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––––––––––––––––
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––
B¾c Ninh, ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2011

QUYẾT ĐỊNH
“Về việc ban hành chuẩn đầu ra chương trình giáo dục chuyên nghiệp hệ chính quy
các ngành Dược sĩ, Y sĩ đa khoa, Điều dưỡng đa khoa”

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP Y DƯỢC BẮC NINH
Căn cứ Quyết định số: 396/QĐ-UBND ngày 8 tháng 4 năm 2009 của Uỷ ban nhân
dân tỉnh Bắc Ninh về việc cho phép thành lập trường Trung cấp Y Dược Bắc Ninh;
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của trường TCCN;
Căn cứ Quyết định số 21/2001/ QĐ – BGD&ĐT, ngày 06 tháng 6 năm 2001 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình khung giáo dục trung
học chuyên nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 40/2007/QĐ - BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp
hệ chính quy;
Theo đề nghị của Hội đồng xây dựng chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo của
Nhà trường.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này 03 chuẩn đầu ra chương trình giáo
dục trung cấp chuyên nghiệp chính quy thời gian đào tạo 02 năm, gồm các ngành
học thuộc khối ngành Khoa học sức khỏe như sau:

1. Dược sĩ;
2. Y sỹ đa khoa;
3. Điều dưỡng đa khoa.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm

2011.
Điều 3. Các ông (bà) Trưởng Phòng Đào tạo, Phòng Công tác HSSV, Khoa Y,
Khoa dược, các phòng, ban có liên quan, các bộ môn chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này.
Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Ban Giám hiệu;
- Như Điều 3;
- Lưu VT.
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