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Tầm nhìn 

• Phấn đấu trở thành một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu, 
có uy tín trong nước và quốc tế về Điều dưỡng và Hộ sinh

Sứ mạng 

• Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Điều dưỡng, Hộ sinh và 
phát triển Khoa học Điều dưỡng, Hộ sinh của Việt Nam

Giá trị 
• Thân thiện - Trách nhiệm - Sáng tạo - Hiệu quả

Triết lý giáo dục:
“Tay - Tâm - Trí - Tự hào” / “Hand - Heart - Head - Honor”
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 Các chương trình đào tạo về điều dưỡng

TIẾN SỸ ĐIỀU DƯỠNG

THẠC SỸ ĐIỀU DƯỠNG

CHUYÊN KHOA I ĐIỀU DƯỠNG
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THỰC TRẠNG CTĐT ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG

▪ 2004: Dựa trên nội dung  
Xây dựng & Ban hành lần đầu

• 2010: Định hướng năng lực
NUFFIC Project NPT/VNM/117

• 2013: Dựa trên năng lực
Competency-Based Curriculum 

• Rà soát, chỉnh sửa 2015, 2017,...

▪ 4/2019: Được công nhận

ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC              
(96% số tiêu chí đạt yêu cầu)



∆ Xây dựng chuẩn đầu ra

• Chuẩn đầu ra đang áp dụng gồm 11 tiêu chuẩn

Căn cứ để xây dựng

✓ CV 2196/BGD ĐT-GDĐH, 22/4/2010 (Qui trình)

✓ QĐ 1352/QĐ-BYT, 24/4/2012 (Chuẩn NLCBĐD)

✓ TT 26/2015/TT-BYT-BNV, 07/10/2015 (ĐD III)

✓ Tham khảo một số chuẩn đầu ra nước ngoài

• Có các tiêu chí cụ thể cho từng tiêu chuẩn
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∆ Xây dựng chương trình

• Chương trình dựa trên CĐR ra đang áp dụng: 

• 9 mục tiêu cụ thể, 143 tín chỉ, 

• > 80% Kiến thức & Kỹ năng chuyên nghiệp, 

• Chú trọng thực hành (60%)

Thực hành TT  Thực hành BV  Thực tập tốt nghiệp
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∆ Xây dựng chương trình

• Sử dụng Matrix để đảm bảo phục vụ chuẩn đầu ra

Học phần
Đáp ứng MỤC TIÊU

của chương trình

Đáp ứng CHUẨN ĐẦU RA

của chương trình

Đáp ứng CHUẨN NĂNG LỰC 

cơ bản điều dưỡng

Điều dưỡng cơ sở 1 MT 1,2,3,7,9 CĐR 3.1; 4.1; 4.5; 5 CNL 1,2,3,4,5,6,7,8,9

KS nhiễm khuẩn trong

Thực hành Điều dưỡng
MT 1,3 CĐR 3.1; 4.1; 4.5; 5 CNL 5, 20

CHƯƠNG TRÌNH 
ĐÀO TẠO

CHUẨN ĐẦU RA 
THEO NĂNG LỰC
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• Đào tạo Điều dưỡng bậc đại học còn rất mới mẻ, không
lâu đời như đào tạo Bác sỹ, Dược sỹ...,

• Tiếp cận sớm với xu thế đào tạo mới (dự án, hội nghị,
hội thảo... liên quan đến điều dưỡng) và dễ đổi mới

• Chương trình đào tạo cơ bản đáp ứng với yêu cầu thực
tiễn về chăm sóc điều dưỡng,

• Sinh viên Điều dưỡng tốt nghiệp từ chương trình đào
tạo đại học điều dưỡng thích ứng nhanh và đáp ứng
được yêu cầu công việc [Kết quả đánh giá độc lập từ ý kiến

của cơ sở sử dụng nhân lực điều dưỡng và cựu người học]
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• Phát triển cơ sở giáo dục lên đại học từ trường trung
cấp, trường cao đẳng

• Tỷ lệ bác sỹ tham gia vào quá trình đào tạo cao, chương
trình còn khá nặng nề với sinh viên điều dưỡng

• Đội ngũ điều dưỡng có trình độ cao tham gia vào quá
trình đào tạo còn rất hạn chế,

• Phạm vi hoạt động chuyên môn theo trình độ đào tạo
(trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học) của điều
dưỡng chưa được phân định rõ,

• Chuẩn năng lực cơ bản điều dưỡng Việt Nam chưa thể
hiện bậc đào tạo,
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• Chưa có sự thống nhất trong phương pháp xây dựng
chuẩn đầu ra giữa các trường có đào tạo điều dưỡng,

• Chưa có các tiêu chí khách quan, tin cậy để đánh giá
chuẩn đầu ra của chương trình,

• Mỗi quốc gia có những yêu cầu khác nhau về tiêu
chuẩn nghề nghiệp điều dưỡng, năng lực cốt lõi, từ đó
có các tiêu chuẩn đầu ra khác nhau cho chương trình
đào tạo đại học điều dưỡng,

• Mỗi cơ sở giáo dục trong nước có sứ mạng, triết lý giáo
dục riêng → định hướng riêng cho phát triển chương
trình, trong đó có chương trình đào tạo điều dưỡng
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• Vấn đề đặt ra
1. Liệu mọi sinh viên tốt nghiệp từ cùng một chương

trình có đạt được các năng lực cốt lõi như nhau hay
không? (chất lượng & ổn định)

2. Liệu sinh viên tốt nghiệp đại học điều dưỡng từ các
trường khác nhau có đạt được các năng lực cốt lõi
như nhau hay không? (công nhận lẫn nhau phạm vi
quốc gia)

3. Liệu sinh viên tốt nghiệp đại học điều dưỡng ở Việt
Nam có đủ năng lực để làm việc ở nước khác hay
không? (công nhận lẫn nhau khu vực và quốc tế)
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• Xây dựng KHUNG CHUẨN ĐẦU RA CHUNG cho đào
tạo điều dưỡng trình độ đại học phù hợp với điều
kiện thực tế của Việt Nam và từng bước hội nhập

1) Xác định rõ các tiêu chuẩn nghề nghiệp và các yêu
cầu về vai trò của người điều dưỡng bậc đại học,

2) Xác định rõ yêu cầu về năng lực cốt lõi cho điều
dưỡng bậc đại học,

3) Xác định chuẩn đầu ra của chương trình phù hợp
với các yêu cầu (1) và (2)
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• Xây dựng KHUNG PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH
ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG chung,

• Dựa trên sứ mạng, triết lý điều dưỡng, chuẩn đầu ra,
mục tiêu và kết quả đầu ra gắn liền với vai trò của
người điều dưỡng sau tốt nghiệp;

• Thể hiện được các tiêu chuẩn về nghề nghiệp, các
yêu cầu tối thiểu về thực hành điều dưỡng trình độ
đại học;

• Cụ thể hoá kết quả học tập mong đợi cuối khóa của
từng cá nhân người học đại học điều dưỡng

ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI



XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN !


