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CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đốc lâp -  Tư do -  Hanh phúc

Cần Thơ, ngày ũ 3 tháng 5  năm 20ỉ 8

QƯYÉT ĐỊNH
về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ 

chuyên ngành Dược lý và Dược lâm sàng theo hướng ứng dụng

HIỆU TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

Căn cử Quyết định số 54/2006/QĐ-TTg ngày 09/3/2006 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc thành lập Trường Đại học Tây Đô;
Căn cứ Thông tư số 07/2015/TT- BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng 

lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của 

giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Căn cứ Thông tư số 09/2017/TT- BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên ngành đào 

tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mờ ngành hoặc chuyên ngành đào tạo 

trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ;

Cân cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Tây Đô được ban 

hành ngày 24/3/2006 của Hội đồng quản trị Trường Dại học Tây Đô;

Căn cứ Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 28/01/2016 của Chủ tịch ủy  ban 

nhân dân thành phố cần Thơ về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Đô, 

nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ biên bản tham định chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành 

Dược lý và Dược lâm sàng của Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo theo quyết 

định số 177/QĐ-ĐHTĐ ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học 
Tây Đô;

Cãn cứ biên bản họp ngày 03/5/2018 của Hội đồng thẩm định chương trình đào 

tạo theo quyết định số 177/QĐ-ĐHTĐ ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Hiệu trường 
Trường Đại học Tây Đô về việc đánh giá lại năng lực đào tạo thực tể trong đề án mở 

ngành thạc sĩ Dưực lý và dược lâm sàng; điều chỉnh lại chương trình đào tạo cho phù 
hợp với điều kiện thực tế;



Căn cứ biên bản của Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường thông qua đề án mở 

ngành Dược iý và Dược lâm sàng trình độ thạc sĩ;

Căn cứ đề nghị của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường,

QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Dược lý 

và dược lâm sàng theo hướng ứng dụng (kèm theo chương trình đào tạo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3ệ Các ông (bà) Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính, Trưởng phòng Tài 

chính -  Kể hoạch, Trưởng các đơn vị trực thuộc trường chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./.

Nơi nhận: HIÊU TRƯỞNG ■
- Như điều 4;
- HĐQT (để báo cáo);
- Lưu: VT, TC-HC



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH Đ ộ  THẠC s ĩ  DƯỢC LÝ VÀ 
DƯỢC LÂM SÀNG -  THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

(Ban hành kèm theo quyết định sổ l^Q Đ -Đ H T Đ , ngày 03 tháng ỉ) năm 2018 của
Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Đô)

1. Mục tiêu của chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo chuyên ngành Dược lý -  Dược lâm sàng trình độ thạc sĩ theo 

dịnh hướng ứng dụng giúp cho người học nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng hoạt 
động nghề nghiệp; có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; ứng dụng kết quả nghiên cứu, 
phát hiện và tổ chức thực hiện các công việc phức tạp trong hoạt động chuyên môn nshề 
nghiệp, phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức chuyên ngành vào việc thực hiện các công 
việc cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị kinh tế; có thể học bổ 
sung một số kiến thức cơ sở ngành và phương pháp nghiên cứu theo yêu cầu của chuyên 
ngành đào tạo trình độ tiến sĩ để tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ,

Chương trình đào tạo chuyên ngành Dược lý -  Dược lâm sàng trình độ thạc sĩđào tạo 
người học đáp ứng các yêu cầu cụ thể như sau:

* về kiến thức:

- Kiến thức thực tế và lý thuyết sâu, rộng, tiên tiến, nắm vững các nguyên lý và học 
thuyết cơ bản trong lĩnh vực nghiên cứu thuộc chuyên ngành dược lý -  dược lâm sàng

- Có khả năng thực hành thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe, trong đó người thạc sĩ 
Dược lý và Dược lâm sàng , thực hiện vai trò tư vấn về thuốc cho thầy thuốc, giúp tối ưu 
hóa phác đồ điều trị; đồng thời, thực hiện vai trò cung cấp thông tin, tư vấn, hướng dẫn sử 
dụne thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả cho cán bộ y tế và cho người bệnh.

- Có đù kiến thức để nghiên cứu, sáng tạo, cũng như ứng dụng kiển thức Dược lý và 
Dược lâm sàng vào việc giải quyết những vấn đề về sử dụng thuốc, kê đơn, thông tin thuốc 
trong thực tiễn mà công cuộc đổi mới và hội nhập đang đặt ra.

- Có tư duy phản biện và phương pháp nghiên cứu chuyên ngành trong việc nahiẽn 
cứu và giảng dạy Dược lý và Dược lâm sàng . Trên cơ sở đó, phát triển kiến thức mới và có 
khả năng tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ.

- Kiến thức chung về quản trị và quản lý.

* về kỹ năng:

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin đế đưa ra giải pháp xử 
lý các vấn đề một cách khoa học;

- Có kỹ nãng truyền đạt tri thức dựa trên nehiên cứu, thảo luận các vấn đề chuyên 
môn và khoa học với người cùng ngành và với những người khác.

- Kỹ năng tổ chức, quản trị và quản lý các hoạt động nghề nghiệp tiên tiến.



- Kỹ năng nghiên cửu phát triển và sử dụng các công nghệ một cách sáng tạo trong 
lĩnh vực học thuật và nghề nghiệp.

- Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngừ Việt Nam.

* về tự chủ VÀ trách nhiệm

- Có khả năng giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực sử dụng thuốc một cách hợp 
lý, an toàn và hiệu quả kinh tế.

- Nhạy bén trong việc tiếp thunhững thành tựu tiên tiến nhất của thế giới để áp đụng 
tốt dược lâm sàng nhằm tạo sự an toàn, hiệu quả và kinh tế nhất cho người bệnh.

- Có đủ trình độ, năng lực để nghiên cứu, sáng tạo, cũng như ứng dụng kiến thức 
Dược lý và Dược lâm sàng vào việc giải quyết những vấn đề về sử dụng thuốc, kê đơn, 
thông tin thuốc trong thực tiễn mà công cuộc đổi mới và hội nhập đang đặt ra.

- Có đủ trình độ nghiên cứu độc lập lĩnh vực chuyên sâu của mình và có khả năng 
hướng dẫn nghiên cứu khoa học; có năng lực phát hiện và giải quyết những vấn đề đặt 
ra trong chuyên ngành Dược lý và Dược lâm sàng .

- Có thể tiếp tục làm nghiên cứu sinh; giảng dạy tại các trường trung học chuyên 
nghiệp, cao đẳng và đại học; có khả năng hoạt động ở một số lĩnh vực khác thuộc lĩnh 
vực bảo vệ sức khoẻ như các Sở Y tế, Trường học, Công ty dược, Bệnh viện, Viện hay 
Trung tâm kiểm nghiệm thuốc và mỹ phẩm...

2. Yêu cầu đối vói nguời dự tuyển
Người dự tuyển phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

- Có bằng Dược sĩ đại học của tất cả các hệ đào tạo trong và ngoài nước.

- Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận 
theo quy định hiện hành.

- ứng viên tốt nghiệp đại học được dự thi rmay sau khi tốt nghiệp, nhưng phải có giấy 
xác nhận tạm thời còn thời hạn của cơ sở đào tạo cấp và sau đó phải nộp bổ sung văn bằng 
chính thức.

- Có lí lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỉ luật từ mức cảnh cáo trở 
lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lí nhân sự nơi đang làm 
việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.

- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo quy định số 10/TT-LB ngày 18/08/2003 
và công vãn hướng dẫn số 2445/TS ngày 20/08/1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Và các điều kiện dự tuyển khác theo quyết định Thông tư số 10/201 l/TT-BGD&ĐT 
ban hành ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.



3. Điều kiện tốt nghiệp

Học viên đã tích lũy đủ số tín chỉ trong thời gian quy định ghi trong chuơng trình đào 
tạo chuyên ngành Dược lý và Dược lâm sang và bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp và 
đáp ứng được các điều kiện tốt nghiệp bậc thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Thông 
tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo về Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, sẽ được cấp bàng: THẠC s ĩ DƯỢC LÝ 
VÀ DƯỢC LÂM SÀNG (THE DEGREE OF MASTER of Pharniacoiogy and Clinical 
Pharmacy).

4. Chưong trình đào tạo

4.1. Khái quát về chương trình đào tạo
- Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Dược ]ý- Dược lâm sàng gom: 60 tín 

chỉ (TC).

- Học viên phải hoàn thành tất cả các học phần theo quy định trong chương trình để 
xét tốt nghiệp và cấp bằng.

- Chương trình gồm những học phần chung, học phần cơ sở và học phần chuyên 
ngành bắt buộc và tự chọn, cụ thể như sau:

TT Cấu trúc chương trình Khối luọng

(TC)

Tỷ lệ 

(°/ồ)

1 Kiến thức chung 7 11,67%

2 Kiến thức cơ sở ngành 16 26,67%

3 Kiển thức chuyên ngành 22 36,67%

4 Luận văn tốt nghiệp 15 25,00%

TỔNG CỘNG 60 100

4.2. Danh mục các học phần trong chương trình đào tạo

Mã 

học phần
Tên học phần Khối lưọng (TC)

Phần

chữ
Phần

SÔ
Tổng số Lý

thuyết
Thực
hành

Phần 1: Kiến thức chung (7 TC)

DHTH 501 Triết học 3 3 0

DHNN 502 Ngoại ngữ 2 2 0



DHPP 504 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 2 0

Phần 2: Kiến thức cơ sở ngành (16 TC)

DHDĐ 509 Dược động học lâm sàng 4 4 0

DHSH 503 Sinh học phân tử cơ sở dược 4 4 0

DHSL 507 Sinh lý bệnh 4 4 0

DHTS 512 Tuân thủ sử dụng thuốc 2 2 0

DHCG 515 Thông tin thuốc và cảnh giác dược 2 2 0

Phần 3: Kiến thức chuyên ngành (22 TC )

DHCS 506 Châm sóc dược 4 2 2

DHĐT 508 Sử dụng thuốc trong điều trị 3 3 0

DHĐS 518 Độc tính thuốc trên lâm sàng 3 3 0

DHTK 526 Thiết kế thủ nghiêm dược ]ý-dược lâm 
sàng

3 3 0

DHXN 519 Xét nghiệm lâm sàng 3 2 1

DHSS 521 Sai sót trong sử dụng thuốc 3 3 0

DHTT 522 Tương tác thuốc 3 2 1

Phần 4: Luận văn tốt nghiệp (15 TC)

DHLV 527 Luận văn tốt nghiệp 15 0 15

TỎNG CỘNG 60



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRUỒNG ĐAI HQC TÂY ĐỐ Đôc [ập -  Tu do -  Hanh phúc

KÉ HOẠCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY 
•  *

(Đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Dược ỉý và Dưọc lâm sàng)

TT Tên môn học Khối lượng (TC)

Giảng viên Ghi chúSố
TC

Số
tiết

L
T

T
H

Phần 1: Kiến thức chung (7 TC)

1 Triết học 3 45 3 0 TS. Lê Ngọc Triết Thỉnh giảng

2 Ngoại ngữ 2 30 2 0 TS. Nguyễn Hiệp Thanh 
Nga Cơ hữu

3
Phương pháp 
nghiên cứu 
khoa học

2 30 2 0
GS.TS. Võ Thị Gương

Cơ hữu

Phần 2: Kiến thức co- sở ngành (16 TC)

1 Dược động học 
lâm sàng 4 60 4 0 TS. Lê Văn Nhã Phương Thỉnh giảng

2
Sinh học phân 
tử cơ sở Dược 4 60 4 0

PGS.TS.Nguyễn Văn Bá
Cơ hữu

3 Sinh lý bệnh 4 60 4 0 TS. Nguyễn Phương Toại Thỉnh giảng

4
Tuân thủ sử 
dụng thuốc 2 30 2 0 TS. Nguyễn Quỳnh 

Hương
Cơ hữu

5
Thông tin 
thuốc và cảnh 
giác dược

2 30 2 0
TS. Nguyền Lan Thuỳ Ty Cơ hữu

Phần 3: Kiển thức chuyên ngành (22 TC)

1

Chăm sóc dược

4 120 2 2

TS. Nguyễn Thị Xuân 
Khanh

DSCKI. Lê Phú Nguyên 
Thảo

Cơ hữu 

Có CCHN



2

Sử dụng thuốc 
trong điều trị 3 45 3 0

PGS.TS.Tràn Công Luận
Cơ hữu 

Có CCHN

3

Độc tính thuốc 
trên lâm sàng 3 45 3 0

PGS.TS.Nguyễn Hữu Đức
Cơ hữu 

Có CCHN

4

Thiết kế thử 
nghiệm dược 
lý-dược lâm 
sàng

3 45 3 0
TS. Nguyễn Lan Thuỳ Ty Cơ hữu

5

Xét nghiệm
lâm sàng

3 75 2 1

TS. Nguyễn Thị Xuân 
Khanh

DSCKI. Quách Thị Thu 
Hằng

Cơhừu 

Có CCHN

6
Sai sót trong sử 
dụng thuốc 3 45 3 0 TS. Nguyễn Quỳnh 

Hương
Cơ hữu

7

Tương tác 
thuốc 3 60 2 1

TS. Lê Văn Nhã Phương

DSCKI. Lê Phú Nguyên 
Thảo

Thỉnh giảng 

Cơ hữu 

Có CCHN

Phần 4: Luận Văn tốt nghiệp (15 tín chỉ)

PGS.TS.Trần Công Luận

TS. Nguyễn Thị Xuân 
Khanh

TS. Nguyễn Quỳnh 
Hương

PGS.TS.Nguyễn Hữu Đức

TS.Nguyễn Lan Thuỳ Ty
PGS.TS.Ngô Thị Hoa

Cơ hữu

• Ghi chú: Giàng viên cơ hữu tham gia giảng dạy 46/60 tín chỉ (chiếm 76,7%), Giảng viên 
thỉnh giảng tham gia giảng dạy 14/60 tín chỉ (chiếm 23,3%)-


