BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC KINH TẾ-KỸ THUẬT
BÌNH DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Dương, ngày 8 tháng 10 năm 2012

Số: 15/TTr-ĐHKTKT

TỜ TRÌNH
ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO
Tên ngành: Dược – chuyên ngành quản lý và cung ứng thuốc
Trình độ đào tạo: Cao đẳng chính quy
Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
1. Sự cần thiết mở ngành Dược
- Căn cứ Quyết định số 1750/QĐ-TTg ngày 21/09/2010 của Thủ tướng
Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương trên
cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương;
- Căn cứ Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2011 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành
đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại
học, trình độ cao đẳng;
- Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 09 năm 2010 của
Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường Đại học;
- Căn cứ Luật bảo vệ chăm sóc sức khoẻ nhân dân, Pháp lệnh hành nghề Y
Dược tư nhân đã quy định cụ thể các tiêu chuẩn và điều kiện để hành nghề, phạm
vi chuyên môn và cung ứng dịch vụ y tế cho từng loại hình hành nghề nhằm đảm
bảo chất lượng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân;
- Căn cứ Nghị quyết số: 46/NQ-TW ngày 23/02/2006 của Bộ chính trị về
công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới đã
khẳng định "Nghề y là một nghề đặc biệt cần tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi
ngộ đặc biệt...";
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/04/2005 của Chính phủ về
việc đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể
thao;
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- Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về
chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo
dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường;
- Căn cứ Quyết định 153/2006/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt
Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn 2020”;
- Căn cứ nhu cầu nhân lực ngành Dược trình độ Cao đẳng của ngành Y tế
tỉnh Bình Dương nói riêng và của cả nước nói chung trong thời gian trước mắt và
lâu dài;
- Trên cơ sở khả năng và điều kiện của trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật
Bình Dương về đội ngũ giảng viên, trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ
đào tạo,
Hơn nữa Bình Dương là một tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế dẫn đầu cả
nước, là nơi tập trung các khu Công nghiệp lớn nên dân số sinh sống và làm việc
rất đông. Trên địa bàn tỉnh Bình Dương hiện có hơn 46 nhà thuốc, 9 nhà thuốc
bệnh viện, 8 nhà thuốc phòng khám bệnh, nhiều công ty TNHH Dược phẩm,
nhiều công ty bán buôn, nhiều văn phòng đại diện và chi nhánh các hãng dược
phẩm trong và ngoài nước. Hiện tại, nguồn nhân lực ngành Y tế của Bình Dương
vẫn còn thiếu. Để phục vụ tốt nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, ngành Y tế
Bình Dương có chủ trương đầu tư trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại cho
các cơ sở y tế từ tỉnh đến cơ sở, đồng thời tăng cường đào tạo nguồn nhân lực có
trình độ từ cao đẳng trở lên cho ngành đảm bảo về số lượng lẫn chất lượng.
Theo thống kê ở Việt Nam cứ 10.000 dân mới có một dược sĩ. Số người lao
động có trình độ dược tá, công nhân dược, dược sĩ trung cấp cần được đào tạo để
có trình độ cao đẳng dược ước tính khoảng trên 5.000 người. Đặc biệt, nhu cầu
về nguồn nhân lực ngành dược trình độ cao đẳng được đào tạo chính quy của các
cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP), các công ty
đạt tiêu chuẩn thực hành tốt phân phối thuốc (GDP), các kho đạt tiêu chuẩn thực
hành tốt bảo quản thuốc (GSP), các cơ sở kiểm nghiệm thuốc đạt tiêu chuẩn thực
hành tốt kiểm nghiệm thuốc (GLP) và các nhà thuốc đạt tiêu chuẩn thực hành tốt
bán thuốc (GPP) là rất lớn và chưa đáp ứng đủ.
Mặt khác, theo qui định của luật dược thì cán bộ kinh doanh thuốc chữa
bệnh tại các thành phố, thị xã, thị trấn buộc phải có trình độ dược sỹ từ cao đẳng
trở lên, trong khi đó hiện tại số trường đào tạo ngành dược trình độ cao đẳng có
hạn, chưa đáp ứng được nhu cầu cần được đào tạo trong xã hội. Và trong năm
2012, tỉnh Bình Dương công bố thành lập mới 02 thị xã và nâng cấp 01 thị xã lên
thành phố nên nhu cầu học tập nâng cao trình độ để đáp ứng theo qui định của
luật dược là rất lớn ước khoảng 600 người/năm.
Bên cạnh đó, trường đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương cũng đã có
kinh nghiệm trong đào tạo lĩnh vực khoa học sức khoẻ - ngành dược từ năm
2009, với 03 khoá tốt nghiệp ra trường đã tạo được niềm tin của xã hội và của
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người học. Nhận thấy sự cần thiết cho việc mở ngành đào tạo ngành dược trình
độ cao đẳng nên từ năm 2010 lãnh đạo nhà trường đã chỉ đạo tập trung tuyển
chọn và đào nhân lực đáp ứng theo tiêu chuẩn về điều kiện để mở ngành theo
thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT và mạnh dạn đầu tư cơ sở thực hành, thí
nghiệm theo đúng qui định để chuẩn bị tốt cho việc sẳn sàng đào tạo trong năm
học 2012-2013.
2. Giới thiệu khái quát về Trường
2.1. Năm thành lập, quá trình xây dựng và phát triển
Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương đã trải qua quá trình xây
dựng và phát triển như sau:
- Tiền thân là Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Dân lập Bình Dương, là
trường Trung cấp dân lập đầu tiên trong cả nước được thành lập từ năm 1999.
- Ngày 10 tháng 12 năm 2003, Trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng
Dân lập Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương. Từ năm học 2004-2005, Trường được Bộ
Giáo dục và Đào tạo cho phép tuyển sinh 400 chỉ tiêu hệ Cao đẳng và 2.000 chỉ
tiêu trung cấp; đến năm học 2008-2009, Trường đào tạo 1.300 chỉ tiêu cao đẳng,
2.400 chỉ tiêu trung cấp chuyên nghiệp và 900 chỉ tiêu hệ liên thông cao đẳng
chính quy.
- Ngày 21 tháng 09 năm 2010, theo quyết định số 1750/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ Trường được nâng cấp thành Trường Đại học Kinh tế-Kỹ thuật
Bình Dương. Từ năm học 2011-2012, Trường đào tạo 500 chỉ tiêu đại học, 1.200
chỉ tiêu cao đẳng, 1.520 chỉ tiêu trung cấp chuyên nghiệp và 800 chỉ tiêu liên
thông. Hàng năm, Trường tuyển sinh đều đạt 100% chỉ tiêu Bộ giao.
- Với khối ngành đào tạo chủ lực là kinh tế và kỹ thuật, năm 2009 được Bộ Y tế
và Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp thuận cho trường được đào tạo khối ngành khoa
học sức khoẻ ngành dược và điều dưỡng đa khoa hệ trung cấp chuyên nghiệp
chính quy theo QĐ số 5417/QĐ-BGDĐT ngày 21/08/2009.
- Hàng năm, Trường tổ chức hội thảo về đổi mới phương pháp giảng dạy
theo hướng lấy người học làm trung tâm đối với giảng viên và đổi mới phương
pháp học tập đối với học sinh sinh viên. Thực hiện kế hoạch đào tạo theo nhu cầu
doanh nghiệp và xã hội được trường triển khai tốt. Kết quả của các hội thảo đã
thúc đẩy được phong trào dạy và học của toàn trường theo hướng học tích cực,
rèn luyện các kỹ năng thực tế cần thiết cho học sinh sinh viên như học nhóm, tự
học, kỹ năng thuyết trình và làm việc nhóm, kỹ năng lập hồ sơ và phỏng vấn
tuyển dụng, kỹ năng tin học, kỹ năng ngoại ngữ...; ký kết hợp đồng đào tạo nhân
lực với các tập đoàn công ty lớn.
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- Mỗi năm, Trường phối hợp trung tâm giới thiệu việc làm của tỉnh tổ chức
3 đợt “Ngày hội việc làm cho học sinh sinh viên tốt nghiệp” với sự tham gia của
hơn 30 doanh nghiệp tại Bình Dương/đợt và hàng ngàn học sinh sinh viên tốt
nghiệp của trường tham gia. Đây chính là cầu nối giữa các doanh nghiệp sử dụng
lao động với sản phẩm đào tạo của Trường; đồng thời đây cũng là dịp để học sinh
sinh viên năm cuối có cơ hội học hỏi và tiếp cận nhu cầu tuyển dụng tại các
doanh nghiệp theo từng ngành nghề để có kế hoạch chuẩn bị tốt công tác đáp ứng
nhu cầu của doanh nghiệp trong tương lai.
2.2. Các ngành, trình độ và hình thức đang đào tạo
Từ ngày thành lập cho đến nay, trường không ngừng phát triển về quy mô
và củng cố chất lượng đào tạo, đến nay qui mô đào tạo của trường trên 8.000 học
sinh sinh viên với các hệ và ngành đào tạo sau:
Trình độ
TT

Các ngành

Đại học

Cao
đẳng

Trung
cấp CN

Cao đẳng
nghề

Trung
cấp nghề


1

Tin học









2

Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử









3

Quản trị kinh doanh



4

Công nghệ Kỹ thuật Hóa học





5

Kế toán





6

Thư ký văn phòng





7

Tiếng Anh



8

Tài chính – Ngân hàng

9

Du lịch – Khách sạn – Nhà hàng

10

Dược sĩ trung cấp



11

Điều dưỡng
















Các ngành đang xin mở 2012-2013
Dược trình độ cao đẳng



2.3. Đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý
Nhà trường xem đội ngũ giảng viên là lực lượng lao động chủ yếu trong
trường đại học, quyết định chất lượng đào tạo và học hiệu của nhà trường. Vì vậy
trường không ngừng tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân sự này để lớn mạnh cả
về số lượng và chất lượng. Đội ngũ giảng viên cơ hữu của trường hiện nay là 421
người với tỷ lệ học vị Tiến sỹ đạt 14,25%, thạc sỹ là 32,1%
4
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T

Tổng

Tiến

Thạc

T

số

sĩ

sĩ

421

60

135

Cao

Trung

Trình

đẳng

cấp

độ khác

191

35

0

0

Đại học

Giảng viên
1

Giảng viên cơ hữu và
hợp đồng dài hạn

2

Giảng viên kiêm nhiệm

8

2

4

0

0

0

0

3

Giảng viên thỉnh giảng

31

3

28

0

0

0

0

Cán bộ quản lý
1

Ban giám hiệu

6

3

2

1

0

0

0

2

Trưởng / Phó các khoa

8

5

1

1

1

0

0

3

Trưởng / Phó các phòng

10

1

5

4

0

0

0

Cán bộ, CNV khác
1

Biên chế

75

2.4. Quy mô đào tạo các trình độ, hình thức đào tạo (Tính đến thời điểm tháng
10 năm 2012):
TT

Loại hình đào tạo

Đại

Cao

Trung cấp

Ghi

học

đẳng

chuyên nghiệp

chú

I

Chính quy

425

3.562

3.138

1

Công nghệ thông tin

14

218

272

2

Công nghệ điện – điện tử

21

227

164

3

Tài chính - Ngân hàng

130

1.347

-

4

Kế toán

146

1.340

1.473

5

Quản trị kinh doanh

114

-

-

6

Thư ký văn phòng

-

116

35

7

Tiếng Anh

-

129

-

8

Công nghệ kỹ thuật hoá học

-

185

9

Dược

-

-

759

10

Điều dưỡng

-

-

435

II

Liên thông
-

347

II.1 Trung cấp lên cao đẳng chính quy
1

Tin học ứng dụng

-

51

2

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

-

25

3

Công nghệ kỹ thuật hoá học

-

-

4

Tài chính ngân hàng

-

-

5

Kế toán

-

271
5
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6

Thư ký văn phòng

II.2 Cao đẳng lên đại học

-

-

-

-

1

Công nghệ thông tin

-

-

2

Tài chính ngân hàng

-

-

3

Kế toán

-

-

2.5. Số khóa và số sinh viên đã tốt nghiệp, tỷ lệ sinh tốt nghiệp có việc làm
Cao đẳng
TT

Khoá học

Số SV tốt nghiệp

Tỷ lệ tốt nghiệp có việc làm

1

2006-2009

556

75,4%

2

2007-2010

670

80,5%

3

2008-2011

990

79,6%

Trung cấp chuyên nghiệp
TT

Khoá học

Số SV tốt nghiệp

Tỷ lệ tốt nghiệp có việc làm

1

2007-2009

1.629

85,2%

2

2008-2010

1.984

89,6%

3

2009-2011

1.610

91,7%

2.6. Cơ sở vật chất, thiết bị, phòng thí nghiệm thực hành, thư viện, giáo trình
Trụ sở chính (địa điểm 1A): 530 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành,
thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Địa điểm 1B: 627 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thị xã Thủ Dầu
Một, tỉnh Bình Dương.
Địa điểm 1C: Khu dân cư Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, thị xã Thủ
Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Địa điểm 2A (từ năm học 2012-2013 trở thành Trụ sở chính của Trường):
Khu phố Bình Đức, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Địa điểm 2B: Khu phố Thống Nhất, thị trấn Dĩ An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình
Dương.
Địa điểm 2C: đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An,
tỉnh Bình Dương.
- Hơn 100 phòng học và thực hành phục vụ cho trên 12.000 học sinh sinh
viên theo học.
- Nhà trường đã trang bị đầy đủ phương tiện cho các phòng làm việc của
giảng viên, phòng học, phòng thực hành, thư viện, phòng máy tính, phòng học
tiếng Anh với những trang thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu học tập và giảng
dạy.
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Các phòng thực hành – thực tập phục vụ đào tạo chuyên ngành Dược
tại trường (chi tiết phụ lục III):
- 01 Phòng Thực hành giải phẩu sinh lý.
- 01 Phòng Thực hành kiểm nghiệm.
- 01 Phòng Thực hành hoá dược.
- 01 Phòng Thực hành vi sinh – ký sinh.
- 01 Phòng Thực hành Dược liệu.
- 02 Phòng thực hành bào chế
- 01 Phòng Thực hành dược lý – dược lâm sàng
- 01 Phòng Thực hành Bán thuốc.
- 02 phòng thực hành hoá đại cương và hoá phân tích
- Vườn thực vật (cây thuốc)
Cơ sở thực tập ngoài trường:
Trạm y tế xã:
Phục vụ học phần: Thực tế ngành
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tên cơ sở thực tập
Phòng khám NBS TX TDM
Phòng khám khu vực Thuận Giao
Trạm y tế phường An Phú
Trạm y tế phường An Thạnh
Trạm y tế phường Bình Chuẩn
Trạm y tế phường Bình Hòa
Trạm y tế phường Chánh Nghĩa
Trạm y tế phường Định Hòa
Trạm y tế phường Hiệp An
Trạm y tế phường Hiệp Thành
Trạm y tế phường Lái Thiêu
Trạm y tế phường Phú Cường
Trạm y tế phường Phú Hòa
Trạm y tế phường Phú Lợi
Trạm y tế phường Phú Mỹ
Trạm y tế phường Phú Thọ
Trạm y tế xã Chánh Mỹ
Trạm y tế xã Hưng Định
Trạm y tế xã Tân An
Trạm y tế xã Tương Bình Hiệp

Trạm trưởng
BS. Nguyễn Minh Nguyên
YS. Đinh Văn Long
BS. Lê Duy Linh
BS. Đỗ Bích Thuận
BS. Võ Ngọc Quý
BS. Nguyễn Thị Lệ Thu
YS. Nguyễn Thu Cúc
BS. Đoàn Ngọc Kế
NHS. Phan Thị Ngọc Hạnh
BS. Phan Thị Mỹ Hạnh
BS. Võ Thị Sinh
BS. Nguyễn Thị Ngọc Phương
BS. Nguyễn Thị Trâm Anh
BS. Trương Ngọc Mai
NHS. Huỳnh Thị Thanh
Tiêu Thị Thanh
ĐD. Lương Thanh Phi Phượng
BS. Nguyễn Thị Đẹp
YS. Phạm Thị Thu Cúc
BS. Trần Thị Hồng Hoa
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Bệnh viện:
Phục vụ học phần: Thực tế ngành
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tên cơ sở thực tập
Bệnh viện Bến Cát
Bệnh viện Châu Thành Nam Tân Uyên
Bệnh viện Dầu Tiếng
Bệnh viện Mỹ Phước
Bệnh viện Phú Giáo
Bệnh viện Quân Đoàn 4
Bệnh viện Tân Uyên
Bệnh viện Thuận An
Bệnh viện Vạn Phúc
Bệnh viện YHCT BD

Giám đốc
BS. Nguyễn Thị Thắm
BS. Nguyễn Thị Đông Hà
BS. CK1. Bùi Công Chiến
BS.CKII. Phạm Ngọc Lai
BS. Đỗ Thanh Liêm
Đại tá BS.Trần Văn Trường
BS. Đàm Văn Thông
BS. Nguyễn Thị Ngọc Dung
BS. Vũ Mộng Tuyết
BS. Nguyễn Văn Đức

Công ty dược – Trung tâm:
Phục vụ học phần: Thực tế ngành
TT
Tên cơ sở thực tập
1
Công ty cổ phần dược phẩm Glomed
2
Công ty TNHH Hasan Dermapharm
3
Công ty cổ phần BV Pharma
Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm –
4
Mỹ phẩm Bình Dương

Đại diện
Trang Cẩm Tú
Trần Đình Hưởng
Lê Thị Thiện Cát
DS.CKI. Nguyễn Thị Ngọc Lan

Thư viện, giáo trình (chi tiết đính kèm phụ lục III):
- Diện tích thư viện: 400 m2; Diện tích phòng đọc: 260 m2
- Số chỗ ngồi: 100 ;
Số lượng máy tính phục vụ tra cứu: 20
- Phần mềm quản lý thư viện: có
- Thư viện điện tử: có ; Số lượng sách, giáo trình điện tử: 200
- Thư viện điện tử: Với các phần mềm được cập nhật mới nhất phục vụ và hỗ
trợ cho học tập - giảng dạy của Học viên và Giáo viên.
 Các website tham khảo tài liệu điện tử ngành ngành Y – Dược – Điều
Dưỡng;
+ http://www.ebook.edu.vn
+ http://www.dtyte.vn
+ Tailieu.vn
+ http://thuvien247.net
+ http://elearning.hueuni.edu.vn
+ http://sinhvienduoc.com
+ http://www.thuathienhue.edu.vn
 Các phần mềm thực tập phòng thí nghiệm:
+ Phần mềm nhận thức Dược liệu
+ Phần mềm bộ hình thực vật dược
+ Phần mềm Giải phẫu – Sinh lý – The Digital Frogz anatomy.
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+ Phần mềm tương tác thuốc – Drug Interaction facts. Tác giả:
David S.Tatro, Pharm D St Louis, A.Wolters Kluwer company.
+ Phần mềm hình ảnh Vi sinh – Ký sinh trùng.
+ Phần mềm giúp trình bày cấu trúc phân tử công thức thuốc
“ISIS/DRAW. Sản phẩm của MDL Information System.Ins”
+Mô
hình
giải
phẫu:
Tham
khảo
tại
Website
mohinh.blogtiengviet.net
3. Về ngành đào tạo và chương trình đào tạo
3.1. Tên ngành đào tạo: Dược
3.2. Tên chương trình đào tạo: chương trình giáo dục đại học
3.3. Trình độ đào tạo: cao đẳng
3.4. Tóm tắt chương trình đào tạo:
- Tổng khối lượng toàn khoá học 150 đơn vị học trình không bao gồm học phần
giáo dục thể chất (03 đvht) và giáo dục quốc phòng an ninh (135 tiết)
- Thời gian đào tạo: 03 năm
3.5. Tóm tắt khả năng đáp ứng của cơ sở đào tạo về đội ngũ giảng viên, cơ sở
vật chất, nguồn thông tin tư liệu,…: với đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất và
chương trình đào tạo được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương, trường Đại
học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh thẩm định đạt yêu cầu trường cam kết sẽ
đảm nhận tốt nhiệm vụ đào tạo ngành dược – chuyên ngành bảo quản và cung
ứng thuốc hệ chính quy trình độ cao đẳng.
3.6. Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh: Căn cứ vào mạng lưới hệ thống tổ chức y tế
của tỉnh Bình Dương và các tỉnh thành lân cận miền đông nam bộ, căn cứ vào
điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ nhân lực cùng với những nhu cầu rất cấp thiết về
Dược sỹ trình độ từ cao đẳng trở lên, dự kiến từ nay đến 2017 trung bình đào tạo
200 sinh viên/năm
3.7. Tóm tắt về quá trình xây dựng chương trình đào tạo:
Nhận thấy sự cần thiết cho việc mở ngành đào tạo ngành dược trình độ cao
đẳng nên từ năm 2010 lãnh đạo nhà trường đã chỉ đạo tập trung tuyển chọn và
đào nhân lực đáp ứng tiêu chuẩn về điều kiện để mở ngành theo thông tư số
08/2011/TT-BGDĐT và mạnh dạn đầu tư cơ sở thực hành, thí nghiệm theo đúng
qui định để chuẩn bị tốt cho việc sẳn sàng đào tạo trong năm học 2012-2013.
Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, ngành dược, chuyên ngành quản
lý và cung ứng thuốc được xây dựng và căn cứ trên các cơ sở sau:
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- Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 2 năm 2011 về qui định
điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết
định mở ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng;
- Chương trình khung giáo dục đại học, khối ngành khoa học sức khoẻ,
ngành dược kèm theo thông tư số 11/2010/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 3 năm
2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp nhóm ngành sức
khoẻ, ngành dược sỹ trung học kèm theo quyết định số 475/2003/QĐ-BYT ngày
7 tháng 2 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế;
- Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng dược của các trường đã được Bộ
Giáo dục và Đào tạo cho phép mở ngành và đào tạo ngành dược;
- Các quy chế hiện hành về đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy (quy
chế 25 và quy chế 43);
- Ý kiến phản biện và góp ý của hội đồng thẩm định chương trình đào tạo
ngành dược trình độ cao đẳng của Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh.
4. Kết luận và đề nghị
Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình
Dương xét thấy cần thiết phải mở mã ngành đào tạo trình độ Cao đẳng ngành
Dược nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực cho tỉnh và khu vực miền đông nam bộ.
Căn cứ qui định và quy trình về hồ sơ đăng ký mở mã ngành đào tạo trình
độ Cao đẳng, đại học ban hành kèm theo thông tư số: 08/2011/TT-BGDĐT ngày
17 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, khi được Bộ cho
phép mở ngành, trường xin cam kết sẽ đảm bảo chất lượng đào tạo nguồn nhân
lực cho ngành Dược theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Bộ
Y tế và theo yêu cầu của xã hội
Toàn bộ nội dung hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo đã được đưa lên
website của trường tại địa chỉ: http://www.ktkt.edu.vn/đảm bảo chất lượng.
Đề nghị: Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, tạo điều kiện và duyệt cho phép
trường được đào tạo ngành Dược để kịp tuyển sinh trong năm học 2012-2013.
Trân trọng!
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Bộ GDĐT;
- Lưu VT.

Vũ Tế Xiển
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