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Hiệu quả trong đào tạo Bác sĩ Đa khoa tại Duy Tân 

 

Trường Đại học (ĐH) Duy Tân vừa hoàn thành năm đầu tiên đào tạo Bác sĩ đa khoa. Năm thứ 2 tuyển 

sinh đào tạo ngành này, Duy Tân đón nhận số lượng hồ sơ tăng gần gấp đôi với rất nhiều thí sinh đạt điểm 

cao. 

Áp dụng chương trình mới, theo hướng tiên tiến của các đại học Mỹ trong đào tạo Bác sĩ Đa khoa được coi là điểm 

nhấn thu hút và tạo niềm tin cho đông đảo sinh viên tìm đến Duy Tân để theo học ngành học này. Mới đây, PGS.TS. 

Nguyễn Ngọc Minh, Phó Hiệu trưởng ĐH Duy Tân phụ trách khối Y-Dược-Điều dưỡng, người mới được Viện 

Khoa học Nghiên cứu Nhân tài - Nhân lực Việt Nam vinh danh là “Nhà quản lý xuất sắc thời kỳ hội nhập”, đã có 

những trao đổi tâm huyết về đào tạo Bác sĩ đa khoa tại ĐH Duy Tân. 

Chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa của hầu hết các trường ĐH tại Việt Nam là 6 năm. Mới đây nhất, lại có thêm 

thông tin về rút ngắn 1 năm đào tạo ở nhiều ngành nghề Y tế. Tuy vậy, chương trình đào tạo Bác sĩ đa khoa của ĐH 

Duy Tân lại gia tăng thời gian là 7 năm. Vì sao lại có sự khác biệt như vậy, thưa thầy? 

Đúng là cho đến nay, các trường đại học Y ở Việt Nam thực hiện đào tạo Bác sĩ đa khoa với khung chương trình 6 

năm. Gần đây, có trường dự kiến đào tạo theo chương trình mới với 4 năm ra cử nhân y khoa, sau đó có thể phân 

thành 2 hướng theo bác sĩ thực hành hoặc bác sĩ "nghiên cứu" với rất nhiều năm học chuyên sâu tiếp đó. Mô hình 

này có thể là tốt, nhưng tôi băn khoăn là chỉ với 4 năm rồi ra trường, cử nhân y khoa sẽ hành nghề như thế nào, 

quyền hạn ra sao nếu không tiếp tục học lên, và chức danh này lại chưa hề có trong danh mục, ngạch bậc của Nhà 

nước. Điều cốt lõi là dù phân ngành ra sao thì đào tạo bác sĩ đa khoa cần thiết phải lâu dài bởi đây là ngành đào tạo 

phục vụ sức khỏe con người, đòi hỏi có sự tích lũy kinh nghiệm. Nhân chuyện này, cũng phải nói đến đào tạo bác sĩ 

ở Mỹ. Sinh viên sau khi học 4 năm trở thành cử nhân Khoa học (Bachelor of Science) ở các ngành như hóa sinh hay 

sinh học mới chính thức được học bác sĩ (4 năm), sau đó mới học chuyên khoa tùy theo ngành nghề (2-3 năm thậm 

chí 4 năm nữa). Vậy Việt Nam nên theo mô hình nào? 

Sau một thời gian nghiên cứu để đưa ra một mô hình phù hợp nhất với thực tiễn đào tạo Bác sĩ đa khoa tại Việt 

Nam, ĐH Duy Tân đã quyết định tuyển sinh đào tạo ngành bác sĩ đa khoa với thời gian 7 năm. Với khoảng thời gian 

như vậy, nhà trường dành 1 năm đầu tiên để các em học tiếng Anh không chuyên và Anh ngữ chuyên ngành, đồng 

thời nhà trường đang thử nghiệm giảng dạy bằng tiếng Anh một số môn Khoa học cơ bản gồm vật lý, hóa học, toán 

học… để thăm dò khả năng tiếp thu của sinh viên. Với năng lực tiếng Anh được nâng cao trong năm học đầu tiên sẽ 

hỗ trợ rất nhiều để các em học chuyên ngành bác sĩ đa khoa 6 năm tiếp theo, đặc biệt khi hầu hết các tài liệu thực 

hành và nghiên cứu trong y khoa giờ đây đều bằng tiếng Anh. 
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Sinh viên các ngành Y tế trong phòng thực hành tại trường ĐH Duy Tân 

Khóa đầu tiên đào tạo bác sĩ đa khoa vừa hoàn thành năm đầu tiên học tiếng Anh. Thầy có thể cho biết qua 1 năm, 

trình độ tiếng Anh của các em đáp ứng việc học và nghiên cứu tài liệu nước ngoài như thế nào? 

Điểm tuyển sinh đầu vào ngành bác sĩ đa khoa của ĐH Duy Tân tương đối cao cộng với 1 năm học tiếng Anh bài 

bản, nghiêm túc đã thu được những kết quả tương đối khả quan. Bên cạnh việc tạo dựng được một nền tảng tiếng 

Anh khá tốt, các em đã cùng với giảng viên bắt đầu tiếp cận với các tài liệu tiếng Anh về các phân ngành cơ bản và 

chuyên sâu. Kết quả học tập năm thứ nhất của 83 sinh viên có 3 sinh viên đạt loại xuất sắc, 22 sinh viên đạt loại giỏi 

(chiếm 30%). Một điểm yếu của sinh viên học đại học là yếu tiếng Anh và sợ học tiếng Anh, tuy nhiên, những bước 

đi đúng đắn trong chương trình đào tạo mà ĐH Duy Tân đưa ra đã không chỉ giúp các em tự tin học ngoại ngữ mà 

còn thu hút nhiều thí sinh đăng ký vào trường học bác sĩ đa khoa ở mùa tuyển sinh năm nay. Cụ thể, năm 2015-2016 

có 83 sinh viên theo học thì năm 2016-2017 có 138 sinh viên, như vậy số lượng sinh viên đăng ký theo học ngày 

càng tăng trong khi vẫn giữ được điểm đầu vào hơn 20/30 điểm trở lên. 

Ngoài việc chú trọng đào tạo tiếng Anh, chương trình giảng dạy bác sĩ đa khoa của ĐH Duy Tân hẳn có nhiều điểm 

khác biệt, tạo niềm tin để mỗi năm sinh viên đăng tuyển càng đông hơn, thưa thầy? 

Để tạo nên sự khác biệt về chất cũng là để sinh viên tốt nghiệp có khả năng tham gia thị trường lao động nhanh 

chóng hơn, ĐH Duy Tân đã tham khảo khá nhiều chương trình đào tạo của các trường Y-Dược trong nước và các 

đại học tại Mỹ, Pháp, Đức, Úc, Singapore… Đặc biệt, việc ký kết với ĐH Illinois ở Chicago - trường có chương 

trình đào tạo Y-Dược quy mô nhất Mỹ (về mặt số lượng sinh viên và ngành học) và ĐH Pittsburgh - xếp thứ 5 trong 

Top 15 trường đào tạo Y khoa nổi tiếng của Mỹ (theo bảng xếp hạng năm 2014 của Viện sức khỏe Hoa kỳ - NIH) để 

đào tạo Y-Dược-Điều dưỡng… sẽ giúp sinh viên Duy Tân được tiếp cận với các kiến thức chuyên ngành tiên tiến 

nhất hiện nay trên thế giới. 

ĐH Duy Tân còn xây dựng được một hệ thống các phòng thí nghiệm Lý-Hóa-Sinh, phòng thực hành sinh lý bệnh-

miễn dịch, phòng thực hành kỹ thuật nội, ngoại, phụ sản... với những trang thiết bị tiên tiến và hiện đại, đảm bảo đáp 

ứng được nhu cầu giảng dạy, học tập cũng như nghiên cứu của giảng viên và sinh viên. Ngoài ra, nhà trường đã triển 

khai xây dựng Trung tâm Mô phỏng & Mô hình hóa (Center of Visualization & Simulation - CVS) nhằm phát triển 

http://static.thanhnien.com.vn/uploaded/hoangnam/2016_12_10/anh2_pkgh.jpg?width=1600&encoder=wic&subsampling=444
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các ứng dụng Mô phỏng thực tại ảo 3D trong y tế, góp phần chủ động đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng 

học tập y học. 

Ứng dụng Công nghệ mô phỏng 3D về giải phẫu học của ĐH Duy Tân đã đạt giải một trong 3 sáng kiến tiêu biểu 

xuất sắc được tuyên dương tại chương trình “Tri thức trẻ vì Giáo dục 2016” với tiền thưởng 100 triệu đồng. Ứng 

dụng mô phỏng 3D về giải phẫu học hiện đang được các giảng viên và sinh viên nhà trường sử dụng rất linh hoạt. 

Sinh viên có thể học dưới hình thức 2D trong các phòng máy tính, trên smart phone hoặc tương tác trực tiếp dưới 

hình thức 3D tại phòng studio có trang bị hệ thống chiếu 3D. Đặc biệt, với phần mềm có giao diện linh động, cho 

phép người sử dụng có thể quan sát hình ảnh của hệ xương, hệ hô hấp, hệ thần kinh, hệ tuần hoàn,... một cách riêng 

lẻ hay tích hợp, công trình sẽ giúp thầy cô ở Duy Tân không phải dạy chay đồng thời sinh viên sẽ có cái nhìn trực 

quan hơn về cơ thể con người ở các góc độ khác nhau. Tất cả những điều đó sẽ tạo nên sự khác biệt, có lợi cho sinh 

viên. 

 

Ứng dụng Công nghệ mô phỏng 3D về Giải phẫu học được tuyên dương Ý tưởng 

xuất sắc bởi chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” 

 

http://static.thanhnien.com.vn/uploaded/hoangnam/2016_12_10/anh3_wzkz.jpg?width=1600&encoder=wic&subsampling=444
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Đến thăm quan các trường đại học Y trên thế giới thường nhận thấy một điểm khác biệt là trường luôn vắng bóng 

sinh viên vì phần lớn các em đều đi đến các bệnh viện để thực hành lâm sàng. Vấn đề thực hành trong đào tạo bác sĩ 

đa khoa ở ĐH Duy Tân được triển khai như thế nào, thưa thầy? 

Trường vắng bóng sinh viên đó là thời điểm các sinh viên ở những năm cuối đi thực tập ở bệnh viện. Phần khác, 

sinh viên Y khoa ở các nước phát triển trên thế giới thường học tập rất chủ động, học theo học chế tín chỉ nên họ có 

quyền học theo cách riêng của mình. Việt Nam đang từng bước cải tiến, đổi mới, tạo tính tự chủ cho sinh viên đồng 

thời vẫn phải theo dõi, quản lý tốt sinh viên theo các thiết chế đã có, với các hình thức cố vấn học tập, thanh tra kiểm 

tra, quản lý sinh viên để đưa sinh viên đi vào nề nếp từ đầu. 

ĐH Duy Tân rất chú trọng vấn đề thực hành. Với việc đào tạo số lượng sinh viên hạn chế, trên dưới 100 sinh viên 

mỗi năm, thấp hơn gấp 5-6 lần, thậm chí 10 lần so với các trường đào tạo Y khoa truyền thống thì công tác đưa sinh 

viên đi thực hành tại các bệnh viện sẽ được triển khai tốt hơn. Hiện tại, Nhà trường đã ký kết hợp tác với 18 bệnh 

viện lớn nhỏ để sinh viên có cơ hội học tập với các bác sĩ có uy tín cũng như thực hành lâm sàng với bệnh nhân thực 

tế như tại: Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Quân Y 17, Bệnh viện 199 - Bộ Công an, Bệnh viện Đa khoa Trung 

ương Quảng Nam, Bệnh viện Gia đình... Trường cũng đang xúc tiến xây dựng Trung tâm chẩn đoán và Bệnh viện 

thực hành của trường. 

Hiện tại, TP.Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền Trung - Tây nguyên nói chung đang thiếu trầm trọng bác sĩ đa 

khoa. Nếu chỉ đào tạo trên dưới 100 sinh viên thì thật khó cung cấp đủ số lượng Bác sĩ theo nhu cầu của xã hội, thưa 

thầy? 

ĐH Duy Tân đang cân nhắc chỉ tiêu đào tạo trong các năm sau. Tầm nhìn tới năm 2030 có thể phải tính đến nâng 

cao số lượng tuyển sinh hàng năm lên gấp rưỡi đến gấp đôi con số hiện tại để đáp ứng nhu cầu xã hội. Tuy nhiên, để 

đáp ứng đào tạo được số lượng tuyển sinh như trên, Nhà trường sẽ phải cân nhắc rất nhiều vấn đề và nỗ lực nâng cao 

chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên cũng như nâng cấp cơ sở vật chất (các phòng thí nghiệm) hoặc có bệnh viện 

thực hành riêng. Chỉ khi đảm bảo đủ điều kiện để đào tạo sinh viên tốt nghiệp giỏi tay nghề, ĐH Duy Tân mới nâng 

cao số lượng tuyển sinh. 

Cảm ơn những chia sẻ của thầy. 

 


