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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  152 /QĐ-ĐHNCT Cần Thơ, ngày 12 tháng 7  năm 2017 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v ban hành Quy định chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ Đại học 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ 
Căn cứ Quyết định số: 230/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25 tháng 

01 năm 2013 về việc thành lập Trường Đại học Nam Cần Thơ; 

Căn cứ Công văn số 2196/BGDĐT - GDĐH ngày 22/4/2010 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo về việc “Hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo”; 

Căn cứ Quyết định số: 1178/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2015 của Chủ 
tịch UBND thành phố Cần Thơ về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học 
Nam Cần Thơ; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng các Khoa có đào tạo các 
ngành trình độ Đại học, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Nay, ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chuẩn đầu ra các 
ngành đào tạo: Kỹ thuật hình ảnh y học, Luật trình độ Đại học của trường Đại học 
Nam Cần Thơ. 

Điều 2. Quyết định này được áp dụng từ Khóa V, Đại học hệ chính quy. Các 
chuẩn đầu ra được ban hành theo Quyết định này là cơ sở để nhà trường tổ chức 
đào tạo, xây dựng và điều chỉnh các chương trình đào tạo; đổi mới nội dung, 
phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá nhằm đảm bảo và nâng cao chất 
lượng đào tạo; là cam kết về chất lượng đào tạo của nhà trường đối với xã hội. 

Điều 3. Ban Giám hiệu, các ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, 
Trưởng phòng Đào tạo, phòng, khoa, các đơn vị thuộc Trường Đại học Nam Cần 
Thơ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- Website của trường; 
- Lưu VT, TC-HC, MC. 
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NGÀNH KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC 

a) Tên ngành đào tạo: Kỹ thuật hình ảnh y học 

b) Trình độ đào tạo: Đại học (cử nhân) 

c) Yêu cầu về kiến thức: 

 Có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, nguyên lý kỹ thuật - công nghệ và 
kiến thức chuyên môn ngành học để giải quyết độc lập, sáng tạo các vấn đề thuộc 
ngành Kỹ thuật Hình ảnh y học; 

 Hiểu biết các nguyên lý, qui tắc, quy trình vận hành, bảo quản, bảo dưỡng một số 
loại trang thiết bị thuộc ngành Kỹ thuật y học; 

 Có kiến thức về phương pháp luận khoa học trong thực hành kỹ thuật, học tập, 
nghiên cứu khoa học; 

 Hiểu biết về pháp luật và các chính sách về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng 
cao sức khỏe nhân dân. 

d) Yêu cầu về kỹ năng:  

 Thực hiện thành thạo các kỹ thuật X-quang thông thường và có dùng thuốc cản 
quang, ứng dụng những kỹ thuật mới trong hoạt động chuyên ngành; 

 Thực hiện được các kỹ thuật chụp cắt lớp trên máy chụp cắt lớp điện toán và 
cộng hưởng từ hạt nhân; 

 Tham gia tổ chức và quản lý hoạt động của một khoa chẩn đoán hình ảnh theo 
qui định; 

 Tham gia nghiên cứu khoa học và tiếp cận thông tin từ nhiều nguồn, nhiều hình 
thức khác nhau. 

e) Yêu cầu về thái độ:  

 Có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, có ý thức trách nhiệm đối với gia 
đình, nhà trường và xã hội; 

 Nhận thức đúng về giá trị đạo đức, giá trị nghề nghiệp của ngành học; luôn rèn 
luyện bản thân về mặt y đức và có động cơ học tập đúng đắn; 

 Nhận thức đúng về tầm quan trọng, ý nghĩa của các môn học đối với quá trình 
học tập nói riêng và đối với nghề nghiệp nói chung; 

 Ý thức cao trong học tập để đạt thành tích học tập tốt; 
 Tích cực trong tự học, tự nghiên cứu, tham khảo và có ý thức học tập nâng cao 

trình độ chuyên môn; 
 Nêu cao tinh thần tự giác, chủ động, độc lập, sáng tạo, say mê học tập và rèn 

luyện, vận dụng tốt kiến thức kỹ năng đã học vào thực tế nghề nghiệp; 
 Tích cực tham gia các hoạt động chính khóa và ngoại khoá trong quá trình học 

tập; 
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 Nghiêm túc chấp hành qui chế, nội qui, qui định của trường, của bệnh viện và các 
cơ sở thực hành, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, nghiêm túc trong học tập và trong 
thi cử; 

 Tôn trọng cán bộ nhà trường, giảng viên, người phục vụ, bạn bè và có tinh thần 
tương thân tương ái, hỗ trợ bạn bè cùng học tập, vượt khó và cùng tiến bộ; 

 Có ý thức tiết kiệm, bảo vệ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ học tập và 
nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ đối với nhà trường. Khả năng học tập, nâng cao 
trình độ sau khi ra trường. 

f) Khả năng ngoại ngữ, tin học 

 Ngoại ngữ: phải có Chứng chỉ Anh văn bậc 3 (B1), tương đương trình độ B Quốc 
gia. 

 Tin học: phải có Chứng chỉ A và Chứng chỉ B của trường ĐH Nam Cần Thơ cấp. 

g) Có kỹ năng nghiệp vụ về chuyên môn và có kỹ năng mềm về giải quyết công việc 
& quản lý thời gian + kỹ năng tư duy hiệu quả và sáng tạo: Theo chương trình 
đào tạo bổ sung từ các khóa học ngoại khóa (có cấp chứng nhận của Trường). 
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NGÀNH LUẬT 

a) Tên ngành đào tạo: Luật 

b) Trình độ đào tạo: Đại học (cử nhân) 

c) Yêu cầu về kiến thức: 

 Có hiểu biết sâu sắc về chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng Việt Nam, 
Tư tưởng Hồ Chí Minh; 

 Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với 
chuyên ngành Luật học như Xã hội học, Tâm lý học, Lịch sử văn minh thế giới, 
Logic học; 

 Nắm vững kiến thức chung về pháp luật, bao gồm: 
- Kiến thức về sự hình thành và phát triển của nhà nước và pháp luật, vai trò của 

Nhà nước và Pháp luật Việt Nam, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy 
nhà nước Việt Nam; 

- Kiến thức về các lĩnh vực pháp luật thương mại: chủ thể kinh doanh, thương 
mại hàng hoá và dịch vụ, đầu tư, cạnh tranh, phá sản, giải quyết tranh chấp 
thương mại, đất đai, môi trường, ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, chứng 
khoán, thuế; 

- Kiến thức về pháp luật dân sự và tố tụng dân sự: quyền sở hữu, tài sản, hợp 
đồng, thừa kế, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; thủ tục giải quyết việc dân 
sự, thủ tục giải quyết vụ án dân sự, thi hành án dân sự; pháp luật lao động và 
pháp luật về hôn nhân gia đình; 

- Kiến thức cơ bản về pháp luật hình sự và tố tụng hình sự; 
- Kiến thức cơ bản về pháp luật hành chính và luật tố tụng hành chính; về thanh 

tra, kiểm tra, khiếu nại, tố cáo; về luật sư và công chứng; thừa phát lại; về công 
vụ, cán bộ, công chức; lương và chế độ đãi ngộ của cán bộ, công chức; về trách 
nhiệm bồi thường nhà nước; về trách nhiệm hành chính; 

- Có kiến thức về pháp luật quốc tế; tư pháp quốc tế; luật thương mại quốc tế; 
Luật so sánh và các kiến thức pháp lý liên quan đến hội nhập quốc tế trong các 
lĩnh vực kinh tế - thương mại, văn hóa, ngoại giao. 

d) Yêu cầu về kỹ năng:  

 Nhận thức, phân tích, đánh giá đúng các vấn đề pháp lý; 
 Biết cách tra cứu các văn bản pháp luật, lựa chọn và áp dụng đúng các quy định 

của pháp luật để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn; 
 Kỹ năng nghiên cứu và lập luận; 
 Kỹ năng phân tích luật; 
 Tự cập nhật các kiến thức pháp luật mới và thực tiễn áp dụng; 
 Kỹ năng phát hiện, giải quyết vấn đề thuộc chuyên ngành đào tạo. 
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e) Yêu cầu về thái độ:  

 Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, khách quan; 
 Có ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, có trách nhiệm công dân, có ý thức 

bảo vệ lợi ích của cộng đồng và xã hội, có đạo đức tốt, có lòng nhân ái; 
 Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cần thiết của một luật gia, có bản lĩnh nghề 

nghiệp và thái độ trung thực, yêu nghề và có trách nhiệm trong công việc, có ý 
thức bảo vệ lợi ích của cộng đồng và xã hội; 

 Chủ động, tự tin, mạnh dạn bày tỏ quan điểm và biết lắng nghe; 
 Có trách nhiệm với công việc được giao và có tinh thần cầu tiến, hợp tác, thân 

thiện với các đồng nghiệp và cá nhân khác trong công việc; 
 Có tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học. Kết hợp giữa thực tiễn và lý thuyết, 

đúc kết kinh nghiệm để giải quyết vấn đề ngày một hiệu quả cao. 

f) Khả năng ngoại ngữ, tin học 

 Ngoại ngữ: phải có Chứng chỉ Anh văn bậc 3 (B1), tương đương trình độ B Quốc 
gia. 

 Tin học: phải có Chứng chỉ A và Chứng chỉ B của trường ĐH Nam Cần Thơ cấp. 

Có kỹ năng nghiệp vụ về chuyên môn và có kỹ năng mềm về giải quyết công việc 
& quản lý thời gian + kỹ năng tư duy hiệu quả và sáng tạo: Theo chương trình 
đào tạo bổ sung từ các khóa học ngoại khóa (có cấp chứng nhận của Trường). 


