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1.  

Sự cần thiết phải mở ngành 

1.1. Phân tích, đánh giá sự phù hợp 

với quy hoạch phát triển nguồn nhân 

lực của địa phương, vùng, quốc gia 

Phù hợp với nhu cầu phát triển nguồn 

nhân lực địa phương và quốc gia 
 

1.2. Sự phù hợp với Danh mục đào 

tạo cấp IV trình độ đại học hiện hành 

Phù hợp, có mã số trong danh mục giáo 

dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học: 

7720603 

- Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT: 

Thông tư ban hành danh mục giáo dục, 

đào tạo cấp IV trình độ đại học 

 

1.3. Thuyết minh về ngành đăng ký 

đào tạo không nằm trong Danh mục 

đào tạo 

Ngành đào tạo thuộc danh mục đào tạo 

cấp IV trình độ đại học 
 

1.4. Kế hoạch phát triển trường 

(Quyết nghị của Hội đồng trường/ 

Hội đồng quản trị thông qua việc mở 

ngành đăng ký đào tạo) 

Nghị quyết số 42
b
 –NQ/ĐU của Đảng 

bộ trường đại học Y tế công cộng về 

công tác tháng 6/2018 và kế hoạch triển 

khai tháng 7/2018, 

Kế hoạch số 2550/KH-ĐHYTCC của 

Trường đại học Y tế công cộng về Tổ 

chức triển khai hoạt động Đào tạo năm 

học 2018-2019 

 

1.5. Quyết định phân công đơn vị chủ 

trì xây dựng đề án đăng ký mở ngành 

đào tạo 

Căn cứ Quyết định số 907 ngày 29 

tháng 7 năm 2019 về việc giao nhiệm 

vụ điều phối và tư vấn tuyển sinh các 

ngành đào tạo (Có bao gồm: Cử nhân 

Kỹ thuật Phục hồi chức năng) 

 

2.  

Đội ngũ giảng viên 

2.1. Tổng số giảng viên cơ hữu và tỷ 

lệ % giảng viên cơ hữu tham gia thực 

hiện chương trình đào tạo 

Tổng số giảng viên cơ hữu là 125 

người, tỷ lệ % giảng viên tham gia thực 

hiện chương trình đào tạo là 78% (chưa 

tính lực lượng đội ngũ kỹ thuật viên, 

nhân viên hướng dẫn thực hành, thí 

nghiệm cơ hữu của chương trình đang 

đăng ký mở ngành là 03 nhân viên) 

 

 

2.2. Giảng viên cơ hữu 

- Tổng số thạc sỹ cùng ngành, ngành 

gần: 

- Số tiến sỹ cùng ngành: 

- Số thạc sỹ cùng ngành: 

- Tổng số thạc sỹ cùng ngành, ngành 

gần: 

- Số tiến sỹ cùng ngành: 3 

- Số thạc sỹ cùng ngành: 3 

- Số thạc sỹ ngành gần: 5 

 

 
BỘ Y TẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

Y TẾ CÔNG CỘNG 

                   Số: 1869/ĐHYTCC-QLĐTĐH 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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2.3. Lý lịch khoa học của giảng viên 

cơ hữu là điều kiện mở ngành đào tạo 

Lý lịch khoa học của các giảng viên cơ 

hữu là điều kiện mở ngành đào tạo: có 

đầy đủ 

 

2.4. Giảng viên thỉnh giảng: 

Giảng viên thỉnh giảng: 10 người, 100% 

có trình độ từ thạc sỹ đúng ngành và 

ngành gần. 

 

2.5. Các minh chứng về đội ngũ 

giảng viên cơ hữu đối với ngành đăng 

ký đào tạo chưa có trong danh mục 

đào tạo (nếu có) 

Ngành đào tạo thuộc danh mục đào tạo 

cấp IV trình độ đại học 
 

3.  

Cơ sở vật chất 

3.1. Phòng học, phòng thí nghiệm, 

xưởng thực hành, cơ sở sản xuất thử 

nghiệm 

 

Đáp ứng nhu cầu đào tạo 
 

3.2. Thư viện, thư viện điện tử Đáp ứng nhu cầu đào tạo  

3.3. Hoạt động Website của cơ sở đào 

tạo 
Hoạt động tốt  

4.  

Chương trình đào tạo 

4.1. Tóm tắt chương trình đào tạo 

 

Có bảng tóm tắt chương trình đào tạo 

theo Phụ lục I – Thông tư 22/2017/TT-

BGDĐT 

 

4.2. Quyết định ban hành chương 

trình đào tạo 

Có quyết định ban hành chương trình 

đào tạo số 935 ngày 31 tháng 7 năm 

2019 

 

4.3. Kế hoạch tổ chức đào tạo Có kế hoạch tổ chức đào tạo phù hợp  

5.  

Thẩm định chương trình đào tạo và 

điều kiện đảm bảo chất lượng 

5.1. Quyết định thành lập Hội đồng 

thẩm định 

 

 

Quyết định số 938/QĐ-ĐHYTCC ngày 

31/7/2019 về việc thành lập Hội đồng 

thẩm định chương trình đào tạo và điều 

kiện đảm bảo chất lượng đào tạo ngành 

Kỹ thuật phục hồi chức năng. 

 

5.2. Biên bản Hội đồng thẩm định 
Đã thực hiện và có Biên bản hội đồng 

thẩm định  ngày 12/08/2019 
 

5.3. Giải trình của cơ sở đào tạo theo 

góp ý của Hội đồng thẩm định (nếu 

có) 

Đã thực hiện và có Biên bản giải trình 

kèm theo biên bản họp Hội đồng thẩm 

định 

 

 

 HIỆU TRƯỞNG  

 

 

(Đã ký) 

 

 

Bùi Thị Thu Hà 

  

  



 


