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Mục tiêu của buổi tập huấn

Đại học Y Dược TP. HCMĐơn vị ĐBCLGD Khoa Dược

Sau buổi tập huấn, giảng viên có khả năng:

1.Trình bày được các khái niệm về kiểm định/đánh giá chất lượng

giáo dục, các nội hàm của Bộ Tiêu chuẩn CIDPHARMEF 2017 về

đánh giá chương trình đào tạo

2.Nhận thức được vai trò của người được giao giữ trọng trách là

“minh chứng sống”

3.Hoàn thành, với tinh thần trách nhiệm cao, nhiệm vụ được Khoa

giao phó trong tiến trình đánh giá
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Nội dung

Đại học Y Dược TP. HCMĐơn vị ĐBCLGD Khoa Dược

1. Kiểm định/đánh giá chất lượng giáo dục

2. Giới thiệu tổ chức CIDPHARMEF

3. Mục tiêu đánh giá

4. Đợt đánh giá lần 1 năm 2014 – Các tồn tại

5. Các giải pháp khắc phục những tồn tại từ lần đánh giá năm 2014

6. Quy trình đánh giá lần 2 năm 2019 của CIDPHARMEF

7. Chương trình làm việc của đoàn đánh giá lần 2

8. Tóm tắt báo cáo tự đánh giá CTĐT DSĐH theo Bộ tiêu chuẩn

CIDPHARMEF 2017 (công bố báo cáo tự đánh giá trên website Khoa)

9. Một số câu hỏi phỏng vấn và gợi ý trả lời

10. Thời gian phỏng vấn thử

11. Giải đáp thắc mắc
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Kiểm định/đánh giá chất lượng giáo dục

Đại học Y Dược TP. HCMĐơn vị ĐBCLGD Khoa Dược

 Kiểm định chất lượng giáo dục là tiến trình đánh giá chất lượng

giáo dục, sử dụng một bộ công cụ qui chuẩn

 Gồm kiểm định chương trình đào tạo và kiểm định cơ sở

giáo dục

 Bộ công cụ kiểm định thay đổi tùy theo tổ chức kiểm định: của

Bộ Giáo dục và Đào tạo, AUN-QA, CIDPHARMEF…, hay tùy

theo là kiểm định cơ sở giáo dục hay kiểm định chương trình

 Là điều kiện tiên quyết để CSGD hay CTĐT được nhận biết

bởi bên ngoài và được xếp hạng

 Là điều kiện sống còn của trường Đại học
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Tiến trình kiểm định/đánh giá chất lượng giáo dục

Đại học Y Dược TP. HCMĐơn vị ĐBCLGD Khoa Dược

 Chu kỳ kiểm định 5 năm

 Trường viết báo cáo tự đánh giá, gửi báo cáo tự đánh giá và

yêu cầu được đánh giá ngoài

 Tổ chức kiểm định độc lập phân tích báo cáo tự đánh giá, xem

xét và chấp nhận yêu cầu

 Khảo sát và đánh giá sơ bộ

 Kiểm định chính thức

 Xem xét minh chứng, khảo sát thực địa, phỏng vấn những

người liên quan của CSĐT

 Báo cáo, công bố kết quả, xử lý sau kiểm định
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Chúng ta đã làm gì trước kiểm định ?
Phải chuẩn bị được đánh giá ra sao?

Đại học Y Dược TP. HCMĐơn vị ĐBCLGD Khoa Dược

 Viết báo cáo tự đánh giá CTĐT DSĐH (8 tiêu chuẩn, 27 tiêu chí) và thông

qua báo cáo trước hội đồng tự đánh giá của Khoa

 Chuẩn bị đón đoàn đánh giá ngoài:

 Chuẩn bị các “minh chứng lưu trữ” cho mọi hoạt động liên quan đến 8

tiêu chuẩn, 27 tiêu chí

 Chuẩn bị các “minh chứng sống”

 Kiểm tra tính xác thực của báo cáo tự đánh giá

 Được lựa chọn ngẫu nhiên để phỏng vấn:, Hội đồng tự đánh giá,

Ban Chủ nhiệm Khoa, Trưởng/Phó VPK, đơn vị, nhóm viết báo cáo

tự đánh giá, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng

 Bao phủ 8 tiêu chuẩn
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Tài liệu cần đọc (đã đưa lên website Khoa Dược)

Đại học Y Dược TP. HCMĐơn vị ĐBCLGD Khoa Dược

 Nội dung tập huấn

 Báo cáo tự đánh giá: 8 tiêu chuẩn tương ứng 27 tiêu chí

 Mô tả cách thức

 Phân tích SWOT: điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức

 Đề xuất các kiến nghị

 Kết luận của mỗi Tiêu chuẩn

 Danh mục minh chứng
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Giới thiệu tổ chức CIDPHARMEF

 Association of francophone schools of pharmacy

(Conférence Internationale des Doyens de Facultés de

Pharmacie d’Expression Française) (Tổ chức quốc tế các

Khoa trưởng Khoa Dược có sử dụng tiếng pháp).

 Thuộc mạng lưới các trường đại học khối pháp ngữ AUF

 Thành lập năm 2002 tại Bordeaux

Đơn vị ĐBCLGD Khoa Dược
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Mục tiêu đánh giá

9

Cải tiến chất lượng

chương trình đào tạo

Nâng cao năng lực thực hành

của Dược sĩ

Đánh giá Đánh giá

Đơn vị ĐBCLGD Khoa Dược Đại học Y Dược TP. HCM



Đánh giá lần 1 năm 2014
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Các tồn tại sau đợt đánh giá lần 1 năm 2014

Đại học Y Dược TP. HCMĐơn vị ĐBCLGD Khoa Dược
11

1. Chưa thực hiện có hệ thống việc đánh giá kết quả đào tạo, nghiên cứu so với yêu

cầu của thực tiễn và mục tiêu đào tạo

2. Chưa thực hiện khảo sát định kỳ và hệ thống ý kiến nhà tuyển dụng, cựu sinh viên

về khả năng đáp ứng công việc của sinh viên Khoa Dược.

3. Chưa có kế hoạch và phương pháp đánh giá hợp lý các hoạt động giảng dạy của

giảng viên

4. Cần có sự phản hồi trên lớp cho sinh viên về đáp án/đề thi, tổ chức cuộc họp chính

thức để trả lời cho sinh viên những lỗi thường gặp, tránh sinh viên tự suy diễn

5. Chưa quan tâm đến hoạt động hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp

6. Chưa có phân tích về cơ cấu chuyên môn, trình độ của cán bộ quản lý, giảng viên

và nhân viên



Các tồn tại sau đợt đánh giá lần 1 năm 2014

Đại học Y Dược TP. HCMĐơn vị ĐBCLGD Khoa Dược
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7. Chưa thống kê được số lượng các đề tài nghiên cứu khoa học, bài báo đăng trên

các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế hàng năm của Khoa

8. Chưa có những số liệu thống kê về hoạt động hợp tác quốc tế

9. Chưa có những phân tích về khả năng đáp ứng cơ sở vật chất của Khoa

10. Chưa đánh giá được nội dung, chất lượng hướng dẫn thực tế

11. Chưa phân tích về hoạt động đào tạo dược liên tục có phù hợp với nhu cầu nghề

nghiệp

12. Việc tuân thủ các SOP chưa được thực hiện triệt để

13. Mạng lưới đảm bảo chất lượng tại các Bộ môn hoạt động còn yếu



Các giải pháp khắc phục những tồn tại (tính đến 31/12/2018)

Đại học Y Dược TP. HCMĐơn vị ĐBCLGD Khoa Dược
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 Mục tiêu: nâng cao chất lượng đào tạo

 30 giải pháp ngắn hạn và dài hạn, theo quy trình PDCA (Plan – Do – Check – Act, Kế

hoạch – Thực hiện – Kiểm tra – Cải tiến)

Các giải pháp đã thực hiện

1.Đánh giá và tổ chức lấy ý kiến SV và cựu SV một cách định kỳ về CTĐT

2.Đánh giá và tổ chức lấy ý kiến nhà tuyển dụng một cách định kỳ về khả năng đáp ứng

công việc của người dược sĩ tốt nghiệp tại Khoa Dược

3.Đánh giá và tổ chức lấy ý kiến SV về hoạt động giảng dạy của từng GV và nội dung các

học phần

4.Tổ chức định kỳ ngày hội hướng nghiệp. Giới thiệu việc làm, cơ hội du học cho sinh viên

vừa tốt nghiệp

5.Thống kê và phân tích cơ cấu chuyên môn, trình độ của cán bộ quản lý, giảng viên và

nhân viên



Các giải pháp khắc phục những tồn tại (tính đến 31/12/2018)

Đại học Y Dược TP. HCMĐơn vị ĐBCLGD Khoa Dược
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Các giải pháp đã thực hiện (tt)

6.Từ năm 2015, tiến hành thống kê số lượng các đề tài nghiên cứu khoa học, bài báo

đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế của Khoa và các hoạt động

hợp tác quốc tế

7.Cải thiện cơ sở vật chất, mạng wifi của Khoa

8.Một số BM trang bị thêm dụng cụ, máy móc để SV thực hành được nhiều hơn

9.Trang bị thêm nhiều máy tính để phục vụ cho việc học và lượng giá SV

10.Cải tiến nội dung các đợt học tập thực tế đáp ứng được sự mong đợi của SV và yêu

cầu thực tiễn

11.Việc tuân thủ các SOP được cải thiện và có giám sát

12.Tổ chức nhiều cuộc thi học thuật giúp cho SV có hứng thú hơn trong việc học, rèn

luyện khả năng nghiên cứu



Các giải pháp khắc phục những tồn tại (tính đến 31/12/2018)

Đại học Y Dược TP. HCMĐơn vị ĐBCLGD Khoa Dược
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Các giải pháp đã thực hiện (tt)

13.Công bố chuẩn đầu ra của CTĐT dược sĩ đại học và xây dựng sơ đồ CTĐT

14.Chuyển qua đào tạo theo tín chỉ

15.Tiến hành khảo sát yêu cầu và nhu cầu của các bên liên quan để chuẩn đầu

ra đáp ứng được yêu cầu của các bên liên quan

16.Xây dựng một chương trình chi tiết cung cấp đủ thông tin về kết quả cần đạt

được của CTĐT; phương pháp kiểm tra đánh giá phù hợp

17.GV thay đổi phương pháp giảng dạy để tạo sự hứng thú cho SV học tập

18.GV tạo ra nhiều cơ hội giao lưu về học thuật



Các giải pháp khắc phục những tồn tại (tính đến 31/12/2018)

Đại học Y Dược TP. HCMĐơn vị ĐBCLGD Khoa Dược
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Các giải pháp đã thực hiện (tt)

19.Phổ biến quy trình phúc khảo rút ngắn thời gian công bố kết quả phúc khảo

20.Thẩm định độ tin cậy và giá trị của các phương pháp đánh giá SV

21.Xây dựng nhiều hình thức đánh giá SV và đánh giá cả quá trình học

22.GV áp dụng nhiều phương pháp giảng dạy để không khí trong lớp học sinh

động hơn

23.GV gợi ý, giới thiệu những tài liệu tham khảo có giá trị cho SV

24.Một số nội dung thực tập được cập nhật phù hợp với thực tế ngành nghề



Các giải pháp khắc phục những tồn tại

Đại học Y Dược TP. HCMĐơn vị ĐBCLGD Khoa Dược
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Các giải pháp đang thực hiện

1.Tăng cường hoạt động của mạng lưới đảm bảo chất lượng tại các Bộ môn

2.Bộ môn công bố đáp án, thang điểm và phản hồi trên lớp cho sinh viên về đáp

án/đề thi, thông báo sinh viên những lỗi thường gặp

3.Xây dựng thêm những môn học rèn luyện cho SV khả năng nghiên cứu, kỹ

năng lãnh đạo

4.Xây dựng hệ thống giám sát sự tiến bộ của SV và có giải pháp kịp thời đối với

những SV học sa sút

5.Hoạt động hỗ trợ nơi ở cho SV

6.Phân tích sự phù hợp giữa hoạt động đào tạo dược liên tục và nhu cầu nghề

nghiệp



Quy trình đánh giá lần 2 năm 2019
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Tiền đánh giá

Thu thập dữ liệu

Tự đánh giá

-1 năm

1-2 tháng

6-8 tháng

Hoàn tất báo cáo

(của Khoa và của sinh viên)

gởi cho Đoàn đánh giá ngoài
1-2 tháng

Tổng :  8-12 tháng

Chuyến tập

huấn tháng

09/2018 của GS 

Mailhot Claude

Đầu tháng

11/2019

Đơn vị ĐBCLGD Khoa Dược Đại học Y Dược TP. HCM
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Đánh giá ngoài

Hoàn chỉnh báo cáo

đánh giá ngoài

4 - 5 ngày

2 – 3 tháng

9-13/12/2019

Quy trình đánh giá lần 2 năm 2019

 Gặp Hội đồng tự đánh giá

 Gặp Ban Giám hiệu, Ban Chủ nhiệm, các giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên,

nhà tuyển dụng, các đại diện cơ sở học tập thực tế

 Đánh giá cơ sở vật chất và cơ sở học tập thực tế

 Báo cáo đánh giá sơ bộ sau đợt đánh giá ngoài

Đơn vị ĐBCLGD Khoa Dược Đại học Y Dược TP. HCM



Thông tin đoàn CIDPHARMEF

Đại học Y Dược TP. HCMĐơn vị ĐBCLGD Khoa Dược

Stt Họ và tên

(học hàm)

Chức vụ/Cơ quan

1 GS. Jean-Pierre 

Grégoire (Trưởng

đoàn)

Nguyên Trưởng Khoa Dược, Đại học 

Laval, Québec, Canada

2 GS. Michel Brazier Nguyên Trưởng Khoa Dược, Đại học 

Picardie Jules Verne d’Amiens, Pháp

3 GS. Claude Mailhot Phó Trưởng khoa phụ trách ĐBCL, 

Đại học Montréal, Montréal, Canada

4 GS. Huy Ong Nguyên Trưởng Khoa Dược, Đại học 

Montréal, Montréal, Canada



Chương trình làm việc của CIDPHARMEF

Đại học Y Dược TP. HCMĐơn vị ĐBCLGD Khoa Dược

 Thời gian: 9-13/12/2019

 Giao tiếp: tiếng Anh/Pháp, báo cáo đánh giá sơ bộ

bằng tiếng Anh, báo cáo cuối cùng bằng tiếng Pháp



Chương trình làm việc của CIDPHARMEF)

Đại học Y Dược TP. HCMĐơn vị ĐBCLGD Khoa Dược

Thời gian Nội dung Đơn vị/Người liên quan Địa điểm

Thứ hai (09/12/2019)

08:45 – 09:30 Gặp Trưởng Khoa
Dược

PGS. Trần Thành Đạo
PGS. Trần Hùng

Phòng Hội thảo

09:30 – 10:30 - Gặp lãnh đạo

Khoa, đại diện

HĐTĐG và Phòng

ĐBCLGD

- Giới thiệu Khoa

Dược

- Ban Chủ nhiệm Khoa, PGS.
Trần Hùng, GS. Lê Quan
Nghiệm, GS. Nguyễn Văn Tập

- PGS. Trần Văn Thành

Phòng Hội thảo

10:45 – 12:30 Gặp nhóm phụ
trách viết báo cáo
tự đánh giá

GS. Lê Quan Nghiệm, PGS.
Trần Hùng, PGS. Trần Thành
Đạo, PGS. Nguyễn Thiện Hải,
PGS. Nguyễn Đức Tuấn, PGS.
Đỗ Thị Hồng Tươi, PGS.
Nguyễn Tú Anh, TS. Nguyễn
Đức Hạnh, ThS. Trương Văn
Đạt, ThS. Phan Cảnh Trình

Phòng Hội thảo



Chương trình làm việc của CIDPHARMEF (tt)

Đại học Y Dược TP. HCMĐơn vị ĐBCLGD Khoa Dược

Thời gian Nội dung Đơn vị/Người liên quan Địa điểm

Thứ hai (09/12/2019)

12:30 – 14:00 Ăn trưa với giảng

viên được tuyển

dụng trong 5 năm

gần đây

DS. Nguyễn Thanh Tuyền,

ThS. Mai Thành Tấn, ThS.

Phan Cảnh Trình, ThS.

Nguyễn Bá Thọ, ThS. Lê Đặng

Tú Nguyên, ThS. Hồ Lê Trúc

Linh, DS. Nguyễn Viết Ngọc

VPK thông báo

14:30 – 15:30 Tham quan giảng

đường và phòng

thí nghiệm

PGS. Trần Văn Thành

16:00 – 18:00 Gặp giảng viên

phụ trách xây

dựng chương trình

đào tạo

PGS. Trần Thành Đạo, 

PGS. Nguyễn Ngọc Khôi, 

đại diện Tổ Quản lý – Đào tạo

Phòng Họp Ban 

Chủ nhiệm



Chương trình làm việc của CIDPHARMEF (tt)

Đại học Y Dược TP. HCMĐơn vị ĐBCLGD Khoa Dược

Thời gian Nội dung Đơn vị/Người liên quan Địa điểm

Thứ hai (09/12/2019)

18:00 – 19:00 Đoàn tự làm việc Phòng làm việc

của đoàn

(Phòng Khoa

trưởng)

20:00 Đoàn ăn tối Đại diện VPK (Tổ Hợp tác

quốc tế), PGS. Trần Văn

Thành

VPK thông báo



Chương trình làm việc của CIDPHARMEF (tt)

Đại học Y Dược TP. HCMĐơn vị ĐBCLGD Khoa Dược

Thời gian Nội dung Đơn vị/Người liên quan Địa điểm

Thứ ba (10/12/2019)

08:45 – 09:45 Tham quan

Phòng đọc Khoa

Dược

Văn phòng Khoa

(Tổ HTQT-NCKH-TV)

10:00 – 11:45 Gặp cán bộ chủ

chốt Khoa Dược

Trưởng/Phó Văn phòng Khoa, Tổ

trưởng tổ QTTB, Trưởng Đơn vị

ĐBCLGD, Trưởng/Phó Bộ môn

chuyên môn, Trưởng Bộ môn

CNTT Dược, Bí thư Đoàn khoa

Phòng Hội thảo

11:50 – 12:30 Gặp phụ trách

đào tạo sau đại

học

PGS. Nguyễn Ngọc Khôi,

đại diện Tổ Quản lý – Đào tạo

Phòng Hội thảo

12:30 – 13:45 Ăn trưa với sinh

viên đại diện các

khối lớp

Trần Thị Bảo Trâm DCQ2015, Tô 

Hồng Thư DCQ2016, Lâm Thừa 

Phong DCQ 2017, Phạm Anh 

Thư DCQ2018

VPK thông báo



Chương trình làm việc của CIDPHARMEF (tt)

Đại học Y Dược TP. HCMĐơn vị ĐBCLGD Khoa Dược

Thời gian Nội dung Đơn vị/Người liên quan Địa điểm

Thứ ba (10/12/2019)

14:00 – 15:30 Gặp người phụ

trách công tác

học tập thực tế

của sinh viên

Đại diện Tổ Quản lý – Đào tạo Phòng họp

Ban Chủ

nhiệm

16:00 – 16:55 Gặp sinh viên

viết báo cáo tự

đánh giá

Nguyễn Lê Trà Giang (trưởng nhóm),

Trần Thị Bảo Trâm, Tô Hồng Thư,

Lâm Thừa Phong, Phạm Anh Thư,

Nguyễn Minh Đạt

Phòng họp

Ban Chủ

nhiệm

17:10 – 18:00 Gặp dược sĩ

mới tốt nghiệp

trong 3 năm gần

đây

- Huỳnh Lê Trí Thiện D2012, Huỳnh

Thị Minh Hiếu D2012; Nguyễn Huỳnh

Kim D2013, Phan Tiểu Long

D2013; Nguyễn Hoàng Nam D2014,

Đoàn Quốc Hoài Nam D2014

- Hỗ trợ phiên dịch: TS. Trần Lê Tuyết

Châu

Phòng họp

Ban Chủ

nhiệm



Chương trình làm việc của CIDPHARMEF (tt)

Đại học Y Dược TP. HCMĐơn vị ĐBCLGD Khoa Dược

Thời gian Nội dung Đơn vị/Người liên quan Địa điểm

Thứ ba (10/12/2019)

18:00 – 19:00 Đoàn tự làm việc Phòng làm việc

của đoàn

20:00 Đoàn ăn tối Đại diện VPK VPK thông báo



Chương trình làm việc của CIDPHARMEF (tt)

Đại học Y Dược TP. HCMĐơn vị ĐBCLGD Khoa Dược

Thời gian Nội dung Đơn vị/Người liên quan Địa điểm

Thứ tư (11/12/2019)

09:00 – 12:00 Thăm đánh giá

cơ sở thực tế

- Gặp phụ trách cơ sở thực tế

- Giảng viên phụ trách thực tế:

+ PGS. Đặng Nguyễn Đoan Trang

(Bệnh viện Đại học Y Dược TP.

HCM)

+ TS. Nguyễn Thị Hải Yến (Nhà

thuốc Phano)

+ TS. Lê Minh Quân (Viện Kiểm

nghiệm thuốc TP. HCM)

+ PGS. Trần Văn Thành (Nhà máy

Boston)

12:00 – 14:00 Ăn trưa với Phó

Hiệu trưởng Đại

học Y Dược TP.

HCM

TS. Ngô Đồng Khanh

PGS. Trần Hùng

VPK thông

báo



Chương trình làm việc của CIDPHARMEF (tt)

Đại học Y Dược TP. HCMĐơn vị ĐBCLGD Khoa Dược

Thời gian Nội dung Đơn vị/Người liên quan Địa điểm

Thứ tư (11/12/2019)

15:00 – 17:00 Gặp nhà tuyển

dụng và đại diện

cơ quan quản lý

- ThS. Đỗ Văn Dũng: đại diện cơ

quan quản lý

- TS. Lê Văn Nhã Phương: đại diện

khối sản xuất

- DS. Dương Thị Yến Nhi: đại diện

công ty kinh doanh, phân phối

- DSCK II Đào Duy Kim Ngà: đại

diện khoa dược bệnh viện

- ThS. Nguyễn Văn Luận: đại diện

bộ phận nhân sự

- Hỗ trợ phiên dịch: PGS. Nguyễn

Đức Tuấn, PGS. Trần Văn Thành

Phòng họp

Ban Chủ

nhiệm

20:00 Ăn tối Đại diện VPK (Tổ Hợp tác quốc tế), 

PGS. Đặng Nguyễn Đoan Trang, 

TS. Lê Minh Quân

VPK thông

báo



Chương trình làm việc của CIDPHARMEF (tt)

Đại học Y Dược TP. HCMĐơn vị ĐBCLGD Khoa Dược

Thời gian Nội dung Đơn vị/Người liên quan Địa điểm

Thứ năm (12/12/2019)

09:00 – 19:30 Đoàn tự làm

việc để viết báo

cáo sơ bộ

Khách sạn

SANOUVA 

(Đoàn tự ăn

trưa)

20:00 Ăn tối Ban Chủ nhiệm Khoa,

PGS. Trần Hùng

GS. Lê Quan Nghiệm

VPK thông báo



Chương trình làm việc của CIDPHARMEF (tt)

Đại học Y Dược TP. HCMĐơn vị ĐBCLGD Khoa Dược

Thời gian Nội dung Đơn vị/Người liên quan Địa điểm

Thứ sáu (13/12/2019)

09:30 – 11:50 - Báo cáo đánh

giá sơ bộ

- Tặng quà lưu

niệm - Kết thúc

đợt đánh giá

Ban Giám hiệu, Ban CN Khoa,

Trưởng Phòng ĐBCLGD,

Trưởng Phòng ĐT, PGS. Trần

Hùng, GS. Lê Quan Nghiệm,

PGS. Trần Văn Thành,

Trưởng/Phó VPK, Trưởng/Phó

BM

Phòng Hội thảo

12:00 Ăn trưa Đại diện VPK (Tổ Hợp tác quốc

tế), TS. Trần Lê Tuyết Châu

VPK thông báo

19:00 Ăn tối BGH, Trưởng Phòng ĐBCLGD,

Trưởng Phòng ĐT, Ban CN

Khoa, GS. Lê Quan Nghiệm,

PGS. Trần Hùng, Trưởng/Phó

VPK, tất cả thành viên tham gia

VPK thông báo



32

1. Môi trường liên

quan khoa Dược

2. Sứ mệnh – Mục tiêu

3. Tổ chức và quản lý

4. Chương trình đào tạo5. Sinh viên

6. Nguồn lực nội tại

8. Hợp tác quốc tế

7. Đào tạo chuyên sâu

KHOA 

DƯỢC

DSĐH

Tóm tắt báo cáo tự đánh giá CTĐT DSĐH theo CIDPHARMEF 2017

8 Tiêu chuẩn (27 tiêu chí)

Đơn vị ĐBCLGD Khoa Dược Đại học Y Dược TP. HCM



Tiêu chuẩn 1: Môi trường Khoa Dược (4 tiêu chí)

33

Tiêu chí 1.1: Khoa Dược là một phần của một trường Đại học có mạng lưới khoa học y tế và

Khoa Dược có mối liên kết chặt chẽ với mạng lưới đào tạo này.

Tiêu chí 1.2: Vị trí dành cho khoa Dược trong cơ cấu quản lý của trường Đại học cũng giống

như vị trí của các khoa khác. Cơ cấu tổ chức của trường Đại học cho phép Trưởng khoa và

các thành viên của Khoa tham gia vào các hoạt động của trường và đưa ra ý kiến riêng của

mình. Trưởng khoa có thể tham khảo ý kiến của Hiệu trưởng của trường Đại học hoặc bất kỳ

người quản lý cấp cao nào mà khoa Dược nằm trong phạm vi quản lý.

Tiêu chí 1.3: Trường Đại học hỗ trợ phát triển các thỏa thuận với các địa điểm thực hành

nghề Dược cũng như với các cơ sở bên ngoài trường Đại học.

Tiêu chí 1.4: Khoa Dược duy trì mối quan hệ với các đối tác bên ngoài từ đó có thể hỗ trợ

trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Một vài đối tác liên quan như khoa Dược của

những trường Đại hoc khác, các cơ quan quản lý của chính phủ và nhà tuyển dụng.

Đơn vị ĐBCLGD Khoa Dược Đại học Y Dược TP. HCM



Tiêu chuẩn 1: Môi trường Khoa Dược (4 tiêu chí)

34

Tóm tắt Tiêu chuẩn 1

 Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh có truyền thống lâu đời trong đào tạo nhân lực

y tế cho cả nước nói chung và miền nam nói riêng. Khoa Dược là môt trong bảy khoa

của trường và nhiều thành viên của khoa Dược tham gia công tác quản lý ở nhiều lĩnh

vực của Trường (Đảng Uỷ, Phó Hiệu trưởng, Hành chính tổ chức, Đào tạo, Quản trị

giáo tài, Hội đồng khoa học).

 Tuy nhiên, trong bối cảnh thay đổi nhanh chóng của xã hội và nhu cầu không ngừng

nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng nhu cầu hành nghề khi ra trường, Khoa Dược

cần được nâng cao thêm cơ sở vật chất và cơ chế quản lý để thay đổi hiệu quả hơn.

Các cơ sở đào tạo khác cũng đang phần nào lôi kéo nguồn nhân lực chất lượng cao

của khoa.

Đơn vị ĐBCLGD Khoa Dược Đại học Y Dược TP. HCM



Tiêu chuẩn 1: Môi trường Khoa Dược (4 tiêu chí)

35

Tóm tắt Tiêu chuẩn 1

 Trong tương lai, Khoa điều chỉnh chính sách thu hút nguồn nhân sự có chất lượng để

phục vụ chiến lược phát triển lâu dài cho khoa dược; đồng thời có chính sách đãi ngộ

viên chức, người lao động; tăng phúc lợi cho cán bộ viên chức và khuyến khích người

lao động tự giác làm việc, đóng góp cho Khoa phát triển bền vững.

 Ngoài ra, Khoa xây dựng phương thức đánh giá hiệu quả làm việc của viên chức,

người lao động thông qua các KPI (Key Performance Index); đảm bảo công bằng, công

khai, minh bạch trong công tác đánh giá viên chức; người lao động, trong công tác thi

đua - khen thưởng;

Đơn vị ĐBCLGD Khoa Dược Đại học Y Dược TP. HCM



Tiêu chuẩn 2: Sứ mệnh và mục tiêu của Khoa Dược (2 tiêu chí) 

36

Tiêu chí 2.1: Sứ mệnh của Khoa, mục tiêu đào tạo và nghiên cứu của Khoa được

xác định phù hợp với sứ mạng của trường, được xây dựng dựa trên sự góp ý của

các bên liên quan và nhu cầu của xã hội.

Tiêu chí 2.2: Khoa đã thực hiện một quy trình có hệ thống với sự tham gia của đối

tác trong và ngoài khoa về việc lập kế hoạch đánh giá sứ mệnh và mục tiêu của

Khoa.

Đơn vị ĐBCLGD Khoa Dược Đại học Y Dược TP. HCM



Tiêu chuẩn 2: Sứ mệnh và mục tiêu của Khoa Dược (2 tiêu chí) 

37

Tóm tắt Tiêu chuẩn 2

Mục tiêu đào tạo của Khoa dược được xác lập rõ ràng, phù hợp với sứ mệnh của Đại học

Y Dược TP. HCM. Mục tiêu đào tạo được cụ thể hóa qua chuẩn đầu ra của chương trình

đào tạo dược sĩ đại học; CĐR và CTĐT được xây dựng một cách có hệ thống dựa trên nhu

cầu xã hội và góp ý của các bên liên quan (bên trong và bên ngoài Khoa).

Khoa Dược chưa công bố rộng rãi sứ mệnh của Khoa và chưa thực hiệu có hiệu quả quy

trình lấy ý kiến các bên liên quan. Mục tiêu và các vấn đề nghiên cứu chưa thể hiện tính

chiến lược, hợp tác đa lĩnh vực, tài chính hạn chế và còn phụ thuộc nhiều từ bên ngoài.

Trong tương lai, Khoa Dược sẽ tách thành một trường đại học thành viên trong khối

trường Đại học Khoa học Sức khỏe và sẽ chuyển sang cơ chế tự chủ. Với vị thế mới Khoa

cần rà soát xây dựng, phổ biến rộng rãi sứ mệnh của Khoa và cần thường xuyên cập nhật

mục tiêu đào tạo, mục tiêu nghiên cứu cho phù hợp với tình hình mới, nâng cao vị thế của

Khoa Dược để có thể tạo ưu thế vượt trội so với các trường khác trong lĩnh vực đào tạo

Dược.
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Tiêu chuẩn 3: Tổ chức và quản lý (3 tiêu chí) 
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Tiêu chí 3.1: Các mối quan hệ theo cấp bậc và trách nhiệm của các cán bộ quản lý

của Khoa được mô tả rõ ràng. Cơ cấu tổ chức của khoa được minh họa bằng một

sơ đồ. Trưởng Khoa hoặc Trưởng Đơn vị cùng với đội ngũ quản lý phải đảm bảo tối

ưu chức năng của cấu trúc hành chính cũng như chất lượng chương trình giảng

dạy.

Tiêu chí 3.2: Khoa được tổ chức theo một hệ thống quản trị bao gồm các hội đồng,

ủy ban, ban ra quyết định và tư vấn (bao gồm cả hội đồng sư phạm) để hoàn thành

sứ mệnh của mình. Ngoài cán bộ giảng dạy, hệ thống quản trị của Khoa có đại

diện của của các ban, nhân viên hỗ trợ, sinh viên, giám sát viên và dược sĩ.

Tiêu chí 3.3: Khoa được hưởng các dịch vụ hành chính giúp thực hiện các nhiệm

vụ.
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Tiêu chuẩn 3: Tổ chức và quản lý (3 tiêu chí) 
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Cơ cấu tổ chức của 

Khoa Dược 

(thời điểm 31/12/2018)
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Tiêu chuẩn 3: Tổ chức và quản lý (3 tiêu chí) 
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Tóm tắt Tiêu chuẩn 3

Cơ cấu bộ máy của khoa được tổ chức theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh với sự phân định rõ trách nhiệm, quyền

hạn của tập thể và cá nhân nhằm đảm bảo tính chủ động trong công tác được

phân công. Ngoài ra, sự tư vấn hiệu quả của Hội đồng Khoa học và đào tạo cùng

với sự phối hợp chặt chẽ giữa 05 ban của khoa với các phòng chức năng trong

trường giúp hoàn thành nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công

nghệ và phục vụ cộng đồng của khoa.
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Tiêu chuẩn 4: Chương trình đào tạo (7 tiêu chí) 

41

Tiêu chuẩn 4.1: Nhiệm vụ và kỹ năng mong đợi đối với các dược sĩ tốt nghiệp

 CTĐT Dược sĩ đại học được xây dựng trên cơ sở chương trình khung và các văn bản,

hướng dẫn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, thể hiện được các chuẩn đầu ra (CĐR)

dành cho sinh viên tốt nghiệp gồm những yêu cầu về kiến thức ngành, kiến thức chuyên

ngành và các kỹ năng nghề nghiệp

 Mục tiêu của CTĐT được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của cơ sở

giáo dục đại học, phù hợp với mục tiêu của giáo dục đại học qui định tại Luật giáo dục đại

học

 Chuẩn đầu ra của CTĐT được xác định rõ ràng, bao quát được cả các yêu cầu chung và

yêu cầu chuyên biệt mà người học đạt được sau khi hoàn thành CTĐT

 Chuẩn đầu ra của CTĐT phản ánh được yêu cầu của các bên liên quan, được định kỳ rà

soát, điều chỉnh và được công bố công khai
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Tiêu chuẩn 4.2: Sự tổ chức giảng dạy (Chương trình giảng dạy và đánh giá)

 Triết lý giáo dục hoặc mục tiêu giáo dục được tuyên bố rõ ràng và được phổ biến tới các

bên liên quan

 Bản mô tả chương trình đào tạo đầy đủ thông tin và cập nhật: Cấu trúc chương trình, các

học phần được xây dựng logic, phù hợp với chuẩn đầu ra. Ma trận hiển thị sự liên quan

giữa chuẩn đầu ra và các học phần được thể hiện rõ ràng trong bản mô tả chương trình

và được cụ thể hóa trong đề cương các học phần.

 Đề cương các học phần đầy đủ thông tin và cập nhật

 Bản mô tả CTĐT và đề cương các học phần được công bố công khai và các bên liên

quan dễ dàng tiếp cận

 Hoạt động giảng dạy của giảng viên được đánh giá hằng năm

 Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng, nâng cao khả năng học

tập suốt đời của người học
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Tiêu chuẩn 4.3: Nền tảng kiến thức

 Cấu trúc và nội dung chương trình đào tạo: CTĐT Dược sĩ đại học hệ chính qui được cấu

trúc hợp lý và hệ thống, tuân thủ theo chương trình khung giáo dục Đại học khối ngành

Khoa học sức khỏe của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp các yêu cầu về chuẩn kiến

thức, kỹ năng, thái độ của đào tạo Dược sĩ đại học, đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực

của xã hội.

 Chương trình dạy học được thiết kế dựa trên chuẩn đầu ra

 Đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt được chuẩn đầu ra là rõ ràng

 Chương trình dạy học có cấu trúc, trình tự logic; nội dung cập nhật và có tính tích hợp

 Chương trình giảng dạy tích hợp các nguyên tắc khoa học, có phản biện và lý luận khoa

học, đặc biệt là các môn học tự chọn

 Có giáo trình cụ thể cho từng môn học
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Tiêu chuẩn 4.4: Phương pháp dạy và học. Khoa Dược áp dụng các phương pháp dạy và

học phù hợp với việc đào tạo dược sĩ và nhằm phát triển kĩ năng, thái độ, sự nhạy bén của

họ, tư duy của họ và các giá trị cần thiết để hành nghề chuyên nghiệp.

 Phương pháp tiếp cận trong dạy và học:

 Để đạt được chuẩn đầu ra của CTĐT, Khoa Dược chọn cách tiếp cận lấy người học

làm trung tâm, sử dụng các phương pháp dạy học đa dạng trong hoạt động dạy học

cũng như hoạt động thực tế, với mục đích phát triển tính chủ động sáng tạo trong

học tập của sinh viên.

 Giảng viên khoa Dược được đào tạo nghiệp vụ sư phạm và khuyến khích áp dụng

các hình thức giảng dạy tích cực, sáng tạo.

 Sinh viên được tiếp cận sớm với môi trường thực tế tại doanh nghiệp từ năm đầu

tiên thông qua các chương trình tham quan nhà máy sản xuất, công ty phân phối

dược phẩm.

 Các hoạt động dạy và học được thiết kế phù hợp để đạt được chuẩn đầu ra
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Tiêu chí 4.5: Đánh giá quá trình học tập. Các phương pháp đánh giá của sinh viên được

điều chỉnh theo mục tiêu của chương trình giảng dạy. Khoa Dược dụng áp các phương pháp

đánh giá đa dạng, hợp lý. Khoa Dược sử dụng các phương pháp phù hợp để ghi lại nguyện

vọng của sinh viên. Khoa truyền đạt cho sinh viên kết quả đánh giá của họ và giữ bí mật.

 Đánh giá kết quả học tập của người học: Phương pháp đánh giá rõ ràng thể hiện rõ trong

đề cương chi tiết. Việc đánh giá sinh viên được thực hiện thường xuyên trong suốt quá

trình học.

 Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thiết kế phù hợp với mức độ đạt

chuẩn đầu ra: Các khảo sát ý kiến của sinh viên về môn học cho thấy sinh viên đánh giá

mục tiêu môn học đều phù hợp với nội dung môn học tương ứng.

 Các quy định về đánh giá kết quả học tập của người học (bao gồm thời gian, phương

pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi và các nội dung liên quan) rõ ràng và được

thông báo công khai tới người học
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Tiêu chí 4.5: Đánh giá quá trình học tập. Các phương pháp đánh giá của sinh viên được

điều chỉnh theo mục tiêu của chương trình giảng dạy. Khoa Dược dụng áp các phương pháp

đánh giá đa dạng, hợp lí. Khoa Dược sử dụng các phương pháp phù hợp để ghi lại nguyện

vọng của sinh viên. Khoa truyền đạt cho sinh viên kết quả đánh giá của họ và giữ bí mật.

 Phương pháp đánh giá kết quả học tập đa dạng, đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và sự

công bằng

 Kết quả đánh giá học tập được phản hồi kịp thời để người học cải thiện việc học tập

 Người học tiếp cận dễ dàng với quy trình khiếu nại về kết quả học tập
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Tiêu chí 4.6: Học tập thực tế

 Chương trình đào tạo Dược sĩ đại học có 05 tín chỉ học tập thực tế, tương đương 200

đến 300 tiết học tập thực tế tại các cơ sở chuyên ngành, được tổ chức thực hiện vào

năm thứ năm.

 Trong quá trình gửi sinh viên đến học tập tại các cơ sở, Khoa cử giảng viên theo sát (01

giảng viên/nhóm từ 12-20 SV) để làm việc với cơ sở thực tế và giám sát quá trình thực

tập của sinh viên. Khoa cung cấp chương trình khung và cơ sở thiết kế bài giảng chi tiết

với sự tham gia của 1-2 giảng viên thỉnh giảng của cơ sở. Kết quả khảo sát sinh viên

năm học 2017-2018 về cơ sở học tập thực tế cho thấy trên 80% sinh viên hài lòng với cơ

sở vật chất và đồng ý với nội dung học tập tại bệnh viện, cơ sở sản xuất và Viện/Trung

tâm Kiểm nghiệm thuốc; trên 90% sinh viên hài lòng về hoạt động giảng dạy của giảng

viên thỉnh giảng tại các cơ sở này. Tuy nhiên, tại nhà thuốc, kết quả khảo sát chỉ khoảng

70%.

 Bên cạnh đó, dựa trên mối quan hệ hợp tác của Khoa, sinh viên các năm thứ ba, năm

thứ tư cũng được tạo điều kiện tham quan các cơ sở phân phối dược, sản xuất chế

phẩm vi sinh, sản xuất thuốc dán,....
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Tiêu chí 4.7: Đào tạo thông qua nghiên cứu

 Khoa tổ chức đào tạo từ bậc Đại học đến sau đại học gồm Tiến sĩ, Thạc sĩ, chuyên khoa

cấp I và chuyên khoa cấp II.

 Đối với bậc đào tạo Đại học, sinh viên được khuyến khích tham gia làm nghiên cứu khoa

học từ năm thứ ba, năm thứ tư và đến năm thứ năm, có khoảng 2/3 số lượng sinh viên

thực hiện và bảo vệ đề tài khoá luận tốt nghiệp dược sĩ đại học. Đồng thời, Khoa cũng đã

lên kế hoạch giảng dạy học phần Phương pháp Nghiên cứu khoa học cho sinh viên Đại

học năm thứ năm.

 Từ năm 2019, nhà trường ban hành quy chế mới trong việc cấp kinh phí nghiên cứu khoa

học. Trong đó, sinh viên tham gia các đề tài nghiên cứu cấp cơ sở được cấp kinh phí với

hạn mức dưới 15 triệu đồng/ đề tài, có sự cố vấn của giảng viên hướng dẫn.

 Bên cạnh đó, hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên do bộ môn chủ trì dưới hình

thức nghiệm chế viên (monitor) hay do Đoàn thanh niên tổ chức dưới dạng các cuộc thi

(Eureka, Đi tìm thần Dược, Nghiên cứu mùa hè) được tổ chức hàng năm, tạo môi trường

nghiên cứu khoa học sôi nổi cho sinh viên.
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Tóm tắt Tiêu chuẩn 4

 Mục tiêu đào tạo dược sĩ rõ ràng, nội dung, phương pháp tiếp cận trong dạy và học đúng

đắn, các hoạt động giảng dạy và học tập đa dạng, linh hoạt, giúp người học đạt chuẩn

đầu ra. Các hoạt động học tập đa dạng như NCKH, tự học, thảo luận, thuyết trình, thực

tập, thực hành, các khóa học nâng cao kỹ năng mềm còn giúp SV có khả năng và tinh

thần học suốt đời. Phương pháp đánh giá người học được triển khai với nhiều hình thức

phù hợp, kết quả đánh giá công khai, minh bạch, dễ tiếp cận và thực hiện theo các quy

trình chuẩn ban hành.

 Bên cạnh đó, vẫn còn những thách thức và điểm tồn tại cần khắc phục. Nguồn kinh phí

hoạt động hạn chế là những khó khăn mà hiện nay Khoa Dược đang phải đối mặt. Trước

tình hình đó, Khoa sẽ phải mạnh dạn đổi mới từ chương trình đào tạo, hình thức đào tạo

và phương thức tổ chức để có thể giữ vững là cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe có uy

tín.
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Tiêu chuẩn 5.1: Chính sách tuyển sinh và chọn lựa sinh viên. Khoa dược có các tiêu chí

tuyển sinh và tuyển chọn sinh viên dựa trên nguồn lực sẵn có cũng như nhu cầu xã hội

Chính sách tuyển sinh được xác định rõ ràng, thông tin và cập nhật

 Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào

tạo.

 Hoạt động tư vấn tuyển sinh được thực hiện thông qua các buổi tư vấn tuyển sinh tại các

trường trung học phổ thông, tư vấn trực tuyến, giới thiệu CTĐT thông qua website, và

cẩm nang tuyển sinh.

 Việc quyết định điểm chuẩn được xác định dựa vào chỉ tiêu đã công bố, được quyết định

bởi Hội đồng tuyển sinh của nhà trường. Chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm được xác định căn

cứ nhu cầu xã hội theo từng năm, có sự đồng thuận giữa nhà trường và Bộ Giáo dục và

Đào tạo.
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Tiêu chuẩn 5.1: Chính sách tuyển sinh và chọn lựa sinh viên. Khoa dược có các tiêu chí

tuyển sinh và tuyển chọn sinh viên dựa trên nguồn lực sẵn có cũng như nhu cầu xã hội

Các phương pháp và tiêu chí lựa chọn người học được xác định và đánh giá

 Trường tổ chức xét tuyển dựa trên kết quả thi tuyển của thí sinh theo đề thi chung của 3

môn Toán, Hóa, Sinh và thông báo thí sinh trúng tuyển theo đúng quy chế.

 Ngoài ra, Khoa còn ưu tiên tuyển thẳng cho những thí sinh đủ điều kiện theo Quy định về

việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng hiện hành.

 Tiêu chí và phương thức tuyển sinh được Hội đồng tuyển sinh đại học của Đại học Y

Dược TP. HCM được điều chỉnh, bổ sung kịp thời hàng năm.
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Tiêu chuẩn 5.2: Quy tắc ứng xử và quản lý sinh viên trong quá trình đào tạo

 Quy định quy tắc ứng xử của sinh viên đều căn cứ theo quy định của nhà trường

 Sinh viên khi vào trường sẽ được phát Sổ tay sinh viên, ghi rõ các quy chế, quy định mà

sinh viên cần phải nắm trong thời gian theo học tại trường; đồng thời mỗi đầu năm học,

Khoa đều sinh hoạt lại các quy định quan trọng trong Tuần Sinh hoạt công dân. Các quy

định, quy chế được phổ biến đến giáo viên chủ nhiệm/cố vấn học tập các lớp đồng thời

được upload trên website để sinh viên khi có thắc mắc sẽ được giải đáp.

 Giảng viên chủ nhiệm hoặc cố vấn học tập có lịch sinh hoạt định kỳ để nắm tình hình sinh

viên, giải đáp vướng mắc cũng như có các định hướng kịp thời trong hoạt động học tập,

sinh hoạt thanh niên của sinh viên tại khoa Dược

 Thông tin hồ sơ sinh viên được quản lý bằng phần mềm quản lý sinh viên, mỗi sinh viên

có thể truy cập hồ sơ cá nhân để theo dõi toàn bộ quá trình học tập tại nhà trường thông

qua nền tảng web với tài khoản bảo mật riêng cho từng cá nhân

 Đoàn Thanh niên/Hội sinh viên Khoa có những hoạt động để giáo dục, nâng cao ý thức

của sinh viên trong giao tiếp, ứng xử hàng ngày.
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Tiêu chuẩn 5.3: Giám sát và phát triển, dịch vụ và hỗ trợ sinh viên

 Có hệ thống giám sát thỏa đáng về tiến độ, thành tích học thuật, và khối lượng học tập

của người học: tài khoản sinh viên, cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp

 Có các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua và các dịch vụ

hỗ trợ khác để giúp cải thiện việc học tập và khả năng có việc làm của người học

 Tổ chức đón tiếp sinh viên

 Hỗ trợ học tập cho sinh viên: Đoàn - Hội, Câu lạc bộ

 Định hướng chuyên ngành cho sinh viên và hướng nghiệp: Cố vấn, ngày hội tự hào 

ngành dược

 Hỗ trợ sinh viên và các dịch vụ liên quan: miễn giảm học phí, học bổng, ký túc xá, thư

viện, khu tự học, hỗ trợ sinh viên học yếu được Khoa quan tâm thực hiện.

 Sức khỏe và an toàn lao động

 Môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan tạo thuận lợi cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu

và sự thoải mái cho cá nhân người học
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Tiêu chuẩn 5.4: Cơ quan đại diện quyền lợi và cuộc sống sinh viên

 Cơ quan đại diện cho sinh viên trong trường đại học gồm 2 tổ chức chính: Đoàn thanh

niên và Hội sinh viên.

 Các CLB Văn nghệ, Bóng rổ, Bóng đá, Hội thao, Hội diễn văn nghệ định kỳ. Bên cạnh đó,

công tác truyền thông và lấy ý kiến sinh viên được quan tâm đầu tư, đặc biệt qua các

kênh online như mạng xã hội, website, group mail...

 Để phát triển kỹ năng thực hành xã hội cho sinh viên, Đoàn – Hội tổ chức nhiều chương

trình huấn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên. Đặc biệt, trong các hoạt động thanh niên,

sinh viên được khuyến khích ứng tuyển vào các vị trí ban tổ chức chương trình, quản lý

nhóm nhằm rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lãnh đạo.
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Tóm tắt Tiêu chuẩn 5

 Khoa Dược tuyển sinh theo quy định của Đại học Y Dược TP. HCM, căn cứ trên kết quả

kỳ thi THPT quốc gia. Nhà trường và khoa đã xây dựng được quy chế công tác sinh viên,

quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên, cơ sở vật chất đảm bảo hỗ trợ đầy đủ các

nhu cầu cơ bản của người học. Nhà trường và khoa có những phòng ban, tổ chức Đoàn

– Hội cùng tham gia hỗ trợ sinh viên, quản lý và đánh giá sinh viên, giúp sinh viên ngành

Dược có điều kiện tốt để học tập, rèn luyện.

 Tuy nhiên, công tác sinh viên của Khoa vẫn còn một số điểm hạn chế như chưa có điều

kiện tuyển sinh chuyên biệt, các hoạt động tư vấn học tập chưa đồng bộ và công tác theo

dõi sức khỏe chưa được quan tâm đúng mức.

 Khoa cần có những thay đổi mạnh mẽ hơn về chính sách tuyển sinh, cơ chế tư vấn học

tập cần được đầu tư có chiều sân hơn, tổ chức nhiều hoạt động đào tạo kỹ năng gắn với

thực tế ngành nghề để giúp nhà trường giữ vững uy tín và vị thế của đơn vị đào tạo

ngành Dược hàng đầu của khu vực phía Nam cũng như cả nước, hướng đến hội nhập

với các quốc gia trong khu vực.
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Tiêu chí 6.1: Nguồn lực nhân sự. Để hoàn thành trách nhiệm của mình trong việc cung cấp

một chương trình đào tạo dược sĩ có chất lượng, đòi hỏi cần có một lượng giảng viên đủ

trình độ chuyên môn, tâm huyết, sẵn sàng dành nhiều thời gian cho các hoạt động học tập

rèn luyện của SV. Bên cạnh đó, cũng cần một lượng nhân sự khác như: giảng viên bán thời

gian, nhân viên tạm thời, giám sát đào tạo, nhân viên hành chính, nhân viên kỹ thuật. Giảng

viên có đầy đủ chuyên môn thuộc lĩnh vực họ theo đuổi để thực hiện công tác giảng dạy và

nghiên cứu.

 Việc quy hoạch đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên (bao gồm việc thu hút, tiếp nhận, bổ

nhiệm, bố trí, chấm dứt hợp đồng và hưu trí) được thực hiện giúp đáp ứng nhu cầu về

đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng

 Tỷ lệ giảng viên trên người học và khối lượng công việc được đo lường và theo dõi giúp

cải thiện chất lượng giáo dục, nghiên cứu và phục vụ

 Các tiêu chí tuyển và lựa chọn giảng viên, nghiên cứu viên (bao gồm đạo đức và năng

lực học thuật) để bổ nhiệm, điều chuyển được xác định và phổ biến công khai

 Năng lực của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên được xác định và đánh giá
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Tiêu chí 6.2: Khả năng và sự hoàn thiện chuyên môn. Khoa khuyến khích đào tạo chuyên

sâu và phát triển chuyên môn của công nhân viên theo trách nhiệm tương ứng, khoa đánh

giá hiệu suất của công nhân viên dựa trên nền tảng thường xuyên. Khoa sử dụng những

tiêu chí đánh giá rõ ràng và sự thăng tiến cho giảng viên.

 Nhu cầu đào tạo và phát triển chuyên môn của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên được

xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó

 Việc quản trị theo kết quả công việc của giảng viên, nghiên cứu viên (gồm khen thưởng

và công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, nghiên cứu khoa

học và phục vụ cộng đồng

 Các loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của giảng viên và nghiên cứu viên

được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng
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Tiêu chí 6.3: Giảng viên và sinh viên của khoa có quyền truy cập vào nguồn tài các nguồn

tài liệu để có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Gỉang viên và sinh viên cũng có quyền

được sử dụng hệ thống công nghệ thông tin (phòng máy, hệ thống, cơ sở giáo dục, phần

mềm...).

 Thư viện và tài nguyên thư viện đầy đủ và cập nhật giúp thực hiện hoạt động giáo dục và

nghiên cứu

 Hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm cả hạ tầng cho học tập trực tuyến) phù hợp và

được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu

 Khoa Dược được trang bị hệ thống máy tính có kết nối internet tốc độ cao 200MB/s.

 Khoa đang khai thác hệ thống e-learning (http://elearning.yds.edu.vn và

http://moodle.ump.edu.vn) hỗ trợ việc học trực tuyến, trong đó một số giảng viên

tham gia đã đưa bài giảng lên hệ thống.

 Khoa Dược có hệ thống 40 máy tính tại khu tự học thư viện hỗ trợ sinh viên tra cứu

tài liệu và thi trực tuyến.

 Giảng viên và sinh viên được cung cấp tài khoản email cá nhân @ump.edu.vn và bộ

phần mềm Office 365 có bản quyền trong quá trình học tập tại Khoa.
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Tiêu chí 6.4: Khoa có cơ sở vật chất phù hợp và đủ số lượng để thực hiện nhiệm vụ của

mình. Cơ sở hành chính, giảng dạy và nghiên cứu được trang bị đầy đủ, thoải mái và phù

hợp với tiêu chuẩn về khả năng tiếp cận của người khuyết tật, vệ sinh và an toàn hiện hành.

Trang web của khoa đặt ở nơi dễ dàng truy cập

 Có hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng với các trang thiết bị

phù hợp để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu

 Phòng thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các

hoạt động đào tạo và nghiên cứu

 Các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe, an toàn được xác định và triển khai có lưu ý

đến đặc thù của người khuyết tật
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Tiêu chí 6.5: Khoa dựa vào nguồn tài chính vững vàng để từ đó được phép thực hiện nhiệm

vụ và mục tiêu của mình. Các chính sách của trường đại học trao cho Khoa quyền tự chủ

trong việc phân bổ và sử dụng các nguồn lực tài chính của mình. Khoa hoạt động trên

nguồn ngân sách đã được kế hoạch hóa và quản lý theo tiêu chuẩn quản lý tốt.

 Khoa xin được nguồn lực tài chính: mô tả các nguồn tài trợ khác nhau

 Khoa quản lý các nguồn lực tài chính của mình và xác định việc phân chia cho các vấn

đề chủ chốt

 Kinh phí nhận được từ trường dự kiến phân bổ cho các hoạt động như sau: Chi cho con

người (28 – 32%), mua sắm, sửa chữa, vật tư tiêu hao (50 – 60%), quy ̃ phúc lợi (4 – 6%),

quy ̃ phát triển hoạt động sự nghiệp (3 – 5%). Kinh phí tiết kiệm được sẽ dồn cho năm

sau.
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Tóm tắt Tiêu chuẩn 6

Mặc dù cơ sở vật chất và nguồn kinh phí của Khoa Dược còn một số hạn chế trong việc

nâng quy mô đào tạo cũng như đầu tư trang thiết bị đồng bộ, hiện đại phục vụ cho nghiên

cứu, đào tạo huấn luyện và giảng dạy, nhưng nguồn lực nội tại của Khoa Dược nhìn chung

đáp ứng đầy đủ yêu cầu hiện nay. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất của Khoa Dược nằm biệt lập

với cơ sở chính của nhà trường, Khoa Dược là khoa đầu tiên được nhà trường giao cho tự

chủ một phần về tài chính, có đầy đủ các bộ phận, và đặc biệt là nguồn nhân lực có tay

nghề cao, nên có thể hoạt động một cách độc lập dưới sự chỉ đạo của nhà trường và không

ngừng phát triển. Trước những khó khăn thách thức về hội nhập quốc tế, về tự chủ đại học,

sự gia tăng và cạnh tranh của các cơ sở đào tạo nhân lực dược mới, Khoa Dược cần phải

đổi mới về mọi mặt, chuẩn bị nguồn lực và có sự đầu tư về cơ sở vật chất, nhân lực và để

hoàn thành sứ mệnh của nhà trường và giữ vững được uy tín của cơ sở đào tạo nhân lực

dược có chất lượng cao hiện nay.
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Mô tả cách thức

 Thực hiện nội dung “Góp phần nâng cao nền dược học Việt Nam” trong sứ mạng của

mình, Khoa Dược đã thay đổi chương trình đào tạo Đại học theo định hướng chuyên

ngành, qua đó, sinh viên năm thứ 5 được chọn học chuyên ngành dược chuyên sâu theo

5 hướng là: sản xuất - đảm bảo chất lượng thuốc, kiểm tra chất lượng thuốc, quản lý -

cung ứng thuốc, dược lâm sàng và dược liệu - dược cổ truyền. Chương trình định hướng

chuyên ngành được thiết kế nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu, phù hợp

với lĩnh vực nghề nghiệp mà sinh viên mong muốn hành nghề sau khi ra trường.

 Sau khi ra trường, dược sĩ có thể tham các lớp đào tạo liên tục do khoa Dược tổ chức

hoặc học tiếp sau đại học theo các chuyên ngành.
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Mô tả cách thức

 Hàng năm tổ chức đều đặn từ 4 đến 8 lớp đào tạo liên tục (chuyên sâu) nhằm cập nhật

kiến thức chuyên ngành cho các Dược sĩ đang công tác tại các cơ sở chuyên môn.

 Việc tổ chức đào tạo chuyên sâu thực hiện theo quy định của Luật Dược 2016, Nghị định

54/2017/NĐ-CP của Chính Phủ về thi hành Luật Dược

 Sau mỗi khoá học, Khoa Dược tổ chức khảo sát, lấy ý kiến các học viên về nội dung,

chương trình học đồng thời định hướng chủ đề cho khoá học tiếp theo.

 Trung tâm Đào tạo nhân lực Y tế theo nhu cầu xã hội - Đơn vị được nhà trường giao phụ

trách quản lý, tổ chức và cấp chứng chỉ đào tạo - để thực hiện thông báo tuyển sinh, thu

học phí.

 Cấu trúc của một chương trình đào tạo theo quy định phải bao gồm: nội dung về pháp

luật, nội dung chuyên môn chuyên sâu và nội dung về kỹ năng. Do đó, các học viên được

trang bị đầy đủ các kiến thức phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực công tác

 Ngoài ra, theo quy định của Bộ Y tế về việc cấp chứng chỉ hành nghề, các Dược sĩ hàng

năm phải tham gia đào tạo liên tục
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Mô tả cách thức

 Đối với các lớp đào tạo sau đại học, Khoa Dược có đầy đủ loại hình đào tạo Tiến sĩ, Thạc

sĩ, Chuyên Khoa 2 và Chuyên Khoa 1. Trong từng loại hình đào tạo, các học phần thiết

kế chuyên sâu phù hợp với chuyên ngành và mang tính liên thông giữa các loại hình từ

Thạc sĩ lên Tiến sĩ hoặc Chuyên Khoa 1 lên Chuyên Khoa 2.

 Khoa cũng tham gia vào nhiều dự án hợp tác nghiên cứu với các trường đại học trong và

nước; thực hiện nghiên cứu theo đặt hàng của doanh nghiệp và các tổ chức xã hội nghề

nghiệp.

 Hoạt động đào tạo liên tục, hợp tác nghiên cứu là cơ hội để giảng viên của Khoa cập

nhật liên tục kiến thức mới, xu hướng nghiên cứu mới trên thế giới và giúp giảng viên

cũng như Khoa tăng được số lượng bài báo khoa học, đặc biệt là bài báo khoa học đăng

trên các tạp chí quốc tế uy tín. Đồng thời giúp tăng thu nhập cho giảng viên tham gia

giảng dạy, điều hành, quản lý.
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Điểm mạnh

 Khoa có kế hoạch triển khai các lớp đào tạo liên tục, có kênh truyền thông để thông tin

đến các đối tượng phù hợp.

 Khoa Dược có mối quan hệ tốt với các Sở y tế/viện/trung tâm nghiên cứu/trường đại

học/doanh nghiệp trong nước và một số trường đại học nước ngoài.

 Khoa Dược phối hợp tốt với Trung tâm Đào tạo nhân lực Y tế theo nhu cầu xã hội trong

việc tổ chức tuyển sinh, quản lý đào tạo.

 Giảng viên của Khoa được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn chuyên sâu và có

đam mê nghiên cứu khoa học.

Điểm yếu

 Các lớp đào tạo liên tục hiện nay chỉ giới hạn trong lĩnh vực dược lâm sàng, quản lý

dược; chưa mở rộng sang các lĩnh vực chuyên môn khác.

 Khoa chưa liên kết được các nhóm nghiên cứu lại với nhau để có thể thực hiện các

nhiệm vụ khoa học chuyên sâu.

 Việc đào tạo và nghiên cứu đang bị bó hẹp trong lĩnh vực chuyên môn Dược thuần tuý,

chưa có sự kết nối với các lĩnh vực khác trong ngành y tế.
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Cơ hội

 Quy định của Bộ Y tế yêu cầu các Dược sĩ phải tham gia đào tạo, cập nhật kiến thức

hàng năm.

 Việc triển khai đào tạo liên tục để cập nhật kiến thức chuyên môn cần được chú trọng

phát triển mạnh mẽ hơn để tận dụng được nguồn nhân lực chất lượng sẵn có và mở

rộng cơ hội hợp tác.

 Việc tổ chức đào tạo liên tục là xu thế.

Thách thức

 Khoa cần có cơ chế năng động hơn để thích nghi với những thay đổi sắp tới (nếu có).

 Sự cạnh tranh với các đơn vị khác vì theo Luật Dược thì các cơ sở đào tạo, Hội nghề

nghiệp đều có thể có chức năng tổ chức đào tạo liên tục.
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Đề xuất các kiến nghị

 Cần thành lập bộ phận có nhiệm vụ tìm hiểu, khai thác nhu cầu đào tạo theo nhu cầu xã

hội, nhu cầu doanh nghiệp cũng như nhiệm vụ chính trị.

 Liên hệ chặt chẽ với các cơ quan Y tế như Sở Y tế để phối hợp tổ chức các lớp đào tạo

cho địa phương.

 Phối hợp với các chuyên gia thuộc các lĩnh vực có liên quan trong tổ chức đào tạo bồi

dưỡng kiến thức.

 Phải luôn được đầu tư để đảm bảo là cơ sở tiên phong trong đào tạo chuyên sâu, đào

tạo các kỹ thuật tiên tiến và hiện đại của lĩnh vực dược.

Đơn vị ĐBCLGD Khoa Dược Đại học Y Dược TP. HCM



Tiêu chuẩn 8: Hợp tác quốc tế (1 tiêu chí) 

68

Khoa thiết lập chiến lược phát triển hợp tác quốc tế (bao gồm các chương trình trao đổi sinh

viên, trao đổi giáo viên và hợp tác trong nghiên cứu nếu có dịp). Đây là một cơ cấu hỗ trợ

cho sự hợp tác quốc tế trong trường Đại học

 Hợp tác quốc tế được ưu tiên ở mức độ Đại học và Khoa

 Việc trao đổi sinh viên được xây dựng, tổ chức và tài trợ trong Khoa và Đại học. Sinh

viên tham gia các chương trình trao đổi là những người được tuyển chọn.

 Giám sát, theo dõi sinh viên trong thời gian lưu trú ở nước ngoài và các sinh viên nước

ngoài đến với Khoa

 Sự trao đổi giảng viên đến và đi giúp thúc đẩy sự cộng tác trong đào tạo và nghiên cứu.
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Đại học Y Dược TP. HCMĐơn vị ĐBCLGD Khoa Dược

Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của Khoa là gì ?

 Khoa Dược luôn chú trọng công tác ĐBCLGD, hướng đến kiểm định chất lượng

CTĐT, giúp Khoa nhận ra các mặt mạnh, các tồn tại trong hoạt động để từ đó xây

dựng kế hoạch cải tiến khắc phục các tồn tại nhằm không ngừng nâng cao chất lượng

quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đáp ứng các mục

tiêu của Khoa.

 Trước xu thế đổi mới, hòa nhập khu vực và thế giới, yêu cầu công nhận lẫn nhau

trong khu vực, Khoa Dược càng nhận thức tính cấp thiết và tầm quan trọng của công

tác ĐBCL, tự đánh giá và kiểm định chất lượng.

 Khoa đã xây dựng hệ thống ĐBCL bên trong, tự đánh giá và đã nộp Báo cáo tự đánh

giá CTĐT theo Bộ Tiêu chuẩn CIDPHARMEF vào năm 2014 và năm 2019.

 Hoạt động tự đánh giá đã giúp nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giảng viên,

các viên chức khác và cả sinh viên về ĐBCL

 Hoạt động Tự đánh giá định kỳ và Kiểm định chất lượng giáo dục là yêu cầu bức thiết

và trở thành mục tiêu quan trọng mà Khoa đặt ra trong giai đoạn hiện nay và trong Kế

hoạch chiến lược phát triển từ 2020 đến 2025 và những năm tiếp theo.
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Đại học Y Dược TP. HCMĐơn vị ĐBCLGD Khoa Dược

Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của Khoa là gì ?

 Trong năm 2019, hoạt động tự đánh giá CTĐT được thực hiện dựa trên bộ

tiêu chuẩn CIDPHARMEF 2017, bao gồm các nội dung sau:

 Mô tả, phân tích và đưa ra những nhận định để làm rõ thực trạng đào tạo

của Khoa.

 Chỉ ra những điểm mạnh, điểm tồn tại, cơ hội và thách thức của Khoa.

 Phân tích các nguyên nhân về những điểm tồn tại của Khoa.

 Đưa ra các kiến nghị để phát huy mặt mạnh và những giải pháp khắc

phục các tồn tại nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng các hoạt động đào

tạo của Khoa

70
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Đại học Y Dược TP. HCMĐơn vị ĐBCLGD Khoa Dược

Các Tiêu chuẩn đánh giá CTĐT của CIDPHARMEF ? Định hướng sắp tới theo tiêu

chuẩn của tổ chức nào trên thế giới ?

Bộ tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá CTĐT (2017): 8 tiêu chuẩn, 27 tiêu chí

1.Môi trường Khoa Dược

2.Sứ mạng, mục tiêu của Khoa

3.Tổ chức và quản lý

4.Chương trình đào tạo

5.Sinh viên

6.Nguồn lực nội tại

7.Đào tạo chuyên sâu

8.Hợp tác quốc tế

Định hướng sắp tới: Bộ tiêu chuẩn AUN-QA 3.0
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Đại học Y Dược TP. HCMĐơn vị ĐBCLGD Khoa Dược

Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của Trường ? Sứ mạng của Khoa ?

 Sứ mạng: “Đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao; nghiên cứu khoa

học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ tiên tiến đóng góp hiệu quả vào sự

nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”

 Tầm nhìn: “Phát triển nhà trường thành đại học khoa học sức khỏe hàng

đầu Việt Nam, ngang tầm các đại học trong khu vực”

 Giá trị cốt lõi: “Chuyên nghiệp - Chất lượng - Năng động - Sáng tạo”

 Sứ mạng của Khoa: “KHOA DƯỢC - ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM là trung

tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, phát triển và

áp dụng các kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực dược; đóng góp vào sự nghiệp

chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần nâng cao nền dược học Việt Nam”
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Câu hỏi phỏng vấn và gợi ý trả lời

Đại học Y Dược TP. HCMĐơn vị ĐBCLGD Khoa Dược

Thầy/Cô có tham gia ý kiến rà soát, bổ sung, điều chỉnh mục tiêu đào tạo

của Khoa không? Năm nào? Và có thay đổi điều gì không?

 Có

 Mục tiêu đào tạo của Khoa được xác định cụ thể, được rà soát, bổ sung, sửa

đổi nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và sự phát triển không ngừng của

khoa học kỹ thuật với sự đóng góp của các giảng viên và Hội đồng Khoa học

Đào tạo.

 Từ năm 1976 đến nay, mục tiêu đào tạo đã được rà soát, bổ sung và điều

chỉnh gắn với mỗi lần thay đổi chương trình đào tạo của từng ngành. Các lần

thay đổi lớn về chương trình đào tạo vào các năm 2001, 2010, 2012, 2016.

 Trong năm 2012, Khoa cũng đã rà soát lại mục tiêu và chương trình đào tạo

được xây dựng theo chương trình khung mới ban hành năm 2012 của Bộ

Giáo dục và Đào tạo

73



Câu hỏi phỏng vấn và gợi ý trả lời

Đại học Y Dược TP. HCMĐơn vị ĐBCLGD Khoa Dược

Nguyên tắc xây dựng sứ mạng của Khoa Dược ? Sự khác biệt giữa Sứ

mạng Khoa Dược trước đây và hiện nay ?

 Nguyên tắc: Sứ mạng Khoa Dược được xác định cụ thể, được rà soát, bổ

sung, sửa đổi nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và sự phát triển không

ngừng của ngành dược với sự đóng góp của các giảng viên và Hội đồng

Khoa học Đào tạo Khoa Dược, các bên liên quan bên ngoài như nhà tuyển

dụng.

 Sứ mạng Khoa Dược

 Trước đây (trước năm 2008): đào tạo nguồn nhân lực y tế

 Hiện nay: đào tạo nguồn nhân lực dược CHẤT LƯỢNG CAO
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Đại học Y Dược TP. HCMĐơn vị ĐBCLGD Khoa Dược

Thầy/Cô có xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện mục tiêu của trường

theo ngành Thầy/Cô đang dạy không và năm học qua xem xét kết quả đạt

không ? và có kế hoạch hành động cải tiến khắc phục những tồn tại nào

không?

 Có

 Mục tiêu của Trường được phổ biến và được triển khai thực hiện nghiêm túc

và hiệu quả.

 Mục tiêu đào tạo: trên cơ sở mục tiêu chung, Khoa Dược cụ thể hóa thành

mục tiêu đào tạo Dược sĩ, là cơ sở để triển khai xây dựng nội dung của

Chương trình đào tạo, mục tiêu và nội dung của các môn học. Chương trình

đào tạo dược sĩ chi tiết của Khoa đã được triển khai
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Đại học Y Dược TP. HCMĐơn vị ĐBCLGD Khoa Dược

Thầy/Cô có xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện mục tiêu của trường theo

ngành Thầy/Cô đang dạy không và năm học qua xem xét kết quả đạt không ? và

có kế hoạch hành động cải tiến khắc phục những tồn tại nào không?

 Năm 2015, Khoa thực hiện đề tài: “KHẢO SÁT SỰ PHÙ HỢP CHUẨN ĐẦU RA, MỤC

TIÊU ĐÀO TẠO VÀ SỨ MẠNG CỦA KHOA DƯỢC - ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM VỚI

CÁC BÊN LIÊN QUAN” nhằm giúp Khoa Dược dự thảo đề xuất các nội dung về

chuẩn đầu ra, mục tiêu và sứ mạng cho phù hợp với các bên liên quan.

 Kết quả khảo sát cho thấy 100% các cơ quan tuyển dụng (n = 108 bao gồm khoa

dược bệnh viện, công ty dược, xí nghiệp dược, văn phòng đại diện công ty dược,

viện/trung tâm kiểm nghiệm) đều đồng ý và hoàn toàn đồng ý với sứ mạng, mục tiêu

đào tạo của Khoa

 Những tồn tại: chưa chú ý mối quan hệ hữu cơ giữa 3 giai đoạn: Xác định Mục tiêu

đào tạo - Chuẩn đầu ra – Chương trình đào tạo. Chưa khảo sát có hệ thống thực tế

năng lực, kiến thức, kỹ năng, thái độ cần có theo vị trí việc làm.

 Kế hoạch hành động: chứng minh được mức độ sát hợp giữa 3 yếu tố: Mục tiêu đào

tạo - Chuẩn đầu ra – Chương trình đào tạo. Tiến hành các khảo sát thực tế năng lực,

kiến thức, kỹ năng, thái độ cần có theo vị trí việc làm. làm cơ sở để xây dựng mục tiêu

đào tạo theo định hướng chuyên ngành.
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Đại học Y Dược TP. HCMĐơn vị ĐBCLGD Khoa Dược

Cơ cấu tổ chức của Khoa Dược ?

Cơ cấu tổ chức cấp Khoa phù hợp với cơ

cấu tổ chức của nhà trường. Cấp khoa

gồm ban chủ nhiệm khoa, hội đồng khoa

học và đào tạo, các đoàn thể chính trị xã

hội, các ban chức năng, các bộ môn và

các đơn vị trực thuộc (đến thời điểm năm

2018)
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Đại học Y Dược TP. HCMĐơn vị ĐBCLGD Khoa Dược

Hệ thống văn bản chỉ đạo các hoạt động của trường và Khoa có hiệu quả

liên quan đến nhiệm vụ của Thầy/Cô không ?

 Có. Hệ thống văn bản về tổ chức, quản lý các hoạt động được triển khai thực

hiện có hiệu quả tại các đơn vị của trường/khoa

 Trách nhiệm và quyền hạn của tập thể lãnh đạo và cá nhân gồm cán bộ quản

lý, giảng viên, nhân viên được phân định rõ ràng, được cụ thể hóa trong quy

chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ

tích cực cho công tác quản lý và điều hành.
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Đại học Y Dược TP. HCMĐơn vị ĐBCLGD Khoa Dược

Nhà trường có triển khai các hoạt động đánh giá, tự đánh giá của cán bộ, giảng viên

và nhân viên theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao không ?

 Có

 Quy chế về thi đua, khen thưởng

 Quyết định ban hành chi tiết về chế độ làm việc của giảng viên, giáo viên và cách tính

giờ chuẩn giảng dạy trung học, đại học và sau đại học

 Kết quả đánh giá cán bộ viên chức hành năm

 Thống kê cá nhân đạt danh hiệu thi đua trong các năm

 Báo cáo đánh giá phân loại CBVC và người lao động hàng năm
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Đại học Y Dược TP. HCMĐơn vị ĐBCLGD Khoa Dược

Năng lực chuyên môn của Thầy/Cô là giảng viên hiện nay có đáp ứng theo

chức năng nhiệm vụ được giao không ? Và Thầy/Cô có kế hoạch gì nâng

cao trình độ đáp ứng yêu cầu chương trình đào tạo chất lượng cao về

chuyên ngành đang dạy không ?

 Thầy/Cô tự trả lời

 Gợi ý:

 Tu nghiệp chuyên môn ngắn hạn ở nước ngoài

 Tham gia các buổi sinh hoạt khoa học kỹ thuật

 Tham gia Hội nghị trong và ngoài nước

 Hợp tác nghiên cứu trong và ngoài nước

 ……..
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Đại học Y Dược TP. HCMĐơn vị ĐBCLGD Khoa Dược

Hệ thống ĐBCL bên trong của nhà trường ? của Khoa ?

 Trường có Phòng ĐBCLGD

 Khoa có Ban ĐBCLGD

 Khoa Dược, ngoài Ban ĐBCLGD còn có các tổ ĐBCLGD tại các

Bộ môn,

 Phụ trách tổ ĐBCLGD tại các bộ môn là chủ nhiệm bộ môn.

81
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Đại học Y Dược TP. HCMĐơn vị ĐBCLGD Khoa Dược

Các chương trình đào tạo Thầy/Cô đang dạy có được thiết kế một cách hệ

thống về mục tiêu, chuẩn đầu ra, cấu trúc chương trình và phân bổ nội

dung môn học không ?

 Có. Hiện nay Khoa Dược có các CTĐT sau đây: hệ chính quy 5 năm, hệ liên

thông chính quy 4 năm và hệ văn bằng 2 chính quy 3 năm

 Tất cả CTĐT của Khoa đều có cùng mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra về kiến

thức, kỹ năng và thái độ mà sinh viên tốt nghiệp phải đạt được

 Tất cả các chương trình được thiết kế có hệ thống, có cấu trúc hợp lý giữa

các khối kiến thức do được xây dựng trên cơ sở chương trình khung của Bộ

GD và ĐT

 CTĐT còn bao gồm các học phần đặc trưng của ngành dược và các định

hướng chuyên ngành. Điều này phản ánh thế mạnh của Khoa và cần thiết để

đáp ứng yêu cầu đa dạng của thực tiễn ngành dược.
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Đại học Y Dược TP. HCMĐơn vị ĐBCLGD Khoa Dược

Thầy/Cô có nhận được đóng góp đánh giá của cán bộ quản lý/đồng nghiệp

về phương pháp, quy trình, chất lượng giảng dạy như thế nào năm qua ?

 Có

 Khoa Dược đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên qua một số tiêu

chuẩn chung như sau:

 Có đề cương chi tiết môn học theo đúng quy định: gồm chuẩn đầu ra đúng

theo mục tiêu, sứ mạng phương pháp giảng dạy tích cực, phương pháp

đánh giá …

 Có ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn bài giảng, giảng E-learning.

 Nội dung sát hợp và phù hợp năng lực trình độ, sự lồng ghép nội dung

môn học.

 Các đánh giá trên được thực hiện từ nhận xét của cán bộ quản lý, các đồng

nghiệp trong bộ môn kết hợp với việc xét chọn danh hiệu thi đua vào cuối

năm. Tuy nhiên, đánh giá này còn mang tính định tính nhiều hơn định lượng.
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Đại học Y Dược TP. HCMĐơn vị ĐBCLGD Khoa Dược

Nhà trường có chương trình cải tiến, đổi mới phương pháp giảng dạy

không ? Kết quả chương trình đào tạo nào có kết quả ?

 Có. Đổi mới phương pháp dạy và học được các khoa thực hiện dưới nhiều

hình thức khá phong phú.

 Khoa Dược chủ động cử các giảng viên tham gia các khóa học, tập huấn về

đổi mới phương pháp giảng dạy, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, lớp tập huấn

về đổi mới quản lý giáo dục của SEAMEO (5 giảng viên), lớp Bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm do Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức (75

giảng viên), lớp tập huấn về e-learning (14 giảng viên), tập huấn về sử dụng

bộ phần mềm Microsoft 365…. ; Xây dựng một số khóa học e-learning của

các môn học: Sinh học phân tử Dược, Hóa dược, Hóa lý dược, Ký sinh trùng,

Bào chế,…

 Áp dụng phương pháp dạy học tích cực cho các môn học định hướng chuyên

ngành. Triển khai đổi mới phương pháp đánh giá kết quả học tập của người

học.
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Đại học Y Dược TP. HCMĐơn vị ĐBCLGD Khoa Dược

CTĐT Thầy/Cô đang dạy có triển khai phương pháp và quy trình lượng giá

nào là lượng giá được kết quả học tập theo chuẩn đầu ra không ?

 Có. Phòng ĐBCLGD đã ban hành Hướng dẫn về việc thiết kế cấu trúc bộ đề

thi để đảm bảo việc lượng giá bám sát mục tiêu, phủ đều chương trình học và

phân bố hợp lý độ khó dễ của các câu hỏi.

 Lý thuyết: chủ yếu là hình thức thi trắc nghiệm khách quan để lượng giá sinh

viên (Khoa Dược 90%). Tuy nhiên tùy theo đặc điểm môn học, có sự phối hợp

dạng câu hỏi trắc nghiệm + câu hỏi điền trống hoặc câu hỏi tình huống. Một số

bộ môn của Khoa Dược đã tiến hành cho SV kiểm tra giữa kỳ bằng hình thức

trắc nghiệm trên máy tính theo phần mềm của Trung tâm CNTT. Bên cạnh đó,

Khoa Dược đã triển khai phần mềm chấm trắc nghiệm để chấm thi kết thức

môn học, từ đó xây dựng cơ sở dữ liệu đánh giá đề thi có phù hợp với mục

tiêu, nội dung giảng dạy và chuẩn đầu ra. Các bộ môn đã tiến hành xây dựng

ngân hàng câu hỏi dựa trên cơ sở dữ liệu này.

 Thực hành: SV trải nghiệm nhiều hình thức thi như thi chạy bàn, thi vấn đáp

theo từng tình huống, thi kỹ năng trên quy trình tổng hợp, chiết xuất, sản xuất

thuốc và kiểm nghiệm…
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Đại học Y Dược TP. HCMĐơn vị ĐBCLGD Khoa Dược

CTĐT Thầy/Cô đang dạy có triển khai phương pháp nào giúp phát triển kỹ năng

thực hành và năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề thực tế sau khi ra trường ?

 Có.

 Sau mỗi bài thực hành, SV đều được đánh giá về kỹ năng thực hành, trả lời các câu

hỏi có liên quan đến nội dung thực hành và giải quyết vấn đề trong thực tiễn hành nghề

sau này cũng như có liên hệ thực tế của mỗi bài thực hành

 Cuối đợt thực hành: SV trải nghiệm nhiều hình thức thi như thi chạy bàn, thi vấn đáp

theo từng tình huống, thi kỹ năng trên quy trình tổng hợp, chiết xuất, sản xuất thuốc và

kiểm nghiệm…

 Kết quả khảo sát trên 100 nhà tuyển dụng của Ban ĐBCLGD từ tháng 1/2014 đến

tháng 12/2018 cho thấy kỹ năng chuyên môn của sinh viên tốt nghiệp tại Khoa Dược

như sau:

 Đáp ứng ngay yêu cầu công việc mà đơn vị phân công (60,8%)

 Cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc mà đơn vị phân công nhưng phải đào tạo

thêm (75,0%)

 Đáp ứng yêu cầu của công việc mà đơn vị phân công nhưng phải đào tạo lại hoặc

đào tạo bổ sung ít nhất 06 tháng (81,3%).
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Đại học Y Dược TP. HCMĐơn vị ĐBCLGD Khoa Dược

Thầy/Cô có thực hiện các hoạt động gì về đổi mới phương pháp dạy và

học, phương pháp kiểm tra đánh giá theo hướng khuyến khích tự học, tự

nghiên cứu và làm việc theo nhóm người học không ?

 Có.

 Tùy thuộc từng môn học, các bộ môn trong Khoa đều triển khai đổi mới

phương pháp dạy và học tích cực: học nhóm nhỏ, thuyết trình, đóng vai, học

dựa trên vấn đề, nghiên cứu tình huống …

 Phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học theo hướng tự học, tự

nghiên cứu, học nhóm nhỏ
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Đại học Y Dược TP. HCMĐơn vị ĐBCLGD Khoa Dược

Thầy/Cô có thông tin về người học sau tốt nghiệp để giúp rà soát mục tiêu

đào tạo mà Thầy/Cô đang dạy phù hợp với yêu cầu của xã hội không ?

 Có.

 Từ năm 2014 đến nay, Ban ĐBCLGD đã tiến hành khảo sát người học sau tốt

nghiệp về hoạt động đào tạo của Khoa.

 Kết quả khảo sát từ năm 2014 đến năm 2018 từ trên 1000 sinh viên dược

chính qui tốt nghiệp cho thấy:

 Sinh viên hài lòng về chất lượng đào tạo của khoa.

 CTĐT của khoa có mục tiêu rõ ràng và phù hợp với yêu cầu ngành nghề,

đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao.
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Đại học Y Dược TP. HCMĐơn vị ĐBCLGD Khoa Dược

Về CTĐT Thầy/Cô đang dạy có các yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng nghề và

yêu cầu nhân lực của thị trường lao động hiện nay khôngc? Và mức độ đáp ứng

như thế nào ? Có những thách thức và cơ hội phát triển nào ?

 Có.

 Năm 2015, Khoa thực hiện đề tài: “KHẢO SÁT SỰ PHÙ HỢP CHUẨN ĐẦU RA, MỤC

TIÊU ĐÀO TẠO VÀ SỨ MẠNG CỦA KHOA DƯỢC - ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM VỚI

CÁC BÊN LIÊN QUAN” nhằm giúp Khoa Dược dự thảo đề xuất các nội dung về chuẩn

đầu ra, mục tiêu và sứ mạng cho phù hợp với các bên liên quan.

 Kết quả khảo sát cho thấy trên 80% các cơ quan tuyển dụng (n = 108) đều đồng ý và

hoàn toàn đồng ý với Chuẩn đầu ra về kiến thức và kỹ năng của Khoa Dược. 100% các

cơ quan tuyển dụng đều đồng ý và hoàn toàn đồng ý với Chuẩn đầu ra về thái độ của

Khoa Dược. Khoa Dược cần bổ sung nội dung của 3 tiêu chuẩn vè kiến thức, 2 tiêu

chuẩn mới về kiến thức và 3 tiêu chuẩn mới về kỹ năng.

 Kết quả này khẳng định thế mạnh của Khoa trong việc đào tạo dược sĩ chất lượng cao,

có kỹ năng kiến thức và chuyên môn cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc mà đơn vị

phân công. Đây cũng là cơ sở để xây dựng chuẩn đầu ra của dược sĩ tốt nghiệp tại

Khoa Dược.
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Đại học Y Dược TP. HCMĐơn vị ĐBCLGD Khoa Dược

Bộ môn Thầy/Cô có mời giảng viên đơn vị khác giảng dạy không ? Và

chiếm tỷ lệ % bao nhiêu so tổng số tiết giảng của Bộ môn ?

Thầy/Cô tự trả lời
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Đại học Y Dược TP. HCMĐơn vị ĐBCLGD Khoa Dược

Tỷ lệ giảng viên/người học tại Khoa của Thầy/Cô đang dạy đạt

yêu cầu không ?

Tỷ lệ giảng viên trên người học của Khoa Dược: 15 SV/GV
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Đại học Y Dược TP. HCMĐơn vị ĐBCLGD Khoa Dược

Trình độ ngoại ngữ của đội ngũ giảng viên nhà trường đáp

ứng nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học đối với SV

nước ngoài không ? (nếu có)

 Có

 Về trình độ ngoại ngữ 100% giảng viên đáp ứng tiêu chuẩn, yêu

cầu cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

 Tất cả GS, PGS, TS có thể giao tiếp được về chuyên môn bằng

ít nhất một ngoại ngữ, chủ yếu là tiếng Anh, có thể tham dự hội

thảo, hội nghị, tham quan, học tập ở nước ngoài.
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Đại học Y Dược TP. HCMĐơn vị ĐBCLGD Khoa Dược

Bộ môn Thầy/Cô có kế hoạch gì để cân bằng đội ngũ giảng

viên có kinh nghiệm và trẻ hóa không ?

 Có

 Hiện tuổi trung bình của giảng viên tính chung cho cả trường

khoảng 40 tuổi, tỷ lệ cao nhất ở nhóm tuổi 30-40, sau đó là nhóm

tuổi 41-50, nhóm 51-60 và < 30 tương đương nhau.

 Thầy/Cô bổ sung tuổi trung bình của giảng viên bộ môn

 Tỷ lệ này đảm bảo cân bằng về kinh nghiệm công tác chuyên

môn (không trẻ hóa, không già hóa và có ít nhất 15 năm thâm

niên công tác)
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Đại học Y Dược TP. HCMĐơn vị ĐBCLGD Khoa Dược

Nhà trường có quy định, chính sách và kinh phí để hỗ trợ về giảng viên trẻ

được đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn theo yêu cầu của nhà trường?

 Có

 Để trẻ hóa đội ngũ giảng viên, hàng năm trường tuyển thêm khoảng 5% số

lượng giảng viên từ các học viên sau đại học. Đây là lực lượng chính tiếp thu

những kinh nghiệm từ các giảng viên đi trước thông qua hình thức dự giờ, trợ

giảng, hướng dẫn tập sự, được đào tạo tốt, có khả năng tiếp cận khoa học kỹ

thuật nhanh, là đội ngũ kế thừa của Khoa.
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Đại học Y Dược TP. HCMĐơn vị ĐBCLGD Khoa Dược

Thầy/Cô có cung cấp công khai thông tin cho người học hiểu rõ về CTĐT, các quy

định trong Quy chế đào tạo, nội dung, mục tiêu của khóa học và những tiêu chuẩn

để tốt nghiệp không ?

 Có

 Mỗi sinh viên khi làm hồ sơ nhập học đều được cấp tài liệu “Quy chế đào tạo của Bộ

GD&ĐT” và quyển “Sổ tay sinh viên”

 Trên website của khoa: Cung cấp các thông tin công khai về cơ sở vật chất, về đội ngũ

giảng viên, về chuẩn đầu ra, đề cương chi tiết môn học, lịch học cụ thể, tất cả các văn

bản có liên quan

 Vào đầu năm học, Nhà trường tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” cho toàn bộ

sinh viên. Ban Đào tạo các Khoa phổ biến kế hoạch học tập trong năm, lịch học. Sinh

viên cũng được cung cấp đề cương chi tiết học phần các môn học trong năm đó, hình

thức thi, kiểm tra và đánh giá từng học phần của môn học. Nội dung, phương pháp

giảng dạy và lượng giá của từng môn học được công bố trong buổi học đầu tiên.

 Tổ chức tiếp đón sinh viên mới: Ban Chủ nhiệm Khoa giới thiệu về khoa, về ngành

nghề, về vị trí việc làm. Ban Đào tạo hướng dẫn thực hiện các chế độ chính sách xã

hội. Giáo viên Chủ nhiệm/Cố vấn học tập lớp giới thiệu về phương pháp học tập, xây

dựng kế hoạch học tập
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Đại học Y Dược TP. HCMĐơn vị ĐBCLGD Khoa Dược

Thầy/Cô đã biết văn bản quy định việc người học tham gia đánh giá chất

lượng giảng dạy và chất lượng chương trình đào tạo không ?

 Biết

 Hoạt động lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng

viên đã được quy định trong hoạt động của hệ thống đảm bảo chất lượng giáo

dục bên trong.

 Giảng viên được tập huấn về phương pháp sư phạm, sư phạm y học và nhận

thức được “Người học tham gia đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên

khi kết thúc môn học” là một khâu quan trọng trong quá trình dạy và học

 Hàng năm, Khoa tiến hành khảo sát sinh viên năm cuối, cựu sinh viên, nhà

tuyển dụng về chất lượng CTĐT.

 Ngoài ra, Khoa cũng có sự đánh giá chất lượng giảng dạy của các giảng viên

qua các kênh phản ánh của hệ thống Đoàn/Hội, hệ thống chi bộ sinh viên tại

các lớp, qua cuộc họp đối thoại khoa - sinh viên sau mỗi học kỳ và diễn đàn

sinh viên trên mạng
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Người học có được khảo sát ý kiến về chất lượng giảng dạy của giảng viên không ?

phương pháp và quy trình như thế nào có hợp lý và có giúp Thầy/Cô cải tiến chất

lượng giảng dạy không ?

 Có

 Khoa (Ban ĐBCL) đã triển khai lấy ý kiến người học qua phiếu đánh giá khóa học

(dành cho SV mới tốt nghiệp, cựu sinh viên) và phiếu đánh giá hoạt động giảng dạy

của giảng viên, môn học (dành cho người học).

 Ngoài ra, Khoa cũng có sự đánh giá chất lượng giảng dạy của các giảng viên qua các

kênh phản ánh của hệ thống Đoàn/Hội, hệ thống chi bộ sinh viên tại các lớp, qua cuộc

họp đối thoại khoa - sinh viên sau mỗi học kỳ và diễn đàn sinh viên trên mạng

 Quy trình khảo sát: theo quy trình PDCA: Phiếu đánh giá  xử ký thống kê kết quả

khảo sát  viết báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát  gửi Ban Chủ nhiệm Khoa và

Trưởng Bộ môn  Trưởng Bộ môn tổ chức họp rút kinh nghiệm  Tiếp tục kháo sát

năm học sau  …  …  so với kết quả khảo sát năm trước để đánh giá việc cải

tiến chất lượng giảng dạy

97



Câu hỏi phỏng vấn và gợi ý trả lời

Đại học Y Dược TP. HCMĐơn vị ĐBCLGD Khoa Dược

Thầy/Cô có biết tỷ lệ bỏ học của sinh viên Khoa Dược ?

 Tỷ lệ sinh viên bỏ học do không đạt kết quả học tập rất thấp (<

1%), chủ yếu nghỉ học vì sức khỏe

Thầy/Cô có biết tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp

12 tháng ?

 Biết, khoảng 95%
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Trong 5 năm qua Thầy/Cô có những kết quả nghiên cứu nào

cho đăng báo trong nước / quốc tế không ? nghiên cứu không

? Thầy/Cô có sử dụng những kết quả nghiên cứu nào vào bài

giảng cho SV đại học, sau đại học không ?

 Thầy/Cô tự trả lời

Thầy/Cô có biết tỷ lệ số bài báo/giảng viên ?

 Trong 5 năm gần đây: 1,5 bài báo/giảng viên
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Thầy/Cô có những khó khăn gì khi đăng báo trong các tạp chí quốc tế (ISI,

SCOPUS) ?

 Gợi ý trả lời

 Kinh phí nghiên cứu, đăng bài

 Cơ sở nghiên cứu và thiết bị nghiên cứu

 Chất lượng công trình nghiên cứu: tính mới

 Hạn chế ngoại ngữ

 ……….

 Nhà trường và Khoa: khen thưởng bài được đăng tạp chí quốc tế, hỗ trợ

kinh phí tham gia Hội nghị quốc tế và khu vực
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Thầy/Cô tham gia các hội thảo quốc tế trong nước hay nước ngoài

trong 5 năm qua không ?

 Thầy/Cô tự trả lời

 Gợi ý trả lời:

 Hội nghị KHKT Dược thường niên

 Hội nghị Dược Đông Dương/Asean PharmNET

 Hội nghị Analytica

 Hội nghị khác …………
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Thầy/Cô có biết những lợi ích gì của Trường/Khoa qua hợp tác với nước

ngoài trong 5 năm qua là gì không ?

 Biết

 Thông qua chương trình hợp tác với Đại Học Y khoa Hoa Kỳ (Harvard Medical

School), Khoa Y đã xây dựng thành công đổi mới Chương trình đào tạo Khoa

Y, được chấp thuận bởi Bộ Giáo Dục và Đào tạo

 Đào tạo được nhiều giáo viên theo chương trình tiên tiến của nước ngoài, nhờ

đó tốc độ chuẩn hóa, đào tạo đội ngũ giảng viên nhanh hơn.

 Các hoạt động hợp tác quốc tế về NCKH đã cho phép giảng viên, sinh viên

trường có điều kiện trao đổi học thuật và kích thích các hoạt động đổi mới

giáo dục và nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực nghiên cứu và tiếp cận

với các hướng nghiên cứu của nước ngoài.

 Trang thiết bị của nhiều labo được hiện đại hóa qua các dự án như dự án

ADB…
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Thầy/Cô có được trang bị đầy đủ các phương tiện kỹ thuật để phục vụ cho

công tác giảng dạy không ? và có nguồn tài liệu liên kết các thư viện trong

nước và nước ngoài ?

 Có

 Trang thiết bị dạy học đáp ứng cơ bản nhu cầu giảng dạy của GV: toàn bộ

giảng đường được trang bị hệ thống multimedia; phòng thực tập có đầy đủ

dụng cụ phục vụ học thực tập và đáp ứng cơ bản việc NCKH.

 Khoa có wifi miễn phí dành cho GV, SV truy cập với đường truyền tốc độ 200

Mbps đồng thời phòng đọc Khoa Dược có 40 máy tính kết nối internet phục vụ

việc tra cứu tài liệu và NCKH.

 Thư viện trường có CSDL HINARI được WHO cấp quyền truy cập cho trường.

Thư viện đã và đang tăng cường quan hệ hợp tác khai thác tài liệu với các

thư viện thuộc các trường đại học trong ngành y, dược trên cả nước

 Thư viện Khoa Dược có đăng ký dịch vụ bạn đọc với Trung tâm Thông tin

Khoa học và Công nghệ Quốc gia để khai thác các tạp chí nước ngoài
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Thư viện Trường/ Khoa có đủ nguồn sách, báo, tài liệu đối với hoạt động

giảng dạy, tự học và nghiên cứu trong chuyên ngành Thầy/Cô đang dạy ?

 Có. Theo khảo sát cuối năm 2016, nguồn học liệu phục vụ cho các chuyên

ngành đào tạo của trường đáp ứng tương đối nhu cầu học tập, giảng dạy và

NCKH của người học và CB - GV toàn trường.

 Thư viện trường có đầy đủ sách, giáo trình và tài liệu tham khảo tiếng Việt và

tiếng nước ngoài phục vụ cho 13 Chương trình đào tạo của Nhà trường. Tất

cả các môn học có tạp chí khoa học tiếng nước ngoài. Ngoài ra, thư viện có

hệ thống tạp chí chuyên ngành đầy đủ để phục vụ cho nhu cầu của bạn đọc

toàn trường.

 Thư viện trường có thư viện điện tử được nối mạng internet với máy tính có

cấu hình mạnh, đường truyền ổn định phục vụ cho nhu cầu tra cứu, truy cập

internet.

 Phòng đọc Khoa Dược có cơ sở dữ liệu các đề tài được số hóa, có nguồn

ebooks phục vụ cho việc giảng dạy.
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Phòng học/ thực tập có đáp ứng đủ theo số lượng người học đại học/ sau

đại học ?

 Có. Khoa Dược có đủ số giảng đường, phòng thực hành và phòng thí nghiệm

phục vụ cho dạy, học và nghiên cứu khoa học.

 Mỗi bộ môn đều có ít nhất một phòng thực hành để giảng dạy thực hành và

thực hiện NCKH.

 Khoa Dược có các cơ sở thực tế tại các bệnh viện, nhà thuốc, xí nghiệp

dược, viện/trung tâm Kiểm nghiệm cho sinh viên trên khắp các quận (huyện)

của thành phố và các tỉnh lân cận.
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Thầy/Cô có biết khuôn viên Khoa Dược từ trước đến nay như

thế nào ? Có mở rộng ?

 Diện tích gần như không đổi

 Cơ sở vật chất bên trong thay đổi nhiều (thiết bị, phương tiện

giảng dạy và thực hành, giảng đường, sân bải, …)

 Tương lại: xây dựng cơ sở 2 tại Đồng Nai
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Xin nêu 3 điều mà Quý Thầy/Cô mong nhà trường và Khoa xem

xét và giải quyết trong thời gian sớm nhất ?

 Thầy/Cô đề xuất.

107



Thời gian phỏng vấn thử
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Ngày Thời gian
Đối tượng

phỏng vấn thử

Người phụ

trách
Địa điểm

26/11/2019

09:00 –

11:00

Giảng viên tuyển

dụng trong 5 năm

và 1 GV/Bộ môn
PGS. Nguyễn

Đức Tuấn và

PGS. Trần Văn

Thành

Phòng hội

thảo

14:00 –

16:00

Đại diện sinh viên

các khối lớp và

nhóm SV viết báo

cáo tự đánh giá

Phòng họp

Khoa Dược
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Giải đáp thắc mắc
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???
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