
CHƯƠNG TRÌNH
DƯỢC

Bằng Cao đẳng 3 năm

Dược sỹ trình độ cao đẳng là ngành nghề nằm trong ngành y tế. 
Chương trình Dược sỹ cao đẳng do trường Cao đẳng Vĩnh Long xây dựng 
nhằm đào tạo người dược sỹ có hiểu biết về công tác bảo vệ, chăm sóc và 
nâng cao sức khỏe nhân dân để họ có thể làm việc cho hệ thống ngành y tế 
công hoặc tư nhân.

Sinh viên sẽ được học các kỹ năng chuyên ngành dược để làm được 
các công việc sau:

- Trong hệ thống bệnh viện, phòng khám: lập kế hoạch dự trù thuốc, 
bảo quản thuốc theo nguyên tắc GSP, tham gia cấp phát, tư vấn sử dụng 
thuốc cho người bệnh

- Tại nhà thuốc, quầy thuốc biết bán lẻ và tư vấn cho người bệnh thuốc 
thành phẩm: biết bố trí sắp xếp các trang thiết bị tại nhà thuốc, quầy thuốc 
đạt tiêu chuẩn GPP

- Tại nhà máy sản xuất dược phẩm: vận hành được một số thiết bị sản 
xuất dược phẩm, biết được các nguyên tắc cần có trong sản xuất dược 
phẩm GMP, GLP, GSP…

- Tại các công ty phân phối thuốc: có thể làm việc độc lập hay làm việc 
nhóm trong hệ thống kinh doanh phân phối thuốc, nắm được các kiến thức 
cơ bản của marketing dược.

Tốt nghiệp THPT hoặc tương 
đương trở lên

Sau khi tốt nghiệp chương trình cao đẳng ngành dược, sinh viên 
có thể làm việc trong các bệnh viện công lập và tư nhân, các trung 
tâm y tế, phòng khám đa khoa khu vực, nhà thuốc, quầy thuốc, các 
công ty phân phối thuốc, các nhà máy sản xuất dược phẩm.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

Sinh viên tốt nghiệp chương trình 

cao đẳng Dược tại trường Cao đẳng 

Vĩnh Long có cơ hội học liên thông 

lên Đại học tại Trường cao đẳng Vĩnh 

Long, Đại học Y dược TPHCM, Đại 

học Y dược Cẩn Thơ, các trường đại 

học có mã ngành đào tạo dược.
Ngoài ra, sinh viên còn có cơ hội 

tham gia các khóa đào tạo chuyên đề 

để nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ.

CƠ HỘI HỌC ĐẠI HỌC

CAO ÑAÚNG VÓNH LONG 

CHÍNH SÁCH KHI HỌC

• Miễn phí ở ký túc xá cho tất cả 
HSSV năm nhất

• Học bổng theo quy định của Nhà 
nước

• Giới thiệu việc làm sau khi tốt 
nghiệp



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
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Học kì 4

Học kì 6

Sinh viên chuyên ngành dược của trường sau khi tốt nghiệp 

làm việc tại khắp các cơ sở y tế trong và ngoài tỉnh. Nhà trường luôn 

phối hợp với các cơ sở y tế nhà nước và tư nhân, các công ty, nhà 

máy để tạo cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi ra trường. Chính vì 

vậy, sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành dược có việc làm ngay sau 

khi tốt nghiệp chiếm tỉ lệ trên 85%.  

TỈ LỆ CÓ VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP

Cần Thơ

BX mới
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BV Đa khoa
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TRUNG TÂM
TP VĨNH LONG

SƠ ĐỒ ĐẾN TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH LONG

Phòng Quản lý Đào tạo Trường Cao đẳng Vĩnh Long

Thông tin chi tiết liên hệ

112A Đinh Tiên Hoàng, Phường 8, TP. Vĩnh Long
( Điện thoại: 02703 883 788
                       02703 879 169
Website: www.cdvl.edu.vn
Facebook: https://fb.com/vlcc.edu.vn/Ngoài các môn chuyên ngành ở trên, sinh viên

còn phải học các môn chung theo quy định
của Bộ LĐTBXH

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

 Zalo: 0899 686 152

Trường Cao đẳng
Vĩnh Long

(Cơ sở 1)
Trường Cao đẳng

Vĩnh Long
(Cơ sở 2)
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-  Tiếng Anh chuyên ngành
-  Hoá sinh
-  Vi sinh – Ký sinh trùng
-  Tâm lý học và Y đức
-  Bệnh học
-  Thực vật dược
-  Hoá dược 1

-  Hoá dược 2
-  Bào chế 1
-  Dược xã hội
-  Dược liệu
-  Dược lý
-  Kiểm nghiệm 1

-  Dược lâm sàng
-  Kiểm nghiệm 2
-  Công nghiệp dược
-  Pháp chế dược
-  Nghiên cứu khoa học
-  Dược học cổ truyền 
-  Bào chế 2

-  Quản lý tồn trữ thuốc và VTYT
-  Đạo đức hành nghề Dược
-  Thực tập cuối khoá
-  Thay thế tốt nghiệp
  ·Chăm sóc dược
  ·Hệ thống trị liệu mới

-  Giáo dục thể chất
-  Giáo dục Quốc phòng - An ninh
-  Pháp luật
-  Tin học
-  Giáo dục chính trị
-  Xác suất, Thống kê y học
-  Sinh học và Di truyền
- Hóa học đại cương – Vô cơ

-  Giáo dục thể chất
-  Giáo dục Quốc phòng - An ninh
-  Tiếng Anh cơ bản
-  Hóa hữu cơ
-  Hóa phân tích
-  Giải phẫu – sinh lý

Học kì 5

1. Đặng Văn Như Tâm ��                     Thạc sĩ
2. Nguyễn Ngọc Lê       ��                    Thạc sĩ
3. Phan Thị Lệ Hằng     ��                    Dược sỹ CKI
4. Trần Thị Ngọc Mai ���                       Dược sỹ đại học
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