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CÔNG BỐ CAM KẾT CHẤT LƯỢNG CHUẨN ĐẦU RA 

ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC 

 

        Căn cứ Quyết định số 65/2007/BGDĐT-GDĐH ngày 01/11/2007 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục đại học; 

        Căn cứ công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo; 

        Căn cứ sứ mạng, mục tiêu của Trường Đại học Lạc Hồng; 

        Căn cứ công văn số 97/ĐHLH ngày 01/4/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc 

Hồng về việc tổ chức rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra các ngành nghề đào tạo cho sinh viên 

hệ đại học từ năm 2012; 

        Khoa Dược công bố mục tiêu đào tạo và chuẩn  đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp hệ 

đại học ngành Dược như sau: 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO  

Đào tạo Dược sĩ trình độ đại học theo 2 định hướng chuyên ngành “Quản lý và cung 

ứng thuốc”, “Phát triển và sản xuất thuốc”, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp 

và sức khỏe tốt, có kiến thức, kỹ năng chuyên môn vững để thực hiện tốt nhiệm vụ theo 

chuyên ngành, có khả năng nghiên cứu khoa học và tự học để nâng cao trình độ, góp phần 

đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân. 

II. NỘI DUNG 

1. Điều kiện tuyển sinh: khối A, B 

2. Điều kiện cơ sở vật chất:  

10 Giảng đường lý thuyết có sức chứa từ 150-200 sinh viên 

14 Phòng thực hành được trang bị đầy đủ hóa chất, dụng cụ, trang thiết 

bị phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học bao gồm: 

- Hóa vô cơ-Hóa lý 

- Vật lý 

- Dược liệu 



- Sinh học-Thực vật 

- Giải phẫu-Ký sinh 

- Hóa phân tích 

- Kiểm nghiệm 

- Hóa hữu cơ-Độc chất 

- Hóa sinh-Vi sinh 

- Bào chế 

- Thực hành dược khoa 

- Sinh lý 

- Dược lý 

- Hóa Dược 

3. Đội ngũ giảng viên 

Hiện khoa có 20 giảng viên cơ hữu trong đó có 3 phó giáo sư tiến sĩ, 1 

tiến sĩ, 2 thạc sĩ, 14 dược sĩ và tập thể các cán bộ mời giảng là các phó giáo sư, 

các tiến sĩ từ khoa Dược và khoa Y, Đại học y dược TP.HCM, các trưởng phó 

phòng của Sở Y Tế, các công ty dược, các bệnh viện thuộc tỉnh Đồng Nai. 

4. Các hoạt động hỗ trợ học tập và sinh hoạt (đổi mới phương pháp dạy và 

học, phương pháp kiểm tra đánh giá, gắn kết với doanh nghiệp,…) bao 

gồm: 

- Tổ chức các buổi tham quan vườn dược liệu, nhà máy dược, công ty dược, 

khoa dược bệnh viện,… 

- Tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề có sự tham gia của các giảng viên, 

doanh nghiệp dược, cựu sinh viên. 

- Tổ chức các buổi hội thảo khoa học  

- Tổ chức và phát động các cuộc thi tìm hiểu về ngành dược 

- Tổ chức các cuộc thi nghiên cứu khoa học và sáng kiến cho sinh viên. 

 

 



5. Nội dung chuẩn đầu ra 

a.  Tên ngành đào tạo 

- Tiếng Việt: Dược học 

- Tiếng Anh: Pharmacy 

b.  Trình độ đào tạo: đại học 

c. Yêu cầu về kiến thức 

- Vận dụng được các kiến thức cần thiết của khoa học cơ bản và y dược học cơ sở 

phục vụ cho chuyên môn dược. 

- Vận dụng được các văn bản quy phạm pháp luật về dược có liên quan vào hoạt 

động nghề nghiệp 

- Vận dụng tốt các kiến thức cơ sở về dược và kiến thức chuyên ngành vào thực 

tiễn nghề nghiệp 

d.  Yêu cầu về kỹ năng  

Kỹ năng mềm 

- Làm việc nhóm, làm việc độc lập 

- Kỹ năng sắp xếp công việc và quản lý thời gian 

- Tìm kiếm và thu thập tài liệu trong lĩnh vực dược (thư viện, tạp chí, Internet…) 

Kỹ năng ngoại ngữ  

- Anh văn: Toeic quốc tế 400.  

- Có khả năng giao tiếp thông thường và khai thác các tài liệu chuyên ngành 

Kỹ năng tin học 

- Có khả năng áp dụng công nghệ thông tin trong soạn thảo, báo cáo và trình bày 

văn bản, tính toán thống kê 

- Có khả năng khai thác tài liệu chuyên ngành và sử dụng các dịch vụ cơ bản trong 

Internet 

 

 

 



Kỹ năng nghề nghiệp 

Định hướng chuyên ngành Quản lý và Cung ứng thuốc (Pharmacy Administration) 

- Triển khai các hoạt động lập kế hoạch, cung ứng, tồn trữ và quản lý thuốc tại bệnh 

viện đúng theo quy định của pháp luật, các hướng dẫn thực hành tốt; đảm bảo tính 

hiệu quả, an toàn và kinh tế. 

- Tổ chức và điều hành hoạt động của một nhà thuốc đúng theo quy định của pháp 

luật và theo hướng dẫn thực hành tốt nhà thuốc (GPP). 

- Tổ chức và điều hành hoạt động của một công ty bán buôn dược phẩm đúng theo 

quy định của pháp luật và theo các hướng dẫn thực hành tốt có liên quan (GDP, 

GSP). 

- Thông tin và hướng dẫn sử dụng thuốc trong phạm vi nhiệm vụ của chuyên 

ngành.  

Định hướng chuyên ngành Sản xuất và phát triển thuốc (Drug Development and 

Manufacturing)  

- Đảm nhiệm được trong phạm vi chuyên môn các vị trí được phân công tại nhà 

máy sản xuất thuốc. 

- Tổ chức và điều hành hoạt động của một dây chuyền sản xuất các dạng thuốc 

thông dụng 

- Triển khai đúng các hướng dẫn về Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) và Thực hành 

tốt bảo quản thuốc (GSP). 

- Triển khai và giám sát các quy định của pháp luật trong lĩnh vực sản xuất thuốc và 

các biện pháp để đảm bảo chất lưọng thuốc trong suốt quá trình sản xuất.  

e.  Yêu cầu về thái độ  

- Trung thực, có trách nhiệm trong công việc và tinh thần phục vụ vì sức khoẻ nhân 

dân. 

- Tôn trọng luật pháp và đạo đức trong hành nghề dược. 

- Tinh thần tự học tập để nâng cao trình độ. 

 

 



f. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp 

Đảm nhiệm các vị trí công tác dược tại nhà thuốc, công ty dược, khoa dược 

bệnh viện, nhà máy dược phẩm, trường đại học, viện nghiên cứu. Ngoài ra: 

Các dược sĩ tốt nghiệp theo định hướng chuyên ngành Quản lý và Cung ứng thuốc sẽ 

làm tốt trong các lĩnh vực dược sau: 

- Bán lẻ, tư vấn sử dụng các thuốc không kê đơn để điều trị các bệnh thông 

thường và hướng dẫn sử dụng thuốc kê đơn (nhà thuốc). 

- Cung ứng và phân phối thuốc (công ty dược, văn phòng đại diện). 

- Công tác dược bệnh viện (Khoa Dược bệnh viện). 

Các dược sĩ tốt nghiệp theo định hướng chuyên ngành Sản xuất và Phát triển 

thuốc sẽ làm tốt trong các lĩnh vực dược sau: 

- Nghiên cứu phát triển thuốc, đăng ký thuốc, sản xuất thuốc (nhà máy dược). 

g.  Khả năng học tập nâng cao trình độ 

Sinh viên dược sau khi ra trường có thể tiếp tục được học tập nâng cao trình 

độ (cao học, nghiên cứu sinh) tại các trường Y Dược trong cả nước có đào tạo trình 

độ thạc sĩ, tiến sĩ. 

 

           TRƯỞNG KHOA 

                     (Đã ký) 

 

 

            TS. Nguyễn Tài Chí 

 

 

                                                                                                                   

 

 

                   


