ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHUẨN ĐẦU RA
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP II
CHUYÊN NGÀNH NỘI KHOA
(Đính kèm quyết định số
/QĐ-ĐHYD ngày
tháng
của Hiệu Trưởng Trường Đại học Y Dược Huế)

năm 2016

1. Tên ngành đào tạo:
Bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Nội khoa
(Program for the second Degree Specialist in Internal Medicine)
2. Trình độ đào tạo: Sau đại học
3. Yêu cầu về kiến thức
- Tổng hợp được các kiến thức về y học cơ sở và chuyên ngành trong chẩn
đoán, xử trí, tiên lượng và phòng bệnh các bệnh Nội khoa.
- Đánh giá được các hoạt động nghiên cứu khoa học về Nội khoa.
- Ngoại ngữ: có khả năng sử dụng một ngoại ngữ để đọc, hiểu và sử dụng để
đáp ứng yêu cầu trong lĩnh vực chuyên môn công tác, có khả năng giao tiếp.
- Ứng dụng thành thạo tin học trong học tập và thực hành nghề nghiệp.
- Vận dụng được kiến thức về phương pháp giảng dạy để hướng dẫn đồng
nghiệp trong thực hành nghề nghiệp.
4. Yêu cầu về kỹ năng
4.1. Kỹ năng cứng
- Thực hiện thành thạo chẩn đoán, xử trí, tiên lượng và dự phòng các bệnh
Nội khoa.
- Chỉ định và phân tích thành thạo các xét nghiệm phục vụ chẩn đoán và điều
trị các bệnh Nội khoa.
- Thực hiện thành thạo các thủ thuật Nội khoa thông thường và một số thủ
thuật Nội khoa chuyên sâu.
- Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện nghiệp vụ chuyên môn.
- Có khả năng quản lý nguồn lực y tế tại các cơ sở y tế.
- Sử dụng thành thạo một số TBYT trong chẩn đoán và điều trị các bệnh Nội
khoa.
- Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện NCKH thuộc lĩnh vực Nội khoa.
4.2. Kỹ năng mềm
- Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh và gia đình người bệnh.
- Phối hợp tốt với đồng nghiệp để triển khai các hoạt động nghề nghiệp tại
bệnh viện và các cơ sở y tế.
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- Sử dụng thành thạo một số phần mềm thống kê y học
5. Yêu cầu về thái độ
- Nhận thức được vị trí, vai trò của bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành
Nội khoa trong hoạt động chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu khoa học.
- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, tôn
trọng, cảm thông, chia sẻ và hết lòng phục vụ người bệnh.
- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy
truyền thống tốt đẹp của ngành.
- Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ, những yêu cầu nghề
nghiệp.
- Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và ý thức học tập
phát triển nghề nghiệp suốt đời.
- Tôn trọng sự đa dạng về văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng các dân
tộc trong hoạt động nghề nghiệp.
6. Vị trí làm việc của người học sau tốt nghiệp
- Các cơ quan quản lý nhà nước về y tế.
- Các viện nghiên cứu, các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp y tế.
- Khoa Nội các bệnh viện công lập và ngoài công lập.
7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường
- Tiến sĩ Y học.
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ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHUẨN ĐẦU RA
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP II
CHUYÊN NGÀNH NỘI THẬN – TIẾT NIỆU
(Đính kèm quyết định số
/QĐ-ĐHYD ngày
tháng
của Hiệu Trưởng Trường Đại học Y Dược Huế)

năm 2016

1. Tên ngành đào tạo:
Bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Nội thận - tiết niệu
(Program for the second Degree Specialist in Nephrology)
2. Trình độ đào tạo: Sau đại học
3. Yêu cầu về kiến thức
- Tổng hợp được các kiến thức về y học cơ sở và chuyên ngành trong chẩn đoán,
xử trí, tiên lượng và phòng bệnh các bệnh Nội thận - tiết niệu.
- Đánh giá được các hoạt động nghiên cứu khoa học về Nội thận - tiết niệu.
- Ngoại ngữ: có khả năng sử dụng một ngoại ngữ để đọc, hiểu và sử dụng để đáp
ứng yêu cầu trong lĩnh vực chuyên môn công tác, có khả năng giao tiếp.
- Ứng dụng thành thạo tin học trong học tập và thực hành nghề nghiệp.
- Vận dụng được kiến thức về phương pháp giảng dạy để hướng dẫn đồng
nghiệp trong thực hành nghề nghiệp.
4. Yêu cầu về kỹ năng
4.1. Kỹ năng cứng
- Thực hiện thành thạo chẩn đoán, xử trí, tiên lượng và dự phòng các bệnh Nội
thận - tiết niệu.
- Chỉ định và phân tích thành thạo các xét nghiệm phục vụ chẩn đoán và điều trị
các bệnh Nội thận - tiết niệu.
- Thực hiện thành thạo các thủ thuật Nội thận - tiết niệu thông thường và một số
thủ thuật Nội thận - tiết niệu chuyên sâu.
- Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện nghiệp vụ chuyên môn.
- Có khả năng quản lý nguồn lực y tế tại các cơ sở y tế.
- Sử dụng thành thạo một số TBYT trong chẩn đoán và điều trị các bệnh Nội
thận - tiết niệu.
- Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện NCKH thuộc lĩnh vực Nội thận - tiết
niệu.
4.2. Kỹ năng mềm
- Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh và gia đình người bệnh.
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- Phối hợp tốt với đồng nghiệp để triển khai các hoạt động nghề nghiệp tại bệnh
viện và các cơ sở y tế.
- Sử dụng thành thạo một số phần mềm thống kê y học
5. Yêu cầu về thái độ
- Nhận thức được vị trí, vai trò của bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Nội
thận - tiết niệu trong hoạt động chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu khoa học.
- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, tôn
trọng, cảm thông, chia sẻ và hết lòng phục vụ người bệnh.
- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền
thống tốt đẹp của ngành.
- Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ, những yêu cầu nghề
nghiệp.
- Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và ý thức học tập
phát triển nghề nghiệp suốt đời.
- Tôn trọng sự đa dạng về văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng các dân
tộc trong hoạt động nghề nghiệp.
6. Vị trí làm việc của người học sau tốt nghiệp
- Các cơ quan quản lý nhà nước về y tế.
- Các viện nghiên cứu, các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp y tế.
- Khoa Nội hoặc khoa/đơn vị Nội thận – tiết niệu các bệnh viện công lập và
ngoài công lập.
7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường
- Tiến sĩ Y học.
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ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHUẨN ĐẦU RA
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP II
CHUYÊN NGÀNH NỘI TIM MẠCH
(Đính kèm quyết định số
/QĐ-ĐHYD ngày
tháng
của Hiệu Trưởng Trường Đại học Y Dược Huế)

năm 2016

1. Tên ngành đào tạo:
Bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Nội tim mạch
(Program for the second Degree Specialist in Cardiology)
2. Trình độ đào tạo: Sau đại học
3. Yêu cầu về kiến thức
- Tổng hợp được các kiến thức về y học cơ sở và chuyên ngành trong chẩn đoán,
xử trí, tiên lượng và phòng bệnh các bệnh Nội tim mạch.
- Đánh giá được các hoạt động nghiên cứu khoa học về Nội tim mạch.
- Ngoại ngữ: có khả năng sử dụng một ngoại ngữ để đọc, hiểu và sử dụng để đáp
ứng yêu cầu trong lĩnh vực chuyên môn công tác, có khả năng giao tiếp.
- Ứng dụng thành thạo tin học trong học tập và thực hành nghề nghiệp.
- Vận dụng được kiến thức về phương pháp giảng dạy để hướng dẫn đồng
nghiệp trong thực hành nghề nghiệp.
4. Yêu cầu về kỹ năng
4.1. Kỹ năng cứng
- Thực hiện thành thạo chẩn đoán, xử trí, tiên lượng và dự phòng các bệnh Nội
tim mạch.
- Chỉ định và phân tích thành thạo các xét nghiệm phục vụ chẩn đoán và điều trị
các bệnh Nội tim mạch.
- Thực hiện thành thạo các thủ thuật Nội tim mạch thông thường và một số thủ
thuật Nội tim mạch chuyên sâu.
- Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện nghiệp vụ chuyên môn.
- Có khả năng quản lý nguồn lực y tế tại các cơ sở y tế.
- Sử dụng thành thạo một số TBYT trong chẩn đoán và điều trị các bệnh Nội tim
mạch.
- Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện NCKH thuộc lĩnh vực Nội tim mạch.
4.2. Kỹ năng mềm
- Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh và gia đình người bệnh.
- Phối hợp tốt với đồng nghiệp để triển khai các hoạt động nghề nghiệp tại bệnh
viện và các cơ sở y tế.
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- Sử dụng thành thạo một số phần mềm thống kê y học
5. Yêu cầu về thái độ
- Nhận thức được vị trí, vai trò của bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Nội
tim mạch trong hoạt động chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu khoa học.
- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, tôn
trọng, cảm thông, chia sẻ và hết lòng phục vụ người bệnh.
- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền
thống tốt đẹp của ngành.
- Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ, những yêu cầu nghề
nghiệp.
- Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và ý thức học tập
phát triển nghề nghiệp suốt đời.
- Tôn trọng sự đa dạng về văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng các dân
tộc trong hoạt động nghề nghiệp.
6. Vị trí làm việc của người học sau tốt nghiệp
- Các cơ quan quản lý nhà nước về y tế.
- Các viện nghiên cứu, các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp y tế.
- Khoa Nội hoặc khoa/đơn vị Nội tim mạch lão học/ tim mạch can thiệp các
bệnh viện công lập và ngoài công lập.
7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường
- Tiến sĩ Y học.
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ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHUẨN ĐẦU RA
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP II
CHUYÊN NGÀNH NỘI NỘI TIẾT
(Đính kèm quyết định số
/QĐ-ĐHYD ngày
tháng
của Hiệu Trưởng Trường Đại học Y Dược Huế)

năm 2016

1. Tên ngành đào tạo:
Bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Nội Nội tiết
(Program for the second Degree Specialist in Endocrinology)
2. Trình độ đào tạo: Sau đại học
3. Yêu cầu về kiến thức
- Tổng hợp được các kiến thức về y học cơ sở và chuyên ngành trong chẩn đoán,
xử trí, tiên lượng và phòng bệnh các bệnh Nội Nội tiết.
- Đánh giá được các hoạt động nghiên cứu khoa học về Nội Nội tiết.
- Ngoại ngữ: có khả năng sử dụng một ngoại ngữ để đọc, hiểu và sử dụng để đáp
ứng yêu cầu trong lĩnh vực chuyên môn công tác, có khả năng giao tiếp.
- Ứng dụng thành thạo tin học trong học tập và thực hành nghề nghiệp.
- Vận dụng được kiến thức về phương pháp giảng dạy để hướng dẫn đồng
nghiệp trong thực hành nghề nghiệp.
4. Yêu cầu về kỹ năng
4.1. Kỹ năng cứng
- Thực hiện thành thạo chẩn đoán, xử trí, tiên lượng và dự phòng các bệnh Nội
Nội tiết.
- Chỉ định và phân tích thành thạo các xét nghiệm phục vụ chẩn đoán và điều trị
các bệnh Nội Nội tiết.
- Thực hiện thành thạo các thủ thuật Nội Nội tiết thông thường và một số thủ
thuật Nội Nội tiết chuyên sâu.
- Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện nghiệp vụ chuyên môn.
- Có khả năng quản lý nguồn lực y tế tại các cơ sở y tế.
- Sử dụng thành thạo một số TBYT trong chẩn đoán và điều trị các bệnh Nội
Nội tiết.
- Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện NCKH thuộc lĩnh vực Nội Nội tiết.
4.2. Kỹ năng mềm
- Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh và gia đình người bệnh.
- Phối hợp tốt với đồng nghiệp để triển khai các hoạt động nghề nghiệp tại bệnh
viện và các cơ sở y tế.
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- Sử dụng thành thạo một số phần mềm thống kê y học
5. Yêu cầu về thái độ
- Nhận thức được vị trí, vai trò của bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Nội
Nội tiết trong hoạt động chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu khoa học.
- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, tôn
trọng, cảm thông, chia sẻ và hết lòng phục vụ người bệnh.
- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền
thống tốt đẹp của ngành.
- Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ, những yêu cầu nghề
nghiệp.
- Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và ý thức học tập
phát triển nghề nghiệp suốt đời.
- Tôn trọng sự đa dạng về văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng các dân
tộc trong hoạt động nghề nghiệp.
6. Vị trí làm việc của người học sau tốt nghiệp
- Các cơ quan quản lý nhà nước về y tế.
- Các viện nghiên cứu, các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp y tế.
- Khoa Nội hoặc khoa/đơn vị Nội nội tiết các bệnh viện công lập và ngoài công
lập.
7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường
- Tiến sĩ Y học.
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ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHUẨN ĐẦU RA
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP II
CHUYÊN NGÀNH NỘI TIÊU HÓA
(Đính kèm quyết định số
/QĐ-ĐHYD ngày
tháng
của Hiệu Trưởng Trường Đại học Y Dược Huế)

năm 2016

1. Tên ngành đào tạo:
Bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Nội Tiêu hóa
(Program for the second Degree Specialist in Gastro Enterology)
2. Trình độ đào tạo: Sau đại học
3. Yêu cầu về kiến thức
- Tổng hợp được các kiến thức về y học cơ sở và chuyên ngành trong chẩn đoán,
xử trí, tiên lượng và phòng bệnh các bệnh Nội Tiêu hóa.
- Đánh giá được các hoạt động nghiên cứu khoa học về Nội Tiêu hóa.
- Ngoại ngữ: có khả năng sử dụng một ngoại ngữ để đọc, hiểu và sử dụng để đáp
ứng yêu cầu trong lĩnh vực chuyên môn công tác, có khả năng giao tiếp.
- Ứng dụng thành thạo tin học trong học tập và thực hành nghề nghiệp.
- Vận dụng được kiến thức về phương pháp giảng dạy để hướng dẫn đồng
nghiệp trong thực hành nghề nghiệp.
4. Yêu cầu về kỹ năng
4.1. Kỹ năng cứng
- Thực hiện thành thạo chẩn đoán, xử trí, tiên lượng và dự phòng các bệnh Nội
Tiêu hóa.
- Chỉ định và phân tích thành thạo các xét nghiệm phục vụ chẩn đoán và điều trị
các bệnh Nội Tiêu hóa.
- Thực hiện thành thạo các thủ thuật Nội Tiêu hóa thông thường và một số thủ
thuật Nội Tiêu hóa chuyên sâu.
- Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện nghiệp vụ chuyên môn.
- Có khả năng quản lý nguồn lực y tế tại các cơ sở y tế.
- Sử dụng thành thạo một số TBYT trong chẩn đoán và điều trị các bệnh Nội
Tiêu hóa.
- Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện NCKH thuộc lĩnh vực Nội Tiêu hóa.
4.2. Kỹ năng mềm
- Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh và gia đình người bệnh.
- Phối hợp tốt với đồng nghiệp để triển khai các hoạt động nghề nghiệp tại bệnh
viện và các cơ sở y tế.
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- Sử dụng thành thạo một số phần mềm thống kê y học
5. Yêu cầu về thái độ
- Nhận thức được vị trí, vai trò của bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Nội
Tiêu hóa trong hoạt động chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu khoa học.
- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, tôn
trọng, cảm thông, chia sẻ và hết lòng phục vụ người bệnh.
- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền
thống tốt đẹp của ngành.
- Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ, những yêu cầu nghề
nghiệp.
- Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và ý thức học tập
phát triển nghề nghiệp suốt đời.
- Tôn trọng sự đa dạng về văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng các dân
tộc trong hoạt động nghề nghiệp.
6. Vị trí làm việc của người học sau tốt nghiệp
- Các cơ quan quản lý nhà nước về y tế.
- Các viện nghiên cứu, các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp y tế.
- Khoa Nội hoặc khoa/đơn vị Nội Tiêu hóa các bệnh viện công lập và ngoài
công lập.
7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường
- Tiến sĩ Y học.
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ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHUẨN ĐẦU RA
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP II
CHUYÊN NGÀNH LÃO KHOA
(Đính kèm quyết định số
/QĐ-ĐHYD ngày
tháng
của Hiệu Trưởng Trường Đại học Y Dược Huế)

năm 2016

1. Tên ngành đào tạo:
Bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Lão khoa
(Program for the second Degree Specialist in Gerontology)
2. Trình độ đào tạo: Sau đại học
3. Yêu cầu về kiến thức
- Tổng hợp được các kiến thức về y học cơ sở và chuyên ngành trong chẩn đoán,
xử trí, tiên lượng và phòng bệnh các bệnh Lão khoa.
- Đánh giá được các hoạt động nghiên cứu khoa học về Lão khoa.
- Ngoại ngữ: có khả năng sử dụng một ngoại ngữ để đọc, hiểu và sử dụng để đáp
ứng yêu cầu trong lĩnh vực chuyên môn công tác, có khả năng giao tiếp.
- Ứng dụng thành thạo tin học trong học tập và thực hành nghề nghiệp.
- Vận dụng được kiến thức về phương pháp giảng dạy để hướng dẫn đồng
nghiệp trong thực hành nghề nghiệp.
4. Yêu cầu về kỹ năng
4.1. Kỹ năng cứng
- Thực hiện thành thạo chẩn đoán, xử trí, tiên lượng và dự phòng các bệnh Lão
khoa.
- Chỉ định và phân tích thành thạo các xét nghiệm phục vụ chẩn đoán và điều trị
các bệnh Lão khoa.
- Thực hiện thành thạo các thủ thuật Lão khoa thông thường và một số thủ thuật
Lão khoa chuyên sâu.
- Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện nghiệp vụ chuyên môn.
- Có khả năng quản lý nguồn lực y tế tại các cơ sở y tế.
- Sử dụng thành thạo một số TBYT trong chẩn đoán và điều trị các bệnh Lão khoa.
- Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện NCKH thuộc lĩnh vực Lão khoa.
4.2. Kỹ năng mềm
- Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh và gia đình người bệnh.
- Phối hợp tốt với đồng nghiệp để triển khai các hoạt động nghề nghiệp tại bệnh
viện và các cơ sở y tế.
- Sử dụng thành thạo một số phần mềm thống kê y học
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5. Yêu cầu về thái độ
- Nhận thức được vị trí, vai trò của bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Lão
khoa trong hoạt động chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu khoa học.
- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, tôn
trọng, cảm thông, chia sẻ và hết lòng phục vụ người bệnh.
- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền
thống tốt đẹp của ngành.
- Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ, những yêu cầu nghề
nghiệp.
- Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và ý thức học tập
phát triển nghề nghiệp suốt đời.
- Tôn trọng sự đa dạng về văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng các dân
tộc trong hoạt động nghề nghiệp.
6. Vị trí làm việc của người học sau tốt nghiệp
- Các cơ quan quản lý nhà nước về y tế.
- Các viện nghiên cứu, các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp y tế.
- Khoa Nội hoặc khoa/đơn vị Lão khoa tại các bệnh viện công lập và ngoài công
lập.
7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường
- Tiến sĩ Y học.
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ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHUẨN ĐẦU RA
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP II
CHUYÊN NGÀNH NGOẠI KHOA
(Đính kèm quyết định số
/QĐ-ĐHYD ngày
tháng
của Hiệu Trưởng Trường Đại học Y Dược Huế)

năm 2016

1. Tên ngành đào tạo:
Bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Ngoại khoa
(The Second Degree Specialist Program in Surgery)
2. Trình độ đào tạo: Sau Đại học
3. Yêu cầu về kiến thức
- Tổng hợp được các kiến thức về y học cơ sở và chuyên ngành trong chẩn
đoán, xử trí, tiên lượng và phòng bệnh các bệnh Ngoại khoa.
- Đánh giá được các hoạt động trong nghiên cứu khoa học về Ngoại khoa.
- Ngoại ngữ: có khả năng sử dụng một ngoại ngữ để đọc, hiểu và sử dụng để
đáp ứng yêu cầu trong lĩnh vực chuyên môn công tác, có khả năng giao tiếp.
- Ứng dụng thành thạo tin học trong học tập và thực hành nghề nghiệp.
- Vận dụng được kiến thức về phương pháp giảng dạy để hướng dẫn đồng
nghiệp trong thực hành nghề nghiệp.
4. Yêu cầu về kỹ năng
4.1. Kỹ năng cứng
- Thực hiện thành thạo chẩn đoán, xử trí, tiên lượng và phòng bệnh các bệnh
Ngoại khoa.
- Chỉ định và phân tích thành thạo các xét nghiệm phục vụ chẩn đoán và điều
trị các bệnh Ngoại khoa.
- Thực hiện thành thạo các thủ thuật Ngoại khoa thông thường và một số thủ
thuật Ngoại khoa chuyên sâu.
- Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện nghiệp vụ chuyên môn.
- Sử dụng thành thạo một số TBYT trong chẩn đoán, điều trị các bệnh Ngoại
khoa.
- Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện NCKH thuộc lĩnh vực Ngoại khoa.
4.2. Kỹ năng mềm
- Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh và gia đình người bệnh.
- Phối hợp tốt với đồng nghiệp để triển khai các hoạt động nghề nghiệp tại
bệnh viện và các cơ sở y tế.
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- Sử dụng thành thạo một số phần mềm thống kê áp dụng trong NCKH y học.
- Có khả năng quản lý nguồn lực y tế tại các cơ sở y tế.
5. Yêu cầu về thái độ
- Nhận thức được vị trí, vai trò của bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành
Ngoại khoa trong hoạt động chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu khoa học.
- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, tôn
trọng, cảm thông, chia sẻ và hết lòng phục vụ người bệnh.
- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy
truyền thống tốt đẹp của ngành.
- Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng, đầy đủ yêu cầu nghề nghiệp.
- Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và ý thức học tập
phát triển nghề nghiệp suốt đời.
- Tôn trọng sự đa dạng về văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng các dân
tộc trong hoạt động nghề nghiệp.
6. Vị trí làm việc của người học sau tốt nghiệp
- Các cơ quan quản lý nhà nước về y tế.
- Các viện nghiên cứu, các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp y tế.
- Các khoa Ngoại các bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh.
7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường
- Tiến sĩ Y học.
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ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHUẨN ĐẦU RA
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP II
CHUYÊN NGÀNH NGOẠI TIÊU HÓA
(Đính kèm quyết định số
/QĐ-ĐHYD ngày
tháng
của Hiệu Trưởng Trường Đại học Y Dược Huế)

năm 2016

1. Tên ngành đào tạo:
Bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Ngoại Tiêu hóa
(The Second Degree Specialist Program in Digestive)
2. Trình độ đào tạo: Sau đại học
3. Yêu cầu về kiến thức
- Tổng hợp được các kiến thức về y học cơ sở và chuyên ngành trong chẩn đoán,
xử trí, tiên lượng và phòng bệnh các bệnh về ngoại chung và đặc biệt là chuyên
ngành ngoại tiêu hóa.
- Đánh giá được các hoạt động trong nghiên cứu khoa học về Ngoại tiêu hóa
- Ngoại ngữ: có khả năng sử dụng một ngoại ngữ để đọc, hiểu và sử dụng để đáp
ứng yêu cầu trong lĩnh vực chuyên môn công tác, có khả năng giao tiếp.
- Ứng dụng thành thạo tin học trong học tập và thực hành nghề nghiệp.
- Vận dụng được kiến thức về phương pháp giảng dạy để hướng dẫn đồng
nghiệp trong thực hành nghề nghiệp.
4. Yêu cầu về kỹ năng
4.1. Kỹ năng cứng
- Thực hiện thành thạo chẩn đoán, xử trí, tiên lượng và phòng bệnh các bệnh
Ngoại Tiêu hóa.
- Chỉ định và phân tích thành thạo các xét nghiệm phục vụ chẩn đoán và điều trị
các bệnh Ngoại Tiêu hóa.
- Thực hiện thành thạo các thủ thuật Ngoại Tiêu hóa thông thường và một số thủ
thuật Ngoại Tiêu hóa chuyên sâu.
- Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện nghiệp vụ chuyên môn.
- Sử dụng thành thạo một số thiết bị y tế trong chẩn đoán và điều trị các bệnh
Ngoại Tiêu hóa.
- Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực
Ngoại Tiêu hóa.
4.2. Kỹ năng mềm
- Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh và gia đình người bệnh.
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- Phối hợp tốt với đồng nghiệp để triển khai các hoạt động nghề nghiệp tại bệnh
viện và các cơ sở y tế.
- Sử dụng thành thạo một số phần mềm thống kê áp dụng trong nghiên cứu khoa
học y học.
- Có khả năng quản lý nguồn lực y tế tại các cơ sở y tế.
5. Yêu cầu về thái độ
- Nhận thức được vị trí, vai trò của bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành
Ngoại Tiêu hóa trong hoạt động chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu khoa học.
- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, tôn
trọng, cảm thông, chia sẻ và hết lòng phục vụ người bệnh.
- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền
thống tốt đẹp của ngành.
- Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ và những yêu cầu nghề
nghiệp.
- Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và ý thức học tập
phát triển nghề nghiệp suốt đời.
- Tôn trọng sự đa dạng về văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng các dân
tộc trong hoạt động nghề nghiệp.
6. Vị trí làm việc của người học sau tốt nghiệp
- Các cơ quan quản lý nhà nước về y tế.
- Các viện nghiên cứu, các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp y tế.
- Khoa Ngoại chung hoặc Ngoại tiêu hóa các bệnh viện tuyến trung ương và
tuyến tỉnh.
7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường
- Tiến sĩ Y học.
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ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHUẨN ĐẦU RA
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP II
CHUYÊN NGÀNH NGOẠI TIẾT NIỆU
(Đính kèm quyết định số
/QĐ-ĐHYD ngày
tháng
của Hiệu Trưởng Trường Đại học Y Dược Huế)

năm 2016

1. Tên ngành đào tạo:
Bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Ngoại tiết niệu
(The Second Degree Specialist Program in Urology)
2. Trình độ đào tạo: Sau đại học
3. Yêu cầu về kiến thức
- Tổng hợp được các kiến thức về y học cơ sở và chuyên ngành trong chẩn đoán,
xử trí, tiên lượng và phòng bệnh các bệnh về ngoại chung và đặc biệt là chuyên
ngành ngoại tiết niệu
- Đánh giá được các hoạt động trong nghiên cứu khoa học về Ngoại tiết niệu
- Ngoại ngữ: có khả năng sử dụng một ngoại ngữ để đọc, hiểu và sử dụng để đáp
ứng yêu cầu trong lĩnh vực chuyên môn công tác, có khả năng giao tiếp.
- Ứng dụng thành thạo tin học trong học tập và thực hành nghề nghiệp.
- Vận dụng được kiến thức về phương pháp giảng dạy để hướng dẫn đồng
nghiệp trong thực hành nghề nghiệp.
4. Yêu cầu về kỹ năng
4.1. Kỹ năng cứng
- Thực hiện thành thạo chẩn đoán, xử trí, tiên lượng và phòng bệnh các bệnh
Ngoại Tiết niệu.
- Chỉ định và phân tích thành thạo các xét nghiệm phục vụ chẩn đoán và điều trị
các bệnh Ngoại tiệt niệu.
- Thực hiện thành thạo các thủ thuật Ngoại tiết niệu thông thường và một số thủ
thuật Ngoại tiết niệu chuyên sâu.
- Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện nghiệp vụ chuyên môn.
- Sử dụng thành thạo một số thiết bị y tế trong chẩn đoán và điều trị các bệnh
Ngoại tiết niệu.
- Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực
Ngoại tiết niệu.
4.2. Kỹ năng mềm
- Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh và gia đình người bệnh.
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- Phối hợp tốt với đồng nghiệp để triển khai các hoạt động nghề nghiệp tại bệnh
viện và các cơ sở y tế.
- Sử dụng thành thạo một số phần mềm thống kê áp dụng trong nghiên cứu khoa
học y học.
- Có khả năng quản lý nguồn lực y tế tại các cơ sở y tế.
5. Yêu cầu về thái độ
- Nhận thức được vị trí, vai trò của bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành
Ngoại tiết niệu trong hoạt động chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu khoa học.
- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, tôn
trọng, cảm thông, chia sẻ và hết lòng phục vụ người bệnh.
- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền
thống tốt đẹp của ngành.
- Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ và những yêu cầu nghề
nghiệp.
- Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và ý thức học tập
phát triển nghề nghiệp suốt đời.
- Tôn trọng sự đa dạng về văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng các dân
tộc trong hoạt động nghề nghiệp.
6. Vị trí làm việc của người học sau tốt nghiệp
- Các cơ quan quản lý nhà nước về y tế.
- Các viện nghiên cứu, các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp y tế.
- Khoa Ngoại chung hoặc Ngoại tiết niệu các bệnh viện tuyến trung ương và
tuyến tỉnh.
7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường
- Tiến sĩ Y học.
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ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHUẨN ĐẦU RA
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP II
CHUYÊN NGÀNH SẢN PHỤ KHOA
(Đính kèm quyết định số
/QĐ-ĐHYD ngày
tháng
của Hiệu Trưởng Trường Đại học Y Dược Huế)

năm 2016

1. Tên ngành đào tạo:
Bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Sản Phụ khoa
(The Second Degree Specialist Program in Obstetrics and Gynecology)
2. Trình độ đào tạo: Sau Đại học
3. Yêu cầu về kiến thức
- Tổng hợp được các kiến thức về y học cơ sở và chuyên ngành trong chẩn
đoán, xử trí, tiên lượng và phòng bệnh các bệnh Sản phụ khoa.
- Đánh giá được các hoạt động trong nghiên cứu khoa học về Sản phụ khoa.
- Ngoại ngữ: có khả năng sử dụng một ngoại ngữ để đọc, hiểu và sử dụng để
đáp ứng yêu cầu trong lĩnh vực chuyên môn công tác, có khả năng giao tiếp.
- Ứng dụng thành thạo tin học trong học tập và thực hành nghề nghiệp.
- Vận dụng được kiến thức về phương pháp giảng dạy để hướng dẫn đồng
nghiệp trong thực hành nghề nghiệp
4. Yêu cầu về kỹ năng
4.1. Kỹ năng cứng
- Thực hiện thành thạo chẩn đoán, xử trí, tiên lượng và phòng bệnh các bệnh
Sản phụ khoa.
- Chỉ định và phân tích thành thạo các xét nghiệm phục vụ chẩn đoán và điều
trị các bệnh Sản phụ khoa.
- Thực hiện thành thạo các thủ thuật Sản phụ khoa thông thường và một số
thủ thuật Sản phụ khoa chuyên sâu.
- Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện nghiệp vụ chuyên môn.
- Sử dụng thành thạo một số thiết bị y tế trong chẩn đoán và điều trị các bệnh
Sản phụ khoa.
- Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực
Sản phụ khoa.
4.2. Kỹ năng mềm
- Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh và gia đình người bệnh.
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- Phối hợp tốt với đồng nghiệp để triển khai các hoạt động nghề nghiệp tại
bệnh viện và các cơ sở y tế.
- Sử dụng thành thạo một số phần mềm thống kê áp dụng trong nghiên cứu
khoa học y học.
- Có khả năng quản lý nguồn lực y tế tại các cơ sở y tế.
5. Yêu cầu về thái độ
- Nhận thức được vị trí, vai trò của bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành
Sản phụ khoa trong hoạt động chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu khoa học.
- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, tôn
trọng, cảm thông, chia sẻ và hết lòng phục vụ người bệnh.
- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy
truyền thống tốt đẹp của ngành.
- Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng, đầy đủ yêu cầu nghề nghiệp.
- Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và ý thức học tập
phát triển nghề nghiệp suốt đời.
- Tôn trọng sự đa dạng về văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng các dân
tộc trong hoạt động nghề nghiệp.
6. Vị trí làm việc của người học sau tốt nghiệp
- Các cơ quan quản lý nhà nước về y tế.
- Các viện nghiên cứu, các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp y tế.
- Các khoa Sản các bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh.
7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường
- Tiến sĩ Y học.
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ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHUẨN ĐẦU RA
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP II
CHUYÊN NGÀNH PHỤ KHOA
(Đính kèm quyết định số
/QĐ-ĐHYD ngày
tháng
của Hiệu Trưởng Trường Đại học Y Dược Huế)

năm 2016

1. Tên ngành đào tạo:
Bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Phụ khoa
(The Second Degree Specialist Program in Gynecology)
2. Trình độ đào tạo: Sau đại học
3. Yêu cầu về kiến thức
- Tổng hợp được các kiến thức về y học cơ sở và chuyên ngành trong chẩn đoán,
xử trí, tiên lượng và phòng bệnh các bệnh Phụ khoa.
- Đánh giá được các hoạt động trong nghiên cứu khoa học về Phụ khoa.
- Ngoại ngữ: có khả năng sử dụng một ngoại ngữ để đọc, hiểu và sử dụng để đáp
ứng yêu cầu trong lĩnh vực chuyên môn công tác, có khả năng giao tiếp.
- Ứng dụng thành thạo tin học trong học tập và thực hành nghề nghiệp.
- Vận dụng được kiến thức về phương pháp giảng dạy để hướng dẫn đồng
nghiệp trong thực hành nghề nghiệp
4. Yêu cầu về kỹ năng
4.1. Kỹ năng cứng
- Thực hiện thành thạo chẩn đoán, xử trí, tiên lượng và phòng bệnh các bệnh
Phụ khoa.
- Chỉ định và phân tích thành thạo các xét nghiệm phục vụ chẩn đoán và điều trị
các bệnh Phụ khoa.
- Thực hiện thành thạo các thủ thuật Phụ khoa thông thường và một số thủ thuật
Phụ khoa chuyên sâu.
- Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện nghiệp vụ chuyên môn.
- Sử dụng thành thạo một số thiết bị y tế trong chẩn đoán và điều trị các bệnh
Phụ khoa.
- Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực
Phụ khoa.
4.2. Kỹ năng mềm
- Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh và gia đình người bệnh.
- Phối hợp tốt với đồng nghiệp để triển khai các hoạt động nghề nghiệp tại bệnh
viện và các cơ sở y tế.
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- Sử dụng thành thạo một số phần mềm thống kê áp dụng trong nghiên cứu khoa
học y học.
- Có khả năng quản lý nguồn lực y tế tại các cơ sở y tế.
5. Yêu cầu về thái độ
- Nhận thức được vị trí, vai trò của bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Phụ
khoa trong hoạt động chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu khoa học.
- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, tôn
trọng, cảm thông, chia sẻ và hết lòng phục vụ người bệnh.
- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền
thống tốt đẹp của ngành.
- Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ và những yêu cầu nghề
nghiệp.
- Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và ý thức học tập
phát triển nghề nghiệp suốt đời.
- Tôn trọng sự đa dạng về văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng các dân
tộc trong hoạt động nghề nghiệp.
6. Vị trí làm việc của người học sau tốt nghiệp
- Các cơ quan quản lý nhà nước về y tế.
- Các viện nghiên cứu, các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp y tế.
- Các khoa Sản các bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh.
7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường
- Tiến sĩ Y học.
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ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHUẨN ĐẦU RA
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP II
CHUYÊN NGÀNH SẢN KHOA
(Đính kèm quyết định số
/QĐ-ĐHYD ngày
tháng
của Hiệu Trưởng Trường Đại học Y Dược Huế)

năm 2016

1. Tên ngành đào tạo:
Bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Sản khoa
(The Second Degree Specialist Program in Obstetrics)
2. Trình độ đào tạo: Sau đại học
3. Yêu cầu về kiến thức
- Tổng hợp được các kiến thức về y học cơ sở và chuyên ngành trong chẩn đoán,
xử trí, tiên lượng và phòng bệnh các bệnh Sản khoa.
- Đánh giá được các hoạt động trong nghiên cứu khoa học về Sản khoa.
- Ngoại ngữ: có khả năng sử dụng một ngoại ngữ để đọc, hiểu và sử dụng để đáp
ứng yêu cầu trong lĩnh vực chuyên môn công tác, có khả năng giao tiếp.
- Ứng dụng thành thạo tin học trong học tập và thực hành nghề nghiệp.
- Vận dụng được kiến thức về phương pháp giảng dạy để hướng dẫn đồng
nghiệp trong thực hành nghề nghiệp
4. Yêu cầu về kỹ năng
4.1. Kỹ năng cứng
- Thực hiện thành thạo chẩn đoán, xử trí, tiên lượng và phòng bệnh các bệnh Sản
khoa.
- Chỉ định và phân tích thành thạo các xét nghiệm phục vụ chẩn đoán và điều trị
các bệnh Sản khoa.
- Thực hiện thành thạo các thủ thuật Sản khoa thông thường và một số thủ thuật
Sản khoa chuyên sâu.
- Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện nghiệp vụ chuyên môn.
- Sử dụng thành thạo một số thiết bị y tế trong chẩn đoán và điều trị các bệnh
Sản khoa.
- Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực
Sản khoa.
4.2. Kỹ năng mềm
- Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh và gia đình người bệnh.
- Phối hợp tốt với đồng nghiệp để triển khai các hoạt động nghề nghiệp tại bệnh
viện và các cơ sở y tế.
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- Sử dụng thành thạo một số phần mềm thống kê áp dụng trong nghiên cứu khoa
học y học.
- Có khả năng quản lý nguồn lực y tế tại các cơ sở y tế.
5. Yêu cầu về thái độ
- Nhận thức được vị trí, vai trò của bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Sản
khoa trong hoạt động chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu khoa học.
- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, tôn
trọng, cảm thông, chia sẻ và hết lòng phục vụ người bệnh.
- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền
thống tốt đẹp của ngành.
- Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ và những yêu cầu nghề
nghiệp.
- Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và ý thức học tập
phát triển nghề nghiệp suốt đời.
- Tôn trọng sự đa dạng về văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng các dân
tộc trong hoạt động nghề nghiệp.
6. Vị trí làm việc của người học sau tốt nghiệp
- Các cơ quan quản lý nhà nước về y tế.
- Các viện nghiên cứu, các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp y tế.
- Các khoa Sản các bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh.
7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường
- Tiến sĩ Y học.
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ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHUẨN ĐẦU RA
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP II
CHUYÊN NGÀNH NHI KHOA
(Đính kèm quyết định số
/QĐ-ĐHYD ngày
tháng
của Hiệu Trưởng Trường Đại học Y Dược Huế)

năm 2016

1. Tên ngành đào tạo:
Bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Nhi khoa
(Program for the second Degree Specialist in Peadiatrics)
2. Trình độ đào tạo: Sau đại học
3. Yêu cầu về kiến thức
- Tổng hợp được các kiến thức về y học cơ sở và chuyên ngành trong chẩn đoán,
xử trí, tiên lượng và phòng bệnh các bệnh Nhi khoa.
- Đánh giá được các hoạt động nghiên cứu khoa học về Nhi khoa.
- Ngoại ngữ: có khả năng sử dụng một ngoại ngữ để đọc, hiểu và sử dụng để đáp
ứng yêu cầu trong lĩnh vực chuyên môn công tác, có khả năng giao tiếp.
- Ứng dụng thành thạo tin học trong học tập và thực hành nghề nghiệp.
- Vận dụng được kiến thức về phương pháp giảng dạy để hướng dẫn đồng
nghiệp trong thực hành nghề nghiệp.
4. Yêu cầu về kỹ năng
4.1. Kỹ năng cứng
- Thực hiện thành thạo chẩn đoán, xử trí, tiên lượng và dự phòng các bệnh Nhi
khoa.
- Chỉ định và phân tích thành thạo các xét nghiệm phục vụ chẩn đoán và điều trị
các bệnh Nhi khoa.
- Thực hiện thành thạo các thủ thuật Nhi khoa thông thường và một số thủ thuật
Nhi khoa chuyên sâu.
- Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện nghiệp vụ chuyên môn.
- Có khả năng quản lý nguồn lực y tế tại các cơ sở y tế.
- Sử dụng thành thạo một số TBYT trong chẩn đoán và điều trị các bệnh Nhi
khoa.
- Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện NCKH thuộc lĩnh vực Nhi khoa.
4.2. Kỹ năng mềm
- Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh và gia đình người bệnh.
- Phối hợp tốt với đồng nghiệp để triển khai các hoạt động nghề nghiệp tại bệnh
viện và các cơ sở y tế.
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- Sử dụng thành thạo một số phần mềm thống kê y học
5. Yêu cầu về thái độ
- Nhận thức được vị trí, vai trò của bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Nhi
khoa trong hoạt động chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu khoa học.
- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, tôn
trọng, cảm thông, chia sẻ và hết lòng phục vụ người bệnh.
- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền
thống tốt đẹp của ngành.
- Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ, những yêu cầu nghề
nghiệp.
- Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và ý thức học tập
phát triển nghề nghiệp suốt đời.
- Tôn trọng sự đa dạng về văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng các dân
tộc trong hoạt động nghề nghiệp.
6. Vị trí làm việc của người học sau tốt nghiệp
- Các cơ quan quản lý nhà nước về y tế.
- Các viện nghiên cứu, các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp y tế.
- Khoa Nhi, đơn vị Nhi khoa các bệnh viện công lập và ngoài công lập.
7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường
- Tiến sĩ Y học.

26

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHUẨN ĐẦU RA
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP II
CHUYÊN NGÀNH NHI TIM MẠCH
(Đính kèm quyết định số
/QĐ-ĐHYD ngày
tháng
của Hiệu Trưởng Trường Đại học Y Dược Huế)

năm 2016

1. Tên ngành đào tạo:
Bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Nhi tim mạch
(Program for the second Degree Specialist in Cardiovascular Peadiatrics)
2. Trình độ đào tạo: Sau đại học
3. Yêu cầu về kiến thức
- Tổng hợp được các kiến thức về y học cơ sở và chuyên ngành trong chẩn đoán,
xử trí, tiên lượng và phòng bệnh các bệnh Nhi tim mạch.
- Đánh giá được các hoạt động nghiên cứu khoa học về Nhi tim mạch.
- Ngoại ngữ: có khả năng sử dụng một ngoại ngữ để đọc, hiểu và sử dụng để đáp
ứng yêu cầu trong lĩnh vực chuyên môn công tác, có khả năng giao tiếp.
- Ứng dụng thành thạo tin học trong học tập và thực hành nghề nghiệp.
- Vận dụng được kiến thức về phương pháp giảng dạy để hướng dẫn đồng
nghiệp trong thực hành nghề nghiệp.
4. Yêu cầu về kỹ năng
4.1. Kỹ năng cứng
- Thực hiện thành thạo chẩn đoán, xử trí, tiên lượng và dự phòng các bệnh Nhi
tim mạch.
- Chỉ định và phân tích thành thạo các xét nghiệm phục vụ chẩn đoán và điều trị
các bệnh Nhi tim mạch.
- Thực hiện thành thạo các thủ thuật Nhi tim mạch thông thường và một số thủ
thuật Nhi tim mạch chuyên sâu.
- Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện nghiệp vụ chuyên môn.
- Có khả năng quản lý nguồn lực y tế tại các cơ sở y tế.
- Sử dụng thành thạo một số TBYT trong chẩn đoán và điều trị các bệnh Nhi tim
mạch.
- Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện NCKH thuộc lĩnh vực Nhi tim mạch.
4.2. Kỹ năng mềm
- Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh và gia đình người bệnh.
- Phối hợp tốt với đồng nghiệp để triển khai các hoạt động nghề nghiệp tại bệnh
viện và các cơ sở y tế.
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- Sử dụng thành thạo một số phần mềm thống kê y học
5. Yêu cầu về thái độ
- Nhận thức được vị trí, vai trò của bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Nhi
tim mạch trong hoạt động chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu khoa học.
- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, tôn
trọng, cảm thông, chia sẻ và hết lòng phục vụ người bệnh.
- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền
thống tốt đẹp của ngành.
- Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ, những yêu cầu nghề
nghiệp.
- Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và ý thức học tập
phát triển nghề nghiệp suốt đời.
- Tôn trọng sự đa dạng về văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng các dân
tộc trong hoạt động nghề nghiệp.
6. Vị trí làm việc của người học sau tốt nghiệp
- Các cơ quan quản lý nhà nước về y tế.
- Các viện nghiên cứu, các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp y tế.
- Khoa Nhi, đơn vị Nhi tim mạch các bệnh viện công lập và ngoài công lập.
7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường
- Tiến sĩ Y học.
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ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHUẨN ĐẦU RA
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP II
CHUYÊN NGÀNH NHI THẬN
(Đính kèm quyết định số
/QĐ-ĐHYD ngày
tháng
của Hiệu Trưởng Trường Đại học Y Dược Huế)

năm 2016

1. Tên ngành đào tạo:
Bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Nhi thận
(Program for the second Degree Specialist in Nephrological Peadiatrics)
2. Trình độ đào tạo: Sau đại học
3. Yêu cầu về kiến thức
- Tổng hợp được các kiến thức về y học cơ sở và chuyên ngành trong chẩn đoán,
xử trí, tiên lượng và phòng bệnh các bệnh Nhi thận.
- Đánh giá được các hoạt động nghiên cứu khoa học về Nhi thận.
- Ngoại ngữ: có khả năng sử dụng một ngoại ngữ để đọc, hiểu và sử dụng để đáp
ứng yêu cầu trong lĩnh vực chuyên môn công tác, có khả năng giao tiếp.
- Ứng dụng thành thạo tin học trong học tập và thực hành nghề nghiệp.
- Vận dụng được kiến thức về phương pháp giảng dạy để hướng dẫn đồng
nghiệp trong thực hành nghề nghiệp.
4. Yêu cầu về kỹ năng
4.1. Kỹ năng cứng
- Thực hiện thành thạo chẩn đoán, xử trí, tiên lượng và dự phòng các bệnh Nhi
thận.
- Chỉ định và phân tích thành thạo các xét nghiệm phục vụ chẩn đoán và điều trị
các bệnh Nhi thận.
- Thực hiện thành thạo các thủ thuật Nhi thận thông thường và một số thủ thuật
Nhi thận chuyên sâu.
- Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện nghiệp vụ chuyên môn.
- Có khả năng quản lý nguồn lực y tế tại các cơ sở y tế.
- Sử dụng thành thạo một số TBYT trong chẩn đoán và điều trị các bệnh Nhi
thận.
- Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện NCKH thuộc lĩnh vực Nhi thận.
4.2. Kỹ năng mềm
- Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh và gia đình người bệnh.
- Phối hợp tốt với đồng nghiệp để triển khai các hoạt động nghề nghiệp tại bệnh
viện và các cơ sở y tế.
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- Sử dụng thành thạo một số phần mềm thống kê y học
5. Yêu cầu về thái độ
- Nhận thức được vị trí, vai trò của bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Nhi
thận trong hoạt động chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu khoa học.
- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, tôn
trọng, cảm thông, chia sẻ và hết lòng phục vụ người bệnh.
- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền
thống tốt đẹp của ngành.
- Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ, những yêu cầu nghề
nghiệp.
- Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và ý thức học tập
phát triển nghề nghiệp suốt đời.
- Tôn trọng sự đa dạng về văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng các dân
tộc trong hoạt động nghề nghiệp.
6. Vị trí làm việc của người học sau tốt nghiệp
- Các cơ quan quản lý nhà nước về y tế.
- Các viện nghiên cứu, các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp y tế.
- Khoa Nhi, đơn vị Nhi thận các bệnh viện công lập và ngoài công lập.
7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường
- Tiến sĩ Y học.
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ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC
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CHUẨN ĐẦU RA
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP II
CHUYÊN NGÀNH NHI TIÊU HÓA
(Đính kèm quyết định số
/QĐ-ĐHYD ngày
tháng
của Hiệu Trưởng Trường Đại học Y Dược Huế)

năm 2016

1. Tên ngành đào tạo:
Bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Nhi tiêu hóa
(Program for the second Degree Specialist in Digestive Peadiatrics)
2. Trình độ đào tạo: Sau đại học
3. Yêu cầu về kiến thức
- Tổng hợp được các kiến thức về y học cơ sở và chuyên ngành trong chẩn đoán,
xử trí, tiên lượng và phòng bệnh các bệnh Nhi tiêu hóa.
- Đánh giá được các hoạt động nghiên cứu khoa học về Nhi tiêu hóa.
- Ngoại ngữ: có khả năng sử dụng một ngoại ngữ để đọc, hiểu và sử dụng để đáp
ứng yêu cầu trong lĩnh vực chuyên môn công tác, có khả năng giao tiếp.
- Ứng dụng thành thạo tin học trong học tập và thực hành nghề nghiệp.
- Vận dụng được kiến thức về phương pháp giảng dạy để hướng dẫn đồng
nghiệp trong thực hành nghề nghiệp.
4. Yêu cầu về kỹ năng
4.1. Kỹ năng cứng
- Thực hiện thành thạo chẩn đoán, xử trí, tiên lượng và dự phòng các bệnh Nhi
tiêu hóa.
- Chỉ định và phân tích thành thạo các xét nghiệm phục vụ chẩn đoán và điều trị
các bệnh Nhi tiêu hóa.
- Thực hiện thành thạo các thủ thuật Nhi tiêu hóa thông thường và một số thủ
thuật Nhi tiêu hóa chuyên sâu.
- Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện nghiệp vụ chuyên môn.
- Có khả năng quản lý nguồn lực y tế tại các cơ sở y tế.
- Sử dụng thành thạo một số TBYT trong chẩn đoán và điều trị các bệnh Nhi
tiêu hóa.
- Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện NCKH thuộc lĩnh vực Nhi tiêu hóa.
4.2. Kỹ năng mềm
- Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh và gia đình người bệnh.
- Phối hợp tốt với đồng nghiệp để triển khai các hoạt động nghề nghiệp tại bệnh
viện và các cơ sở y tế.
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- Sử dụng thành thạo một số phần mềm thống kê y học
5. Yêu cầu về thái độ
- Nhận thức được vị trí, vai trò của bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Nhi
tiêu hóa trong hoạt động chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu khoa học.
- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, tôn
trọng, cảm thông, chia sẻ và hết lòng phục vụ người bệnh.
- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền
thống tốt đẹp của ngành.
- Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ, những yêu cầu nghề
nghiệp.
- Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và ý thức học tập
phát triển nghề nghiệp suốt đời.
- Tôn trọng sự đa dạng về văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng các dân
tộc trong hoạt động nghề nghiệp.
6. Vị trí làm việc của người học sau tốt nghiệp
- Các cơ quan quản lý nhà nước về y tế.
- Các viện nghiên cứu, các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp y tế.
- Khoa Nhi, đơn vị Nhi tiêu hóa các bệnh viện công lập và ngoài công lập.
7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường
- Tiến sĩ Y học.
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CHUẨN ĐẦU RA
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP II
CHUYÊN NGÀNH NHI SƠ SINH
(Đính kèm quyết định số
/QĐ-ĐHYD ngày
tháng
của Hiệu Trưởng Trường Đại học Y Dược Huế)

năm 2016

1. Tên ngành đào tạo:
Bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Nhi sơ sinh
(Program for the second Degree Specialist in Neonatology)
2. Trình độ đào tạo: Sau đại học
3. Yêu cầu về kiến thức
- Tổng hợp được các kiến thức về y học cơ sở và chuyên ngành trong chẩn đoán,
xử trí, tiên lượng và phòng bệnh các bệnh Nhi sơ sinh.
- Đánh giá được các hoạt động nghiên cứu khoa học về Nhi sơ sinh.
- Ngoại ngữ: có khả năng sử dụng một ngoại ngữ để đọc, hiểu và sử dụng để đáp
ứng yêu cầu trong lĩnh vực chuyên môn công tác, có khả năng giao tiếp.
- Ứng dụng thành thạo tin học trong học tập và thực hành nghề nghiệp.
- Vận dụng được kiến thức về phương pháp giảng dạy để hướng dẫn đồng
nghiệp trong thực hành nghề nghiệp.
4. Yêu cầu về kỹ năng
4.1. Kỹ năng cứng
- Thực hiện thành thạo chẩn đoán, xử trí, tiên lượng và dự phòng các bệnh Nhi
sơ sinh.
- Chỉ định và phân tích thành thạo các xét nghiệm phục vụ chẩn đoán và điều trị
các bệnh Nhi sơ sinh.
- Thực hiện thành thạo các thủ thuật Nhi sơ sinh thông thường và một số thủ
thuật Nhi sơ sinh chuyên sâu.
- Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện nghiệp vụ chuyên môn.
- Có khả năng quản lý nguồn lực y tế tại các cơ sở y tế.
- Sử dụng thành thạo một số TBYT trong chẩn đoán và điều trị các bệnh Nhi sơ sinh.
- Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện NCKH thuộc lĩnh vực Nhi sơ sinh.
4.2. Kỹ năng mềm
- Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh và gia đình người bệnh.
- Phối hợp tốt với đồng nghiệp để triển khai các hoạt động nghề nghiệp tại bệnh
viện và các cơ sở y tế.
- Sử dụng thành thạo một số phần mềm thống kê y học
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5. Yêu cầu về thái độ
- Nhận thức được vị trí, vai trò của bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Nhi
sơ sinh trong hoạt động chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu khoa học.
- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, tôn
trọng, cảm thông, chia sẻ và hết lòng phục vụ người bệnh.
- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền
thống tốt đẹp của ngành.
- Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ, những yêu cầu nghề
nghiệp.
- Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và ý thức học tập
phát triển nghề nghiệp suốt đời.
- Tôn trọng sự đa dạng về văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng các dân
tộc trong hoạt động nghề nghiệp.
6. Vị trí làm việc của người học sau tốt nghiệp
- Các cơ quan quản lý nhà nước về y tế.
- Các viện nghiên cứu, các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp y tế.
- Khoa Nhi, đơn vị Nhi sơ sinh các bệnh viện công lập và ngoài công lập.
7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường
- Tiến sĩ Y học.
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ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHUẨN ĐẦU RA
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP II
CHUYÊN NGÀNH NHÃN KHOA
(Đính kèm quyết định số
/QĐ-ĐHYD ngày
tháng
của Hiệu Trưởng Trường Đại học Y Dược Huế)

năm 2016

1. Tên ngành đào tạo:
Bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Nhãn khoa
(The Second Degree Specialist Program in Ophthalmology)
2. Trình độ đào tạo: Sau Đại học
3. Yêu cầu về kiến thức
- Tổng hợp được các kiến thức về y học cơ sở và chuyên ngành trong chẩn
đoán, xử trí, tiên lượng và phòng bệnh các bệnh Nhãn khoa.
- Đánh giá được các hoạt động trong nghiên cứu khoa học về Nhãn khoa.
- Ngoại ngữ: có khả năng sử dụng một ngoại ngữ để đọc, hiểu và sử dụng để
đáp ứng yêu cầu trong lĩnh vực chuyên môn công tác, có khả năng giao tiếp.
- Ứng dụng thành thạo tin học trong học tập và thực hành nghề nghiệp.
- Vận dụng được kiến thức về phương pháp giảng dạy để hướng dẫn đồng
nghiệp trong thực hành nghề nghiệp.
4. Yêu cầu về kỹ năng
4.1. Kỹ năng cứng
- Thực hiện thành thạo chẩn đoán, xử trí, tiên lượng và phòng bệnh các bệnh
về Nhãn khoa.
- Chỉ định và phân tích thành thạo các xét nghiệm phục vụ chẩn đoán và điều
trị các bệnh Nhãn khoa.
- Thực hiện thành thạo các thủ thuật thông thường và một số thủ thuật chuyên
sâu trong chuyên ngành Nhãn khoa
- Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện nghiệp vụ chuyên môn.
- Sử dụng thành thạo một số TBYT trong chẩn đoán, điều trị các bệnh Nhãn
khoa.
- Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện NCKH thuộc lĩnh vực Nhãn khoa.
4.2. Kỹ năng mềm
- Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh và gia đình người bệnh.
- Phối hợp tốt với đồng nghiệp để triển khai các hoạt động nghề nghiệp tại
bệnh viện và các cơ sở y tế.
- Sử dụng thành thạo một số phần mềm thống kê áp dụng trong NCKH y học.
35

- Có khả năng quản lý nguồn lực y tế tại các cơ sở y tế.
5. Yêu cầu về thái độ
- Nhận thức được vị trí, vai trò của bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành
Nhãn khoa trong hoạt động chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu khoa học.
- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, tôn
trọng, cảm thông, chia sẻ và hết lòng phục vụ người bệnh.
- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy
truyền thống tốt đẹp của ngành.
- Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng, đầy đủ yêu cầu nghề nghiệp.
- Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và ý thức học tập
phát triển nghề nghiệp suốt đời.
- Tôn trọng sự đa dạng về văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng các dân
tộc trong hoạt động nghề nghiệp.
6. Vị trí làm việc của người học sau tốt nghiệp
- Các cơ quan quản lý nhà nước về y tế.
- Các viện nghiên cứu, các trường Đại học.
- Khoa Mắt các bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh.
- Bệnh viện chuyên khoa Mắt các tuyến.
7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường
- Tiến sĩ Y học.
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ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHUẨN ĐẦU RA
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP II
CHUYÊN NGÀNH RĂNG HÀM MẶT
(Đính kèm quyết định số
/QĐ-ĐHYD ngày
tháng
của Hiệu Trưởng Trường Đại học Y Dược Huế)

năm 2016

1. Tên ngành đào tạo:
Bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Răng Hàm Mặt
(The Second Degree Specialist Program in Odonto-Stomatology)
2. Trình độ đào tạo: Sau Đại học
3. Yêu cầu về kiến thức
- Tổng hợp được các kiến thức về y học cơ sở và chuyên ngành trong chẩn
đoán, xử trí, tiên lượng và phòng bệnh các bệnh Răng Hàm Mặt.
- Đánh giá được các hoạt động trong nghiên cứu khoa học về Răng Hàm Mặt.
- Ngoại ngữ: có khả năng sử dụng một ngoại ngữ để đọc, hiểu và sử dụng để
đáp ứng yêu cầu trong lĩnh vực chuyên môn công tác, có khả năng giao tiếp.
- Ứng dụng thành thạo tin học trong học tập và thực hành nghề nghiệp.
- Vận dụng được kiến thức về phương pháp giảng dạy để hướng dẫn đồng
nghiệp trong thực hành nghề nghiệp.
4. Yêu cầu về kỹ năng
4.1. Kỹ năng cứng
- Thực hiện thành thạo chẩn đoán, xử trí, tiên lượng và phòng bệnh các bệnh
về Răng Hàm Mặt.
- Chỉ định và phân tích thành thạo các xét nghiệm phục vụ chẩn đoán và điều
trị các bệnh Răng Hàm Mặt.
- Thực hiện thành thạo các thủ thuật thông thường và một số thủ thuật chuyên
sâu trong chuyên ngành Răng Hàm Mặt
- Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện nghiệp vụ chuyên môn.
- Sử dụng thành thạo một số TBYT trong chẩn đoán, điều trị các bệnh Răng
Hàm Mặt.
- Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện NCKH thuộc lĩnh vực Răng Hàm
Mặt.
4.2. Kỹ năng mềm
- Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh và gia đình người bệnh.
- Phối hợp tốt với đồng nghiệp để triển khai các hoạt động nghề nghiệp tại
bệnh viện và các cơ sở y tế.
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- Sử dụng thành thạo một số phần mềm thống kê áp dụng trong NCKH y học.
- Có khả năng quản lý nguồn lực y tế tại các cơ sở y tế.
5. Yêu cầu về thái độ
- Nhận thức được vị trí, vai trò của bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành
Răng Hàm Mặt trong hoạt động chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu khoa học.
- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, tôn
trọng, cảm thông, chia sẻ và hết lòng phục vụ người bệnh.
- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy
truyền thống tốt đẹp của ngành.
- Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng, đầy đủ yêu cầu nghề nghiệp.
- Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và ý thức học tập
phát triển nghề nghiệp suốt đời.
- Tôn trọng sự đa dạng về văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng các dân
tộc trong hoạt động nghề nghiệp.
6. Vị trí làm việc của người học sau tốt nghiệp
- Các cơ quan quản lý nhà nước về y tế.
- Các viện nghiên cứu, các trường Đại học.
- Khoa Răng Hàm Mặt các bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh.
7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường
- Tiến sĩ Y học.
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ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHUẨN ĐẦU RA
CHUYÊN KHOA CẤP II
CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ Y TẾ
(Đính kèm quyết định số
/QĐ-ĐHYD ngày
tháng
của Hiệu Trưởng Trường Đại học Y Dược Huế)

năm 2016

1. Tên ngành đào tạo:
Chuyên khoa cấp II Quản lý Y tế
(The Second Degree Specialist Program in Health Management)
2. Trình độ đào tạo: Sau Đại học
3. Yêu cầu về kiến thức
- Tổng hợp được các kiến thức ngành y tế phục vụ công tác chăm sóc, bảo vệ
và nâng cao sức khỏe nhân dân.
- Đánh giá được các nghiên cứu khoa học về Y tế công cộng.
- Vận dụng thành thạo các kiến thức về kinh tế, văn hóa - xã hội đặc thù ở khu
vực miền núi trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
- Ngoại ngữ: có khả năng sử dụng một ngoại ngữ để đọc, hiểu và sử dụng để
đáp ứng yêu cầu trong lĩnh vực chuyên môn công tác, có khả năng giao tiếp.
- Ứng dụng thành thạo tin học trong học tập và thực hành nghề nghiệp.
- Vận dụng được kiến thức về phương pháp giảng dạy để hướng dẫn đồng
nghiệp trong thực hành nghề nghiệp.
4. Yêu cầu về kỹ năng
4.1. Kỹ năng cứng
- Lập được kế hoạch để giải quyết vấn đề sức khỏe ưu tiên dựa vào bằng
chứng, có cơ sở khoa học.
- Tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá được các Chương trình Y tế triển
khai tại địa phương.
- Quản lý có hiệu quả các nguồn lực và hoạt động y tế ở các cơ sở y tế.
- Sử dụng thành thạo một số phần mềm ứng dụng để xử lý, phân tích số liệu
trong các nghiên cứu khoa học.
- Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện các hoạt động chuyên môn và
nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Y tế.
4.2. Kỹ năng mềm
- Phối hợp tốt với đồng nghiệp và cộng đồng để triển khai các hoạt động y tế
tại cộng đồng.
- Giao tiếp có hiệu quả với cá nhân, gia đình và cộng đồng.
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5. Yêu cầu về thái độ
- Nhận thức được vị trí, vai trò của chuyên khoa cấp II Quản lý Y tế trong
hoạt động chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu khoa học.
- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, tôn
trọng, cảm thông và lắng nghe ý kiến của cộng đồng.
- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy
truyền thống tốt đẹp của ngành.
- Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng, đầy đủ yêu cầu nghề nghiệp.
- Trung thực, khách quan, có tinh thần NCKH và ý thức học tập phát triển
nghề nghiệp suốt đời.
6. Vị trí làm việc của người học sau tốt nghiệp
- Các cơ quan quản lý nhà nước về y tế.
- Các Bệnh viện, Sở y tế, Trung tâm Y tế
7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường:
- Tiến sĩ Y tế Công cộng.
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ĐẠI HỌC HUẾ
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CHUẨN ĐẦU RA
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP II
CHUYÊN NGÀNH TÂM THẦN
(Đính kèm quyết định số
/QĐ-ĐHYD ngày
tháng
của Hiệu Trưởng Trường Đại học Y Dược Huế)

năm 2016

1. Tên ngành đào tạo:
Bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Tâm thần
(The Second Degree Specialist Program in Psycology)
2. Trình độ đào tạo: Sau Đại học
3. Yêu cầu về kiến thức
- Tổng hợp được các kiến thức về y học cơ sở và chuyên ngành trong chẩn
đoán, xử trí, tiên lượng và phòng bệnh các bệnh Tâm thần.
- Đánh giá được các hoạt động trong nghiên cứu khoa học về Tâm thần.
- Ngoại ngữ: có khả năng sử dụng một ngoại ngữ để đọc, hiểu và sử dụng để
đáp ứng yêu cầu trong lĩnh vực chuyên môn công tác, có khả năng giao tiếp.
- Ứng dụng thành thạo tin học trong học tập và thực hành nghề nghiệp.
- Vận dụng được kiến thức về phương pháp giảng dạy để hướng dẫn đồng
nghiệp trong thực hành nghề nghiệp.
4. Yêu cầu về kỹ năng
4.1. Kỹ năng cứng
- Thực hiện thành thạo chẩn đoán, xử trí, tiên lượng và phòng bệnh các bệnh
về Tâm thần.
- Chỉ định và phân tích thành thạo các xét nghiệm phục vụ chẩn đoán và điều
trị các bệnh Tâm thần.
- Thực hiện thành thạo các thủ thuật thông thường và một số thủ thuật chuyên
sâu trong chuyên ngành Tâm thần.
- Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện nghiệp vụ chuyên môn.
- Sử dụng thành thạo một số TBYT trong chẩn đoán, điều trị các bệnh Tâm
thần.
- Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện NCKH thuộc lĩnh vực Tâm thần.
4.2. Kỹ năng mềm
- Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh và gia đình người bệnh.
- Phối hợp tốt với đồng nghiệp để triển khai các hoạt động nghề nghiệp tại
bệnh viện và các cơ sở y tế.
- Sử dụng thành thạo một số phần mềm thống kê áp dụng trong NCKH y học.
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- Có khả năng quản lý nguồn lực y tế tại các cơ sở y tế.
5. Yêu cầu về thái độ
- Nhận thức được vị trí, vai trò của bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành
Tâm thần trong hoạt động chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu khoa học.
- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, tôn
trọng, cảm thông, chia sẻ và hết lòng phục vụ người bệnh.
- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy
truyền thống tốt đẹp của ngành.
- Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng, đầy đủ yêu cầu nghề nghiệp.
- Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và ý thức học tập
phát triển nghề nghiệp suốt đời.
- Tôn trọng sự đa dạng về văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng các dân
tộc trong hoạt động nghề nghiệp.
6. Vị trí làm việc của người học sau tốt nghiệp
- Các cơ quan quản lý nhà nước về y tế.
- Các viện nghiên cứu, các trường Đại học.
- Khoa Tai mũi họng các bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh.
- Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần các tuyến.
7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường
- Tiến sĩ Y học.
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ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHUẨN ĐẦU RA
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP II
CHUYÊN NGÀNH MŨI HỌNG
(Đính kèm quyết định số
/QĐ-ĐHYD ngày
tháng
của Hiệu Trưởng Trường Đại học Y Dược Huế)

năm 2016

1. Tên ngành đào tạo:
Bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Mũi họng
(The Second Degree Specialist Program in Nasopharyngealogy)
2. Trình độ đào tạo: Sau Đại học
3. Yêu cầu về kiến thức
- Tổng hợp được các kiến thức về y học cơ sở và chuyên ngành trong chẩn
đoán, xử trí, tiên lượng và phòng bệnh các bệnh Mũi họng.
- Đánh giá được các hoạt động trong nghiên cứu khoa học về Mũi họng.
- Ngoại ngữ: có khả năng sử dụng một ngoại ngữ để đọc, hiểu và sử dụng để
đáp ứng yêu cầu trong lĩnh vực chuyên môn công tác, có khả năng giao tiếp.
- Ứng dụng thành thạo tin học trong học tập và thực hành nghề nghiệp.
- Vận dụng được kiến thức về phương pháp giảng dạy để hướng dẫn đồng
nghiệp trong thực hành nghề nghiệp.
4. Yêu cầu về kỹ năng
4.1. Kỹ năng cứng
- Thực hiện thành thạo chẩn đoán, xử trí, tiên lượng và phòng bệnh các bệnh
về Mũi họng.
- Chỉ định và phân tích thành thạo các xét nghiệm phục vụ chẩn đoán và điều
trị các bệnh Mũi họng.
- Thực hiện thành thạo các thủ thuật thông thường và một số thủ thuật chuyên
sâu trong chuyên ngành Mũi họng
- Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện nghiệp vụ chuyên môn.
- Sử dụng thành thạo một số TBYT trong chẩn đoán, điều trị các bệnh Mũi
họng.
- Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện NCKH thuộc lĩnh vực Mũi họng.
4.2. Kỹ năng mềm
- Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh và gia đình người bệnh.
- Phối hợp tốt với đồng nghiệp để triển khai các hoạt động nghề nghiệp tại
bệnh viện và các cơ sở y tế.
- Sử dụng thành thạo một số phần mềm thống kê áp dụng trong NCKH y học.
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- Có khả năng quản lý nguồn lực y tế tại các cơ sở y tế.
5. Yêu cầu về thái độ
- Nhận thức được vị trí, vai trò của bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành
Mũi họng trong hoạt động chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu khoa học.
- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, tôn
trọng, cảm thông, chia sẻ và hết lòng phục vụ người bệnh.
- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy
truyền thống tốt đẹp của ngành.
- Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng, đầy đủ yêu cầu nghề nghiệp.
- Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và ý thức học tập
phát triển nghề nghiệp suốt đời.
- Tôn trọng sự đa dạng về văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng các dân
tộc trong hoạt động nghề nghiệp.
6. Vị trí làm việc của người học sau tốt nghiệp
- Các cơ quan quản lý nhà nước về y tế.
- Các viện nghiên cứu, các trường Đại học.
- Khoa Tai mũi họng các bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh.
- Bệnh viện chuyên khoa Tai mũi họng các tuyến.
7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường
- Tiến sĩ Y học.
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ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHUẨN ĐẦU RA
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP II
CHUYÊN NGÀNH HUYẾT HỌC
(Đính kèm quyết định số
/QĐ-ĐHYD ngày
tháng
của Hiệu Trưởng Trường Đại học Y Dược Huế)

năm 2016

1. Tên ngành đào tạo:
Bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Huyết học
(The Second Degree Specialist Program in Hematology)
2. Trình độ đào tạo: Sau đại học
3. Yêu cầu về kiến thức
- Tổng hợp được các kiến thức về y học cơ sở và chuyên ngành để thực hiện
hoạt động chuyên môn nghề nghiệp.
- Đánh giá được các hoạt động trong nghiên cứu khoa học về Huyết học
- Ngoại ngữ: có khả năng sử dụng một ngoại ngữ để đọc, hiểu và sử dụng để đáp
ứng yêu cầu trong lĩnh vực chuyên môn công tác, có khả năng giao tiếp.
- Ứng dụng thành thạo tin học trong học tập và thực hành nghề nghiệp.
- Vận dụng được kiến thức về phương pháp giảng dạy để hướng dẫn đồng
nghiệp trong thực hành nghề nghiệp
4. Yêu cầu về kỹ năng
4.1. Kỹ năng cứng
- Thực hiện thành thạo chẩn đoán, xử trí, tiên lượng các bệnh thuộc chuyên
ngành huyết học
- Chỉ định và phân tích thành thạo các xét nghiệm
- Thực hiện thành thạo các thủ thuật thông thường và chuyên sâu về chuyên
ngành Huyết học
- Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện nghiệp vụ chuyên môn.
- Sử dụng thành thạo một số thiết bị y tế trong chuyên ngành Huyết học.
- Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực
Huyết học.
4.2. Kỹ năng mềm
- Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh và gia đình người bệnh.
- Phối hợp tốt với đồng nghiệp để triển khai các hoạt động nghề nghiệp tại bệnh
viện và các cơ sở y tế.
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- Sử dụng thành thạo một số phần mềm thống kê áp dụng trong nghiên cứu khoa
học y học.
- Có khả năng quản lý nguồn lực y tế tại các cơ sở y tế.
5. Yêu cầu về thái độ
- Nhận thức được vị trí, vai trò của BS.CKII chuyên ngành Huyết học trong hoạt
động chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu khoa học.
- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, tôn
trọng, cảm thông, chia sẻ và hết lòng phục vụ người bệnh.
- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền
thống tốt đẹp của ngành.
- Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ và những yêu cầu nghề
nghiệp.
- Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và ý thức học tập
phát triển nghề nghiệp suốt đời.
- Tôn trọng sự đa dạng về văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng các dân
tộc trong hoạt động nghề nghiệp.
6. Vị trí làm việc của người học sau tốt nghiệp
- Các cơ quan quản lý nhà nước về y tế.
- Các viện nghiên cứu, các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp y tế.
- Khoa Huyết học truyền máu bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh.
7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường
- Tiến sĩ Y học.
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ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHUẨN ĐẦU RA
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP II
CHUYÊN NGÀNH THẦN KINH
(Đính kèm quyết định số
/QĐ-ĐHYD ngày
tháng
của Hiệu Trưởng Trường Đại học Y Dược Huế)

năm 2016

1. Tên ngành đào tạo: Bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Thần kinh (The
Second Degree Specialist Program in Neurology)
2. Trình độ đào tạo: Sau đại học
3. Yêu cầu về kiến thức
- Tổng hợp được các kiến thức về y học cơ sở và chuyên ngành trong chẩn đoán,
xử trí, tiên lượng và phòng bệnh các bệnh về Thần kinh.
- Đánh giá được các hoạt động trong nghiên cứu khoa học về Thần kinh.
- Ngoại ngữ: có khả năng sử dụng một ngoại ngữ để đọc, hiểu và sử dụng để đáp
ứng yêu cầu trong lĩnh vực chuyên môn công tác, có khả năng giao tiếp.
- Ứng dụng thành thạo tin học trong học tập và thực hành nghề nghiệp.
- Vận dụng được kiến thức về phương pháp giảng dạy để hướng dẫn đồng
nghiệp trong thực hành nghề nghiệp
4. Yêu cầu về kỹ năng
4.1. Kỹ năng cứng
- Thực hiện thành thạo chẩn đoán, xử trí, tiên lượng và phòng bệnh các bệnh
Thần kinh.
- Chỉ định và phân tích thành thạo các xét nghiệm phục vụ chẩn đoán và điều trị
các bệnh Thần kinh.
- Thực hiện thành thạo các thủ thuật Thần kinh thông thường và một số thủ thuật
Thần kinh chuyên sâu.
- Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện nghiệp vụ chuyên môn.
- Sử dụng thành thạo một số thiết bị y tế trong chẩn đoán và điều trị các bệnh
Thần kinh.
- Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện NCKH thuộc lĩnh vực Thần kinh.
4.2. Kỹ năng mềm
- Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh và gia đình người bệnh.
- Phối hợp tốt với đồng nghiệp để triển khai các hoạt động nghề nghiệp tại bệnh
viện và các cơ sở y tế.
- Sử dụng thành thạo một số phần mềm thống kê áp dụng trong NCKH y học.
- Có khả năng quản lý nguồn lực y tế tại các cơ sở y tế.
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5. Yêu cầu về thái độ
- Nhận thức được vị trí, vai trò của bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành
Thần kinh trong hoạt động chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu khoa học.
- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, tôn
trọng, cảm thông, chia sẻ và hết lòng phục vụ người bệnh.
- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền
thống tốt đẹp của ngành.
- Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ và những yêu cầu nghề
nghiệp.
- Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và ý thức học tập
phát triển nghề nghiệp suốt đời.
- Tôn trọng sự đa dạng về văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng các dân
tộc trong hoạt động nghề nghiệp.
6. Vị trí làm việc của người học sau tốt nghiệp
- Các cơ quan quản lý nhà nước về y tế.
- Các viện nghiên cứu, các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp y tế.
- Các khoa Tâm - Thần kinh các bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh.
7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường
- Tiến sĩ Y học.
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ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHUẨN ĐẦU RA
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP II CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
(Đính kèm quyết định số
/QĐ-ĐHYD ngày
tháng
của Hiệu Trưởng Trường Đại học Y Dược Huế)

năm 2016

1. Tên ngành đào tạo:
Bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Chấn đoán hình ảnh
(Program for the second Degree Specialist in Radiology)
2. Trình độ đào tạo: Sau Đại học
3. Yêu cầu về kiến thức
- Vận dụng được kiến thức triết học, y học cơ sở trong chẩn đoán hình ảnh
- Vận dụng được phương pháp luận nghiên cứu khoa học trong nghiên cứu về
lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh
- Tiếng Anh đạt trình độ B2 của CEFR (khung tham chiếu ngôn ngữ chung
của Hội đồng Châu Âu) hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương;
- Vận dụng được kiến thức về tin học trong thực hành nghề nghiệp.
4. Yêu cầu về kỹ năng
4.1. Kỹ năng cứng
- Tổng quan về chẩn đoán hình ảnh;
- Chẩn đoán hình ảnh hệ Hô hấp, hệ tim mạch, hệ xương khớp, hệ tiêu hóa và
hệ tiết niệu sinh dục;
- Chẩn đoán hình ảnh hệ Thần kinh;
- Chẩn đoán bằng cộng hưởng từ;
- Chẩn đoán hình ảnh can thiệp, sản khoa, nhi khoa.
4.2. Kỹ năng mềm
- Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh;
- Phối hợp tốt với đồng nghiệp để triển khai các hoạt động nghề nghiệp;
- Sử dụng được một số phần mềm thống kê áp dụng trong NCKH y học.
5. Yêu cầu về thái độ
- Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng và đầy đủ những yêu cầu nghề nghiệp;
- Trung thực, khách quan, có tinh thần NCKH và ý thức học tập phát triển
nghề nghiệp suốt đời;
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- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy
truyền thống tốt đẹp của ngành.
6. Vị trí làm việc của người học sau tốt nghiệp
- Cơ quan quản lý nhà nước về y tế;
- Cơ sở đào tạo về chẩn đoán hình ảnh
- Các bệnh viện, trung tâm y tế
7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường
- Tiến sĩ về chẩn đoán hình ảnh
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ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHUẨN ĐẦU RA
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP II
CHUYÊN NGÀNH HÓA SINH Y HỌC
(Đính kèm quyết định số
/QĐ-ĐHYD ngày
tháng
của Hiệu Trưởng Trường Đại học Y Dược Huế)

năm 2016

1. Tên ngành đào tạo:
Bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Hóa sinh y học
(The Second Degree Specialist Program in Medical Biochemistry)
2. Trình độ đào tạo: Sau Đại học
3. Yêu cầu về kiến thức
- Tổng hợp được các kiến thức về y học cơ sở và chuyên ngành trong ngành
hóa sinh
- Đánh giá được các hoạt động trong nghiên cứu khoa học về Hóa sinh y học
- Ngoại ngữ: có khả năng sử dụng một ngoại ngữ để đọc, hiểu và sử dụng để
đáp ứng yêu cầu trong lĩnh vực chuyên môn công tác, có khả năng giao tiếp.
- Ứng dụng thành thạo tin học trong học tập và thực hành nghề nghiệp.
- Vận dụng được kiến thức về phương pháp giảng dạy để hướng dẫn đồng
nghiệp trong thực hành nghề nghiệp.
4. Yêu cầu về kỹ năng
4.1. Kỹ năng cứng
- Thực hiện được test IQ;
- Bộc lộ được động mạch cảnh, móc HA và hô hấp trên động vật;
- Quan sát được sóng âm trong y học, quang học ứng dụng;
- Kích thích đúng gây viêm thực nghiệm; kích thích được gây mẫn cảm sốc
phản vệ trên chuột lang;
- Thực hiện được phương pháp đồng vị phóng xạ trong chẩn đoán;
- Đánh giá các thông số lipit; Đo được phế dung kế;
- Thực hiện được đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực sinh hóa;
- Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện nghiệp vụ chuyên môn.
- Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện NCKH thuộc lĩnh vực Hóa sinh y
học
4.2. Kỹ năng mềm
- Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp.
- Phối hợp tốt với đồng nghiệp để triển khai các hoạt động nghề nghiệp tại
bệnh viện và các cơ sở y tế.
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- Sử dụng thành thạo một số phần mềm thống kê áp dụng trong NCKH y học.
- Có khả năng quản lý nguồn lực y tế tại các cơ sở y tế.
5. Yêu cầu về thái độ
- Nhận thức được vị trí, vai trò của bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành
hóa sinh y học trong hoạt động chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu khoa học.
- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, tôn
trọng, cảm thông, chia sẻ và hết lòng phục vụ người bệnh.
- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy
truyền thống tốt đẹp của ngành.
- Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng, đầy đủ yêu cầu nghề nghiệp.
- Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và ý thức học tập
phát triển nghề nghiệp suốt đời.
- Tôn trọng sự đa dạng về văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng các dân
tộc trong hoạt động nghề nghiệp.
6. Vị trí làm việc của người học sau tốt nghiệp
- Các cơ quan quản lý nhà nước về y tế.
- Các viện nghiên cứu, các trường Đại học.
- Khoa sinh hóa, xét nghiệm các Bệnh viện.
7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường
- Tiến sĩ Y học.

52

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHUẨN ĐẦU RA
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP II
CHUYÊN NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN
(Đính kèm quyết định số
/QĐ-ĐHYD ngày
tháng
của Hiệu Trưởng Trường Đại học Y Dược Huế)

năm 2016

1. Tên ngành đào tạo:
Bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Y học Cổ truyền
(The Second Degree Specialist Program in Traditional medicine)
2. Trình độ đào tạo: Sau đại học
3. Yêu cầu về kiến thức
- Tổng hợp được các kiến thức về y học cơ sở; chuyên ngành để vận dụng trong
y học cổ truyền
- Đánh giá được các hoạt động trong nghiên cứu khoa học về y học cổ truyền
- Ngoại ngữ: có khả năng sử dụng một ngoại ngữ để đọc, hiểu và sử dụng để đáp
ứng yêu cầu trong lĩnh vực chuyên môn công tác, có khả năng giao tiếp.
- Ứng dụng thành thạo tin học trong học tập và thực hành nghề nghiệp.
- Vận dụng được kiến thức về phương pháp giảng dạy để hướng dẫn đồng
nghiệp trong thực hành nghề nghiệp
4. Yêu cầu về kỹ năng
4.1. Kỹ năng cứng
- Thực hành thành thạo, tiên lượng và điều trị các bệnh theo phương pháp Y
học cổ truyền. Thực hiện đúng quy trình thủ thuật, kỹ thuật lâm sàng cận lâm sàng
theo Bộ Y tế đối với Bác sĩ chuyên khoa II Y học Cổ truyền
- Chỉ định đúng, phân tích hợp lý kết quả thu được từ các phương pháp, quy
trình kỹ thuật - thủ thuật lâm sàng, các xét nghiệm sinh hóa, huyết học.
- Ứng dụng được các vị thuốc YHCT và các bài thuốc cổ phương trong điều
trị bệnh; thực hiện đúng kĩ năng châm cứu; kĩ năng, động tác xoa bóp bấm huyệt.
- Phát hiện xử trí kịp thời, an toàn những cấp cứu tại đơn vị
- Có khả năng chuyển giao kiến thức và kỹ năng chuyên ngành cho đồng
nghiệp, người bệnh và người nhà bệnh nhân.
- Tham gia nghiên cứu khoa học và tiếp cận thông tin từ nhiều nguồn, nhiều
hình thức khác nhau.
4.2. Kỹ năng mềm
- Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh và gia đình người bệnh.
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- Phối hợp tốt với đồng nghiệp để triển khai các hoạt động nghề nghiệp tại bệnh
viện và các cơ sở y tế.
- Sử dụng thành thạo một số phần mềm thống kê áp dụng trong NCKH y học.
- Có khả năng quản lý nguồn lực y tế tại các cơ sở y tế.
5. Yêu cầu về thái độ
- Nhận thức được vị trí, vai trò của bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Y
học Cổ truyền trong hoạt động chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu khoa học.
- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, tôn
trọng, cảm thông, chia sẻ và hết lòng phục vụ người bệnh.
- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền
thống tốt đẹp của ngành.
- Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ và những yêu cầu nghề
nghiệp.
- Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và ý thức học tập
phát triển nghề nghiệp suốt đời.
- Tôn trọng sự đa dạng về văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng các dân
tộc trong hoạt động nghề nghiệp.
6. Vị trí làm việc của người học sau tốt nghiệp
- Các cơ quan quản lý nhà nước về y tế.
- Các viện nghiên cứu, các trường Đại học.
- Khoa Y học Cổ truyền các bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh.
- Bệnh viện/ Viện Y học Cổ truyền; bệnh viện/ viện phục hồi chức năng.
7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường
- Tiến sĩ Y học Cổ truyền.
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ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHUẨN ĐẦU RA
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP II
CHUYÊN NGÀNH TRUYỀN NHIỄM VÀ BỆNH NHIỆT ĐỚI
(Đính kèm quyết định số
/QĐ-ĐHYD ngày
tháng
của Hiệu Trưởng Trường Đại học Y Dược Huế)

năm 2016

1. Tên ngành đào tạo:
Bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Truyền nhiễm và bệnh nhiệt đới
(The Second Degree Specialist Program in Contagious and Tropical
Diseases)
2. Trình độ đào tạo: Sau đại học
3. Yêu cầu về kiến thức
- Tổng hợp được các kiến thức về y học cơ sở và chuyên ngành trong chẩn đoán,
xử trí, tiên lượng và phòng bệnh các bệnh Truyền nhiễm và bệnh nhiệt đới.
- Đánh giá được các hoạt động trong nghiên cứu khoa học về Truyền nhiễm và
bệnh nhiệt đới.
- Ngoại ngữ: có khả năng sử dụng một ngoại ngữ để đọc, hiểu và sử dụng để đáp
ứng yêu cầu trong lĩnh vực chuyên môn công tác, có khả năng giao tiếp.
- Ứng dụng thành thạo tin học trong học tập và thực hành nghề nghiệp.
- Vận dụng được kiến thức về phương pháp giảng dạy để hướng dẫn đồng
nghiệp trong thực hành nghề nghiệp
4. Yêu cầu về kỹ năng
4.1. Kỹ năng cứng
- Thực hiện thành thạo chẩn đoán, xử trí, tiên lượng và phòng bệnh các bệnh
Truyền nhiễm và bệnh nhiệt đới.
- Chỉ định và phân tích thành thạo các xét nghiệm phục vụ chẩn đoán và điều trị
các bệnh Truyền nhiễm và bệnh nhiệt đới.
- Thực hiện thành thạo các thủ thuật Truyền nhiễm và bệnh nhiệt đới thông
thường và một số thủ thuật Truyền nhiễm và bệnh nhiệt đới chuyên sâu.
- Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện nghiệp vụ chuyên môn.
- Sử dụng thành thạo một số thiết bị y tế trong chẩn đoán và điều trị các bệnh
Truyền nhiễm và bệnh nhiệt đới.
- Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực
Truyền nhiễm và bệnh nhiệt đới.
4.2. Kỹ năng mềm
- Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh và gia đình người bệnh.
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- Phối hợp tốt với đồng nghiệp để triển khai các hoạt động nghề nghiệp tại bệnh
viện và các cơ sở y tế.
- Sử dụng thành thạo một số phần mềm thống kê áp dụng trong nghiên cứu khoa
học y học.
- Có khả năng quản lý nguồn lực y tế tại các cơ sở y tế.
5. Yêu cầu về thái độ
- Nhận thức được vị trí, vai trò của BS.CKII chuyên ngành Truyền nhiễm và
bệnh nhiệt đới trong hoạt động chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu khoa học.
- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, tôn
trọng, cảm thông, chia sẻ và hết lòng phục vụ người bệnh.
- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền
thống tốt đẹp của ngành.
- Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ và những yêu cầu nghề
nghiệp.
- Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và ý thức học tập
phát triển nghề nghiệp suốt đời.
- Tôn trọng sự đa dạng về văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng các dân
tộc trong hoạt động nghề nghiệp.
6. Vị trí làm việc của người học sau tốt nghiệp
- Các cơ quan quản lý nhà nước về y tế.
- Các viện nghiên cứu, các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp y tế.
- Khoa truyền nhiễm các bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh.
7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường
- Tiến sĩ Y học.
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ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC
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CHUẨN ĐẦU RA
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP II
CHUYÊN NGÀNH GÂY MÊ HỒI SỨC
(Đính kèm quyết định số
/QĐ-ĐHYD ngày
tháng
của Hiệu Trưởng Trường Đại học Y Dược Huế)

năm 2016

1. Tên ngành đào tạo:
Bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Gây mê Hồi sức
(The Second Degree Specialist Program in Anestheticology)
2. Trình độ đào tạo: Sau đại học
3. Yêu cầu về kiến thức
- Tổng hợp được các kiến thức về y học cơ sở; chuyên ngành để vận dụng trong
gây mê hồi sức
- Đánh giá được các hoạt động trong nghiên cứu khoa học về chuyên ngành gây
mê hồi sức
- Ngoại ngữ: có khả năng sử dụng một ngoại ngữ để đọc, hiểu và sử dụng để đáp
ứng yêu cầu trong lĩnh vực chuyên môn công tác, có khả năng giao tiếp.
- Ứng dụng thành thạo tin học trong học tập và thực hành nghề nghiệp.
- Vận dụng được kiến thức về phương pháp giảng dạy để hướng dẫn đồng
nghiệp trong thực hành nghề nghiệp
4. Yêu cầu về kỹ năng
4.1. Kỹ năng cứng
- Thực hành thành thạo kỹ thuật GMHS.
- Sử dụng được một số máy móc, thiết bị y tế phục vụ công tác GMHS.
- Thực hiện được đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực GMHS.
- Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện nghiệp vụ chuyên môn.
- Sử dụng thành thạo một số thiết bị y tế trong sử dụng kĩ thuật gây mê hồi sức
4.2. Kỹ năng mềm
- Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh và gia đình người bệnh.
- Phối hợp tốt với đồng nghiệp để triển khai các hoạt động nghề nghiệp tại bệnh
viện và các cơ sở y tế.
- Sử dụng thành thạo một số phần mềm thống kê áp dụng trong NCKH y học.
- Có khả năng quản lý nguồn lực y tế tại các cơ sở y tế.
5. Yêu cầu về thái độ
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- Nhận thức được vị trí, vai trò của bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Gây
mê hồi sức trong hoạt động chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu khoa học.
- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, tôn
trọng, cảm thông, chia sẻ và hết lòng phục vụ người bệnh.
- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền
thống tốt đẹp của ngành.
- Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ và những yêu cầu nghề
nghiệp.
- Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và ý thức học tập
phát triển nghề nghiệp suốt đời.
- Tôn trọng sự đa dạng về văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng các dân
tộc trong hoạt động nghề nghiệp.
6. Vị trí làm việc của người học sau tốt nghiệp
- Các cơ quan quản lý nhà nước về y tế.
- Các viện nghiên cứu, các trường Đại học.
- Khoa Gây mê hồi sức các bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh.
7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường
- Tiến sĩ Y học.
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ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHUẨN ĐẦU RA
BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP II
CHUYÊN NGÀNH CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH
(Đính kèm quyết định số
/QĐ-ĐHYD ngày
tháng
năm 201..
của Hiệu Trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế)

1. Tên ngành đào tạo:
Bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Chấn thương chỉnh hình
(The Second Degree Specialist Program in Traumatology and Orthopaedics)
2. Trình độ đào tạo: Sau Đại học
3. Yêu cầu về kiến thức
- Tổng hợp được các kiến thức về y học cơ sở và chuyên ngành trong chẩn
đoán, xử trí, tiên lượng các bệnh Chấn thương.
- Đánh giá được các hoạt động trong nghiên cứu khoa học về Chấn thương
chỉnh hình.
- Ngoại ngữ: có khả năng sử dụng một ngoại ngữ để đọc, hiểu và sử dụng để
đáp ứng yêu cầu trong lĩnh vực chuyên môn công tác, có khả năng giao tiếp.
- Ứng dụng thành thạo tin học trong học tập và thực hành nghề nghiệp.
- Vận dụng được kiến thức về phương pháp giảng dạy để hướng dẫn đồng
nghiệp trong thực hành nghề nghiệp.
4. Yêu cầu về kỹ năng
4.1. Kỹ năng cứng
- Thực hiện thành thạo chẩn đoán, xử trí, tiên lượng các bệnh Chấn thương
chỉnh hình.
- Chỉ định và phân tích thành thạo các xét nghiệm phục vụ chẩn đoán và điều
trị các bệnh Chấn thương.
- Thực hiện thành thạo các thủ thuật Ngoại khoa thông thường và một số thủ
thuật Ngoại khoa chuyên sâu trong Chấn thương chỉnh hình.
- Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện nghiệp vụ chuyên môn.
- Sử dụng thành thạo một số TBYT trong chẩn đoán, điều trị các bệnh Ngoại
khoa nói chung và Chấn thương chỉnh hình nói riêng.

- Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện NCKH thuộc lĩnh vực Chấn thương
chỉnh hình.
4.2. Kỹ năng mềm
- Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh và gia đình người bệnh.
- Phối hợp tốt với đồng nghiệp để triển khai các hoạt động nghề nghiệp tại
bệnh viện và các cơ sở y tế.
- Sử dụng thành thạo một số phần mềm thống kê áp dụng trong NCKH y học.
- Có khả năng quản lý nguồn lực y tế tại các cơ sở y tế.
5. Yêu cầu về thái độ
- Nhận thức được vị trí, vai trò của bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành
Chấn thương chỉnh hình trong hoạt động chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu khoa
học.
- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, tôn
trọng, cảm thông, chia sẻ và hết lòng phục vụ người bệnh.
- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền
thống tốt đẹp của ngành.
- Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng, đầy đủ yêu cầu nghề nghiệp.
- Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và ý thức học tập
phát triển nghề nghiệp suốt đời.
- Tôn trọng sự đa dạng về văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng các dân
tộc trong hoạt động nghề nghiệp.
6. Vị trí làm việc của người học sau tốt nghiệp
- Các cơ quan quản lý nhà nước về y tế.
- Các viện nghiên cứu, các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp y tế.
- Các khoa Ngoại các bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh.
7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường
- Nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực Chấn thương chỉnh hình.
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CHUẨN ĐẦU RA
CHUYÊN KHOA CẤP II
CHUYÊN NGÀNH DƯỢC LÝ VÀ DƯỢC LÂM SÀNG
(Đính kèm quyết định số
/QĐ-ĐHYD ngày
tháng
năm 201..
của Hiệu Trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế)

1. Tên ngành đào tạo:
Chuyên khoa cấp II chuyên ngành Dược lý và Dược lâm sàng
(The Second Degree Specialist Program in Pharmacology and
Pharmaceutical Clinical)
2. Trình độ đào tạo: Sau Đại học
3. Yêu cầu về kiến thức
- Vận dụng được kiến thức triết học, y học cơ sở, dược lý, dược động học
thuốc trong thực hành kê đơn và sử dụng thuốc, thông tin thuốc cũng như tư vấn sử
dụng thuốc.
- Vận dụng được phương pháp luận nghiên cứu khoa học trong nghiên cứu về
Dược.
- Ngoại ngữ: có khả năng sử dụng một ngoại ngữ để đọc, hiểu và sử dụng để
đáp ứng yêu cầu trong lĩnh vực chuyên môn công tác, có khả năng giao tiếp.
- Ứng dụng thành thạo tin học trong học tập và thực hành nghề nghiệp.
- Vận dụng được kiến thức về phương pháp giảng dạy để hướng dẫn đồng
nghiệp trong thực hành nghề nghiệp.
4. Yêu cầu về kỹ năng
4.1. Kỹ năng cứng
- Hoạt động của Hội đồng thuốc & điều trị.
- Quy chế kê đơn và bán thuốc theo đơn, quản lý thuốc gây nghiện, hướng
tâm thần, bảo quản thuốc.
- Sử dụng thuốc trong điều trị suy tim, loét dạ dày – tá tràng, tăng huyết áp,
các bệnh tai mũi họng.
- Sử dụng dịch truyền và các chế phẩm từ máu.

- Chăm sóc Dược cho bệnh nhân.
- Thông tin thuốc và thực hiện các kênh thông tin thuốc tại bệnh viện.
- Theo dõi, đánh giá và báo cáo phản ứng có hại của thuốc.
- Phân tích bệnh án.
- Hướng dẫn được đồng nghiệp thực hiện NCKH thuộc lĩnh vực Dược lý và
Dược lâm sàng.
4.2. Kỹ năng mềm
- Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh và gia đình người bệnh.
- Phối hợp tốt với đồng nghiệp để triển khai các hoạt động nghề nghiệp tại
bệnh viện và các cơ sở y tế.
- Sử dụng thành thạo một số phần mềm thống kê áp dụng trong NCKH y học.
- Có khả năng quản lý nguồn lực y tế tại các cơ sở y tế.
5. Yêu cầu về thái độ
- Nhận thức được vị trí, vai trò của bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành
Dược lý và Dược lâm sàng trong hoạt động chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu
khoa học.
- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, tôn
trọng, cảm thông, chia sẻ và hết lòng phục vụ người bệnh.
- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền
thống tốt đẹp của ngành.
- Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng, đầy đủ yêu cầu nghề nghiệp.
- Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và ý thức học tập
phát triển nghề nghiệp suốt đời.
- Tôn trọng sự đa dạng về văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng các dân
tộc trong hoạt động nghề nghiệp.
6. Vị trí làm việc của người học sau tốt nghiệp
- Các cơ quan quản lý nhà nước về y tế, Dược.
+ Khoa Dược các bệnh viện;
+ Cơ sở đào tạo về Dược;
+Trung tâm kiểm nghiệm Dược – Mỹ phẩm.
7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường
- Nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực Dược lý và Dược lâm sàng.

