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Bậc trung cấp chuyên nghiệp, hệ chính quy
-Tuyển sinh trong cả nước;
Điều kiện tuyển sinh - Học sinh đã hoàn thành chương trình trung học phổ thông hoặc
tương đương.
Chương trình đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số:
/QĐChương trình đào
TCQV ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Trung
tạo mà cơ sở giáo
cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quốc Việt.
dục thực hiện
- HSSV phải chấp hành các quy chế, quy định hiện hành của Bộ
Giáo dục và Đào tạo ban và nội quy Nhà trường.
- Có thái độ tôn trọng sức khoẻ và mạng sống con người.
- Có trách nhiệm và ý thức kỷ luật cao trong việc tuân thủ các quy
Yêu cầu thái độ học tắc và quy trình quy phạm của ngành y tế.
tập của học sinh
Sẵn sàng chấp nhận các công việc phục vụ sức khoẻ cộng đồng
khi được điều động.
- Có tinh thần phục vụ hướng đến lợi ích của cộng đồng, thực
hành nghiêm túc Luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân và những quy
định chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Y tế.
- Trường đã làm việc với các trung tâm y tế huyện, công ty Dược,
một số nhà thuốc để có cơ sở cho sinh viên thực tập rèn nghề;
Các hoạt động hỗ
- Trường có KTX cho HSSV ở xa, có sân bóng đá có nhân tạo cho
trợ học tập, sinh
hoạt của học sinh ở HSSV rèn luyện sức khỏe;
cơ sở giáo dục
- Trường có hệ thống internet phủ sóng wifi toàn trường để HSSV
có điều kiện học tập, nghiên cứu.
Điều kiện cơ sở vật Trường có khu giảng đường, phòng học lý thuyết và khu thực
chất của cơ sở giáo hành, thí nghiệm trang bị các thiết bị đảm bảo cho HSSV có điều
dục cam kết phục vụ kiện học tập và nghiên cứu hiệu quả, đáp ứng được mục tiêu và
chất lượng đào tạo
học sinh
- Ngành Dược sỹ hiện có 15 giáo viên cơ hữu (trong đó có 2 tiến
sỹ, 2 thạc sỹ, 11 đại học). Giáo viên đạt tiêu chuẩn theo quy định
của Bộ Giáo dục và Đào tạo; có trách nhiệm cao đối với nghề
nghiệp, không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ
Đội ngũ giáo viên và chuyên môn, nhiệt tình trong giảng dạy, tâm huyết với nghề.
cán bộ quản lý,
- Đội ngũ giáo viên mời giảng của Trường là những người có
phương pháp quản
chuyên môn giỏi đang công tác tại các trường ĐH, CĐ và những
lý của cơ sở giáo dục
nhà quản lý các doanh nghiệp.
- Trường thực hiện việc tổ chức đào tạo và quản lý sinh viên chặt
chẽ. Trường đã thành lập Tổ bộ môn Y-Dược đã theo dõi quá
trình học tập của sinh viên.
1. Về kiến thức
- Hiểu biết cơ bản về chính trị, đạo đức, văn hoá, xã hội, pháp
luật, quốc phòng và đạo đức để thực hiện tốt các nghĩa vụ công
dân và đạo đức nghề nghiệp.
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- Trình bày được các kiến thức về y học cơ sở, về dược học, về
Mục tiêu, kiến thức, dược lý và sự tác động của từng loại thuốc trên cơ thể người bệnh,
kỹ năng, trình độ tin về dược liệu, về bào chế và bảo quản thuốc, về kiểm nghiệm và
học, ngoại ngữ đạt quản lý thuốc, về nghiệp vụ bán thuốc.
- Hiểu biết được các quy định của luật pháp và chính sách Nhà
được
nước về công tác chăm sóc sức khỏe người dân.
2. Về kỹ năng
- Thực hành tốt các kỹ năng giao tiếp với cộng đồng;
- Hướng dẫn người bệnh sử dụng thuốc hiệu quả, an toàn;
- Tổ chức quản lý, bảo quản thuốc đúng cách, tổ chức cấp phát
hoặc bán thuốc đúng quy trình, đảm bảo an toàn sử dụng thuốc;
- Tổ chức trồng, chăm sóc và thu hái dược liệu hiệu quả;
- Tham gia quy trình sản xuất thuốc, kiểm nghiệm thuốc theo
nhiệm vụ được giao;
- Hướng dẫn cộng đồng sử dụng thuốc an toàn, lập kế hoạch cung
ứng thuốc cho cộng đồng khi cần thiết.
3. Trình độ tin học, ngoại ngữ đạt được:
- Sử dụng máy tính và phần mềm máy tính tương đương trình độ
chứng chỉ A Tin học).
- Đạt tiêu chuẩn Tiếng Anh tối thiểu trình độ A (chứng chỉ quốc
gia), đạt được mức căn bản về vốn từ vựng và thuật ngữ Tiếng
Anh chuyên ngành phù hợp với yêu cầu nhận biết tên và dược
tính của thuốc và để tra cứu và hiểu các thông tin về thuốc từ các
nguồn tài liệu khác nhau để cập nhật kiến thức chuyên môn.
Sau khi tốt nghiệp, người học được cấp bằng Dược sỹ trung cấp
và thực hiện được các nhiệm vụ sau:
- Quản lý, bảo quản, tồn trữ, cung ứng thuốc, cấp phát thuốc tại
các cơ sở khám, chữa bệnh và kinh doanh dược phẩm đúng quy
chế và đúng kỹ thuật.
- Tham gia sản xuất thuốc thông thường trong nhiệm vụ được
giao.
- Hướng dẫn bệnh nhân và cộng đồng sử dụng thuốc an toàn hợp
Vị trí làm việc sau lý và hiệu quả.
khi tốt nghiệp theo
- Hướng dẫn nhân dân nuôi, trồng và sử dụng cây con nguyên
các khóa học
liệu làm thuốc.
- Xác định nhu cầu, lập kế hoạch cung ứng thuốc của cộng đồng
nơi làm việc.
- Tham gia thực hiện các chương trình y tế tại nơi công tác theo
nhiệm vụ được giao.
- Làm việc ở công ty dược, nhà thuốc, khoa dược của các bệnh
viện, trung tâm y tế dự phòng, các cơ quan chuyên ngành về dược
hoặc các công việc khác có liên quan đến lĩnh vực dược.
Dược sỹ trung cấp nếu có nguyện vọng và đủ tiêu chuẩn có thể
Khả năng học tập
được đào tạo thành Dược sỹ đại học theo quy chế tuyển sinh của
tiếp tục của học sinh
Bộ Giáo dục và đào tạo và Bộ Y tế.
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