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CHUẨN ĐẦU RA VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

Thạc sĩ Kỹ thuật xét nghiệm y học 

 Mã số: 8720601 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1478/QĐ-ĐHYTCC ngày 04 tháng 12 năm 2019) 

 

1. Mục tiêu chương trình 

Sau khi hoàn thành chương trình, học viên có khả năng: 

- Thực hiện thành thạo các kỹ thuật xét nghiệm thường quy thuộc chuyên ngành 

Huyết học - Truyền máu, Hóa sinh, Vi sinh – Ký sinh trùng, Giải phẫu bệnh và 

sinh học phân tử; giải thích và áp dụng các kiến thức trong phân tích và biện luận 

kết quả xét nghiệm lâm sàng, . 

- Vận dụng các kiến thức cơ bản để tổ chức thực hiện thành thạo các hệ thống quản 

lý chất lượng phòng xét nghiệm, kiểm soát nhiễm khuẩn và các tiêu chuẩn, quy 

chuẩn an toàn trong phòng xét nghiệm y học. 

- Thực hiện nghiên cứu và ứng dụng trong áp dụng, cải tiến các phương pháp, kỹ 

thuật xét nghiệm mới ở các chuyên ngành sâu; thực hiện phân tích, tổng hợp, đánh 

giá các thông tin để đưa ra giải pháp xử lý các vấn đề kỹ thuật xét nghiệm hiệu 

quả, khoa học. 

- Xây dựng và thực hiện các nghiên cứu với thiết kế khác nhau, phù hợp nhằm cung 

cấp bằng chứng khoa học trong lĩnh vực xét nghiệm y học cho các bên liên quan 

trong quá trình giải quyết các vấn đề sức khoẻ. 

- Khả năng làm việc nhóm, tự học cũng như khuyến khích, tạo ảnh hưởng tới đồng 

nghiệp trong học tập và phát triển chuyên môn liên tục, tự định hướng và hướng 

dẫn người khác; Đưa ra những kết luận mang tính chuyên gia trong lĩnh vực 

chuyên môn sâu; Quản lý, đánh giá và cải tiến hoạt động chuyên môn.  

- Có khả năng tham gia giảng dạy trình độ đại học , cao đẳng hoặc tương đương về 

chuyên ngành xét nghiệm y học. 

2. Chuẩn đầu ra 

Về kiến thức:  

1. Giải thích các kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, Huyết học- truyền máu, 

Hóa sinh, Vi sinh, Ký sinh trùng, Giải phẫu bệnh, Sinh học phân tử trong các kỹ 

thuật xét nghiệm lâm sàng. 



 

2. Giải thích được nguyên lý của các kỹ thuật xét nghiệm Huyết học- truyền máu, 

Hóa sinh, Vi sinh, Ký sinh trùng, Xét nghiệm mô bệnh học, Sinh học phân tử 

trong lĩnh vực xét nghiệm y học  

3. Trình bày các kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng hiện hành trong lĩnh vực 

xét nghiệm; các biện pháp đảm bảo chất lượng xét nghiệm Huyết học- truyền máu, 

Hóa sinh, Vi sinh, Ký sinh trùng, Xét nghiệm mô bệnh học, Sinh học phân tử;  

quản lý thông tin và các tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn trong phòng xét nghiệm y 

học. 

4. Trình bày cấu trúc và chức năng của tổ chức y tế, các nguyên tắc quản lý và vai trò 

của các thành viên trong đội ngũ chăm sóc sức khỏe. 

5. Trình bày phương pháp luận khoa học trong nghiên cứu khoa học, hướng dẫn các 

kỹ thuật xét nghiệm y học.  

6. Trình bày phương pháp sư phạm trong giảng dạy, hướng dẫn các kỹ thuật xét 

nghiệm y học.  

Về kỹ năng:   

7. Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm thường quy thuộc chuyên ngành Huyết học- 

truyền máu, Hóa sinh, Vi sinh – Ký sinh trùng, Xét nghiệm mô bệnh học và Sinh 

học phân tử và vận dụng được các kiến thức cơ bản trong phân tích và biện luận 

kết quả xét nghiệm.  

8. Lập kế hoạch quản lý, xây dựng mô hình quản lí  tổ chức thực hiện, cải tiến liên 

tục hoạt động quản lý chất lượng phòng xét nghiệm, đảm bảo chất lượng xét 

nghiệm. 

9.  Thực hiện thành thạo cá quy định an toàn sinh học, kiểm soát nhiễm khuẩn, quản 

lý hệ thống thông tin xét nghiệm tại phòng thí nghiệm theo các tiêu chuẩn, quy 

định hiện hành.  

10. Thực hiện phân tích, tổng hợp, đánh giá các thông tin để đưa ra giải pháp xử lý các 

vấn đề kỹ thuật hiệu quả, khoa học tại các phòng xét nghiệm.  

11. Thực hiện nghiên cứu áp dụng và cải tiến các phương pháp, kỹ thuật xét nghiệm 

mới trong chuyên ngành sâu và các nghiên cứu với các thiết kế khác nhau nhằm 

cung cấp các bằng chứng khoa học cho các bên liên quan trong quá trình giải 

quyết các vấn đề sức khoẻ. Phân tích mang tính chuyên gia trong lĩnh vực chuyên 

môn sâu về quản lý, đánh giá và cải tiến hoạt động chuyên môn.  

12. Thực hiện công tác giảng dạy chuyên ngành xét nghiệm y học và chứng tỏ khả 

năng tự học cũng như khuyến khích, tạo ảnh hưởng tới đồng nghiệp trong học tập 

và phát triển chuyên môn liên tục. 

 

 



 

Về thái độ 

13. Tuân thủ các quy tắc đạo đức y học  và đạo đức ngành xét nghiệm với đồng 

nghiệp, khách hàng và cộng đồng. 

14. Trung thực, khách quan, nghiêm túc trong công việc chuyên môn, có tinh thần 

nghiên cứu khoa học và học tập suốt đời. 

15.  Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.Tận tụy 

với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, hết lòng phục vụ 

người bệnh. 

3. Yêu cầu đối với người dự tuyển:  

3.1  Yêu cầu về văn bằng: 

- Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành đúng: ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học   

- Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần (những ngành thuộc khối ngành sức khỏe, 

trừ ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học ) và ngành sinh học, công nghệ sinh học, hóa 

học, công nghệ hóa học, Dược phải có chứng chỉ chương trình bổ sung kiến thức 

chuyên ngành KTXNYH do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp trong thời hạn 5 

năm tính đến ngày dự thi tuyển sinh hoặc có chứng chỉ hành nghề do Bộ Y tế cấp. 

 Danh sách các môn học bổ sung kiến thức:   

- Giải phẫu bệnh  

- Hóa sinh Y học  

- Vi sinh y học  

- Ký sinh trùng y học 

- Huyết học cơ bản  

3.2 Yêu cầu về thâm niên công tác: 

- Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành đúng và ngành gần có bằng loại Khá trở lên 

được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp. 

- Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành đúng và ngành gần không có bằng tốt nghiệp 

loại Khá trở lên phải có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế.  

3.3 Có đủ sức khoẻ để học tập. 

3.4. Môn thi tuyển: 

- Sinh học  

- Tổ hợp môn chuyên ngành (Vi sinh – Hóa sinh – Huyết học) 

- Tiếng Anh 

 

 

 

 

4. Chương trình đào tạo 



 

4.1. Cấu trúc chương trình 

TT Nội dung Số TC 

Tổng số LT TH 

1 Phần kiến thức chung 5   

2 Phần kiến thức cơ sở và kiến thức 

ngành(bắt buộc)  

   

2.1 Phần kiến thức cơ sở (bắt buộc) 11 8,5 2,5 

2.2 Phần kiến thức ngành (bắt buộc) 16 9,5 6,5 

2.3 Phần kiến thức ngành (tự chọn) 

(học viên chọn tối thiểu 18 TC 

trong đó có 9 tín chỉ thực hành) 

18 9 9 

3 Luận văn 10  10 

 Tổng số 60   

4.2 Mô tả học phần  

Mã số học 

phần 

Tên học phần Khối lượng (tín 

chỉ) 

Tổng  LT TH 

Phần kiến thức chung 5 4 1 

800300103 

Triết học 

Là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo 

thạc sỹ các ngành khoa học xã hội và nhân văn, 

nhằm giúp học viên nâng cao nhận thức cơ sở lý 

luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam 

3 2 1 

800100202 

Tiếng Anh 

Tiếng Anh là một môn học bắt buộc trong 

chương trình đào tạo thạc sỹ Kỹ thuật xét nghiệm 

y học. Môn học này giúp cung cấp cho sinh viên 

kiến thức về ngữ pháp, từ vựng về các khía cạnh 

trong cuộc sống, cũng như hoàn thiện các kỹ 

năng nghe – nói – đọc – viết để giúp sinh viên có 

thêm công cụ để học tập và nghiên cứu chuyên 

ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học 

2 2  

Phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành 27   

Các môn cơ sở (bắt buộc) 11 8,5 2,5 

800300202 

Phương pháp nghiên cứu khoa học 

 Học phần giới thiệu các bước xây dựng một đề 

cương nghiên cứu khoa học. Những kiến thức và 

kỹ năng các học viên học được từ các môn học 

trước tại trường như dịch tễ, thống kê, quản lý y, 

2 1 1 



 

Mã số học 

phần 

Tên học phần Khối lượng (tín 

chỉ) 

Tổng  LT TH 

nâng cao sức khoẻ v.v.. học viên sẽ xác định vấn 

đề nghiên cứu cụ thể, quy mô của vấn đề, và 

những yếu tố quyết định đến vấn đề này. Môn 

học cung cấp cho học viên phương pháp để thiết 

kế và triển khai các nghiên cứu khoa học trong 

lĩnh vực xét nghiệm y học.  

800300103 

Thống kê y tế  

Thống kê y tế là môn học cơ bản của ngành y, 

môn học sẽ giúp người học trình bày và vận dụng 

được các kiến thức, kỹ năng thống kê vào việc 

phân tích, phiên giải số liệu áp dụng trong lĩnh 

vực quản lý, nghiên cứu khoa học từ các thông 

tin, số liệu trong bệnh viện hoặc cộng đồng.  

Môn học này cũng giúp cho người học có được 

các kỹ năng sử dụng các phần mềm phân tích số 

liệu thông dụng (SPSS và EpiData) trong việc 

quản lý, phân tích các số liệu. 

3 2 1 

800300302 

Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện 

Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện (KSNKBV) 

có vai trò quan trọng trong phòng chống nhiễm 

khuẩn bệnh viện (NKBV). Kiểm soát NKBV 

không tốt dẫn tới tăng tỷ lệ mắc bệnh, tỷ lệ tử 

vong, kéo dài ngày nằm viện và tăng chi phí điều 

trị. Môn học này cung cấp cho sinh viên những 

kiến thức và kỹ năng về KSNKBV, các biện 

pháp nhằm ngăn ngừa sự lan truyền các tác nhân 

gây nhiễm khuẩn trong thực hành xét nghiệm, 

khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) nhằm nâng cao 

chất lượng chăm sóc người bệnh tại các cơ sở 

KBCB. 

2 1,5 0,5 

800300402 

Tổ chức và quản lý hệ thống y tế 

Môn học được thiết kế nhằm cung cấp các thông 

tin tổng quát về quản lý tổ chức và hệ thống y tế 

như đặc điểm, cấu trúc tổ chức, chức năng và các 

thành phần cơ bản của hệ thống y tế. Qua đó, học 

viên có thể phân tích sâu về công tác tổ chức và 

quản lý hệ thống y tế tại Việt Nam. 

2 2  



 

Mã số học 

phần 

Tên học phần Khối lượng (tín 

chỉ) 

Tổng  LT TH 

800300502 

Pháp luật y tế và y đức   

Môn học Pháp luật y tế và y đức sẽ giúp học viên 

là những cán bộ làm việc trong lĩnh vực chăm 

sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân nói chung và 

làm việc trong các bệnh viên nói riêng có cái 

nhìn tổng quát, toàn diện và logíc về hệ thống 

pháp luật Việt Nam nói chung và pháp luật y tế 

nói riêng, cũng như các nguyên lý về y đức. Môn 

học cung cấp cho học viên những khái niệm cơ 

bản và quan trọng giúp họ có thể tham gia tham 

gia vào quá trình xây dựng, thực thi và giám sát 

việc thực thi pháp luật y tế và tuân thủ các 

nguyên tắc về y đức trong thực hành lâm sàng và 

quản lý y tế. 

2 2  

Các môn chuyên ngành (bắt buộc) 16 9,5 6,5 

800300602 

Miễn dịch - Sinh học phân tử 

Môn học cung cấp kiến thức và kỹ năng giúp học 

viên hiểu được nguyên lý, thực hiện được đúng 

và nhận định kết quả xét nghiệm miễn dịch, sinh 

học phân tử cơ bản ứng dụng trong hỗ trợ chẩn 

đoán và theo dõi điều trị một số bệnh lý liên quan 

đến di truyền và một số bệnh không truyền 

nhiễm thường gặp trên cộng đồng. 

2 1,5 0,5 

800300702 

Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm 

Môn học quản lý chất lượng phòng xét nghiệm 

cung cấp các kiến thức tổng thể về quản lý chất 

lượng phòng xét nghiệm y học. Môn học cũng 

cung cấp kiến thức về việc áp dụng các tiêu 

chuẩn quốc gia và quốc tế trong việc xây dựng hệ 

thống quản lý chất lượng phòng xét nghiệm trong 

các cơ sở khám chữa bệnh. 

2 1 1 

800300802 

Quản lý hệ thống thông tin xét nghiệm 

Môn học này sẽ cung cấp các khái niệm cơ bản 

của một hệ thống thông tin quản lý phòng xét 

nghiệm. Nó sẽ giúp cho các học viên hiểu và có 

thể áp dụng được các nguyên tắc cơ bản trong 

việc thu thập, xử lý và khai thác các thông tin 

2 1 1 



 

Mã số học 

phần 

Tên học phần Khối lượng (tín 

chỉ) 

Tổng  LT TH 

một cách hiệu quả 

800300902 

Hóa sinh  

Một môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức 

về nguyên lý của các kỹ thuật xét nghiệm hóa 

sinh; vai trò của các xét nghiệm sinh hóa trong 

chẩn đoán, theo dõi điều trị bệnh lý liên quan đến 

các cơ quan gan, thận, hormon và các dịch trong 

cơ thể. Biện luận các xét nghiệm sinh hóa thường 

gặp để đánh giá chức năng của các hệ cơ quan 

thông thường (gan, thận, tim mạch…). Môn học 

cung cấp kiến thức hoàn thiện về chức năng sinh 

hóa của các cơ quan gan, thận, cơ…, một số bệnh 

lý thường gặp và các xét nghiệm để chần đoán 

chức năng các cơ quan 

2 1,5 0,5 

800301002 

Vi sinh  

Môn học này trang bị cho học viên những kiến 

thức lý thuyết, thực hành cần thiết để đảm bảo 

nền tảng vững chắc về vi sinh học, trang bị cho 

học viên kỹ năng để bắt tay vào làm việc hoặc 

nghiên cứu trong lĩnh vực Vi sinh, đặc biệt là Vi 

sinh y học. Môn học cung cấp những kiến thức 

về các phương pháp định danh, định lượng vi 

sinh vật, phương pháp xác định các gen liên quan 

đến kháng kháng sinh của vi khuẩn, xác định đột 

biến kháng thuốc và genotype của vi sinh vật, các 

marker sinh học ứng dụng trong chẩn đoán và 

theo dõi nhiễm khuẩn 

2 1 1 

800301102 

Ký sinh trùng  

Môn học cung cấp cho học viên những kiến thức 

mới, chuyên sâu hơn về đặc điểm sinh học, sinh 

lí, sinh thái của kí sinh trùng y học (đơn bào, 

giun sán, nấm và động vật chân đốt) hiếm gặp, 

mới nổi, cơ hội hoặc phổ biến và tác hại của kí 

sinh trùng đối với vật chủ. Môn học đồng thời 

cung cấp cho học viên kiến thức về nguyên lí, 

quy trình chuẩn các kĩ thuật xét nghiệm mới 

trong phát hiện, chẩn đoán kí sinh trùng gây bệnh 

2 1 1 



 

Mã số học 

phần 

Tên học phần Khối lượng (tín 

chỉ) 

Tổng  LT TH 

hoặc truyền bệnh 

800301202 

Huyết học - truyền máu 

Huyết học - Truyền máu cơ bản là một môn học 

chuyên ngành đóng vai trò quan trọng trong 

chương trình đào tạo Thạc sỹ Kỹ thuật Y học, 

bởi nó cung cấp cho người học các kiến thức về 

sinh lý, sinh hóa máu, các dòng tế bào máu (hồng 

cầu, bạch cầu,tiểu cầu) bình thường và bệnh lý; 

sinh lý bình thường và bệnh lý của cầm máu - 

đông máu, các kiến thức cơ bản về truyền máu. 

Môn học là cơ sở để thực hiện các xét nghiệm về 

huyết học, cũng như kỹ thuật xét nghiệm trong 

truyền máu. 

2 1,5 0,5 

800301302 

Xét nghiệm mô bệnh học 

Môn học này cung cấp kiến thức nền tảng và ứng 

dụng các kỹ thuật tế bào thường quy trong 

nghiên cứu phân tích tổn thương và đánh giá tình 

trạng bất thường ở tế bào và mô để từ đó góp 

phần chẩn đoán căn nguyên gây bệnh và tình 

trạng bệnh lý tại các cơ quan trong cơ thể. Hơn 

thế nữa, môn học này là môn học cốt lõi nhất của 

chuyên ngành giải phẫu bệnh vì giải phẫu bệnh 

dựa trên hình ảnh đại thể và vi thể của tế bào. 

2 1 1 

Môn chuyên ngành (tự chọn).(Học viên chọn tối thiểu 18TC- 

tối thiểu 9 tín chỉ thực hành)  
18 

 
 

800301402 

Vi sinh lâm sàng  nâng cao 

Môn học này trang bị cho học viên những kiến 

thức và kỹ năng tiên tiến, chuyên sâu trong lĩnh 

vực Vi sinh y học. Môn học cũng cung cấp 

những kiến thức về một số đặc điểm sinh học, 

khả năng, cơ chế gây bệnh của các vi khuẩn, vi 

rút gây bệnh không điển hình, hiếm gặp, gây 

nhiễm trùng cơ hội. 

2 1 1 

800301502 

Ký sinh trùng nâng cao 

Môn học hệ thống hóa kiến thức về các biện 

pháp phòng chống các bệnh kí sinh trùng trên thế 

2 1 1 



 

Mã số học 

phần 

Tên học phần Khối lượng (tín 

chỉ) 

Tổng  LT TH 

giới và Việt Nam. Môn học đồng thời cũng cập 

nhật các kĩ thuật cơ bản, hiện đại trong nghiên 

cứu, chẩn đoán bệnh kí sinh trùng và áp dụng 

biện pháp kĩ thuật trong phòng chống các bệnh kí 

sinh trùng   

800301602 

Hóa sinh – miễn dịch lâm sàng 

Môn học hóa sinh miễn dịch lâm sàng là môn 

học về hóa sinh miễn dịch, hóa sinh hormon và 

các marker ung thư trong cơ thể . Một môn học 

cung cấp cho sinh viên kiến thức về nguyên lý 

của các kỹ thuật xét nghiệm hóa sinh miễn dịch; 

vai trò của các xét nghiệm đánh giá hệ miễn dịch, 

các xét nghiệm các dấu ấn ung thư và hormon 

trong chẩn đoán, theo dõi điều trị bệnh. Môn học 

cung cấp kiến thức về đảm bảo chất lượng xét 

nghiệm hóa sinh miện dịch và nguyên lý cơ bản 

để đánh giá chất lượng xét nghiệm hóa sinh lâm 

sàng. 

2 1,5 0,5 

800301702 

Miễn dịch - Sinh học phân tử nâng cao  

Môn học cung cấp kiến thức sinh học phân tử và 

miễn dịch chuyên sâu và ứng dụng của xét 

nghiệm vào hỗ trợ chẩn đoán, chẩn đoán sớm và 

theo dõi điều trị bệnh. Bên cạnh đó, môn học 

cũng cung cấp những kiến thức, nguyên lý và kỹ 

năng giúp học viên bước đầu xây dựng được một 

số kỹ thuật đơn giản phục vụ công tác khám chữa 

bệnh 

2 1 1 

800301802 

Xét nghiệm mô bệnh học nâng cao 

Môn học này cung cấp kiến thức chuyên sâu và 

ứng dụng các kỹ thuật Xét nghiệm mô bệnh 

họchiện đại trong nghiên cứu phân tích tổn 

thương về hình thái tế bào và đánh giá cơ chế 

phân tử bên trong tế bào để từ đó góp phần chẩn 

đoán chính xác căn nguyên gây bệnh và tình 

trạng bệnh lý ở các cơ quan trong cơ thể. Đặc 

biệt, môn học này còn cung cấp kiến thức và ứng 

dụng công nghệ kỹ thuật y học cá thể hóa trong 

2 1 1 



 

Mã số học 

phần 

Tên học phần Khối lượng (tín 

chỉ) 

Tổng  LT TH 

sàng lọc, chẩn đoán và hỗ trợ điều trị ung thư. 

800301902 

Huyết học tế bào – truyền máu  nâng cao 

Huyết học - Truyền máu nâng cao là môn học 

chuyên ngành có vai trò quan trọng trong chương 

trình đào tạo Thạc sỹ Kỹ thuật Y học, cung cấp 

cho người học các kiến thức về đặc điểm tế bào 

máu và tủy xương một số bệnh máu lành tính và 

ác tính; các rối loạn và bệnh lý cầm máu - đông 

máu thường gặp, các kiến thức về miễn dịch sàng 

lọc, kháng thể bất thường, quy trình cấp phát 

máu an toàn. Môn học là cơ sở để thực hiện các 

xét nghiệm chuyên sâu về huyết học và truyền 

máu. 

2 1,5 0,5 

800302003 

Thực tâp vi sinh – ký sinh trùng 

Học phần này trang bị cho học viên những kỹ 

năng thực hành cần thiết để bắt tay vào làm việc 

hoặc nghiên cứu trong lĩnh vực Vi sinh, ký sinh 

trùng. Môn học cung cấp những kiến thức và kỹ 

năng về phát hiện nhiễm, phân lập và xác định 

một số vi khuẩn, vi rút, ký sinh trùng gây bệnh 

thường gặp từ các bệnh phẩm trên lâm sàng.  

3  3 

800302103 

Thực tập  huyết học- truyền máu  

Môn học thực tập huyết học giúp sinh viên vận 

dụng các kiến thức sinh huyết học – truyền máu 

đã học và các kiến thức đã học trong các môn 

chuyên nghành kỹ thuật xét nghiệm trong hoạt 

động xét nghiệm phục vụ khám, chữa bệnh tại 

các cơ sở thực tập. Rèn luyện đạo đức người kỹ 

thuật viên tính tỷ mỉ, cẩn thận, chính xác và trung 

thực. Thực hiện kỹ năng giao tiếp với đồng 

nghiệp, người bệnh, cộng đồng. Thực hiện kỹ 

năng phân tích, xử lý các tình huống và ra quyết 

định trong các phòng xét nghiệm huyết học tế 

bào và truyền máu 

3 

 

3 

800302203 

Thực tập hóa sinh  

Môn học thực tập hóa sinh giúp sinh viên vận 

dụng các kiến thức sinh hóa lâm sàng, sinh hóa 

3  3 



 

Mã số học 

phần 

Tên học phần Khối lượng (tín 

chỉ) 

Tổng  LT TH 

nâng cao đã học và các kiến thức đã học trong 

các môn chuyên nghành kỹ thuật xét nghiệm 

trong hoạt động xét nghiệm phục vụ khám, chữa 

bệnh tại các cơ sở thực tập. Rèn luyện đạo đức 

người kỹ thuật viên tính tỷ mỉ, cẩn thận, chính 

xác và trung thực. Thực hiện kỹ năng giao tiếp 

với đồng nghiệp, người bệnh, cộng đồng. Thực 

hiện kỹ năng phân tích, xử lý các tình huống và 

ra quyết định trong các phòng xét nghiệm hóa 

sinh 

800302303 

Thực tập xét nghiệm mô bệnh học 

Môn học này tập trung chủ yếu vào thực hành kỹ 

thuật Xét nghiệm mô bệnh họctừ cơ bản tới hiện 

đại ứng dụng trong chẩn đoán căn nguyên gây 

bệnh và tình trạng bệnh lý của bệnh nhân đang 

được triển khai tại Khoa/Phòng xét nghiệm 

à/hoặc Giải phẫu bệnh tại các cơ sở y tế. Hơn thế 

nữa, môn học này không những giúp học viên 

rèn luyện đạo đức cán bộ kỹ thuật viên giải phẫu 

bệnh về tính tỷ mỉ, cẩn thận, chính xác và trung 

thực mà còn thực hiện tốt kỹ năng giao tiếp với 

đồng nghiệp, người bệnh và cộng đồng xã hội. 

3  3 

800302403 

Thực tập miễn dịch – sinh học phân tử  

Với cấu phần thực tập tại cơ sở y tế, học viên 

được tiếp cận trực tiếp với các xét nghiệm miễn 

dịch, sinh học phân tử hỗ trợ chẩn đoán và theo 

dõi điều trị, từ đó có thể áp dụng kiến thức, kỹ 

năng cũng như học tập và chuẩn hoá được tay 

nghề, đảm bảo chất lượng xét nghiệm, cách xử lý 

những mẫu bệnh lý phức tạp cũng như nhận định 

được kết quả để hỗ trợ chẩn đoán và theo dõi 

điều trị một cách hiệu quả nhất tại cơ sở y tế. 

3  3 

800302502 

Phương pháp sư phạm  

Môn Phương pháp sư phạm y học cung cấp cho 

học viên lí luận về giáo dục y học, phương pháp 

và những kĩ năng cơ bản về dạy học để có thể 

tham gia các hoạt động dạy học trong quá trình 

2 2  



 

Mã số học 

phần 

Tên học phần Khối lượng (tín 

chỉ) 

Tổng  LT TH 

đào tạo liên tục cán bộ, nhân viên y tế. 

800302610 

Luận văn 

Luận văn là một phần quan trọng của chương 

trình đào tạo giúp người học tổng hợp các kiến 

thức và kỹ năng đã được học để triển khai một 

nghiên cứu thuộc lĩnh vực kỹ thuật xét nghiệm y 

học. Mỗi học viên sẽ triển khai độc lập 1 nghiên 

cứu có giá trị khoa học, giá trị thực tiễn trong 

thời gian 6-8 tháng. 

10 

 Tổng cộng: 60 

4.3. Kế hoạch đào tạo 

Mã số học phần Tên học phần Khối lượng (tín chỉ) Học 

kỳ Tổng  LT TH 

Phần kiến thức chung 5 4 1 1 

800300103 Triết học 3 2 1 1 

800100202 Tiếng Anh 2 2  1 

Phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành 27    

Các môn cơ sở (bắt buộc) 11 8,5 2,5  

800300202 Phương pháp nghiên cứu khoa học  2 1 1 1 

800300103 Thống kê y tế  3 2 1 1 

800300302 Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện 2 1,5 0,5 1 

800300402 Tổ chức và quản lý hệ thống y tế 2 2  1 

800300502 Pháp luật y tế và y đức   2 2  1 

Các môn chuyên ngành (bắt buộc) 16 9,5 6,5  

800300602 Miễn dịch - Sinh học phân tử 2 1,5 0,5 2 

800300702 Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm 2 1 1 2 

800300802 Quản lý hệ thống thông tin xét nghiệm 2 1 1 2 

800300902 Hóa sinh  2 1,5 0,5 2 

800301002 Vi sinh  2 1 1 2 

800301102 Ký sinh trùng  2 1 1 2 

800301202 Huyết học - truyền máu    2 1,5 0,5 2 

800301302 Xét nghiệm tế bào 2 1 1 2 



 

Mã số học phần Tên học phần Khối lượng (tín chỉ) Học 

kỳ Tổng  LT TH 

Môn chuyên ngành (tự chọn).(Học viên chọn tối thiểu 

18TC) 
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800301402 Vi sinh lâm sàng  nâng cao 2 1 1 3 

800301502 Ký sinh trùng nâng cao   2 1 1 3 

800301602 Hóa sinh nâng cao  2 1,5 0,5 3 

800301702 
Miễn dịch - Sinh học phân tử nâng 

cao  
2 1 1 

3 

800301802 Xét nghiệm mô bệnh học nâng cao  2 1 1 3 

800301902 
Huyết học tế bào – truyền máu  nâng 

cao 
2 1,5 0,5 

3 

800302003 Thực tâp vi sinh – ký sinh trùng  3  3 3 

800302103 Thực tập  huyết học- truyền máu  3  3 3 

800302203 Thực tập hóa sinh   3   3 

800302303 
Thực tập giải phẫu bệnh và Xét 

nghiệm mô bệnh học 

3  
3 

3 

800302403 Thực tập miễn dịch – sinh học phân tử  3  3 3 

800302502 Phương pháp sư phạm  2 2  3 

800302610 Luận văn 10 4 

 Tổng cộng: 60  

 

5. Qui đinh về đánh giá 

5.1. Thang điểm đánh giá: 

- Thang điểm 10 là thang điểm tiện ích, được sử dụng cho các điểm thành phần của 

một học phần. Các bảng ghi điểm thành phần (điểm kiểm tra giữa kỳ, điểm thi cuối 

kỳ, điểm bài thí nghiệm,…) sử dụng thang điểm 10, làm tròn đến 1 chữ số thập phân.  

- Thang điểm 4 là thang điểm chính thức, trong đó điểm chữ (A, B, C, D, F) được sử 

dụng cho điểm tổng kết học phần quy đổi từ thang điểm 10 dựa theo Bảng 1, điểm số 

(4-0) được sử dụng cho tính điểm trung bình học kỳ và điểm trung bình tích lũy.  

 

 

 

 

Thang điểm đánh giá kết quả học tập 

 Thang điểm 10 

(Điểm thành phần) 
Thang điểm 4 

(Điểm chính thức) 



 

Điểm chữ Điểm số 

Đạt * 

8,5 – 10 A 4 

7,0 - 8,4 B 3 

5,5 – 6,9 C 2 

4,0 – 5,4 D 1 

Không đạt < 4,0 F 0 

(* Riêng đối với luận văn/luận án tốt nghiệp: phải đạt từ 5,5 trở lên mới được coi là đạt)  

5.2. Đánh giá kết quả học tập môn học: 

 Việc đánh giá kết quả học tập (số lượng các điểm thành phần, phương thức đánh giá 

cho từng loại điểm thành phần (đánh giá quá trình, chuyên cần và thi hết học phần,...) 

được quy định trong đề cương chi tiết môn học. Điểm thành phần là các cột điểm 

thuộc một trong số các dạng đánh giá sau: 

- Đánh giá các học phần lý thuyết và thực hành: 

o Các điểm đánh giá quá trình: điểm đánh giá kiến thức và kỹ năng của sinh 

viên khi kết thúc 1 tín chỉ của môn học; 

o Điểm chuyên cần: Mức độ đi học đầy đủ (≥80% thời lượng của môn học), 

tích cực tham gia của sinh viên trong các nội dung hoạt động trên lớp của môn 

học; 

o Điểm đánh giá hết học phần: điểm đánh giá kiến thức và kỹ năng của sinh 

viên khi kết thúc học phần. Điểm tổng kết học phần là trung bình có trọng số 

của các điểm thành  phần. Học phần được xem là đạt nếu SV có điểm tổng kết 

4/10 trở lên. 

- Đánh giá quá trình làm luận văn: là các lần giám sát ý tưởng nghiên cứu; bảo vệ đề 

cương nghiên cứu được hội đồng thông qua. 

- Điểm bảo vệ luận văn tốt nghiệp từ 5,5 điểm được coi là đạt (điểm trung bình 

chung của các thành viên hội đồng chấm trong buổi bảo vệ luận văn). 

6. Điều kiện tốt nghiệp: 

- Đã học xong và đạt yêu cầu các học phần trong chương trình đào tạo (Hoàn thành 

đủ tối thiểu 60 tín chỉ, bao gồm cả luận văn tốt nghiệp) 

- Đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ:  Tối thiểu trình độ B1 (khung châu Âu) hoặc 

tương đương 

- Không đang trong thời gian chịu kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc đang 

trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

- Không bị khiếu nại, tố cáo về nội dung khoa học trong luận văn 

 


