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BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

NGÀNH DINH DƯỠNG TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 988.1/QĐ-YDTB ngày 23/07/2021 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Y Dược Thái Bình) 

 

I. Thông tin chung  

1. Tên trường/cơ sở cấp bằng: Trường Đại học Y Dược Thái Bình. 

2. Cơ sở đào tạo, giảng dạy: Trường Đại học Y Dược Thái Bình. 

3. Tên chương trình đào tạo  

- Tên tiếng Việt: DINH DƯỠNG 

- Tên tiếng Anh: Nutrition 

4. Thông tin về kiểm định: Trường đã được cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu 

chuẩn chất lượng giáo dục theo Quyết định số 92/QĐ-KĐCLGD ngày 29/6/2018 của 

Giám đốc Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội Các trường Đại học 

cao đẳng Việt Nam. 

5. Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

6. Ngành đào tạo: Dinh dưỡng 

7. Mã ngành đào tạo: 8720401 

8. Thời gian đào tạo: 18 tháng 

9. Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt 

10. Hình thức đào tạo: Chính quy 

11. Danh hiệu văn bằng 

- Tên tiếng Việt: Thạc sĩ Dinh dưỡng 

- Tên tiếng Anh: Master of Nutrition 
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II. Mục tiêu chương trình đào tạo (Program Educational Objective - PEO)  

Mục tiêu  
Mô tả mục tiêu 

Người học sau khi tốt nghiệp: 

Phù hợp 

Sứ 

mạng  
Tầm 

nhìn  

Luật 

Giáo dục 

Đại học  

I. Kiến thức 

PEO 1 Hiểu và vận dụng được các kiến thức 

chung , kiến thức chuyên hành trong thực 

hành về nghiên cứu khoa học trong lĩnh 

vực dinh dưỡng và an toàn thực phẩm 

x  x 

PEO 2 Hiểu và vận dụng được vai trò,  nhu cầu 

dinh dưỡng cho các đối tượng và nguyên 

tắc dinh dưỡng trong dự phòng và điều trị 

các bệnh mạn tính do dinh dưỡng và liên 

quan đến dinh dưỡng. 

 x  

PEO 3 Hiểu và vận dụng được các phương pháp 

và công cụ sàng lọc, đánh giá tình trạng 

dinh dưỡng cho người bệnh và cộng đồng. 
x x  

PEO 4 Phân tích được nguy cơ ô nhiễm thực 

phẩm và các giải pháp quản lý đảm bảo an 

toàn thực phẩm, phòng chống nguy cơ ô 

nhiễm thực phẩm và kiểm soát bệnh 

truyền qua thực phẩm 

x x  

PEO 5 Trình bày được các phương pháp, nội 

dung và cách tổ chức tư vấn, truyền 

thông, giáo dục về dinh dưỡng và ATTP 

cho người bệnh và cộng đồng 

 x  

PEO 6 Hiểu được chức năng nhiệm vụ, quy trình 

hoạt động khoa dinh dưỡng và đảm bảo 

an toàn thực phẩm tại các bếp ăn bệnh 

viện, các bếp ăn tập thể và các cơ sở dịch 

vụ ăn uống công cộng. 

 x  

II. Kỹ năng 

PEO 7 Thực hiện được quy trình chăm sóc dinh 

dưỡng bao gồm đánh giá, các yếu tố nguy 

cơ thiếu và thừa dinh dưỡng, chẩn đoán, 

can thiệp dinh dưỡng cho các đối tượng 

tại cộng đồng và bệnh viện 

x   

PEO 8 Thực hiện được một số kỹ thuật và các 

hoạt động giám sát, đánh giá, kiểm soát 
x   
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các mối nguy, các yếu tố liên quan đến ô 

nhiễm thực phẩm và bệnh truyền qua thực 

phẩm 

PEO 9 Thực hiện được các hoạt động tư vấn, 

truyền thông giáo dục về dinh dưỡng & an 

toàn thực phẩm. 
x   

PEO 10 Thực hiện điều tra, giám sát, đánh giá 

hiệu quả của các chương trình can thiệp 

dinh dưỡng và an toàn thực phẩm tại bệnh 

viện và cộng đồng. 

x   

PEO 11 Phát hiện được vấn đề  nghiên cứu và áp 

dụng được các phương pháp nghiên cứu 

khoa học để xây dựng đề cương nghiên 

cứu và thực hiện các cuộc điều tra, các dự 

án, đề tài nghiên cứu khoa học và viết 

được bài báo khoa học liên quan đến dinh 

dưỡng và an toàn thực phẩm. 

x   

PEO 12 Tham gia xây dựng chương trình, biên 

soạn giáo trình, giảng dạy đại học chuyên 

ngành dinh dưỡng và an toàn thực phẩm 

x   

III. Thái độ 

PEO 13 Tuân thủ các quan điểm chỉ đạo của Đảng 

và Nhà nước trong công tác y tế và an 

toàn thực phẩm. 
 x  

PEO 14 Tôn trọng và biết lắng nghe ý kiến của 

người bệnh và cộng đồng về nhu cầu 

chăm sóc sức khỏe. 
 x  

PEO 15 Luôn luôn chú trọng trong việc xây dựng 

chế độ ăn phù hợp với các nhóm đối 

tượng và nhóm bệnh lý khác nhau 
 x  

PEO 16 Chú trọng đến vấn đề an toàn thực phẩm 

tại bệnh viện cũng như cộng đồng 
 x  

PEO 17 Tuân thủ các yêu cầu đạo đức nghề 

nghiệp chăm sóc dinh dưỡng và an toàn 

thực phẩm trong nâng cao, bảo vệ và 

chăm sóc sức khỏe ở cộng đồng và bệnh 

viện.  

 x  

PEO 18 Trung thực, khách quan, có tinh thần học 

tập và nghiên cứu khoa học, nâng cao 

trình độ. 
 x  
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III. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (Program Learning Outcome - PLO) 

Chuẩn 
đầu ra 

Mô tả chuẩn đầu ra 

Người học tại thời điểm tốt nghiệp: 

Phân loại 

Chuẩn 
đầu ra 
chung  

Chuẩn 
đầu ra  
chuyên 

biệt  

I. Kiến thức 

PLO 1 
Vận dụng được kiến thức triết học, đường lối, chính 

sách của Đảng trong thực hành nghề nghiệp 
x  

PLO 2 

Hiểu và vận dụng được vai trò và nguyên tắc dinh 

dưỡng dự phòng và điều trị các bệnh lý liên quan đến 

dinh dưỡng  

 x 

PLO 3 

Hiểu và vận dụng được một số kỹ thuật và các hoạt 

động giám sát, đánh giá, kiểm soát các mối nguy, các 

yếu tố liên quan đến ô nhiễm thực phẩm và bệnh 

truyền qua thực phẩm 

 x 

PLO 4 

Hiểu được chức năng nhiệm vụ, quy trình hoạt động 

khoa dinh dưỡng và đảm bảo an toàn thực phẩm tại các 

bếp ăn bệnh viện, các bếp ăn tập thể và các cơ sở dịch 

vụ ăn uống công cộng 

 x 

PLO 5 

Vận dụng được kiến thức về phương pháp giảng dạy 

để hướng dẫn đồng nghiệp và hướng dẫn thực hành 

cho các lớp sinh viên đào tạo bậc đại học, tổ chức thực 

hiện các lớp tập huấn, đào tạo liên tục 

x  

PLO 6 

Vận dụng được phương pháp luận nghiên cứu khoa 

học trong nghiên cứu các vấn đề về khoa học dinh 

dưỡng và an toàn thực phẩm liên quan đến sức khỏe  

x  

II. Kỹ năng 

PLO 7 

Có kỹ năng nghiệp vụ trong đánh giá, phân tích thực 

trạng dinh dưỡng, chẩn đoán, can thiệp dinh dưỡng 

cho các nhóm đối tượng tại cộng đồng và bệnh viện, 

dự báo tình hình và nghiên cứu lựa chọn ưu tiên các 

giải pháp phù hợp cải thiện tình trạng dinh dưỡng và 

an toàn thực phẩm tại các tuyến. 

 x 

PLO 8 

Thiết kế nghiên cứu, thực hiện các hoạt động giám sát, 

kiểm soát, đánh giá: các mối nguy cơ, yếu tố liên quan 

đến tình trạng dinh dưỡng, ô nhiễm thực phẩm, bệnh 

từ gia súc truyền sang người 

 x 

PLO 9 

Lập được kế hoạch, tham gia lãnh đạo quản lý, làm 

việc theo nhóm thực hiện, thực hiện, theo dõi và đánh 

giá các can thiệp cải thiện dinh dưỡng cho các nhóm 

đối tượng ở trong và ngoài bệnh viện, phòng chống 

bệnh liên quan đến dinh dưỡng, đảm bảo an toàn thực 

phẩm, kiểm soát mối nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, phòng 

 x 
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chống bệnh từ gia súc truyền sang người, phòng chống 

ngộ độc thực phẩm. 

PLO 10 

Tiếng Anh đạt trình độ B1 của CEFR (khung tham 

chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu) hoặc 

các chứng chỉ quốc tế tương đương 

x  

PLO 11 

Cập nhật thông tin khoa học, phát hiện được vấn đề  

nghiên cứu và áp dụng được các phương pháp nghiên 

cứu khoa học để xây dựng đề cương nghiên cứu và 

thực hiện các cuộc điều tra, các dự án, đề tài nghiên 

cứu khoa học và viết được bài báo khoa học liên quan 

đến dinh dưỡng và an toàn thực phẩm. 

x  

PLO 12 

Sử dụng được một số phần mềm thống kê ứng dụng 

trong nghiên cứu khoa học, giám sát dịch bệnh và phân 

tích khẩu phần 

x  

PLO 13 

Tham gia các hoạt động đào tạo, giáo dục, truyền 

thông về Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm, giảng dạy 

tại các trường Đại học, Cao đẳng và trung học chuyên 

nghiệp có chuyên ngành Dinh dưỡng và An toàn thực 

phẩm. 

x  

PLO 14 

Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, với cộng đồng, 

với người bệnh và gia đình người bệnh 

 Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong cung cấp các dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe phục vụ nhân dân. 

x  

III. Mức tự chủ và trách nhiệm 

PLO 15 

Thể hiện thái độ đúng đắn, có lòng say mê, tâm huyết 
với chuyên ngành Dinh dưỡng và ATTP, có trách 
nhiệm cao và làm việc nghiêm túc trong thực hành 
cũng như trong nghiên cứu giải quyết các vấn đề trong 
chuyên ngành Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm 

x  

PLO 16 
Tổ chức những buổi hội thảo về truyền thông, giáo dục 
dinh dưỡng, an toàn thực phẩm cho cán bộ y tế địa 
phương và cộng đồng 

x  

PLO 17 
Thiết kế và thực hiện các cuộc điều tra, nghiên cứu 
khoa học theo các chương trình y tế quốc gia và địa 
phương 

x  

PLO 18 
Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa 
vụ và những yêu cầu trong giao tiếp, ứng xử và thực 
hành nghề nghiệp 

x  

PLO 19 
Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa 
học và ý thức học tập phát triển nghề nghiệp suốt đời 

x  

PLO 20 
Tôn trọng sự đa dạng về văn hóa, phong tục tập quán 
của cộng đồng các dân tộc trong hoạt động nghề 
nghiệp 

x  
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IV. Ma trận tương quan giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

Mục tiêu 

chương 

trình đào 

tạo (PEO) 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO) 

PLO 

1 

PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

5 

PLO 

6 

PLO 

7 

PLO 

8 

PLO 

9 

PLO 

10 

PLO 

11 

PLO 

12 

PLO 

13 

PLO 

14 

PLO 

15 

PLO 

16 

PLO 

17 

PLO 

18 

PLO 

19 

PLO 

20 

PEO 1 X X X X  X X X  X X X X X   X X X X 

PEO 2  X   X X X  X  X  X  X X X    

PEO 3  X   X X X X     X  X X     

PEO 4   X X X X  X X  X  X X X X  X X X 

PEO 5 X  X     X     X X X X  X X X 

PEO 6    X    X X    X        

PEO 7 X X   X X X  X  X  X  X X X    

PEO 8   X X X X  X X  X  X X X X  X X X 

PEO 9 X  X     X     X X X X  X X X 

PEO 10 X X X X  X X X  X X X X X   X X X X 

PEO 11 X X X X  X X X  X X X X X   X X X X 

PEO 12  X X X   X X  X X X X X   X X X X 

PEO 13 X      X X X X        X X X 

PEO 14 X      X X X X        X X X 

PEO 15  X     X  X        X   X 

PEO 16   X  X   X X          X X 

PEO 17 X X X  X X X  X  X  X X X      

PEO 18 X     X     X  X     X X X 
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V. Thông tin tuyển sinh và điều kiện tốt nghiệp  

1. Thông tin tuyển sinh 

1.1. Điều kiện dự tuyển 

- Đối tượng tuyển sinh: Theo Điều 8, Chương II của Quy chế đào tạo Thạc sĩ 

kèm theo Thông tư số 15/2014/TT- BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo.  

+ Về trình độ chuyên môn:  

Là những người đã tốt nghiệp Đại học Y: Bác sỹ Đa khoa, Bác sĩ Y học dự 

phòng, Cử nhân Y tế công cộng, Cử nhân điều dưỡng, Cử nhân Kỹ thuật Y tế. 

Là những người đã tốt nghiệp Đại học ngoài ngành Y có môn học tương đương: 

Công nghệ thực phẩm, Hóa thực phẩm, Hóa phân tích, Hóa sinh, Vi sinh, Sinh học, 

Dược học. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên học bổ sung bắt buộc 4 môn: Dịch 

tễ học cơ bản, Sinh lý học người, Hóa sinh người, Tổ chức y tế. 

+ Về thâm niên công tác:  

Có thời gian công tác chuyên môn về Dinh dưỡng, Quản lý An toàn thực phẩm, Y học 

Dự phòng và Y tế công cộng từ 12 tháng trở lên (tính từ khi tốt nghiệp đến khi nộp hồ sơ).  

Những đối tượng có bằng tốt nghiệp đại học thuộc các chuyên ngành khác phải có 

thời gian công tác chuyên môn từ 24 tháng trở lên (tính từ khi tốt nghiệp đến khi nộp hồ sơ). 

1.2. Môn thi tuyển: Thi 3 môn 

- Ngoại ngữ: tiếng Anh, trình độ B. 

- Môn Y học cơ sở: Môn vi sinh theo chương trình ở bậc đại học. 

 - Môn chuyên ngành: Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm theo chương trình ở 

bậc đại học. 

2. Điều kiện tốt nghiệp 

- Theo Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ của Bộ Giáo dục & Đào tạo, ban hành 

kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGD&ĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục & Đào tạo. 

- Học viên phải hoàn thành các học phần bao gồm cả phần lý thuyết và phần 

thực hành. Sau khi học xong và đủ tiêu chuẩn học viên được bảo vệ luận văn tốt nghiệp 

trước Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ. 

- Điểm bảo vệ luận văn tối đa 9 điểm, điểm bài báo hoặc công trình khoa học 

tối đa 1 điểm. 

- Học viên bảo vệ luận văn đạt yêu cầu sẽ được cấp bằng Thạc sĩ Dinh dưỡng. 
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VI. Cấu trúc chương trình (Curiculum Structure) 

TT 

Mã học 

phần/ 

Module 

Tên học 

phần/Module 

Tổng số 

tín chỉ 

(%) 

Số giờ tín chỉ Mã 

HP 

học 

trước 

Mã 

HP 

tiên 

quyết 

Mã 

HP 

song 

hành 

Kỳ học 

thuộc 

CTĐT 
Lý 

thuyết 

Thực 

hành 
Tự học 

I Khối kiến thức chung: 11 (22,92%) 

1 THSCHG001 Triết học 3 (3/0) 45 0 45 -  
Tiếng 

anh 
1 

2 THSCHG002 Tiếng Anh 8 (4/4) 60 120 120 - 
 Triết 

học 

1 

II Khối kiến thức cơ sở và hỗ trợ: 10 (20,83%) 

2.1 Học phần/module bắt buộc: 8 

3 THSDDG1801 PP NCKH 2 (1/1) 15 30  - 
 Tin 

học 

1 

4 THSDDG1802 PP giảng dạy 2 (1/1) 15 30  -  - 1 

5 THSDDG1803 
Tin học  

2 (1/1) 15 30  - 
 PPNC

KH 

1 

6 THSDDG1804 TT-GDSK 2 (1/1) 15 30  -  - 1 

2.2 Học phần/module tự chọn: 2 (Chọn 1 trong 2 môn) 

7 THSDDG1901 
Sinh lý và bệnh lý 

hấp thu 
2 (1/1) 15 30  - 

 
- 

2 

8 THSDDG1902 
Hóa phân tích 

thực phẩm 
2 (1/1) 15 30  - 

 
- 

2 

 III  Khối kiến thức chuyên ngành: 20 (41,67%) 

3.1 Học phần/module bắt buộc: 14 

9 THSDDG2801 DD cơ sở và CH 2 (2/0) 30 0  -  - 2 

10 THSDDG2802 
KH về TP và ứng 

dụng XDKP 
2 (1/1) 15 30  - 

 
- 

2 

11 THSDDG2803 Quản lý ATTP 3 (2/1) 30 30  -  - 2 

12 THSDDG2804 DD và các BLQ 2 (1/1) 15 30  -  - 2 

13 THSDDG2805 
PP đánh giá tình 

trạng dinh dưỡng 
2 (1/1) 15 30  -  - 2 

14 THSDDG2806 DD điều trị 3 (2/1) 30 30  -  - 2 

3.2 Học phần/Module tự chọn: 06 (chọn 3 trong 6 môn)  

15 THSDDG2901 Chăm sóc DDCĐ 2 (1/1) 15 30  -  - 3 

16 THSDDG2902 

Hệ thống quản lý 

mối nguy cơ ô 

nhiễm thực phẩm 

2 (1/1) 15 30  - 

 

- 

3 

17 THSDDG2903 
Giám sát CSSX 

chế biến TP 
2 (1/1) 15 30  - 

 
- 

3 

18 THSDDG2904 
Giám sát đánh giá 

can thiệp DD 
2 (1/1) 15 30  - 

 
- 

3 

19 THSDDG2905 Tổ chức DD BV 2 (1/1) 15 30  -  - 3 

20 THSDDG2906 
ATTP các cơ sở ăn 

uống công cộng 
2 (1/1) 15 30  - 

 
- 

3 

IV Tốt nghiệp: 7 (14,58) 

21 THSDDG401 Luận văn 7 (0/7) 0 210  -  - 3 

Tổng cộng 48        
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VII. Tiến trình dạy - học (Curriculum Mapping) CTĐT Thạc sĩ Dinh dưỡng 

Kỳ 1 Kỳ 2 Kỳ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 TC 16 TC + 2 6 TC + 5 

 

 

 

TC 2 

TC3 

LVTN 

TC4 

Triết học 

Tiếng Anh 

PP NCKH 

PPGD 

TK-Tin học 

TT-GDSK 

KHTP 

DDCS 

QLATTP 

PPĐGDD 

DDĐT 

LVTN 

TC 1 
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VIII. Mức độ đóng góp của các học phần/module vào chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

Dựa vào nội dung mô tả của học phần/module để hoàn thành bảng dưới đây 

Mức độ đóng góp:   L (Low): Đóng góp ít/liên quan ít; M (Medium): Đóng góp không nhiều/liên quan không nhiều  

           H (High): Đóng góp nhiều/liên quan nhiều 

Học phần/ 

môn học 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO) 

PLO 

1 

PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

5 

PLO 

6 

PLO 

7 

PLO 

8 

PLO 

9 

PLO 

10 

PLO 

11 

PLO 

12 

PLO 

13 

PLO 

14 

PLO 

15 

PLO 

16 

PLO 

17 

PLO 

18 

PLO 

19 

PLO 

20 

THSCHG001 M M   L L   L  L  L L L   L L L 

THSCHG002   M     L  M M L L        

THSDDG1801      H  H M  H  H    H  M M 

THSDDG1802     H    L    M L  M   M M 

THSDDG1803     M M  M   H H M    M  M M 

THSDDG1804  L   M M L  M     M  H  M  M 

THSDDG1901  H   L M M  M         M   

THSDDG1902   M L    M M        L L L  

THSDDG2801  H   M  H M M    M   M M  M  

THSDDG2802  H H M   H H M   H M    M  M M 

THSDDG2803   H M   H H M    M     M M  

THSDDG2804  H   M M  H M  H  M   H   M M 

THSDDG2805  H   M M  H  M H  M  M    M M 

THSDDG2806  H   M M  H     M M M  M  M M 
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THSDDG2901  M   M M  H M  H  M M     M M 

THSDDG2902   H M    H M    M     M  M 

THSDDG2903   H M    H M    M    M   M 

THSDDG2904  M   M M  H M        M  M  

THSDDG2905 L   H         M M M M  M   

THSDDG2906   H M    H M    M    M   M 

THSDDG401 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

 

 
IX. Ma trận tương quan giữa phương pháp dạy - học và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

Phương pháp dạy 

- học 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO) 

PLO 

1 

PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

5 

PLO 

6 

PLO 

7 

PLO 

8 

PLO 

9 

PLO 

10 

PLO 

11 

PLO 

12 

PLO 

13 

PLO 

14 

PLO 

15 

PLO 

16 

PLO 

17 

PLO 

18 

P

PLO 

19 

PLO 

20 

Thuyết trình X X X x X X X X X    X   X  X X X 

Hỏi - đáp X X X x X X X x X X X     X X    

Thảo luận nhóm  X X x X   X X x X X X X X X X    

Hướng dẫn tự học X X X X X X X X X X X X X X X      

Giao bài về nhà  X X  X X X X X X X X    X X    

Thực hành tại phòng 

ngữ âm 
         X           
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Thực hành trên máy 

tính 
    X X     X X         

Thực hành tại labo, 

trung tâm kỹ năng 

tiền lâm sàng 
 X X   X X X X        X    

Thực tế tại bệnh 

viện, cộng đồng 
 X X X   X X X     X X X X X X X 

Nghiên cứu trường 

hợp 
 X X X   X X X  X X    X X    

 

X. Đánh giá kết qủa học tập (Learning Assessment)  

1. Hình thức, nội dung đánh giá 

Đánh giá Nội dung đánh giá  Trọng số (%) 

Chuyên cần 

Được đánh giá căn cứ vào việc đi học đầy đủ, đúng giờ và có chuẩn bị bài trước giờ học. 

Mặc định điểm chuyên cần của mỗi học phần là 10 điểm, sau đó trừ dần số điểm theo số lần vi 

phạm. 

10% 

Giữa học phần 

Lịch kiểm tra giữ học phần được công bố trước ngày kiểm tra ít nhất 2 tuần dưới các hình thức: 

tự luận, tự luận kết hợp trắc nghiệm khách quan, thao tác trên máy tính hoặc viết một chuyên đề 

nhỏ (được quy định chi tiết trong đề cương môn học) 

20% 

Kết thúc học phần/ 

module 

Học viên phải tham dự được ít nhất 80% số tiết học, có bài kiểm tra giữa học phần đủ điều kiện 

theo quy định mới được dự thi. Nếu hoãn thi, đủ các điều kiện duyệt thi sẽ được duyệt thi vào 

lần kế tiếp.  

Điểm học phần sẽ được tính như sau: ĐHP = 0,1*CC + 0,2*GHP + 0,7*CHP 

70% 
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2. Ma trận tương quan giữa phương pháp đánh giá và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

Đánh giá 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO) 

PLO 

1 

PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

5 

PLO 

6 

PLO 

7 

PLO 

8 

PLO 

9 

PLO 

10 

PLO 

11 

PLO 

12 

PLO 

13 

PLO 

14 

PLO 

15 

PLO 

16 

PLO 

17 

PLO 

18 

PLO 

 19 

PLO 

20 

Viết cải tiến X X X X X  X X X     X X  X X X X 

Nghe, vấn đáp, 

đọc, viết (TA) 
         X           

Vấn đáp      X X X X   X         

Thực hành trên 

máy tính 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X   

Làm bài tập  X X    X X X X X X         

Viết chuyên đề 

và thuyết trình 
 X X X  X X X X  X  X X X X X X X X 
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XI. Đối sánh (Benchmaking) 

CTĐT đã được đối sánh với các CTĐT của các trường Đại học trong nước cùng 

chuyên ngành làm cơ sở xây dựng CTĐT: 

Mô tả ĐH Y Dược 

Thái Bình 

ĐH YTCC 

(hệ nghiên 

cứu) 

ĐH YTCC 

(hệ thực 

hành) 

ĐH Y HN ĐH Y Dược 

TPHCM 

Tín 

chỉ 

Tỷ lệ 

% 

Tín 

chỉ 

Tỷ lệ 

% 

Tín 

chỉ 

Tỷ lệ 

% 

Tín 

chỉ 

Tỷ lệ 

% 

Tín 

chỉ 

Tỷ lệ 

% 

Khối kiến thức 

chung 

11 22,92 4 6,67 4 6,67 3 5,0 5 8,34 

Khối kiến thức 

cơ sở và hỗ trợ 

10 20,83     4 6,67 8 13,33 

Kiến 

thức 

chuyên 

ngành 

Bắt 

buộc 

14 29,17 33 55,0 28 46,66 35 58,33 8 13,33 

Tự 

chọn 

6/12 12,5 8/16 13,33 4/25 6,67 6 10,0 15/21 25,0 

Chuyên đề NC     12 20,0   12 20,0 

Thực tập   6 10,0  20,0     

Tốt nghiệp 7 14,58 9 15,0 12  12 20,0 12 20,0 

Tổng 48 100 60 100 60 100 60 100 60 100 
 

XII. Mô tả tóm tắt các học phần/module thuộc chương trình đào tạo 

1. Triết học 

Triết học là môn khoa học trang bị cho mỗi học viên thế giới quan và phương 

pháp luận khoa học trong nhận thức và hoạt động thực tiễn. Học viên cần vận dụng 

những nguyên lý cơ bản của triết học Mác – Lê nin để nghiên cứu và vận dung trong 

hoạt động chuyên môn của mình.  

2. Tiếng Anh 

Tiếng Anh là môn học quan trọng trong chương trình đào tạo sau đại học, nhằm 

trang bị cho người học những kỹ năng về ngữ pháp, từ vựng, kỹ năng nghe, nói, đọc, 

viết, dịch, đặc biệt là tiếng Anh chuyên ngành, đáp ứng với khả năng tự nghiên cứu, tự 

đào tạo sau này của học viên. 
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3. Phương pháp nghiên cứu khoa học  

Môn Phương pháp nghiên cứu khoa học là môn học bắt buộc trong khối kiến thức 

cơ sở và hỗ trợ của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng 

Học phần/module Phương pháp nghiên cứu khoa học thuộc khối kiến thức cơ sở và hỗ 

trợ, được dạy - học ở kỳ học I của CTĐT. Học phần/module này sẽ trang bị cho người 

học kỹ năng làm nghiên cứu khoa học. Các phương pháp dạy - học chủ yếu là học lý 

thuyết trên lớp, thảo luận nhóm, Nghiên cứu và nêu vấn đề. Các phương pháp đánh giá 

người học bao gồm viết chuyên đề và báo cáo chuyên đề. Học phần/module này đóng 

góp vào chuẩn đầu ra mức độ cao của chương trình đào tạo. 

4. Phương pháp giảng dạy  

Phương pháp dạy học là môn học giảng dạy về phương pháp luận, phương pháp 

dạy/học trong Y học. Môn học nhằm trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về 

phương pháp luận và những phương pháp dạy/học tích cực áp dụng trong dạy/học lý 

thuyết và lâm sàng. 

5. Tin học  

Môn Tin học là môn học bắt buộc trong khối kiến thức cơ sở và hỗ trợ của 

chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Dinh dưỡng. Học phần/module này 

thuộc khối kiến thức cơ sở và hỗ trợ, được dạy - học ở kỳ học I của CTĐT. Học 

phần/module này sẽ trang bị cho người học những kiến thức về công nghệ thông tin, 

sử dụng được phần mềm Epidata, SPSS (Statistical Package for Social Sciences) hỗ 

trợ cho việc sử dụng các phép thống kê trong xử lý các thông tin Y học nhằm giúp cho 

công tác thống kê, xây dựng đề cương, viết báo cáo và nghiên cứu khoa học. Các 

phương pháp dạy - học chủ yếu là học lý thuyết trên lớp, làm việc nhóm, xử lý số liệu 

trên máy tính. Các phương pháp đánh giá người học bao gồm lý thuyết và các kỹ năng 

thực hành trên máy tính. Học phần/module này đóng góp vào chuẩn đầu ra ở mức độ 

cao của chương trình đào tạo. 

Môn học này trang bị cho học viên các kỹ năng xử lý, phân tích số liệu thống kê 

y học giúp học viên có khả năng thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học của bản 

thân. Bên cạnh đó, môn học giúp học viên đạt được các kỹ năng cần thiết trong việc 

thiết kế, trình bày các kết quả nghiên cứu, báo cáo khoa học. 
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6. Truyền thông giáo dục sức khỏe 

Học viên được trang bị các khái niệm, bản chất, vị trí, vai trò của truyền thông 

về dinh dưỡng và ATTP. Hiểu rõ được hành vi sức khỏe, quá trình thay đổi hành vi 

sức khỏe, các phương pháp, phương tiện, kỹ năng và cách quản lý các hoạt động 

truyền thông giáo dục sức khỏe trong lĩnh vực Dinh dưỡng và ATTP,  thực hiện được 

các kỹ năng cơ bản trong truyền thông giáo dục sức khỏe. 

7. Sinh lý và bệnh lý hấp thu  

Đây là môn học với những nội dung mô tả chức năng sinh lý quá trình tiêu hóa,  

hấp thu và chuyển hóa các chất dinh dưỡng và các yếu tố liên quan tác động đến quá 

trình hấp thu, rối loạn hấp thu chất dinh dưỡng và các bệnh chuyển hóa. Trên cơ sở đó 

hiểu rõ cơ chế chuyển hóa dinh dưỡng trong sinh lý và bệnh lý từ đó đưa ra các 

phương pháp tư vấn và điều trị phù hợp góp phần đảm bảo hiệu quả điều trị và tư vấn 

dinh dưỡng hợp lý. 

8. Hóa phân tích thực phẩm 

Đây là môn học với những nội dung cơ bản về chuẩn bị mẫu thực phẩm, phân 

tích mẫu thực phẩm để đánh giá giá trị dinh dưỡng thực phẩm, tình trạng ô nhiễm hóa 

chất bảo vệ thực vật, ô nhiễm kim loại nặng, tồn dư kháng sinh trong thực phẩm.Từ đó 

biết ứng dụng một số kỹ thuật hóa phân tích thực phẩm thường dùng trong quản lý an 

toàn thực phẩm, đồng thời biết phương pháp lựa chọn các chỉ số xét nghiệm, biện luận 

để lựa chọn can thiệp quản lý an toàn thực phẩm  

9. Dinh dưỡng cơ sở và chuyển hóa 

Đây là môn học học những kiến thức cơ sở về dinh dưỡng và chuyển hóa đặt 

nền móng cơ bản cho viêc nghiên cứu các học phần tiếp theo của khoa học dinh 

dưỡng. mô tả mối liên quan giữa cấu trúc cơ thể và sức khỏe; vai trò và nhu cầu của 

năng lượng, các chất dinh dưỡng đa lượng, vitamin, chất khoáng, các đặc điểm dinh 

dưỡng hợp lý cho từng lứa tuổi 

10. Khoa học về thực phẩm và ứng dụng xây dựng khẩu phần 

Đây là môn học giúp cho học viên hiểu được các giá trị của các nhóm thực 

phẩm trên cơ sở đó xây dựng được các thực đơn cho các đối tượng khác nhau nhằm dự 

phòng các bệnh do dinh dưỡng không hợp lý gây nên. Học viên được giới thiệu về đặc 
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điểm các thành phần thực phẩm Việt Nam, cách xây dựng khẩu phần và đánh giá một 

khẩu phần. sử dụng thành thạo bảng thành phần thực phẩm Việt Nam để xây dựng 

khẩu phần cho một số đối tượng cụ thể. 

11. Quản lý An toàn thực phẩm 

Đây là môn học cung cấp những kiến thức cơ bản để giúp cho học viên hiểu 

được các nội dung hoạt động cơ bản trong nghiên cứu và triển khai các giải pháp quản 

lý đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, phòng 

chống ngộ độc thực phẩm.  

Biết cách xác định, quản lý các mối nguy trong thực phẩm để đảm bảo an toàn 

thực phẩm, biết cách xây dựng kế hoạch và lập kế hoạch truyền thông về các nguy cơ 

mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe. Đồng thời thực hiện được các bước 

trong điều tra ngộ độc thực phẩm nhằm đề xuất các biện pháp phòng chống ngộ độc 

thực phẩm hiệu quả. 

12. Dinh dưỡng và các bệnh liên quan 

Đây là môn học giúp cho học viên hiểu được các đặc điểm dịch tễ, các biện pháp 

phòng chống các bệnh do dinh dưỡng và liên quan đến dinh dưỡng từ đó vận dụng 

được các kiến thức đã học để phát hiện và kiểm soát được các bệnh lý này trong cộng 

đồng và tại bệnh viện. 

13. Phương pháp đánh giá tình trạng dinh dưỡng  

Đây là môn học giúp cho học viên biết một số trắc nghiệm trên cơ thể con 

người cũng như nhận định được tình trạng dinh dưỡng tại cộng đồng và bệnh viện từ 

đó tổ chức, chuẩn bị và triển khai một cuộc điều tra, đánh giá, nghiên cứu thực trạng 

về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm. 

14. Dinh dưỡng điều trị 

Đây là môn học những kiến thức cơ bản, vai trò của dinh dưỡng trong bệnh 

viện, quy trình quản lý chăm sóc dinh dưỡng trong một số bệnh nội khoa, ngoại khoa 

thường gặp. Trên cở sở tình trạng dinh dưỡng và bệnh tật của bệnh nhân trong bệnh 

viện mà thực hành xây dựng khẩu phần bệnh lý, phù hợp cho dinh dưỡng chung cũng 

như cho từng nhóm bệnh cần chế độ ăn đặc thù 
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15. Chăm sóc dinh dưỡng cộng đồng 

Đây là môn học, mô tả tình trạng sức khỏe tại cộng đồng, tìm hiểu và phân tích, 

đánh giá các yếu tố nguy cơ cao đến vấn đề sức khỏe từ đó để lựa chọn cách chăm sóc 

và điều trị cho các đối tượng nguy cơ cao tại cộng đồng có hiệu quả cao. 

16. Hệ thống quản lý mối nguy cơ ô nhiễm thực phẩm 

Đây là môn học học những kiến thức, phương pháp về yêu cầu cần thiết đảm 

bảo quản lý ATTP trong các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm và thực 

hiện một số kỹ thuật thanh tra kiểm tra an toàn thực phẩm. 

17. Giám sát các cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm 

Đây là môn học giúp cho học viên có được các kỹ năng cơ bản trong quản lý và 

thanh kiểm tra, thanh tra, giám sátccác hoạt động sản xuất, kinh doanh đảm bảo ATTP 

theo các quy định của pháp luật tại các cơ sở ăn uống công cộng  

18. Giám sát và đánh giá các can thiệp dinh dưỡng 

Đây là môn học, mô tả thiết kế được các nội dung và bước tiến hành giám sát 

hoạt động dinh dưỡng sức khỏe tại cộng đồng, xây dựng được các công cụ, thu thập, 

phân tích số liệu giám sát, hướng dẫn, tư vấn dinh dưỡng tại cộng đồng có hiệu quả 

cao.  

19. Tổ chức dinh dưỡng bệnh viện 

 Đây là môn học những kiến thức, kỹ năng cơ bản để tổ chức, quản lý và xây 

dựng được các mô hình hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện, xây dựng cơ cấu tổ 

chức và triển khai các hoạt động tại khoa Dinh dưỡng và các bộ phận liên quan đến 

dinh dưỡng tại bệnh viện. Ngoài ra, môn học hướng dẫn học viên các kỹ năng tư vấn 

dinh dưỡng tiết chế và cách quản lý quan ATTP trong bệnh viện. 

20. An toàn thực phẩm các cơ sở ăn uống công cộng 

Đây là môn học giúp cho học viên có được các kỹ năng cơ bản trong quản lý và 

tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát các hoạt động đảm bảo ATTP theo các quy định 

của pháp luật tại các cơ sở ăn uống công cộng đảm bảo ATTP 

  



Phụ lục 1: Bản mô tả chương trình đào tạo 

21 

XIII. Đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất phục vụ chương trình đào tạo 

Mô tả tóm tắt đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ CTĐT.  

Có 50 cán bộ/giảng viên, trong đó có 10 Phó giáo sư Tiến sỹ, 12 Tiến sỹ, 19 Thạc sỹ, 

3 Thạc sỹ BSCKII, 6 KTV và 14 giảng viên kiêm nhiệm đều có trình độ Tiến sỹ. 

Người học học lý thuyết tại các giảng đường của trường Đại học Y Dược Thái Bình 

và thực tập tại các labo, phòng thí nghiệm thuộc Khoa Y tế công cộng, bộ môn Hóa 

học, trung tâm Dịch vụ Khoa học kỹ thuật Y Dược, trung tâm kỹ năng tiền lâm sàng; 

phòng thực hành ngữ âm, phòng thực hành máy tính của Nhà trường. Người học 

được học thực hành tại các bệnh viện Nội tiết Trung ương, Bênh viện Đa khoa tỉnh 

Thái Bình, Bệnh viện Nhi Thái Bình, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình, 

Nam Định; Chi cục An toàn thực phẩm Thái Bình. Người học được thực hành thu 

thập số liệu phục vụ đề tài luận văn tốt nghiệp tại cơ quan công tác hoặc được giới 

thiệu tới các cơ sở thực hành của Nhà trường để thu thập số liệu phục vụ đề tài luận 

văn tốt nghiệp. 

Khoa YTCC 

Trưởng khoa 

 (Ký, ghi rõ họ tên) 

P. QLĐT Sau đại học 

Trưởng phòng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

KT. Hiệu trưởng 

Phó Hiệu trưởng (Phụ trách) 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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