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1. Mục đích của việc làm khóa luận tốt nghiệp
 Học sinh đủ điều kiện viết Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) theo quy định của Trường
Trung cấp Âu Việt, sẽ tiến hành viết khóa luận sau khi kết thúc đợt thực tập nghề
nghiệp. KLTN là một tiêu chí đánh giá kết quả học tập của học sinh.
 KLTN là một công trình khoa học của học sinh, thể hiện kiến thức tổng hợp mà học
sinh đã tiếp thu được trong quá trình học tập tại trường và thực tập thực tế tại cơ sở.
2. Yêu cầu của quá trình làm khóa luận tốt nghiệp
 Học sinh phải tham gia đầy đủ các buổi tập trung hướng dẫn KLTN theo lịch quy
định, đồng thời đảm bảo quá trình nghiên cứu và việc viết KLTN không bị sai lệch
khỏi mục tiêu và yêu cầu ban đầu.
 Học sinh tìm hiểu tình hình thực tế tại các cơ sở để đảm bảo các số liệu thu thập là
trung thực, chính xác.
 Trong quá trình làm khóa luận học sinh cũng nên khảo sát kiến của các cơ sở về định
hướng, nội dung nghiên cứu và các giải pháp đề xuất trong KLTN.
 KLTN phải được nộp đúng thời hạn.
3. Nội dung Khóa luận tốt nghiệp (Học sinh có thể tham khảo Tài liệu Chuẩn tay nghề Y
học cổ truyền do Trường Trung cấp Âu Việt ban hành)
KLTN phải thể hiện đầy đủ 5 nội dung chính như sau:
3.1. 60 vị thuốc (thường dùng):
- Tên thuốc (Việt Nam – tên khoa học);
- Tính vị, quy kinh;
- Công năng, ứng dụng lâm sàng;
- Liều dùng;
- Kiêng kỵ
3.2. 20 bài thuốc tâm đắc (tân phương hoặc cổ phương hoặc kinh nghiệm gia truyền)
- Giới thiệu bài thuốc;
- Thành phần;
- Chủ trị, ứng dụng lâm sàng;
- Gia giảm cho từng bệnh;
- Liều dùng;
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- Kiêng kỵ.
3.3. Công thức huyệt điều trị bệnh và chứng đã châm cứu trên bệnh nhân: 10 loại bệnh.
- Giới thiệu phác đồ huyệt châm;
- Vị trí huyệt;
- Tác dụng huyệt;
- Thủ pháp (Châm bổ, tả, cứu, điện châm….);
- Kết quả (giảm, khỏi, bao nhiêu %)
3.4. 01 Bệnh sở trường
Giới thiệu bệnh tâm đắc mà Anh/Chị điều trị thành công (trình bày như 1 bài giảng:
giới thiệu; đại cương; nguyên nhân; các thể lâm sàng như triệu chứng, phép trị, bài
thuốc, huyệt châm, xoa bóp, tập dưỡng sinh…)
Cụ thể ca bệnh mà Anh/Chị đã điều trị.
3.5. 05 bệnh án thực tập tại 1 khoa nào đó của Bệnh viện Y học cổ truyền hoặc Bệnh viện
An Bình (Có nêu tên bác sĩ hướng dẫn).
4. Vấn đề đạo văn :
 Nghiêm cấm học sinh chép bài của người khác. Trong trường hợp phát hiện
học sinh đạo văn, Khóa luận tốt nghiệp của học sinh đương nhiên bị điểm
không (0).
 Trong khi viết bài, học sinh có thể tham khảo từ nhiều nguồn tài liệu khác
nhau nhưng phải trích dẫn đầy đủ về tên tác giả, tên tài liệu tham khảo… theo
quy định về mặt học thuật.
II. KẾT CẤU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
- Bìa cứng màu trắng (Theo mẫu chung của trường)
- Bìa phụ giấy thường (nội dung như bìa cứng)
- Phiếu chấm điểm (Theo mẫu)
- Phiếu nhận xét của GVHD (Theo mẫu)
- Lời cảm ơn
- Bảng danh mục chữ cái viết tắt (nếu có)
- Mục lục (có đánh số trang)
- Lời mở đầu
- Phần nội dung (Đầy đủ 5 nội dung ở Mục 3 phần I, Kết luận và kiến nghị).
- Danh mục tài liệu tham khảo
- Phụ lục (nếu có)
Lưu ý:
- Khóa luận được đóng gáy lò xo, tối thiểu 50 trang và tối đa 60 trang;
- Đánh máy bằng font chữ “Time New Roman”, cỡ chữ 16 cho phần tiêu đề và 14
cho phần nội dung;
- Định dạng khổ giấy A4, lề trái 3.5cm, lề phải 2cm, lề trên 2cm, lề dưới 2cm.
- Giãn dòng 1.5 line;
- Số thứ tự trang ở chính giữa, lề dưới. Số trang bắt đầu từ “Lời mở đầu”.
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III. THANG ĐIỂM CHẤM KHÓA LUẬN VÀ LỊCH HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN
1.Yêu cầu để được công nhận và chấm khóa luận tốt nghiệp:
- Liên hệ, trao đổi với giảng viên hướng dẫn đúng theo lịch hẹn và theo đúng tiến độ do
giảng viên đề ra, thực hiện các yêu cầu của GVHD về nội dung khóa luận.
- Nộp đúng thời gian quy định.
Tiêu chí đánh giá
Chất
lượng
khóa
luận
tốt
nghiệp

Điểm

Hình thức trình bày theo đúng hướng dẫn quy định, không có lỗi chính
tả, hình ảnh bảng biểu rõ ràng. Văn phong trong sáng, không có câu tối
nghĩa.

1

Đáp ứng được các yêu cầu về giới thiệu KLTN

1

Trình bày đủ, rõ ràng, chính xác 5 nội dung yêu cầu của khóa luận

4

Ứng dụng kiến thức đã học vào công tác khám chữa bệnh ở tuyến cơ sở.
Nêu được các giải pháp phù hợp và có các đề xuất, kiến nghị có liên
quan đến phần kiến thức đã học và phần thực tập.

3

Kết luận: các đóng góp của khóa luận, các hướng phát triển và nhân rộng
trong việc khám chữa bệnh tuyến cơ sở

1

Tổng điểm

10

2. Lịch trình hướng dẫn chi tiết: học sinh thực hiện khóa luận trong 4 tuần
Tuần
Ngày/Phòng
GVHD
14g – Thứ Bảy 17/11/2018
Phòng B204 - 785/5 Nguyễn Kiệm

BS Phan Thị Luôn

Tuần 2

14g – Thứ Bảy 24/11/2018
Phòng B204 - 785/5 Nguyễn Kiệm

BS Phan Thị Luôn

Tuần 3

14g – Thứ Bảy 01/12/2018
Phòng B204 - 785/5 Nguyễn Kiệm

BS Phan Thị Luôn

Tuần 4

14g – Thứ Bảy 15/12/2018
Phòng B204 - 785/5 Nguyễn Kiệm

BS Phan Thị Luôn

Tuần 1

- Thời hạn nộp khóa luận: từ ngày 17/12 – 22/12/2018.
- Địa điểm: tại phòng ĐT&ĐBCL cơ sở 2 Nguyễn Kiệm (nộp trong giờ hành chính).

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ ĐBCL
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