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Biểu mẫu 20 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 

cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2016-2017 

Ngành: Dược học 

STT Nội dung Hệ đào tạo chính quy 

I 
Điều kiện 

tuyển sinh 

- Đại học hệ chính quy (5 năm):  

 Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT 

Quốc gia năm 2016 do các trường đại học chủ trì các môn Toán, 

Vật lý, Hóa học (đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 

do Bộ GD&ĐT quy định). 

Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước 

Các thông tin khác: không tuyển thí sinh dị tật, khuyết tật chân 

tay. 

- Đại học hệ liên thông từ trung cấp lên đại học:  

Đối tượng tuyển sinh là các thí sinh có đủ tiêu chuẩn tuyển sinh 

quy định trong Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 

21/4/2015, Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 

của Bộ giáo dục và Đào tạo quy định đào tạo liên thông trình độ 

cao đẳng, đại học; đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong quy 

chế tuyển sinh Đại học và Cao đẳng hệ chính quy hiện hành của 

Bộ Giáo dục và Đạo tạo; đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định tuyển 

sinh, đạo tạo liên thông khối ngành sức khỏe của Bộ Y tế; cụ 

thể là các thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp ngành dược từ tháng 

6 năm 2015 trở về trước. 

- Đại học hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học: 

Đối tượng tuyển sinh là các thí sinh có đủ tiêu chuẩn tuyển sinh 

quy định trong Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 

21/4/2015, Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 

của Bộ giáo dục và Đào tạo quy định đào tạo liên thông trình độ 

cao đẳng, đại học; đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong quy 

chế tuyển sinh Đại học và Cao đẳng hệ chính quy hiện hành của 

Bộ Giáo dục và Đạo tạo; đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định tuyển 

sinh, đạo tạo liên thông khối ngành sức khỏe của Bộ Y tế; cụ 

thể là các thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy ngành 

dược từ năm 2015 trở về trước. 



- Đại học hệ văn bằng 2:  

Đối tượng tuyển sinh là thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học chính 

quy theo chương trình đào tạo các ngành Hoá học, Sinh học của 

Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Bách khoa, 

bác sĩ đa khoa và đáp ứng đúng các tiêu chuẩn quy định trong 

quy chế tuyển sinh Đại học và Cao đẳng hệ chính quy hiện hành 

của Bộ Giáo dục & Đào tạo. 

- Cao đẳng hệ chính quy:   

Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT 

Quốc gia năm 2016 do các trường đại học chủ trì các môn Toán, 

Vật lý, Hóa học (đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 

do Bộ GD&ĐT quy định). 

Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước 

Các thông tin khác: không tuyển thí sinh dị tật, khuyết tật chân 

tay. 

- Tiến sĩ: Điều kiện về văn bằng:  

Đối với người dự tuyển có bằng Thạc sĩ: Có bằng Thạc sĩ dược 

học đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành phù hợp hoặc 

chuyên ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự tuyển; 

Đối với người dự tuyển có bằng tốt nghiệp Đại học: Có bằng tốt 

nghiệp Đại học dược chính quy đạt loại khá trở lên hoặc có bằng 

tốt nghiệp Đại học hệ chính quy loại khá trở lên, ngành phù hợp 

với chuyên ngành đăng ký dự tuyển, đã học qua chương trình 

bổ túc kiến thức của chương trình đào tạo dược sĩ. 

- Thạc sĩ: thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học Dược được dự thi 

ngay sau khi tốt nghiệp đại học. 

- Dược sĩ Chuyên khoa cấp I: Có bằng Dược sĩ đại học, có thâm 

niên công tác liên tục trong lĩnh vực y tế ít nhất 12 tháng (Tính 

từ ngày có Quyết định tốt nghiệp đến ngày dự thi). 

- Dược sĩ Chuyên khoa cấp II: Có bằng tốt nghiệp Dược sĩ đại 

học và bằng Dược sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành tương 

ứng, có thâm niên công tác trong chuyên ngành xin dự thi từ 06 

năm trở lên (không kể thời gian học CKI).  

Những người đã tốt nghiệp Thạc sĩ đúng chuyên ngành dự tuyển 

có thâm niên công tác trong chuyên ngành dự thi từ 06 năm trở 

lên. 

(Chi tiết xem Thông báo tuyển sinh hàng năm) 

II 
Điều kiện cơ 

sở vật chất 
Nhà trường có đầy đủ cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu người học 



của cơ sở 

giáo dục 

cam kết 

phục vụ 

người học 

(Chi tiết xem biểu mẫu 22: Thông báo: Công khai cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2016-

2017) 

III 
Đội ngũ 

giảng viên 

Đội ngũ giảng viên đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng theo 

yêu cầu các mã ngành đại học và sau đại học.  

(Chi tiết xem biểu mẫu 23: Thông báo: Công khai thông tin 

về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, cao 

đẳng năm học 2016-2017 ) 

IV 

Các hoạt 

động hỗ trợ 

học tập, sinh 

hoạt cho 

người học 

- Phổ biến văn bản về mục tiêu đào tạo, chương trình đào tạo, 

hướng dẫn thực hiện quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học thường niên hỗ trợ 

người học trong học tập và nghiên cứu khoa học 

- Tạo điều kiện hỗ trợ sinh viên tham gia các hoạt động văn thể 

mỹ. 

- Công tác hướng nghiệp cho sinh viên, đặc biệt là sinh viên 

năm cuối được chú trọng, các buổi hội thảo hướng nghiệp được 

tổ chức thường xuyên với sự tham gia của nhà tuyển dụng. 

- Thu thập ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng 

dạy của giảng viên, đánh giá về khóa học và các hoạt động khác. 

V 

Yêu cầu về 

thái độ học 

tập của 

người học 

- Người học phải có mục tiêu, động cơ học tập rõ ràng, coi học 

tập là suốt đời; trung thực, khách quan trong học tập và nghiên 

cứu khoa học. 

- Tôn trọng nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở đào 

tạo 

- Nghiêm túc chấp hành mọi nội quy, quy định của cơ sở đào 

tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế. 

VI 

Mục tiêu 

kiến thức, 

kỹ năng, 

trình độ 

ngoại ngữ 

đạt được 

- Đại học: Xem chuẩn đầu ra trình độ đại học. 

- Cao đẳng: Xem chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng. 

- Tiến sĩ: Đào tạo những nhà khoa học, có trình độ cao về lý 

thuyết và năng lực thực hành phù hợp, có khả năng nghiên cứu 

độc lập, sáng tạo, khả năng phát hiện và giải quyết được những 

vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học, công nghệ và hướng dẫn 

nghiên cứu khoa học. Trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ 

B2 hoặc bậc 4/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung 

về ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung, Nhật), trong thời 

hạn 01 năm tính đến ngày trình hồ sơ bảo vệ luận án cấp cơ sở, 

do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền cấp. 



- Thạc sĩ: Nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có 

khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, 

giải quyết những vấn đề thuộc ngành, chuyên ngành được đào 

tạo. Trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 

của Khung Châu Âu chung về ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp, Đức, 

Trung, Nhật). 

- Dược sĩ Chuyên khoa cấp I: Đào tạo Dược sĩ có khả năng 

thực hành trong một chuyên ngành rộng, trở thành các chuyên 

gia Y tế thực hành chuyên khoa. 

- Dược sĩ Chuyên khoa cấp II: Đào tạo chuyên gia Y tế bậc 

cao, có khả năng thực hành giỏi trong một chuyên ngành hẹp. 

VII 

Vị trí làm 

việc sau khi 

tốt nghiệp 

- Đại học: làm công tác dược trong các cơ quan quản lý, cơ sở 

điều trị, sản xuất, kinh doanh, kiểm tra giám sát chất lượng dược 

phẩm và tham gia nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và 

quản lý trong các đơn vị đào tạo và nghiên cứu chuyên môn y 

dược. 

- Cao đẳng: làm việc tại các cơ quan quản lý, cơ sở điều trị, sản 

xuất, kinh doanh, kiểm tra giám sát chất lượng dược phẩm, mỹ 

phẩm và thực phẩm chức năng. Có thể đảm nhận được một số 

công việc của dược sĩ trình độ đại học khi thực sự cần thiết. 

- Tiến sĩ: làm việc tại các cơ sở nghiên cứu, giảng dạy, quản lý 

nhà nước. Độc lập sáng tạo, phát hiện và giải quyết các vấn đề 

mới, có ý nghĩa về khoa học, công nghệ trong lĩnh vực Dược. 

- Thạc sĩ: làm việc tại các cơ sở nghiên cứu, giảng dạy, quản lý 

nhà nước 

- Dược sĩ Chuyên khoa cấp I: trở lại cơ quan cử đi học, đủ điều 

kiện về văn bằng sau đại học xét dự thi nâng ngạch dược sĩ chính 

theo quy định của Nhà nước. 

- Dược sĩ Chuyên khoa cấp II: trở lại cơ quan cử đi học, đủ 

điều kiện xét dự thi nâng ngạch dược sĩ chính về văn bằng sau 

đại học theo quy định của Nhà nước. 

 

 


