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THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng giáo dục của
cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, năm học 2014-2015
NGÀNH Y SỸ ĐA KHOA
STT
I

Nội dung

-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

II

III

Bậc trung cấp chuyên nghiệp, hệ chính quy

tạo mà cơ sở giáo
dục thực hiện

Yêu cầu thái độ học
tập của học sinh

Chương trình đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số:
/QĐTCQV ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Trung
cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quốc Việt.
- HSSV phải chấp hành các quy chế, quy định hiện hành của Bộ
Giáo dục và Đào tạo ban và nội quy Nhà trường;
- Thực hành nghề nghiệp theo luật pháp, tận tụy với sự nghiệp
bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân.
- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và
phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.
- Có ý thức học tập và rèn luyện đạo đức để nâng cao trình độ,
đáp ứng yêu cầu công việc.

IV

V

VI

Các hoạt động hỗ
trợ học tập, sinh
hoạt của học sinh ở
cơ sở giáo dục

- Trường đã làm việc với các trung tâm y tế huyện để có cơ sở
cho sinh viên thực tập rèn nghề;
- Trường có KTX cho HSSV ở xa, có sân bóng đá có nhân tạo cho
HSSV rèn luyện sức khỏe;
- Trường có hệ thống internet phủ sóng wifi toàn trường để HSSV
có điều kiện học tập, nghiên cứu.

Trường có khu giảng đường, phòng học lý thuyết và khu thực
Điều kiện cơ sở vật
hành,
thí nghiệm trang bị các thiết bị đảm bảo cho HSSV có điều
chất của cơ sở giáo
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 Y sỹ hiện có 14 giáo viên cơ hữu (trong đó có 2 tiến sỹ,
02 thạc sỹ, 10 đại học). Giáo viên đạt tiêu chuẩn theo quy định
của Bộ Giáo dục và Đào tạo; có trách nhiệm cao đối với nghề
Đội ngũ giáo viên và nghiệp, không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ
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.

VII

1. Về kiến thức
- Trình bày được những kiến thức cơ bản về:

+ Cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người.
+ Sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khoẻ con
người, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ
Mục tiêu, kiến thức, và nâng cao sức khoẻ.
kỹ năng, trình độ tin - Trình bày được những nguyên tắc cơ bản về chẩn đoán, điều trị
và phòng một số bệnh thông thường.
học, ngoại ngữ đạt
- Trình bày được Luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác
được
chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân.
2. Về kỹ năng
- Thực hiện được việc thăm, khám và chữa một số bệnh, chứng
bệnh thông thường.
- Phát hiện sớm và xử trí ban đầu các trường hợp cấp cứu tại
tuyến y tế cơ sở.
- Làm được một số thủ thuật theo quy định của Bộ Y tế, chăm sóc
bệnh nhân tại nhà và phục hồi chức năng tại cộng đồng.
- Chuyển tuyến trên kịp thời các bệnh vượt quá quy định và khả
năng giải quyết ở tuyến y tế cơ sở.
- Tổ chức quản lý và thực hiện các chương trình y tế quốc gia,
phát hiện dịch bệnh sớm, lập kế hoạch, triển khai thực hiện phòng
bệnh và chống dịch.
- Truyền thông giáo dục sức khoẻ; phối hợp với các ban ngành,
đoàn thể, vận động cộng đồng cùng tham gia giải quyết những
vấn đề sức khoẻ ở tuyến y tế cơ sở.
- Quản lý trạm y tế xã.
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 để phục vụ công tác nghiên cứu chuyên môn.
Vị trí làm việc sau
VIII

IX

khi tốt nghiệp theo
các khóa học
Khả năng học tập
tiếp tục của học sinh

Học xong chương trình này, người học có đủ kiến thức và kỹ
năng để trở thành người cán bộ y tế, có khả năng quản lý, khám
và điều trị một số bệnh thông thường theo quy định, chăm sóc và
bảo vệ sức khoẻ nhân dân.
Người Y sĩ nếu có nguyện vọng và đủ tiêu chuẩn có thể được đào
tạo thành bác sỹ bậc Đại học theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo
dục và Đào tạo và Bộ Y tế.

Đức Trọng, ngày 20 tháng 10 năm 2014
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