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

  

NCS chưa có bằng 
ThS 

 

(4 năm) 

NCS có bằng ThS 
YTCC hoặc tương 

đương 

(3 năm) 

NCS có bằng ThS 
thuộc các chuyên 

ngành gần 

(3 năm) 

CHUẨN 
HÓA 
ĐẦU 
VÀO 

Bổ sung 

kiến 

thức 

YTCC 

NCS có bằng ĐH 

không thuộc khối 

khoa học SK phải có 

chứng chỉ bổ túc KT 

YTCC trước khi xét 

tuyển 

  

  

NCS có bằng ThS 

không thuộc khối khoa 

học SK phải có chứng 

chỉ bổ túc KT YTCC 

trước khi xét tuyển 

  

  

  

  

  

  

NĂM 
THỨ 
NHẤT 

  

  

  

  

  

  

Các học 

phần bổ 

sung của 

chương 

trình 

ThS 

Tất cả các môn học 

của chương trình 

ThS YTCC 

(học cùng lớp CH 

YTCC hàng năm) 

  

  

  

  

  

  

(35 tín chỉ) 

Xem xét bảng điểm 

ThS để yêu cầu học 

đủ các môn học 

chính của chương 

trình ThS YTCC 

• Dịch tễ 

• Thống kê 

• Quản lý y tế 

• Sức khỏe môi 

trường 

• Giáo dục & 

nâng cao sức 

khỏe 

• Phương pháp 

nghiên cứu định 

lượng 

• Phương pháp 

nghiên cứu định 

tính 

• Trình bày và 

truy cập thông 

tin 

  

(19 tín chỉ) 

  

Các môn 

học bắt 

buộc của 

học phần 

tiến sĩ 

• Nghiên cứu 

định tính 

nâng cao 

• Phương pháp 

NC kết hợp 

• Sức khỏe toàn 

• Nghiên cứu 

định tính nâng 

cao 

• Phương pháp 

NC kết hợp 

• Sức khỏe toàn 

• Nghiên cứu 

định tính nâng 

cao 

• Phương pháp 

NC kết hợp 

• Sức khỏe toàn 
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cầu 

(9 tín chỉ) 

cầu 

(9 tín chỉ) 

cầu 

(9 tín chỉ) 

Nghiên 

cứu 

khoa học 
 

Bảo vệ đề cương chi 

tiết 

Hội đồng đạo đức 

Bảo vệ đề cương chi 

tiết 

Hội đồng đạo đức 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

NĂM 
THỨ 
HAI 

Các môn 

học bổ 

sung và 

bắt buộc 

Học tiếp các môn 

học bổ sung và bắt 

buộc (nếu còn) 

  Học tiếp các môn học 

bổ sung và bắt buộc 

(nếu còn) 

Nghiên 

cứu 

khoa học 

Bảo vệ đề cương chi 

tiết 

Hội đồng đạo đức 

    

Triển khai nghiên 

cứu  

Triển khai nghiên 

cứu  

Triển khai nghiên cứu  

Tiểu luận tổng 
quan  

Tổng quan tình hình 

nghiên cứu và các 

vấn đề liên quan đến 

đề tài luận án, đánh 

giá các công trình 

nghiên cứu đã có của 

các tác giả trong và 

ngoài nước 

Tiểu luận tổng 
quan 

Tổng quan tình hình 

nghiên cứu và các 

vấn đề liên quan đến 

đề tài luận án, đánh 

giá các công trình 

nghiên cứu đã có của 

các tác giả trong và 

ngoài nước 

Tiểu luận tổng quan 

Tổng quan tình hình 

nghiên cứu và các vấn 

đề liên quan đến đề tài 

luận án, đánh giá các 

công trình nghiên cứu 

đã có của các tác giả 

trong và ngoài nước 

  

Chuyên đề 1: Phát 

triển và thử nghiệm 

bộ công cụ nghiên 

cứu hoặc tương 

đương 

Chuyên đề 1: Phát 

triển và thử nghiệm bộ 

công cụ nghiên cứu 

hoặc tương đương 

  

  

  

  

NĂM 
THỨ 
BA 

  

  

  

  

  

  

Triển khai nghiên 

cứu 

Triển khai nghiên 

cứu 
Triển khai nghiên cứu 

Chuyên đề 1: Phát 

triển và thử nghiệm 

bộ công cụ nghiên 

cứu hoặc tương 

đương 

    

Chuyên đề 2: Kết 

quả điều tra ban đầu 

của đề tài luận án; 

hoặc báo cáo quá 

trình triển khai các 

Chuyên đề 2: Kết 

quả điều tra ban đầu 

của đề tài luận án; 

hoặc báo cáo quá 

trình triển khai các 

Chuyên đề 2: Kết quả 

điều tra ban đầu của đề 

tài luận án; hoặc báo 

cáo quá trình triển khai 

các hoạt động can thiệp 
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Nghiên 

cứu 

khoa học 

hoạt động can thiệp 

tại thực địa; hoặc kết 

quả thử nghiệm giải 

pháp can thiệp... 

hoạt động can thiệp 

tại thực địa; hoặc kết 

quả thử nghiệm giải 

pháp can thiệp... 

tại thực địa; hoặc kết 

quả thử nghiệm giải 

pháp can thiệp... 

Bảo vệ cơ sở 

Bảo vệ cơ sở Bảo vệ cơ sở 

Phản biện độc lập Phản biện độc lập 

Bảo vệ cấp Trường Bảo vệ cấp Trường 

NĂM 
THỨ 
TƯ 

Nghiên 

cứu 

khoa học 

Phản biện độc lập     

Bảo vệ cấp Trường     

9. Thời gian đào tạo:   

• Học viên trình độ Đại học: Tối thiểu 48 tháng, tối đa 84 tháng kể từ ngày trúng 

tuyển 

• Học viên trình độ Thạc sĩ: Tối thiểu 36 tháng, tối đa 84 tháng kể từ ngày trúng 

tuyển 

10. Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt:  

• Có hệ thống thư viện hiện đại, với nhiều đầu sách và tiếp cận online 

• Có bố trí phòng học chung tại GĐ 2.3 để học viên có thể tự học 

• Có hệ thống wifi miễn phí dành cho học viên truy cập internet phục vụ tra cứu 

tài liệu học tập 

• Có hệ thống ký túc xá dành cho học viên đến từ các tỉnh khác. 

• Có không gian vui chơi, thể thao: sân bóng chuyền, bóng rổ trong khuôn viên 

nhà trường. 

PHẦN B: MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH, CHUẨN ĐẦU RA, PHƯƠNG PHÁP 
GIẢNG DẠY, HỌC TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ. 

1. Mục tiêu chương trình 

Mục tiêu chung: Đào tạo chuyên gia có trình độ cao về kiến thức và phương pháp 

luận về y tế công cộng, có khả năng chủ trì công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học 

về các vấn đề về Y tế công cộng, đề xuất, hoạch định các chính sách, chiến lược 

nhằm giải quyết những vấn đề sức khỏe của cộng đồng.  

Mục tiêu cụ thể: 

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ y tế công cộng, NCS có thể:  

1. Xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tham gia giảng dạy đại học và 

sau đại học chuyên ngành YTCC 

2. Độc lập hướng dẫn học viên cao học, sinh viên NCKH trong lĩnh vực YTCC 

3. Phát hiện, phân tích và lựa chọn những vấn đề sức khỏe ưu tiên của cộng đồng 
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4. Lập kế hoạch, tổ chức và điều hành triển khai các hoạt động, chương trình, 

chính sách y tế  

5. Giám sát, đánh giá các hoạt động đào tạo, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe công 

đồng 

6. Thiết kế và điều hành việc thực hiện các cuộc điều tra, các nghiên cứu khoa 

học theo các chương trình y tế quốc gia và theo nhu cầu của địa phương, đơn 

vị/tổ chức. 

2. Chuẩn đầu ra: 

1. Giải thích các nguyên lý và chức năng của y tế công cộng. 

2. Thể hiện sự tôn trọng và tạo điều kiện cho các bên liên quan tham gia trong 

quá trình ra quyết định và triển khai thực hiện nhiệm vụ. 

3.  Phát hiện, phân tích và lựa chọn những vấn đề y tế công cộng ưu tiên của 

cộng đồng để đề xuất chính sách và can thiệp phù hợp. 

4. Lập kế hoạch, tổ chức và điều hành hiệu quả công tác quản lý y tế và các hoạt 

động khác trong lĩnh vực y tế công cộng.. 

5. Điều hành việc triển khai, giám sát, theo dõi và đánh giá các dịch vụ y tế bao 

gồm các dịch vụ CSSKBĐ cho cộng đồng. 

6. Chủ trì thực hiện, hướng dẫn, tư vấn các cuộc điều tra, nghiên cứu khoa học 

trong lĩnh vực y tế công cộng.  

7. Chủ trì đề xuất, chỉ đạo thực hiện các chính sách y tế một cách khoa học và 

phù hợp với thực tiễn. 

8. Chỉ trì việc cập nhật, xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tham gia 

giảng dạy đại học và sau đại học chuyên ngành y tế công cộng  

3. Phương pháp giảng dạy, học tập và đánh giá: Tùy theo từng môn học cụ thể, 
giảng viên có thể kết hợp các phương pháp giảng dạy/học tập tích cực như thuyết 

trình, thảo luận nhóm, nghiên cứu trường hợp, phương pháp giảng dạy dựa trên 

vấn đề (Scenario – Based learning), bài tập cá nhân, bài tập nhóm để trang bị cho 

NCS kiến thức cơ bản và chuyên ngành nâng cao cũng như kỹ năng thực hành 

nghề nghiệp, kỹ năng mềm (kỹ năng nghiên cứu độc lập, kỹ năng ra quyết định, 

kỹ năng giải quyết vấn đề). 

- Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá bằng nhiều hình thức như: 

o Với các học phần lý thuyết: kiểm tra quá trình, đánh giá chuyên cần, thi hết học 

phần (với các hình thức câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi ngắn, bài tập nhóm, trình 

bày kết quả thảo luận, kết quả bài tập cá nhân,..) 

o Với cấu phần nghiên cứu khoa học và bảo vệ luận án: trình bày, trả lời câu hỏi 

với các hội đồng đề cương, chuyên đề, và bảo vệ luận án cấp cơ sở và cấp 

trường. 

PHẦN C: CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH 

Phần 1: các học phần bổ sung 




