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Tên chương trình: Chương trình đào tạo Điều dưỡng trình độ Tiến sĩ  

Trình độ đào tạo:Tiến sĩ 

Ngành đào tạo: Điều dưỡng 

Mã ngành đào tạo: 9720301 

Hình thức đào tạo: Chính quy 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban 

Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp 

ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; 

Nghị quyết 44/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ ban hành 

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị 

lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; 

 Quyết định 2653/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và đào tạo ban hành kế hoạch hành động của ngành giáo dục triển khai 

chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết số 29-nq/tw về đổi mới 

căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; 

 Quyết định 1981/ QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân; 

Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam; 

Thông tư 36/2014/TTLT-BGDĐT – BNV, ngày 28 tháng 11 năm 2014 quy 

định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở 

giáo dục đại học công lập. 



  Thông tư 07/2015/TT-BGDDT ngày 16 tháng 4 năm 2015 về ban hành quy 

định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau 

khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, 

thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; 

Thông tư số 08/2017/TT-BDGĐT, ngày 04 tháng 04 năm 2017, ban hành Quy 

quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ; 

Quyết định số: 1352/QĐ-BYT ngày 24 tháng4 năm 2012 của Bộ Y tế về Chuẩn 

năng lực cơ bản Điều dưỡng Việt Nam; 

 Thông tư liên tịch số 26/2015/TT- BYT – BNV, ngày 07 tháng 10 năm 2015 về 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.  

 Quyết định số:      /QĐ-ĐDN ngày   tháng   năm 2019 của Hiệu trưởng trường 

Đại học Điều dưỡng Nam Định ban hành chuẩn đầu ra chương trình đào tạo điều 

dưỡng trình độ tiến sĩ. 

II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

2.1 Mục tiêu chung 

 Đào tạo chuyên gia có trình độ cao về kiến thức và phương pháp luận về điều 

dưỡng, có khả năng chủ trì công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học về các vấn đề liên 

quan đến điều dưỡng. Đề xuất, hoạch định các chính sách, chiến lược nhằm giải quyết 

những vấn đề liên quan đến lĩnh vực chăm sóc. Là cầu nối tri thức trong và ngoài nước 

về lĩnh vực điều dưỡng.  

2.2 Mục tiêu cụ thể 

 * Kiến thức 

 Có kiến thức sâu rộng về các lý thuyết, mô hình chăm sóc chuyên sâu phù hợp 

với điều kiện thực tế chăm sóc người bệnh ở Việt Nam. 

 Tổng hợp được các nội dung về pháp luật và các nội dung khác liên quan đến 

lĩnh vực chăm sóc người bệnh 

 * Kỹ năng 

Đưa ra được các đánh giá phân tích chuyên môn sâu về nhu cầu chăm sóc sức 

khỏe của người bệnh, gia đình và cộng đồng dựa trên các lý luận trong các học thuyết 

điều dưỡng và mô hình chăm sóc. 



Xây dựng và thực hiện được một số quy trình kỹ thuật điều dưỡng chuyên sâu 

dựa trên các bằng chứng khoa học trong và ngoài nước nhằm nâng cao công tác chăm 

sóc sức khỏe nhân dân 

Xây dựng, phát triển và đánh giá được các bằng chứng khoa học trong lĩnh vực 

điều dưỡng 

Xây dựng và đề xuất được các chính sách liên quan đến lĩnh vực điều dưỡng. 

Xây dựng và thực hiện được các dự án hoặc chuỗi các đề tài nghiên cứu khoa 

học trong lĩnh vực điều dưỡng. Độc lập hướng dẫn và tham gia hội đồng đánh giá luận 

văn cho học viên cao học, sinh viên thực hiện nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực điều 

dưỡng 

Xây dựng được các chương trình đào tạo, chủ biên các giáo trình và tham gia 

đào tạo cho các đối tượng đại học và sau đại học chuyên ngành điều dưỡng. 

Công bố được các kết quả nghiên cứu và can thiệp trên các tạp chí, hội nghị, hội 

thảo khoa học trong và ngoài nước. 

* Thái độ 

 Thể hiện được tư duy mới trong tổ chức thực hành chăm sóc và nghiên cứu để 

giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh trong lĩnh vực điều dưỡng 

 Thể hiện được năng lực quản lý, dẫn dắt và thiết lập mạng lưới hợp tác quốc gia 

và quốc tế trong các hoạt động liên quan đến lĩnh vực điều dưỡng 

 Thể hiện được tinh thần làm việc hăng say và là động lực cho phát triển nghề 

nghiệp. 

 Thể hiện được năng lực kết nối trong hệ thống điều dưỡng, kết nối giữa điều 

dưỡng với các ngành nghề khác trong và ngoài nước. 

III. CHUẨN ĐẦU RA VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA 

Lĩnh vực 

năng lực 

Chuẩn đầu ra Tiêu chí đánh giá 

Thực hành 

chăm sóc 

1. Thể hiện được 

năng lực chuyên sâu 

trong thực hành 

chăm sóc 

- Phân tích được các nhu cầu cần chăm sóc của 

người bệnh, gia đình và cộng đồng dựa trên 

các lý luận và mô hình chăm sóc 

- Thực hiện một số kỹ thuật chăm sóc chuyên 

sâu trong lĩnh vực chuyên môn dựa trên các 

bằng chứng khoa học  



- Điều hành nhóm chăm sóc thực hiện chăm 

sóc người bệnh an toàn và hiệu quả 

- Xây dựng các giải pháp giải quyết các vấn đề 

tồn tại trong hệ thống chăm sóc nhằm nâng 

cao chất lượng chăm sóc theo nhóm chuyên 

ngành 

Năng lực 

quản lý và 

phát triển 

nghề 

nghiệp 

2. Phát triển các 

nghiên cứu chuyên 

sâu trong lĩnh vực 

điều dưỡng  

- Thực hiện được các dự án hoặc các nghiên 

cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực huyên 

môn sâu 

- Độc lập hướng dẫn luận văn cao học điều 

dưỡng hoặc các nghiên cứu khoa học về điều 

dưỡng 

- Thực hiện đánh giá các đề tài nghiên cứu 

khoa học hoặc luận văn về lĩnh vực chăm sóc 

3. Thiết lập được 

mạng lưới đảm bảo 

chất lượng chăm sóc 

trong nước và nước 

ngoài 

- Thể hiện được vai trò lãnh đạo trong việc cải 

thiện chất lượng chăm sóc 

- Chủ trì và tham gia các hội thảo, hội nghị 

chuyên môn trong lĩnh vực chăm sóc 

- Công bố các kết quả nghiên cứu trên các tạp 

chí khoa học uy tín, tại các hội nghị trong và 

ngoài nước. 

- Có trình độ ngoại ngữ tiếng anh B2 (tương 

đương bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam) hoặc các ngoại ngữ 

khác tương đương theo quy định của Bộ giáo 

dục và đào tạo. 

- Có khả năng phân tích và tổng hợp phân tích 

các dữ liệu thống kê thông qua sử dụng phần 

mềm thống kê y học trong nghiên cứu điều 

dưỡng. 

4. Thiết lập được hệ 

thống bằng chứng 

- Xác định và phân tích được các vấn đề trên 

thực tế thực hành chăm sóc chuyên sâu 



khoa học liên quan 

đến chăm sóc điều 

dưỡng để áp dụng 

vào thực hành chăm 

sóc người bệnh, gia 

đình và cộng đồng 

- Phân tích và tổng hợp được các bằng chứng 

khoa học trong nước, trong khu vực và trên thế 

giới 

- Sử dụng hiệu quả các bằng chứng khoa học 

trong thực hành chăm sóc. 

 

5. Có tầm ảnh hưởng 

tới định hướng phát 

triển chiến lược nghề 

nghiệp điều dưỡng 

- Xây dựng chương trình đào tạo và tham gia 

hội đồng đánh giá các chương trình đào tạo 

điều dưỡng ở các trình độ 

- Chủ biên các giáo trình, tài liệu tham khảo và 

chuyên khoa trong các lĩnh vực đào tạo điều 

dưỡng. 

- Tham gia đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực 

điều dưỡng  

Hành nghề 

theo pháp 

luật và 

đạo đức 

nghề 

nghiệp 

6. Xây dựng và đề 

xuất các chính sách 

về lĩnh vực chăm sóc 

- Vận dụng được hệ thống các nguyên tắc, 

phương pháp và phương pháp luận của triết 

học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ 

trương đường lối của Đảng, qui định của luật 

pháp, chính sách của Nhà nước đối với công 

tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ 

nhân dân. 

- Tư vấn, đề xuất và xây dựng các chính sách 

liên quan đến lĩnh vực chăm sóc cho các cơ 

quan quản lý cấp cao 

IV. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: tối thiểu 3 năm và tối đa không quá 7 năm 

V. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC: tối thiểu90 tín chỉ. 

VII. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Theo Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ 

VII.  QUY TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ TRÌNH ĐỘ TỐT NGHIỆP:  Theo Quy định về 

đào tạo Điều dưỡng trình độ Tiến sĩ của Hiệu trưởng trường Đại học Điều dưỡng Nam 

Định 

VIII. THANG ĐIỂM:  Thang điểm 10  



  



IX. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

* Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo 

Học phần Số tín chỉ tích lũy tối thiểu 

Học phần bổ sung (nếu cần) 48 

Học phần ở trình độ tiến sĩ 12 

Các chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan 8 

Luận án 70 

Tổng số tín chỉ tích lũy tối thiểu 90-138 

* Các học phần trong chương trình đào tạo 

TT Mã học 

phần 

Học phần Tổng số 

tín chỉ 

Phân bố tín 

chỉ 

LT TH LS 

A Các học phần bổ sung  

(Dành cho người tốt nghiệp đại học, thạc sĩ 

chuyên ngành gần) 

Tổng số tín chỉ tích lũy tối 

thiểu 48 tín chỉ 

* Khối kiến thức chung 11 tín chỉ    

1 PHIL801 Triết học sau đại học 3 3 0  

2 INF802 Tin học nâng cao 2 2 0  

3 ENG803 Tiếng anh giao tiếp nâng cao 1 3 3 0  

4 ENG804 Tiếng anh giao tiếp nâng cao 2 3 3 0  

* Khối kiến thức cơ sở/bổ trợ 16 tín chỉ    

5 PSY805 Tâm lý y học 2 2 0  

6 PHA806 Dược lâm sàng 2  2 0  

7 PHI807 Sinh lý bệnh – Miễn dịch 2 2 0  

8 ANA808 Mô học – Phôi thai học 2 2 0  

9 BIO809 Vi sinh vật – ký sinh trùng 2 2 0  

10 ETN810 Đạo đức điều dưỡng 2 2 0  

11 ECH811 Kinh tế y tế 2 2 0  

12 AHS812 Thống kê y học nâng cao 2  1 1  

* Khối kiến thức ngành/chuyên ngành 59 tín chỉ    

13 NR813 Nhận định thể chất và sức khỏe 4 2 1 1 



14 NR814 Học thuyết điều dưỡng 2 2 0 0 

15 NR815 Phương pháp giảng dạy điều 

dưỡng 

3 3 0 0 

16 NR816 Nghiên cứu khoa học điều dưỡng 4 4 0 0 

17 NR817 Quản lý và lãnh đạo điều dưỡng 2 2 0 0 

18 PHS818 Chính sách y tế và hệ thống CSSK 

VN 

2 2 0 0 

19 NR819 Điều dưỡng thực hành nâng cao 2 2 0 0 

20 NR820 Thực hành điều dưỡng dựa vào 

bằng chứng 

3 2 1 0 

21 NR821 Điều dưỡng nhi khoa 4 2 0 2 

22 NR822 Điều dưỡng nội người lớn 4 2 0 2 

23 NR823 Điều dưỡng ngoại người lớn 4 2 0 2 

24 NR824 Điều dưỡng tâm thần 4 2 0 2 

25 NR825 Điều dưỡng cộng đồng 4 2 0 2 

26 NR826 Điều dưỡng sản phụ khoa 4 2 0 2 

27 NR827 Điều dưỡng lão khoa 2 1 0 1 

28 NR828 Điều dưỡng thần kinh 2 1 0 1 

29 NR829 Điều dưỡng thảm họa 3 2 0 1 

30 NR830 Dinh dưỡng tiết chế 3 2 0 1 

31 NR831 Chăm sóc người bệnh bằng y học 

cổ truyền 

3 2 0 1 

B Các học phần ở trình độ Tiến sĩ Tổng số tín chỉ tích lũy tối 

thiểu 12 tín chỉ 

* Học phần bắt buộc 12 tín chỉ    

1 NR901 Phát triển học thuyết điều dưỡng 

(Nursing theory Development) 

3 3 0 0 

2 NR902 Phát triển bộ công cụ nghiên cứu 

(Instrument Development) 

3 3 0 0 

3 NR903 Quản lý chất lượng chăm sóc 

(Quality of care management) 

3 3 0 0 

4 NR904 Phương pháp nghiên lâm sàng 3 3 0 0 



trong điều dưỡng (Clinical 

Research Design in Nursing) 

* Học phần tự chọn 33 tín chỉ    

5 NR906 Quản lý chất lượng chăm sóc 

người bệnh nội (Quality 

management in medical care) 

3 1 0 2 

6 NR907 Quản lý chất lượng chăm sóc 

ngoại khoa (Quality management 

in surgical care) 

3 1 0 2 

7 NR908 Quản lý chất lượng chăm sóc trẻ 

em (Quality management in 

peadiatric care) 

3 1 0 2 

8 NR909 Quản lý chất lượng chăm sóc 

người cao tuổi (Quality 

management in elderly nursing 

care) 

3 1 0 2 

9 NR910 Quản lý chất lượng chăm sóc 

người bệnh thần kinh (Quality 

management in neugological 

patient care) 

3 1 0 2 

10 NR911 Quản lý chất lượng chăm sóc 

người bệnh tâm thần (Quality 

management in mental health 

care) 

3 1 0 2 

11 NR912 Quản lý chất lượng chăm sóc sản 

phụ khoa (Quality management in 

obstetrical care) 

3 1 0 2 

12 CTM 921 Phương pháp dạy – học lâm sàng 

(Clinical teaching method) 

3 3 0 0 

13 HCP922 Nghiên cứu phát triển chính sách y 

tế (health care policy) 

3 3 0 0 

14 NR913 Thực hành điều dưỡng dựa vào 3 1 2 0 



bằng chứng nâng cao (Advanced 

Nursing Evidence based Practice) 

15 CN923 Dinh dưỡng lâm sàng (Clinical 

Nutrition) 

3 2 0 1 

C Các chuyên đề Tiến sĩ và tài liệu tổng quan Tổng số tín chỉ tích lũy tối 

thiểu 8 

* Học phần bắt buộc 8 tín chí    

16 NR914 Tiểu luận tổng quan (Literature 

Review) 

2 2 0 0 

17 NR915 Chuyên đề tiến sĩ 1: Phát triển các 

công cụ nghiên cứu (Dissertaion) 

2 2 0 0 

18 NR916 Chuyên đề tiến sĩ 2: Thử nghiệm 

các công cụ nghiên cứu tại thực 

địa (Dissertaion) 

2 2 0 0 

19 NR917 Chuyên đề tiến sĩ 3: kết quả điều 

tra ban đầu của đề tài luận án: 

hoặc báo cáo quá trình triển khai 

các hoạt động can thiệp tại thực 

địa….. (Dissertaion) 

2 2 0 0 

* Học phần tự chọn 6 tín chí    

20 STA 919 Phương pháp thống kê trong 

nghiên cứu lâm sàng (Statistic in 

Clinical Health Research) 

3 1 2 0 

21 NR905 Nghiên cứu định tính (Qualtitative 

Research) 

3 3 0 0 

D Nghiên cứu khoa học và Luận án 70 tín chỉ    

22 NR918 Luận án (Dissertation) 70 70 0 0 

 Tổng số tín chỉ tích lũy tối thiểu 90    

- Học viên sẽ thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học như báo cáo tại các 

Hội thảo, hội nghị khoa học trong nước và quốc tế; đăng báo trên các tạp chí trong và 

người nước nhưng không tính tín chỉ. 



X. MÔ TẢ TÓM TẮT NỘI DUNG HỌC PHẦN 

(PHIL801)Triết học sau đại học:Chương trình Triết học dùng cho học viên cao 

học không thuộc chuyên ngành Triết học nhằm nâng cao tính khoa học và tính hiện đại 

của lý luận, gắn lý luận với những vấn đề của thời đại và của đất nước, đặc biệt là nâng 

cao năng lực vận dụng lý luận vào thực tiễn, vào lĩnh vực khoa học chuyên môn của học 

viên. 

(INF802) Tin học nâng cao: Học phần này cung cấp các kiến thức và kỹ năng 

nâng cao để hiệu chỉnh những tài liệu, làm việc với ứng dụng bảng tính, thiết kế, quản lý 

các bản trình chiếu … Người học sẽ thực hành trên hệ soạn thảo văn bản Microsoft Word 

để định dạng văn bản, bảng biểu, thiết lập các tham chiếu và liên kết, mục lục, kết nối dữ 

liệu; trộn thư và quản lý truy cập các phiên bản tài liệu; trên ứng dụng Microsoft Excel để 

xây dựng các công thức, hàm phức tạp, nhiều mức, các tham chiếu hỗn hợp, định dạng đồ 

thị, các công cụ phân tích dữ liệu trong bảng tính, nạp và trích xuất dữ liệu cho các cơ sở 

dữ liệu khác, định dạng dữ liệu có điều kiện, sắp xếp và trích lọc dữ liệu điều kiện nâng 

cao; trên ứng dụng Microsoft Powerpoint để thiết lập, chỉnh sửa các slide trình chiếu 

chứa văn bản, xử lý các đối tượng hình ảnh, đồ họa, đồ thị và nhúng các đối tượng đa 

phương tiện, chia sẻ bài trình chiếu đến nhiều phương tiện khác nhau, quản lý bài trình 

chiếu, xử lý các sự cố có thể xảy ra trong quá trình trình chiếu. Học phần này cũng cung 

cấp kiến thức và kỹ năng để lưu trữ, quản lý cơ sở dữ liệu tài liệu tham khảo, chèn tài liệu 

tham khảo từ Endnote vào Word, tạo lập danh mục tài liệu tham khảo theo mẫu sẵn,  

Download tài liệu tham khảo từ các cơ sở dữ liệu online, Tùy chỉnh Endnote theo ý người 

dùng 

(ENG803)Tiếng anh giao tiếp 1:Học phần tiếng anh tiếng anh giao tiếp 1 được 

thiết kế nhằm trang bị cho học viên có đủ kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh trình 

độ tương đương B2 theo khung tham chiếu Châu Âu, hay trình độ tiếng anh Bậc 4 theo 

khung năng lực Việt Nam.  Mục tiêu của khóa học là giúp cho học viên có thể giao tiếp 

một cách hiệu quả trong hầu hết các tình huống một cách tự tin. Có thể trình bày các đề 

tài mang tính học thuật hoặc liên quan đến lĩnh vực chuyên môn. Có thể miêu tả, nêu ý 

kiến, nêu giả thuyết, giải thích, tổng hợp những ý kiến phức tạp khác nhau. Có thể phát 



triển lập luận một cách hệ thống, biết nhấn mạnh các điểm quan trọng một cách phù hợp. 

Có khả năng đáp ứng phù hợp với các tình huống đòi hỏi các mức độ trang trọng/nghi 

thức trong giao tiếp xã hội 

(ENG804) Tiếng anh giao tiếp 2:Học phần tiếng anh tiếng anh giao tiếp 2 được 

thiết kế nhằm trang bị cho học viên có đủ kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh trình 

độ tương đương B2 theo khung tham chiếu Châu Âu, hay trình độ tiếng anh Bậc 4 theo 

khung năng lực Việt Nam.  Mục tiêu của khóa học là giúp cho học viên có thể giao tiếp 

một cách hiệu quả trong hầu hết các tình huống một cách tự tin. Có thể trình bày các đề 

tài mang tính học thuật hoặc liên quan đến lĩnh vực chuyên môn. Có thể miêu tả, nêu ý 

kiến, nêu giả thuyết, giải thích, tổng hợp những ý kiến phức tạp khác nhau. Có thể phát 

triển lập luận một cách hệ thống, biết nhấn mạnh các điểm quan trọng một cách phù hợp. 

Có khả năng đáp ứng phù hợp với các tình huống đòi hỏi các mức độ trang trọng/nghi 

thức trong giao tiếp xã hội. 

(PSY805) Tâm lý y học: Học phần này trang bị cho các học viên có được các 

kiến thức, kỹ năng và thái độ để nhận biết được tâm lý người bệnh qua những biểu hiện 

nét mặt và ngôn ngữ cơ thể từ đó biết cách chăm sóc người bệnh trên 3 lĩnh vực Tâm lý - 

sinh lý và xã hội từ đó hành nghề theo tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp.. Học phần Tâm lý 

y học cùng với các học phần chăm sóc người bệnh ở các chuyên ngành khác nhằm đào 

tạo các học viên có kiến thức toàn diện trong chăm sóc người bệnh và cộng đồng, đạt 

được cơ bản chuẩn năng lực của Điều dưỡng Việt Nam ở bậc sau đại học. 

(PHA806) Dược lâm sàng: Học phần Dược Lâm sàng cung cấp những kiến thức, 

hệ thống các nguyên tắc sử dụng thuốc, tương tác Thuốc, phòng ngừa tác dụng không 

mong muốn trong quá trình sử dụng Thuốc điều trị cho người bệnh,  

 (PHI807) Sinh lý bệnh – Miễn dịch: Sinh lý bệnh - Miễn dịch trang bị những 

kiến thức cơ sở làm nền tảng để học tập những môn học Điều dưỡng lâm sàng và Y học 

dự phòng. Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ 

thống các cơ quan và tế bào tham gia đáp ứng miễn dịch, vai trò của hệ thống miễn dịch 

trong khả năng đề kháng bệnh tật của cơ thể, những kiến thức cơ bản về cơ chế rối loạn 

đáp ứng miễn dịch. Cung cấp những kiến thức cơ bản về quy luật các quá trình bệnh lý 



điển hình. Các biểu hiện và cơ chế gây ra các biểu hiện bệnh lý của các cơ quan, hệ thống 

cơ quan bị bệnh. Học phần này bổ sung và mở rộng học phần Sinh lý bệnh – Miễn dịch 

của chương trình Đại học, trang bị cơ sở lý luận khoa học cho người cán bộ Y tế để giải 

thích cơ chế bệnh sinh, thực hành lâm sàng và nghiên cứu khoa học Điều dưỡng. 

(ANA808) Mô học – Phôi thai học: Học phần Mô học - Phôi thai họctrang bị cho 

học viên các kiến thức về sự hình thành, phát triển của phôi thai người bình thường từ khi 

thụ tinh đến giai đoạn hình thành. Giải thích các rối loạn cấu trúc, chức năng các cơ quan 

trong cơ thể để áp dụng trong học tập các môn điều dưỡng lâm sàng, chăm sóc và theo 

dõi người bệnh, trong nghiên cứu khoa học. Cung cấp cho học viên nhận thức được sự 

thay đổi của các cơ quan trong cơ thể người theo từng thời kỳ  và các dị dạng bẩm sinh 

thường gặp để phát hiện, đánh giá các tổn thương về hình thái, để nhận định người bệnh 

một cách toàn diện và hệ thống. Giải thích các rối loạn về cấu trúc và chức năng của các 

cơ quan trong cơ thể người, giúp người Điều dưỡng đưa ra những quyết định về chăm sóc 

và thực hiện những can thiệp điều dưỡng cho người bệnh một cách an toàn và hiệu quả. 

 (ETN810) Đạo đức điều dưỡng: Học phần này trang bị cho các học viên có 

được các kiến thức, kỹ năng và thái độ để hiểu biết được một số phạm trù cơ bản của đạo 

đức học và các nguyên lý cơ bản của đạo đức y học từ đó giúp người điều dưỡng hành 

nghề theo tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp. Học phần Đạo đức điều dưỡng cùng với các 

học phần chăm sóc người bệnh ở các chuyên ngành khác nhằm đào tạo các học viên có 

kiến thức toàn diện trong chăm sóc người bệnh và cộng đồng, đạt được cơ bản chuẩn 

năng lực của Điều dưỡng Việt Nam ở bậc sau đại học. 

(BIO809) Vi sinh vật – ký sinh trùng:Học phần vi sinh – ký sinh trùng nhằm 

cung cấp hệ thống kiến thức chuyên ngành về đặc điểm sinh học của vi sinh vật – ký sinh 

trùng gây bệnh; mối quan hệ của vi sinh vật – ký sinh trùng với cơ thể con người; khả 

năng và cơ chế gây bệnh của vi sinh vật – ký sinh trùng; đáp ứng miễn dịch của cơ thể; 

biện pháp phòng chống các bệnh nhiễm trùng. Từ đó, vận dụng những kiến thức của vi 

sinh – ký sinh trùng vào việc học tập các học phần khác trong ngành Điều Dưỡng.  

(ECH811) Kinh tế y tế: Sau khi hoàn thành học phần này sinh viên có thể: (i) 

Nhận biết được vai trò của kinh tế y tế đối với hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe 



nhân dân; (ii) Có những kiến thức cơ bản về kinh tế y tế, (iii) Tính toán và giải thích được 

ý nghĩa của các chỉ số đo lường trong kinh tế y tế (iv) Đề xuất được những chương trình 

chăm sóc sức khỏe có chi phí thấp nhưng hiệu quả cao. 

(AHS812) Thống kê y học nâng cao: Sau khi hoàn thành học phần này sinh viên 

có thể: (i) Nhận biết và thực hiện được các phương pháp xử lý số liệu và các chiến lược 

phân tích số liệu; (ii) Xây dựng được các mô hình hồi quy để kiểm soát các yếu tố nhiễu; 

(iii) Ứng dụng kết quả của các mô hình hồi quy để đưa ra các nhận định, đề xuất phù hợp 

và khả thi cho những chương trình can thiệp y tế cụ thể. 

(NR813) Nhận định thể chất và sức khỏe: Học phần Nhận định thể chất và sức 

khỏe cung cấp những kiến thức, kỹ năng và thái độ thông quaviệc thực hiện và tuân thủ 

qui trình nhận định thể chất và sức khoẻ, các nội dung cơ bản khi nhận định thể chất 

người bệnh theo các nhóm bệnh nội khoa, ngoại khoa, trẻ em, sản khoa và sức khỏe cộng 

đồng. 

(NR814) Học thuyết điều dưỡng: Phân tích lý thuyết và khái niệm trong điều 

dưỡng, phân tích phát triển học thuyết điều dưỡng, thẩm định mối quan hệ giữa học 

thuyết điều dưỡng và các hiện tượng xã hội liên quan đến y tế và điều dưỡng, với sự nhấn 

mạnh về quy trình và xây dựng khung lý thuyết cho nghiên cứu điều dưỡng.  

(NR815) Phương pháp giảng dạy điều dưỡng: Môn học này sẽ cung cấp cho 

người học các đặc điểm và năng lực của thực hành điều dưỡng nâng cao đồng thời giúp 

người học xác định được vai trò và trách nhiệm của thực hành điều dưỡng nâng cao ở 

Việt Nam. Học viên sẽ được tìm hiểu về cơ hội và thách thức về các vai trò của điều 

dưỡng nâng cao ở Việt Nam. Từ việc được cung cấp kiến thức và thực hành về điều 

dưỡng thực hành nâng cao người học sẽ hiểu được vai trò của họ và vai trò của họ trong 

tương lai khi là người điều dưỡng thực hành nâng cao. Bên cạnh đó, người học có thể xây 

dựng các dự án để phát triển thực hành điều dưỡng ở Việt Nam. Người học cũng được 

cung cấp kiến thức để phân tích cơ hội và thách thức cho việc thể hiện vai trò thực hành 

điều dưỡng nâng cao trong vị trí công tác hiện tại của mình. 

  (NR816) Nghiên cứu khoa học điều dưỡng: Học phần “Nghiên cứu điều dưỡng” 

trang bị cho học viên những kiến thức và phương pháp nghiên cứu cơ bản để có thể tiến 



hành một nghiên cứu trong lĩnh vực điều dưỡng.Học phần được thực hiện thông qua việc 

kết hợp một cách linh hoạt các phương pháp dạy học như thuyết trình ngắn, thảo luận và 

làm bài tập nhóm, tự học và nghiên cứu có định hướng, phân tích từ thực tế các công 

trình nghiên cứu đã được công bố. Trên cơ sở đó giúp học viên có khả năng phát triển 

một đề cương nghiên cứu khả thi trong lĩnh vực điều dưỡng, hỗ trợ cho học viên trong 

thực hiện các nghiên cứu cung cấp bằng chứng khoa học cho cải thiện chất lượng chăm 

sóc, phát triển nghề nghiệp điều dưỡng.Trong quá trình học tập, học viên sẽ nhận được sự 

tư vấn, hỗ trợ từ giảng viên và nhà trường về phương pháp cũng như tiếp cận các nguồn 

dữ liệu khoa học hiện có. 

  (NR817) Quản lý và lãnh đạo điều dưỡng: Học phần Quản lý và lãnh đạo điều 

dưỡng cung cấp cho học viên phương pháp quản lý trong Điều dưỡng, các phong cách 

lãnh đạo, cách. 

(PHS818) Chính sách y tế và hệ thống CSSK VN: Khi tham gia học học phần 

này, học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về hệ thống y tế, quá trình xây 

dựng, thực hiện, đánh giá, phân tích chính sách y tế nói chung và chính sách Điều dưỡng 

nói riêng, các nội dung liên quan đến cải cách trong lĩnh vực Y tế.  

(NR819) Điều dưỡng thực hành nâng cao: Môn học này sẽ cung cấp cho người 

học các đặc điểm và năng lực của thực hành điều dưỡng nâng cao đồng thời giúp người 

học xác định được vai trò và trách nhiệm của thực hành điều dưỡng nâng cao ở Việt 

Nam. Học viên sẽ được tìm hiểu về cơ hội và thách thức về các vai trò của điều dưỡng 

nâng cao ở Việt Nam. Từ việc được cung cấp kiến thức và thực hành về điều dưỡng thực 

hành nâng cao người học sẽ hiểu được vai trò của họ và vai trò của họ trong tương lai khi 

là người điều dưỡng thực hành nâng cao. Bên cạnh đó, người học có thể xây dựng các dự 

án để phát triển thực hành điều dưỡng ở Việt Nam. Người học cũng được cung cấp kiến 

thức để phân tích cơ hội và thách thức cho việc thể hiện vai trò thực hành điều dưỡng 

nâng cao trong vị trí công tác hiện tại của mình. 

  (NR820) Thực hành điều dưỡng dựa trên bằng chứng: Khóa học được thiết kế 

để cung cấp một phương pháp tiếp cận phân tích và có hệ thống để đánh giá các nghiên 

cứu dựa trên bằng chứng được sử dụng trong thực hành lâm sàng. Khóa học cho phép học 



viên phát triển một phương pháp dựa trên bằng chứng để giải quyết các câu hỏi lâm sàng 

quan trọng thông qua tổng quan tài liệu.  

(NR821) Điều dưỡng nhi khoa: Học phần Điều dưỡng nhi khoa là khối kiến thức 

và kỹ năng chuyên biệt về chăm sóc trẻ mắc bệnh về cấp cứu, sơ sinh, hô hấp, tuần hoàn. 

Học phần Điều dưỡng nhi khoa giúp cho người điều dưỡng chuyên khoa có khả năng độc 

lập xây dựng và thực hiện được các kế hoạch chăm sóc một cách chuyên nghiệp cho trẻ 

mắc các bệnh cấp cứu, sơ sinh, hô hấp, tuần hoàn. 

(NR822) Điều dưỡng người lớn nội khoa: Học phần Điều dưỡng nội khoa người 

lớn là khối kiến thức và kỹ năng trọng tâm về chăm sóc người lớn bệnh nội khoa. Học 

phần này hỗ trợ cho người điều dưỡng học các chuyên khoa khác có khả năng tiếp cận 

một cách toàn diện, hỗ trợ cho người điều dưỡng trình độ sau đại học có khả năng thực 

hiện chăm sóc người bệnh một cách toàn diện hơn.Hỗ trợ người điều dưỡng ở trình độ 

sau đại học có thể làm việc độc lập và phối hợp các chuyên khoa khác nhau thông qua 

khả năng chủ động xây dựng và thực hiện được các kế hoạch chăm sóc một cách chuyên 

nghiệp cho người bệnh nội khoa. 

(NR823) Điều dưỡng người lớn ngoại khoa: Học phần Điều dưỡng Ngoại khoa 

người lớn là khối kiến thức và kỹ năng chuyên biệt về chăm sóc người bệnh Ngoại khoa 

người lớn. Học phần này giúp cho người điều dưỡng có trình độ sau đại học có khả năng 

độc lập xây dựng và thực hiện được các kế hoạch chăm sóc người bệnh mắc các bệnh 

ngoại khoa một cách chuyên nghiệp. 

(NR824) Điều dưỡng tâm thần: Học phần Điều dưỡng tâm thần sẽ cung cấp cho 

người điều dưỡng có những kiến thức hiểu biết đúng đắn về ngành tâm thần đồng thời có 

những kiến thức cơ bản giúp người điều dưỡng có khả năng nhận định và chăm sóc người 

bệnh tâm thần một cách hiệu quả 

(NR825) Điều dưỡng cộng đồng: Học phần này cung cấp cho học viên  những 

kiến thức và kỹ năng của khoa học  điều dưỡng cộng đồng. Học phần này giúp cho học 

viên được tiếp cận với người bệnh tại môi trường ngoài bệnh viện, đồng thời học viên 

cũng được tiếp cận với những người không bị bệnh và đặc biệt là bối cảnh, môi trường 

của con người có liên quan đến quá trình phát triển bệnh tật và những nguồn lực mà 



người dân có thể sử dụng trong việc bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cho cá nhân, gia đình 

và cộng đồng của họ. Bên cạnh đó, học viên có cơ hội áp dụng những kiến thức, kỹ năng 

về điều dưỡng cộng đồng trong lượng giá, lập kế hoạch và triển khai hoạt động chăm sóc 

sức khoẻ cho cá nhân, gia đình , quần thể và cộng đồng 

(NR826) Điều dưỡng sản phụ khoa: Học phần điều dưỡng sản phụ khoa sẽ cung 

cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng trong chăm sóc sức khỏe sinh sản qua các thời 

kỳ. Học viên sẽ được trang bị cơ sở khoa học và có thể thực hiện hiệu quả qui trình điều 

dưỡng trong chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người phụ nữ qua các thời kỳ. 

 (NR827) Điều dưỡng lão khoa: Học phần Điều dưỡng lão khoa là khối kiến thức 

và kỹ năng chuyên biệt về chăm sóc điều dưỡng, hỗ trợ sức khỏe người già. Học phần 

Điều dưỡng lão khoa giúp cho người điều dưỡng chuyên khoa có khả năng độc lập, chủ 

động phát hiện các vấn đề sức khỏe người già, xây dựng và thực hiện các biện pháp chăm 

sóc và hỗ trợ phù hợp nhằm phòng bệnh, duy trì và nâng cao sức khỏe người già. 

(NR828) Điều dưỡng thần kinh: Học phần: Điều dưỡng thần kinh sẽ cung cấp 

cho người điều dưỡng có những kiến thức hiểu biết đúng đắn về ngành thần kinh đồng 

thời có những kiến thức cơ bản giúp người điều dưỡng có khả năng nhận định và chăm 

sóc người bệnh một cách hiệu quả 

  (NR829) Điều dưỡng thảm họa: Học phần gồm 2 phần phần lý thuyết học viên 

được trang bị các kiến thức cơ bản về nguy cơ gây ra thảm hoạ, cách nhận định, phân 

loại, chăm sóc nạn nhân, cách huấn luyện đào tạo về điều dưỡng trong phòng chống thảm 

hoạ và vai trò của các đơn vị tham gia phòng chống thảm hoạ. Phần thực hành: học viên 

được hướng dẫn thực hiện các kỹ năng nhận định, phân loại, chăm sóc và phục hồi cho 

nạn nhân của các vụ thảm hoạ. Đồng thời hướng dẫn học viên các kỹ năng trong công tác 

chuẩn bị phòng chống thiên tai, thảm hoạ.  

(NR830) Dinh dưỡng tiết chế: Học phần Dinh dưỡng tiết chế cung cấp những 

kiến thức của khoa học dinh dưỡng: dinh dưỡng căn bản, dinh dưỡng các lứa tuổi, ảnh 

hưởng của dinh dưỡng đến sức khỏe- bệnh tật, phương pháp đánh giá trình trạng dinh 

dưỡng, cách xây dựng khẩu phần ăn cho người bình thường và người bệnh, kiến thức vệ 

sinh an toàn thực phẩm để có thể tư vấn cho người bệnh hiểu thêm về bệnh tật và cách sử 



dụng các chất dinh dưỡng trong công tác chăm sóc sức khoẻ đồng thời cung cấp cho học 

viên những kỹ năng trong khi thực hiện nhiệm vụ của người điều dưỡng như: Kiểm tra, 

đánh giá được một số thực phẩm trong việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho 

nhân dân 

(NR831) Chăm sóc người bệnh bằng y học cổ truyền: Học phần Chăm sóc 

người bệnh bằng y học cổ truyền là khối kiến thức và kỹ năng chuyên biệt về chăm sóc 

điều dưỡng, hỗ trợ sức khỏe người bệnh dựa trên các nguyên lý và biện pháp chăm sóc 

theo y học cổ truyền. Học phần chăm sóc người bệnh bằng y học cổ truyền giúp cho 

người điều dưỡng có khả năng độc lập, chủ động phát hiện các vấn đề sức khỏe người 

bệnh, xây dựng và thực hiện các biện pháp chăm sóc và hỗ trợ phù hợp nhằm phòng 

bệnh, duy trì và nâng cao sức khỏe người bệnh theo y học cổ truyền. 

(NR901) Phát triển học thuyết điều dưỡng:Học phần phát triển học thuyết điều 

dưỡng cung cấp cho người học những kiến thức kiến thức sâu rộng về các lý thuyết, mô 

hình chăm sóc chuyên sâu được áp dụng trên thế giới. Trên cơ sở kiến thức nền tảng đó, 

môn học sẽ giúp người học có những phân tích khách quan trong lựa chọn học thuyết, mô 

hình chăm sóc phù hợp với điều kiện thực tế chăm sóc người bệnh ở Việt Nam  

(NR903) Quản lý chất lượng chăm sóc: Học phần Quản lý chất lượng chăm sóc 

cung cấp cho người học kiến thức các khái niệm, mô hình và học thuyết trong quản lý 

chất lượng chăm sóc. Học phần cung cấp kỹ năng ứng dụng các thang đo và mô hình 

quản lý chất lượng vào thực tế chăm sóc người bệnh nhằm cải thiện và nâng cao chất 

lượng chăm sóc. 

(NR902) Phát triển bộ công cụ nghiên cứu: Học phần Phát triển bộ công cụ 

nghiên cứu cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng trong phân tích các khái niệm, 

cách xây dựng các tiêu chí đo lường các khái niệm và kiểm định các tiêu chí được đưa ra. 

Học phần còn giúp người học có tư duy thấu đáo, đổi mới trong cách tìm và xây dựng các 

tiêu chí đo lường chất lượng mới trong chăm sóc. Học phần hỗ trợ người học sử dụng các 

thuật toán trong thẩm định các giá trị của bộ công cụ 

(NR904) Phương pháp nghiên cứu lâm sàng trong điều dưỡng: Học phần 

Phương pháp nghiên cứu lâm sàng trong điều dưỡng trong điều dưỡng cung cấp kiến thức 



và kỹ năng trong xây dựng, phát triển và đánh giá các bằng chứng khoa học trong lĩnh 

vực điều dưỡng. Học phần cung cấp kiến thức và thực hành trong xây dựng và thực hiện 

các dự án hoặc chuối các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực điều dưỡng. Độc lập 

hướng dẫn và tham gia hội đồng đánh giá luận văn cho học viên cao học, sinh viên thực 

hiện nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực điều dưỡng. Học phần hỗ trợ người học các kỹ 

năng công bố các kết quả nghiên cứu và can thiệp trên các tạp chí, hội nghị, hội thảo 

khoa học trong và ngoài nước. 

(NR904) Phương pháp thống kê trong nghiên cứu lâm sàng: Học phần Phương 

pháp thống kê trong nghiên cứu lâm sàng cung cấp tư duy khoa học trong việc ứng dụng 

các kiểm định thống kê khi tiến hành nghiên cứu trên lâm sàng trong lĩnh vực điều 

dưỡng. 

  (NR905) Nghiên cứu định tính: Học phần Nghiên cứu định tính cung cấp tư duy 

khoa học trong việc xác định vấn đề, tổng quan tài liệu, thiết kế nghiên cứu, phân tích số 

liệu và công bố các kết quả nghiên cứu định tính trong các hộ thảo/hội nghị và các tạp chí 

khoa học trong và ngoài nước. 

(CN923) Dinh dưỡng lâm sàng: Học phần Dinh dưỡng lâm sàng hỗ trợ người 

học có tư duy khoa học trong đánh giá, xác định nhu cầu dinh dưỡng, có bằng chứng 

trong cung cấp các chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh cụ thể. 

(HCP922) Nghiên cứu phát triển chính sách y tế: Học phần Nghiên cứu phát 

triển chính sách y tế cung cấp tư duy khoa học trong việcxây dựng và đề xuất các chính 

sáchliên quan đến lĩnh vực điều dưỡng. 

(CTM924) Phương pháp dạy – học lâm sàng:Học phần Phương pháp dạy học 

lâm sàng cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng trong xây dựngcác chương trình 

đào tạo, biên soạn các giáo trình và đào tạo cho các đối tượng đại học và sau đại học 

chuyên ngành điều dưỡng. 

  (NR907) Quản lý chất lượng chăm sóc ngoại khoa:Học phần Quản lý chất lượng 

chăm sóc người bệnh ngoại khoa cung cấp cho người học kiến thức các khái niệm, mô 

hình và học thuyết trong quản lý chất lượng chăm sóc người bệnh ngoại khoa. Học phần 

cung cấp kỹ năng ứng dụng các thang đo và mô hình quản lý chất lượng vào thực tế chăm 



sóc người bệnh ngoại khoa nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng chăm sóc nhóm người 

bệnh này. 

  (NR906) Quản lý chất lượng chăm sóc nội khoa: Học phần Quản lý chất lượng 

chăm sóc người bệnh nội khoa cung cấp cho người học kiến thức các khái niệm, mô hình 

và học thuyết trong quản lý chất lượng chăm sóc người bệnh nội khoa. Học phần cung 

cấp kỹ năng ứng dụng các thang đo và mô hình quản lý chất lượng vào thực tế chăm sóc 

người bệnh nội khoa nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng chăm sóc nhóm người bệnh 

này. 

  (NR912) Quản lý chất lượng chăm sóc sản phụ khoa:Học phần Quản lý chất lượng 

chăm sóc sản phụ khoa cung cấp cho người học kiến thức các khái niệm, mô hình và học 

thuyết trong quản lý chất lượng chăm sóc sản phụ khoa. Học phần cung cấp kỹ năng ứng 

dụng các thang đo và mô hình quản lý chất lượng vào thực tế chăm sóc sản phụ khoa 

nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng chăm sóc nhóm người bệnh này. 

(NR911) Quản lý chất lượng chăm sóc người bệnh tâm thần:Học phần Quản lý chất 

lượng chăm sóc người bệnh tâm thần cung cấp cho người học kiến thức các khái niệm, 

mô hình và học thuyết trong quản lý chất lượng chăm sóc người bệnh tâm thần. Học phần 

cung cấp kỹ năng ứng dụng các thang đo và mô hình quản lý chất lượng vào thực tế chăm 

sóc người bệnh tâm thần nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng chăm sóc nhóm người 

bệnh này. 

  (NR910) Quản lý chất lượng chăm sóc người bệnh thần kinh:Học phần Quản lý 

chất lượng chăm sóc người bệnh thần kinh cung cấp cho người học kiến thức các khái 

niệm, mô hình và học thuyết trong quản lý chất lượng chăm sóc người bệnh thần kinh. 

Học phần cung cấp kỹ năng ứng dụng các thang đo và mô hình quản lý chất lượng vào 

thực tế chăm sóc người bệnh thần kinh nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng chăm sóc 

nhóm người bệnh này. 

(NR909) Quản lý chất lượng chăm sóc người cao tuổi:Học phần Quản lý chất lượng 

chăm sóc người cao tuổi cung cấp cho người học kiến thức các khái niệm, mô hình và 

học thuyết trong quản lý chất lượng chăm sóc người cao tuổi. Học phần cung cấp kỹ năng 



ứng dụng các thang đo và mô hình quản lý chất lượng vào thực tế chăm sóc người cao 

tuổi nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng chăm sóc nhóm người bệnh này. 

(NR908) Quản lý chất lượng chăm sóc trẻ em:Học phần Quản lý chất lượng chăm 

sóc trẻ em cung cấp cho người học kiến thức các khái niệm, mô hình và học thuyết trong 

quản lý chất lượng chăm sóc trẻ em. Học phần cung cấp kỹ năng ứng dụng các thang đo 

và mô hình quản lý chất lượng vào thực tế chăm sóc trẻ em nhằm cải thiện và nâng cao 

chất lượng chăm sóc nhóm người bệnh này. 

(NR913) Thực hành điều dưỡng dựa vào bằng chứng nâng cao: Học phần 

Thực hành điều dưỡng dựa vào bằng chứng nâng cao cung cấp cho người học kiến thức 

và kỹ năng về việc phân tích, xác định các vấn đề trong thực hành lâm sàng, các bằng 

chứng hiện có trong và ngoài nước. Học phần hỗ trợ người học kỹ năng xây dựng các 

công cụ đánh giá và công bố các kết quả của áp dụng các bằng chứng vào thực hành lâm 

sàng. 

(NR914) Tổng quan tài liệu: Tổng quan về tình hình nghiên cứu và các vấn đề 

liên quan đến đề tài luận án đòi hỏi nghiên cứu sinh thể hiện khả năng phân tích, đánh giá 

các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết 

đến đề tài luận án, nêu những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra những vấn đề mà luận án cần tập 

trung nghiên cứu giải quyết.Tiểu luận tổng quan được đánh giá thông qua hình thức báo 

cáo thuyết trình trước hội đồng khoa học do chuyên ngành đề xuất. Nghiên cứu sinh phải 

hoàn thành bài Tiểu luận tổng quan với kết quả đạt yêu cầu trong vòng 12 tháng kể từ 

ngày có quyết định trúng tuyển. 

(NR915 – 917) Các chuyên đề tiến sĩ:Các Chuyên đề Tiến sĩ giúp nghiên cứu 

sinh tự cập nhật kiến thức mới liên quan đến đề tài nghiên cứu, giúp nghiên cứu sinh 

nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, giải quyết trực tiếp một số nội dung của đề tài 

luận án. Sau khi đã có chuyên đề cụ thể, nghiên cứu sinh thực hiện đề tài đó dưới sự 

hướng dẫn khoa học của giảng viên phụ trách chuyên đề. Chuyên đề tiến sĩ được xây 

dựng như một báo cáo khoa học để giải quyết một hoặc một số nhiệm vụ nghiên cứu 

trong luận án tiến sĩ. Kết cấu mỗi chuyên đề gồm có phần mở đầu, đối tượng và phương 



pháp nghiên cứu, phân tích thực tế về vấn đề nghiên cứu, nhận định và nêu giải pháp 

hoàn thiện và kết luận. 

(NR918) Luận án: Luận án trình bày các kết quả nghiên cứu khoa học của nghiên 

cứu sinh trong đó chứa đựng những đóng góp mới về lý luận và thực tiễn ở lĩnh vực 

chuyên môn, có giá trị trong việc phát triển, gia tăng tri thức khoa học và giải quyết trọn 

vẹn vấn đề đặt ra của đề tài luận án. 
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