8. Mô tả môn học và kế hoạch học tập:
Mã môn
học

TT Môn học

TC

Các môn bắt buộc

21

1

Triết học: Cung cấp các kiến thức cơ bản về triết học nói chung
và chủ nghĩa Mác trong nghiên cứu y tế công cộng và phân tích PHIL601
các vấn đề xã hội.
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2

Tiếng Anh: Cung cấp các kiến thức và 4 kỹ năng thực hành
(nghe, nói, đọc, viết) về tiếng Anh thông dụng (như các chủ đề về
ENGL60
gia đình, công việc, sở thích...). Đọc hiểu tài liệu về các chủ đề y
tế thông dụng và y tế công cộng.
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Tin học: Cung cấp các kiến thức và kỹ năng cơ bản về sử dụng
các phần mềm như Word, Excel, PowerPoint, Epi-Info và sử INFO61
dụng Internet, Email.

3

4

Dịch tễ học: Mô tả đặc điểm cơ bản và ứng dụng của DTH mô tả
và DTH phân tích, các phương pháp nghiên cứu DTH; xác định
EPID60
được sai số, nhiễu và phương pháp kiểm soát nhiễu và sai số; mô
tả được hệ thống giám sát DTH.
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Thống kê y tế: Cung cấp các kiến thức cơ bản về thống kê y tế,
áp dụng các phương pháp thống kê trong thu thập, trình bày và
phân tích và phiên giải số liệu trong nghiên cứu y tế công cộng. BIOS60
Cung cấp kỹ năng sử dụng các phần mềm thống kê trong phân
tích số liệu.
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Quản lý y tế: Mô tả các nội dung về Kế hoạch chiến lược Y tế
và tầm nhìn đến năm 2015. Mô tả hệ thống tổ chức y tế, các chức
năng và nội dung quản lý, phân tích các bước của chu trình lập kế MANA60
hoạch, xây dựng kế hoạch cho chương trình/dự án, xây dựng kế
hoạch theo dõi, giám sát chương trình, dự án.
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Giáo dục và nâng cao sức khoẻ: Cung cấp khái niệm cơ bản về
giáo dục và nâng cao sức khoẻ; phân tích những yếu tố ảnh
hưởng đến hành vi sức khoẻ; các cách tiếp cận để nâng cao sức
PROM60
khoẻ và mô hình thay đổi hành vi; các phương pháp và kỹ năng
truyền thông, giáo dục; thiết kế chương trình/ dự án nâng cao sức
khoẻ.
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Sức khoẻ môi trường: Giải thích các khái niệm cơ bản về sức
khoẻ môi trường và phương pháp đánh giá sức khoẻ môi trường; ENVI60
xác định các vấn đề về môi trường hiện tại và tương lai ở Việt
Nam, khu vực và trên thế giới; Mô tả bệnh tật liên quan đến môi
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trường và phân tích sức giữa sự phát triển kinh tế và các vấn đề
môi trường.

9

Phương pháp nghiên cứu định lượng: Khái niệm về đánh giá
vấn đề sức khoẻ tại một cộng đồng và những ứng dụng của nó;
mô tả, tính toán và phiên giải các chỉ số sức khoẻ khác nhau bằng
cách sử dụng số liệu thứ cấp; so sánh cách tiếp cận nghiên cứu
định tính và định lượng; xác định một chủ đề nghiên cứu phù RESE60
hợp, viết mục tiêu, phương pháp nghiên cứu, xây dựng công cụ
nghiên cứu, phát triển kế hoạch thu thập, quản lý và phân tích số
liệu; thể hiện kỹ năng viết và trình bày thông qua phát triển và
bảo vệ đề cương nghiên cứu.
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Các môn tự chọn: Lựa chọn tối thiểu 10 tín chỉ

1.

Bảo vệ sức khoẻ bà mẹ, trẻ em: Áp dụng những kỹ thuật về
dịch tễ học để xác đinh những vấn đề sức khoẻ của phụ nữ, trẻ
em trên thế giới và Việt Nam; đánh giá những yếu tố ảnh hưởng
đến sức khoẻ bà mẹ và trẻ em; cung cấp và phân tích những nội
dung của chương trình BVSKBMTE và KHHGĐ; phân tích một
vấn đề SKBMTE cụ thể và phát triển một kế hoạch triển khai,
theo dõi đánh giá chương trình.

MACH60

2

2.

Quản lý nguồn nhân lực: là một trong những thách thức đối với
các nhà quản lý hiện nay. Với mục đích giúp sinh viên sẵn sàng
đương đầu với thách thức này trong bối cảnh chung của một tổ
chức, khóa học sẽ cung cấp một cách hệ thống các kiến thức và
kỹ năng về quản lý nhân lực, bao gồm các khái niệm, các chức
năng của quản lý nhân lực và các phương thức nhằm lập kế
hoạch phát triển nhân lực cho một tổ chức, sử dụng hiệu quả
nhân lực, đánh giá năng lực, động viên, khen thưởng và phát
triển nguồn nhân lực.

HRMD60
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3.

Dân số và phát triển: Cung cấp các vấn đề cơ bản về dân số trên
toàn cầu và những yếu tố chính tác động đến khuynh hướng phát
triển dân số; phân tích những điểm mạnh và yếu của nguồn số
liệu dân số; áp dụng những phương pháp dân số học cơ bản và
các chỉ số về dân số học, mối liên quan giữa dân số và phát triển.
Cung cấp những vấn đề chính về dân số Việt Nam dựa trên các
số liệu và chính sách dân số.

POPU60
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4.

Dinh dưỡng/VSATTP: Các vấn đề dinh dưỡng và thực phẩm
hiện nay ở Việt Nam, một số phương pháp đánh giá tình trạng
dinh dưỡng (nhân trắc học, khẩu phần ăn) và phương pháp phát
hiện, xử trí ô nhiễm, ngộ độc thực phẩm tại cộng đồng.

NUTR60

2

3

5.

Phục hồi chức năng: Chiến lược quốc gia về phục hồi chức
năng dựa vào cộng đồng (PHCNDVCĐ); tầm quan trọng và
nhiệm vụ của PHCNDVCĐ; những nguyên nhân gây nên tàn tật
và áp dụng những biện pháp phòng ngừa thích hợp; xây dựng kế
hoạch theo dõi và giám sát chương trình PHCNDVCĐ.

REHA60

2

6.

Quản lý dự án: Môn học này giải thích các khái niệm chung về
quản lý dự án, mô tả và các bước trong qui trình thiết kế dự án
như xây dựng mô hình và các phương pháp triển khai dự án, nội
dung thẩm định dự án, tổ chức nhân lực thực hiện dự án, lập kế
hoạch tài chính dự án, các công việc cần thiết để viết báo cáo và
đóng dự án…

PROJ60
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7.

Sức khỏe nghề nghiệp: Cung cấp các khái niệm cơ bản về an
toàn nghề nghiêp, áp dụng nguyên tắc quản lý nguy cơ để bảo vệ
người lao động khỏi những mối nguy hại tại nơi làm việc; phát
triển những phương pháp kiểm soát nhằm hạn chế hoặc giảm
nguy cơ đối với người lao động ở những ngành nghề khác nhau ;
phát triển những chương trình quản lý và nâng cao sức khoẻ nghề
nghiệp.

OCCU60

2

8.

Hệ thống thông tin quản lý sức khỏe

HMIS60

2

9.

Truyền thông chính sách y tế: Môn học này nhằm giúp sinh
viên có những kiến thức và kỹ năng về truyền thông các kết quả
nghiên cứu tới các bên liên quan nhằm góp phần vào quá trình
chính sách y tế dựa trên bằng chứng.

POCO60

2

Thi tốt nghiệp

14

1.

Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp: Sau khi kết thúc học kì II, học
viên bắt đầu chọn và đăng ký đề tài, hình thức và mục tiêu đề tài
dựa trên hướng dẫn của giảng viên. Báo cáo được hoàn thành
trong thời gian 4 tháng.

FIEL611
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2.

Thi lý thuyết tổng hợp: Bao gồm 2 nội dung: Sức khỏe môi
trường và Quản lý Y tế, hình thức thi tự luận.

THES611
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Tổng cộng tối thiểu 45 tín chỉ

45

9. Thời gian đào tạo: Tối thiểu 18 tháng, tối đa 36 tháng kể từ ngày trúng tuyển
10. Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt:
o Có hệ thống thư viện hiện đại, với nhiều đầu sách và nhiều nguồn số liệu có
thể tiếp cận online.
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o Có hệ thống wifi miễn phí dành cho sinh viên truy cập internet phục vụ tra
cứu tài liệu học tập
o Có hệ thống ký túc xá dành cho học viên đến từ các tỉnh khác.
o Có không gian vui chơi, thể thao trong khuôn viên nhà trường.
PHẦN B: MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH VÀ MÔ TẢ NHIỆM VỤ
Mục tiêu chương trình
Mục tiêu chung: Đào tạo cán bộ y tế có kiến thức chuyên sâu và năng lực thực
hành về y tế công cộng để tham gia giải quyết những vấn đề y tế công cộng của địa
phương và cộng đồng.
Mục tiêu cụ thể:
1. Phát hiện, phân tích và lựa chọn được những vẫn đề sức khoẻ ưu tiên của cộng
đồng.
2. Lập kế hoạch, tổ chức và điều hành được các hoạt động y tế công cộng và quản lý
nhà nước về y tế.
3. Giám sát, đánh giá được các hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ.
4. Thiết kế và thực hiện được các cuộc điều tra, nghiên cứu khoa học theo các
chương trình y tế quốc gia và nhu cầu nghiên cứu của địa phương và đơn vị.
5. Vận dụng được đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi mới hoạt
động và tổ chức của ngành y tế, phù hợp với những thay đổi của điều kiện kinh
tế-xã hội.
6. Tham mưu được cho các cấp chính quyền về các vấn đề trong công tác chăm sóc,
bảo vệ và nâng cao sức khoẻ cho cộng đồng.
2. Chuẩn đầu ra:
1. Tóm tắt những kiến thức cốt lõi của y tế công cộng, bao gồm thống kê-dịch tễ
nâng cao, sức khoẻ môi trường, khoa học hành vi, quản lý y tế và chính sách y tế.
2. Phân tích các cấu phần cơ bản của hệ thống y tế Việt Nam.
3. Tôn trọng ý kiến của cộng đồng và các bên liên quan trong phát hiện và giải
quyết các vấn đề sức khỏe.
4. Xây dựng và triển khai kế hoạch để giải quyết vấn đề y tế công cộng tại địa
phương.
5. Tổng hợp và chuyển tải các bằng chứng khoa học về y tế công cộng một cách
hiệu quả tới các bên liên quan.
6. Tham gia xây dựng và thực hiện chính sách y tế để giải quyết vấn đề sức khỏe
theo định hướng công bằng, hiệu quả và phát triển.
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7. Vận động cộng đồng và các bên liên quan tham gia một cách chủ động vào giải
quyết các vấn đề sức khỏe dựa trên tiếp cận đa ngành.
8. Áp dụng hiệu quả các kỹ năng mềm (giao tiếp, ra quyết định, làm việc nhóm …)
trong thực hiện công việc.
9. Chứng tỏ khả năng tự học cũng như khuyến khích, tạo ảnh hưởng tới đồng nghiệp
trong học tập và phát triển chuyên môn liên tục.
PHẦN C: Cấu trúc chương trình
11. Cấu trúc của chương trình: chương trình đào tạo (CTĐT) được thiết kế với 45 TC,
bao gồm các nhóm môn học sau:
-

-

-

-

Nhóm các môn chung (8 TC-17,8%): bao gồm triết học hướng cho người học
khả năng tư duy độc lập, lập luận một cách logic có khả năng tư duy phản
biện và tiếng Anh giúp cho người học có khả năng tiếp cận với kiến thức
khoa học cập nhật và hiện đại trên thế giới.
Nhóm các môn cơ sở (7 TC-15,7%): giúp cho người học có kiến thức và kỹ
năng cơ bản về nghiên cứu khoa học thường được ứng dụng trong nghiên cứu
YTCC bao gồm: Dịch tễ học, thống kê, phương pháp nghiên cứu định lượng.
Nhóm các môn chuyên ngành:
i)

Các học phần bắt buộc (7 TC-15,7%), nhóm học phần này giúp
cho người học có kiến thức và kỹ năng theo các nhóm năng lực cốt
lõi của Y tế công cộng (bao gồm: quản lý và chính sách y tế, sức
khỏe môi trường, giáo dục và nâng cao sức khỏe.

ii)

Các học phần tự chọn bao gồm các học phần liên quan đến các
lĩnh vực khác nhau của YTCC (10 tín chỉ - 22,2%) như PC
HIV/AIDS, Phục hồi chức năng, Dinh dưỡng và An toàn thực
phẩm,v.v. Các học phần này giúp người học có kiến thức và kỹ
năng toàn diện theo các năng lực cốt lõi của YTCC.

Báo cáo chuyên đề và thi lý thuyết tổng hợp (14 TC bắt buộc-31,1%) giúp
người học được thực hành toàn bộ các kiến thức và kỹ năng được học để
hoàn thành chuyên đề tổng quan tài liệu về một vấn đề y tế công cộng hoặc
chuyên đề phân tích giải quyết một vấn đề y tế công cộng thực tế tại địa
phương.

PHẦN D: Quy định về đánh giá
12. Quy định về kiểm tra đánh giá
a) Thang điểm đánh giá:
Thang điểm 10 được sử dụng cho các điểm thành phần của một học phần (điểm
kiểm tra giữa kỳ, điểm thi cuối kỳ, …) và được làm tròn đến 1 chữ số thập phân.
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