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UBND TỈNH TIỀN GIANG 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

 

Biểu mẫu  20 
(Kèm theo công văn số  48 /CĐYT  ngày 14 tháng 01 năm 2015 

 của trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang) 
THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của  
cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2014-2015 

 
Ngành: Dược sĩ; Mã ngành: C900107 

 
STT Nội dung Hệ đào tạo chính quy 

Cao đẳng 

I Điều kiện tuyển sinh  
- Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình 
theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường 
xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề. 
- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Giáo 
dục và đào tạo. 
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. 

II Điều kiện cơ sở vật chất 
của cơ sở giáo dục cam 
kết phục vụ người học 
(như phòng học, trang 
thiết bị, thư viện ...) 

- Đảm bảo đầy đủ phòng học, Phòng thực tập (TT), máy 
móc, trang thiết bị học tập. 
- 07 giảng đường, 19 phòng học lý thuyết. Sử dụng các 
phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, 
projector, phương tiện nghe nhìn… 
- 23 phòng thực tập gồm: 04 phòng thực hành Chăm sóc 
người bệnh; 03 phòng thực tập giải phẩu; 01 phòng thực 
hành cấp cứu tai nạn; 01 phòng thực hành Phục hồi chức 
năng; 02 phòng thực hành Sinh lý; 02 phòng thực hành 
Vi khuẩn; 01 phòng thực hành Kỹ thuật Chăm sóc bà 
mẹ, trẻ em – Kế hoạch hóa gia đình; 01 phòng thực 
hành Sản; 01 phòng thực hành Dược lý; 01 phòng thực 
hành Hóa hữu cơ - Hóa dược; 01 phòng thực hành Hóa 
vô cơ - Hóa phân tích; 01 phòng thực hành Hóa sinh - 
Kiểm nghiệm; 01 phòng thực hành Thực vật; 01 phòng 
thực hành Dược liệu; 02 phòng thực hành Bào chế. Với 
đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho dạy và học. 
- Thư viện của trường có diện tích 400 m2 trong đó có 
phòng đọc sách diện tích 200 m2; phòng đọc báo và tạp 
chí dung lượng 60 chỗ; kho sách đang lưu hành 612 đầu 
sách với 3.992 quyển sách, trong đó có 542 đầu sách với 
3.801 quyển sách tiếng Việt. Trường đã tiến hành lắp 
đặt hệ thống mạng không dây và một phòng máy tính 
với 40 máy vi tính phục vụ cho GV và HSSV truy cập 
internet. 

III Đội ngũ giảng viên  
- 131 cơ hữu và hợp đồng có thời hạn. Trong đó có: 01 
Tiến sĩ, 29 thạc sỹ, 21 Bác sĩ chuyên khoa cấp I và cấp 
II; 80 đại học). 
- Giảng viên/giáo viên quản lý theo khối lượng giảng 
dạy và thời khóa biểu.  
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IV Các hoạt động hỗ trợ 
học tập, sinh hoạt cho 
người học 

- Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao.  
- Tổ chức diễn đàn cho sinh viên thảo luận về học tập. 
- HS -SV được định kỳ khám sức khỏe và có phòng y tế 
tại trường để khám, chăm sóc sức khỏe thường xuyên 
cho HS-SV. 
- Hỗ trợ học sinh làm thủ tục vay vốn, làm thẻ ATM. 
- Hỗ trợ vật tư thực tập cho sinh viên.  
- Đưa sinh viên thực tế tại các bệnh viện trên địa bàn 
tỉnh, các trạm Y tế trên địa bàn thành phố Mỹ Tho.  
- Được đi thực tế lâm sàng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh 
Tiền Giang vào buổi sáng trong suốt quá trình học 
chuyên môn. 
- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% sinh viên có chỗ thực 
tập.  

V Yêu cầu về thái độ học 
tập của người học  

- Tận tuỵ với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao 
khoẻ nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh; 
- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, gìn 
giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành; 
- Có ý thức tổ chức kỷ luật; thận trọng; đảm bảo tính 
khoa học, tính chính xác trong công việc; 
- Thể hiện năng lực tự học, khiêm tốn học tập vươn lên. 

VI Mục tiêu kiến thức, kỹ 
năng, trình độ ngoại 
ngữ đạt được 

Sau khi học xong chương trình ngành Dược sĩ, sinh viên 
đạt được các khả năng:  
+ Kiến thức 
 - Có kiến thức khoa học cơ bản, Y dược học cơ sở 
và có phương pháp trong viết 1 tiểu luận hoặc một đề 
cương nghiên cứu khoa học. 
 - Có kiến thức chuyên môn cơ bản về sản xuất, đảm 
bảo chất lượng, cung ứng, tư vấn sử dụng thuốc, mỹ 
phẩm và thực phẩm chức năng. 
 - Nắm vững được các chủ trương, chính sách và các 
quy định của pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ, 
chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. 
 - Có kiến thức bổ trợ về một trong các lĩnh vực sau: 
Phương pháp sản xuất nguyên liệu làm thuốc, xây dựng 
công thức, bào chế, sản xuất các dạng thuốc thông 
thường; sử dụng thuốc hợp lý, quản lý  , kinh doanh, cung 
ứng trong lĩnh vực dược; đảm bảo chất lượng thuốc và 
các phương pháp đánh giá chất lượng dược phẩm; bảo 
tồn, khai thác, nuôi trồng, chế biến và sản xuất các thuốc 
có nguồn gốc dược liệu. 

  - Biết sử dụng ít nhất một ngoại ngữ để có thể đọc, 
hiểu được tài liệu chuyên môn và có khả năng giao tiếp 
ở trình độ thông thường. 
 - Biết sử dụng các chương trình tin học văn phòng, 
bảng tính Exel, Power Point và đặc biệt là biết cách sử 
dụng phần mềm thống kê Y học để ứng dụng vào công 
tác nghiên cứu khoa học. 

 Có khả năng khai thác và sử dụng được các dịch vụ 
cơ bản của Internet trong tìm kiếm và trao đổi thông tin. 
+ Kỹ năng 
 - Tham gia tổ chức và triển khai được thực hành tốt 
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trong các lĩnh vực: sản xuất, đảm bảo chất lượng, tồn 
trữ, cung ứng và tư vấn sử dụng thuốc, mỹ phẩm và thực 
phẩm chức năng. Tham gia vào các hoạt động khoa học 
công nghệ trong các lĩnh vực trên. 
 - Biết cách triển khai thực hiện các văn bản pháp 
quy về dược và kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó. 
 - Xây dựng và triển khai kế hoạch về công tác dược 
trong các cơ sở Y tế, cộng đồng và các chương trình Y 
tế quốc gia. 
 - Tư vấn và hướng dẫn được cho các nhân viên Y tế 
và cộng đồng về thuốc. 
 - Cùng tham gia thu thập, tổng hợp, đánh giá và phổ 
biến được các thông tin liên quan đến thuốc và sức 
khỏe. 
 - Tham gia tổ chức và sản xuất được một số thuốc, 
mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. 
 - Phân tích được cách dùng thuốc trong một số ca 
lâm sàng thường gặp; tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc 
hợp lý cho nhân viên Y tế và bệnh nhân; thực hiện được 
quy trình thông tin thuốc. 
 - Thực hiện được các phương pháp, các chức năng 
quản lý và kinh tế dược trong lựa chọn, mua sắm, phân 
phối, sử dụng thuốc và các dịch vụ Y tế phù hợp với 
từng địa phương, đơn vị. 
 - Tham gia xây dựng tiêu chuẩn chất lượng và thẩm 
định phương pháp kiểm nghiệm. 
 - Phân biệt, chế biến, sản xuất, tơ vấn và hướng dẫn 
sử dụng được một số dược liệu và chế phẩm có nguồn 
gốc dược liệu. 
 - Có khả năng giao tiếp, viết, thuyết trình, thảo luận, 
đàm phán và làm chủ tình huống. 
 - Tham gia tổ chức và quản lý được các nguồn lực, 
dịch vụ cũng như môi trường làm việc. 
 - Thiết lập kế hoạch và quản lý thời gian làm việc 
một cách hiệu quả. 

 - Có khả năng tổ chức và làm việc theo nhóm. 

VII Vị trí làm việc sau khi 
tốt nghiệp ở các trình độ  

Làm việc tại các cơ sở Y tế thuộc các tuyến, các cơ sở 
đào tạo, nghiên cứu, quản lý Y tế.....của Nhà nước và tư 
nhân. 

 
 
 
 
 


