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GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỔI MỚI NGÀNH Y KHOA 

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

 

Bắt đầu từ năm học 2018-2019, Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái 

Nguyên triển khai thực hiện chương trình đào tạo đổi mới ngành Y khoa. 

Chương trình được xây dựng dựa trên Chuẩn năng lực bác sĩ đa khoa đã được 

Bộ Y tế ban hành năm 2015 và dựa trên Chuẩn đầu ra ngành Y khoa của Trường 

Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên ban hành năm 2018. Chương trình đổi 

mới sẽ được thực hiện bắt đầu từ năm thứ nhất và có thời gian đào tạo 6 năm.  

Sư phân bố các học phần/module trong các năm học sẽ theo một trình tự 

hợp lý: khối kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở được phân bố theo các hệ 

cơ quan trong cơ thể theo một trình tự logic, từ tiền lâm sàng đến lâm sàng, y tế 

công cộng giúp cho sinh viên vận dụng tốt những kiến thức khoa học cơ bản và 

kiến thức y học cơ sở vào khoa học lâm sàng và thực tập cộng đồng, trong giải 

thích các dấu hiệu và triệu chứng, lập luận chẩn đoán và đưa ra quyết định điều 

trị. Cấu trúc chương trình mới đảm bảo được tính lồng ghép/tích hợp theo chiều 

ngang giữa các bài học, giữa các học phần/module trong cùng một năm và lồng 

ghép/tích hợp theo chiều dọc giữa các năm học với nhau. Điều này giúp sinh 

viên rèn luyện khả năng tư duy lồng ghép/tích hợp các khối kiến thức, hình 

thành năng lực để có thể giải quyết các vấn đề thực tế trên lâm sàng và cộng 

đồng. 
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Chương trình đổi mới giúp sinh viên hình thành kỹ năng làm việc nhóm, kỹ 

năng quan sát, kỹ năng ra quyết định, nghiên cứu khoa học và phát huy tính 

năng động sáng tạo của sinh viên. Sinh viên sẽ được tiếp cận lâm sàng sớm ngay 

từ những năm đầu thông qua việc học các ca/tình huống lâm sàng, chăm sóc sức 

khỏe ban đầu tại cộng đồng và thực hành tại bệnh viện. Sinh viên có cơ hội và 

điều kiện học tiếng Anh trong suốt 6 năm học để đạt được năng lực ngoại ngữ 

chuẩn trước khi ra trường.  

Chương trình đổi mới sẽ chú trọng vào việc giảng dạy y đức và tính chuyên 

nghiệp cho sinh viên, trang bị cho sinh viên các năng lực cần thiết cho cuộc sống 

và thực hành nghề nghiệp sau này, tạo được mối quan hệ tốt với bệnh nhân, 

đồng nghiệp, có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và hành nghề một cách 

chuyên nghiệp. 

Khi học chương trình đổi mới sinh viên sẽ được lượng giá lồng ghép, toàn 

diện theo chuẩn năng lực và mục tiêu học tập bằng những công cụ lượng giá 

thích hợp. Để đạt được chuẩn này, sinh viên sẽ được giảng dạy theo phương 

pháp tích cực, lấy sinh viên là trung tâm như sử dụng các câu hỏi clicker trong 

giảng dạy, lớp học đảo chiều, học tập và thảo luận theo nhóm, thực hành trong 

skill-lab, trong phòng thí nghiệm, trên bệnh nhân thật. Sinh viên sẽ làm quen với 

cách học e-Learning, y học dựa trên bằng chứng, từ đó trang bị kỹ năng tự học 

tập suốt đời, chủ động trong học tập, kỹ năng làm việc nhóm ... 

Ban Đổi mới Chương trình đào tạo ngành Y khoa 

Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên. 

 

 


