Tham gia t chrc và quãn l dixçic mt khoa chu.n doán hInh ãnh theo quy djnh.
+ Tham gia truyn thông và giáo diic sirc khOe cong dng.
+ Tham gia nghiên cüu khoa hçc và tip cn thông tin tr nhiu ngun, nhiu hmnh thirc
khác nhau.
+ Tham gia dào tao và tir dào tao d nâng cao trInh d chuyên môn, nghip vii.
c) Nang 1?c tij chü và trách nghim
- Tr chü và trách nhim Ca nhân
+ Thirc hin tuân thU theo chun mirc ngh nghip, quy djnh Pháp 1ut và dao dUe ngh
nghip.
+ Ton tr9ng giá trj quyn con ngithi dng nghip trong khi thirc hành ngh nghip.
+ Näng lirc tir h9c, lam vic dc 1p hoc khá näng lam vic nhóm trong cong vic hang
ngày hoc khi cO tinh huông cap cUu.
- Tu chU và trách nhim vói ngh nghip
+ Nang hrc tr chU thijc hin và chu trách nhim các quyt ctjnh thirc hành lam sang.
+ Chju trách nhim vâi nhUng kEt qua lien quan dn qua trInh cung cAp các djch vi
chãm soc trong pham vi thirc hành nghê nghip.
+ Näng 1irc thirc hin nghiên cUu, cp nht kin thUc lien tic trong ngh nghip thông
qua các hoat dng nghiên ciiru, các chuong trInh dào tao.
+ CO nãng 1irc quán 1, 4n hanh cãc ngun hrc y t trong pham vi thirc hành bão dam
cãc nguôn 1%rc sU diing dUng mc dIch, an toàn.
- T chU và trách nhim vâi xã hi
+ CO näng lire hiu bit/cO kin thUc ye eng dng và các van dê lien quan dn sUe khOe
cong dng.
+ Co nAng hrc trong nhan thUc sU ding các chin luçc nâng cao sUe khOe, chAn doán
eng dng khi thrc hành ngh nghip.
+ Nang lirc t1r chU và chju trách nhim trong qua trinh thirc hânh chäm soc sic khOe
sinh san cho gia dInh, xà hi và cong dng.
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