
 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG 

 

 

 

 

 

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Y tế công cộng  

Định hướng chuyên sâu Đánh giá công nghệ y tế (eHTA) 

 

1. Trường/đơn vị cấp bằng: Trường Đại học Y tế công cộng  

2. Cơ sở tổ chức giảng dạy: Trường Đại học Y tế công cộng  

3. Tổ chức kiểm định chất lượng chương trình: Bộ giáo dục và Đào tạo 

4. Tên gọi văn bằng: Thạc sĩ Y tế công cộng 

5. Chuyên ngành: Y tế công cộng định hướng chuyên sâu Đánh giá công nghệ y tế 

6. Niên khóa: 10/2020 – 10/2022 

7. Chuẩn đầu ra 

1. Hiểu biết những kiến thức cốt lõi của y tế công cộng, bao gồm thống kê – dịch 

tễ nâng cao, quản lý y tế, chính sách y tế và đánh giá công nghệ y tế.  

2. Hiểu biết những kiến thức và kỹ năng cơ bản về đánh giá công nghệ y tế.  

3. Áp dụng những kỹ năng quản lý trong lập kế hoạch và nghiên cứu liên quan 

đến đánh giá công nghệ y tế.  

4. Xây dựng và thực hiện các nghiên cứu với các thiết kế khác nhau nhằm cung 

cấp các bằng chứng khoa học cho các bên liên quan trong lĩnh vực đánh giá 

công nghệ y tế.  

5. Tham gia xây dựng và đánh giá chính sách y tế liên quan đến công nghệ y tế tại 

Việt Nam.  

8. Cấu trúc chương trình:  

Theo qui định, học viên sẽ phải học tổng số 61 tín chỉ để đáp ứng được mục tiêu của chương 

trình Thạc sĩ Y tế công cộng định hướng chuyên sâu đánh giá công nghệ y tế..  

 Môn cơ sở (Tiếng Anh và Triết): 6 tín chỉ 

 Môn bắt buộc và chuyên ngành: 38 tín chỉ  

 Luận văn: 17 tín chỉ 



Chương trình học Tín chỉ 

1. Môn cơ sở  6 

Tiếng Anh 2 

Triết học  4 

2. Môn bắt buộc và chuyên ngành   

2.1. Môn bắt buộc  19 

Dịch tễ học 2 

Thống kê 3 

Phương pháp nghiên cứu định tính 2 

Phương pháp nghiên cứu định lượng 2 

Quản lý y tế 3 

Sức khỏe môi trường 2 

Giáo dục và nâng cao sức khỏe 2 

Chính sách y tế 3 

2.2. Môn chuyên ngành  19 

Đại cương về kinh tế và kinh tế y tế 2 

Tài chính và Bảo hiểm y tế 2 

Đánh giá công nghệ y tế cơ bản 4 

Đánh giá công nghệ y tế nâng cao 4 

Dịch tễ học thống kê nâng cao 4 

Phương pháp nghiên cứu kết hợp 3 

3. Luận văn (Theo định hướng Đánh giá công nghệ y tế) 17 

Total 61 

 


