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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

  

1. Tên học phần: Bào chế và sinh dược học (Pharmaceutics and Biopharmacy) 

- Mã số học phần: TN378     

- Số tín chỉ học phần: 2 tín chỉ  

- Số tiết học phần: 30 tiết lý thuyết 

2. Đơn vị phụ trách học phần: 

- Bộ môn: Hóa học 

- Khoa/Viện/Trung tâm/Bộ môn: Khoa Khoa học Tự nhiên 

3. Điều kiện tiên quyết:  

4. Mục tiêu của học phần: 

Mục 

tiêu 
Nội dung mục tiêu 

CĐR 

CTĐT 

4.1 
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về các dạng thuốc và 

các kỹ thuật cơ bản trong pha chế thuốc. 

2.1.3b, 

2.1.3c 

4.2 
Rèn luyện khả năng nhận dạng, thiết kế, và bào chế những dạng 

thuốc khác nhau. 

2.2.1a, 

2.2.1c 

4.3 

Rèn luyện sinh viên có tinh thần nhiệt tình tham gia các buổi 

học, có khả năng thực hiện bài tập độc lập, tích cực tham gia 

thảo luận nhóm, phát triển năng lực làm việc độc lập và làm 

việc nhóm. 

2.2.2 

4.4 
Phát triển các phẩm chất cần thiết cho những hoạt động học tập, 

nghiên cứu khoa học và nghề nghiệp 
2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Chuẩn đầu ra của học phần: 

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

 Kiến thức   

CO1 
Trình bày được các kiến thức cơ bản và các phương 

pháp, kỹ thuật điều chế một số dạng thuốc thông thường 
4.1 

2.1.3b, 

2.1.3c 

CO2 
Trình bày được các kiến thức cơ bản và các phương 

pháp, kỹ thuật điều chế một số dạng thuốc hiện đại 
4.1 

2.1.3b, 

2.1.3c 

 Kỹ năng cứng   

CO3 Nhận dạng được một số dạng thuốc thông dụng. 4.2 2.2.1a, 

2.2.1c 

CO4 Thiết kế và pha chế được một số dạng thuốc thông dụng. 4.2 
2.2.1a, 

2.2.1c 

 Kỹ năng mềm   

CO5 
Suy nghĩ sáng tạo, biết tìm tòi, phân tích, đánh giá và 

tổng hợp thông tin, liên kết các ý tưởng, các lựa chọn; 

tương tác, thảo luận và nghi vấn. 

4.3 2.2.2 

 Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân   

CO6 
Thể hiện sự tò mò, kiên trì, tập trung; biết cân bằng giữa 

hoài nghi và tiếp nhận, có tình yêu khoa học và tự tin khi 

xử lí các tình huống thực tế trong làm việc.     

4.4 2.3 

 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần 

Bào chế dược phẩm là môn học nghiên cứu về cơ sở lý thuyết và kỹ thuật thực hành về 

sản xuất các dạng thuốc. Dựa trên cơ sở lý thuyết sinh viên có thể hiểu nguyên tắc và 

thực hành bào chế và sản xuất được một số dạng thuốc thông dụng như các dạng thuốc 

rắn (thuốc bột, thuốc cốm, viên nang, viên nén), thuốc bán rắn (thuốc mỡ, cream, gel, 

thuốc đặt), thuốc lỏng (dung dịch thuốc, hỗn dịch, nhũ tương), thuốc vô trùng (thuốc 

tiêm, thuốc nhỏ mắt), và các dạng thuốc đặc biệt như thuốc dán, thuốc khí dung, thuốc 

thay đổi sự phóng thích, thuốc vi hạt, siêu vi hạt. 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

7.1. Lý thuyết 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

Chương 1. Đại cương về bào chế 2 

CO1; CO2; 

CO3; CO4; 

CO5; CO6 

Chương 2. Các dạng thuốc rắn 6 

2.1. Thuốc bột và thuốc cốm 2 

2.2. Thuốc viên nang 2 

2.3. Thuốc viên nén 2 



 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

Chương 3. Các dạng thuốc bán rắn 4 

3.1. Thuốc mỡ, cream, gel 2 

3.2. Thuốc đặt 2 

Chương 4. Các dạng thuốc lỏng 6 

4.1. Dung dịch 2 

4.2. Hỗn dịch 2 

4.3. Nhũ tương 2 

Chương 5. Các dạng thuốc vô trùng 4 

5.1. Thuốc tiêm 2 

5.2. Thuốc nhỏ mắt 2 

Chương 6. Các dạng thuốc đặc biệt 8 

6.1. Thuốc dán 2 

6.2. Thuốc khí dung 2 

6.3. Thuốc thay đổi sự phóng thích 2 

6.4. Thuốc dạng vi hạt, siêu vi hạt 2 

 

8. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, thảo luâṇ nhóm, nghiên cứu trường hơp̣,câu 

hỏi ngắn, bài tập phân tích, tính toán. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau 

- Dự lớp lý thuyết >75 % của số tiết quy định của học phần mới được thi kết thúc 

học phần.  

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên 

10.1. Cách đánh giá: Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng 

số 

CĐR 

HP 

1 Điểm bài 

tập/chuyên 

đề/seminar 

Hoàn thành bài tập thực tế, báo 

cáo/thuyết trình seminar hoặc chuyên 

đề được giao/tự chọn 

20% 
CO3-

CO6 

2 Điểm kiểm tra giữa 

kỳ 

- Thi viết (câu hỏi ngắn/bài tập), thời 

gian làm bài 30 phút 

20% CO1, 

CO2 

3 Điểm thi kết thúc 

học phần 

- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp (60 

phút) 

- Tham dự đủ ít nhất 75% tiết lý thuyết 

- Bắt buộc dự thi 

60% 

CO1-4 

 

 



 

10.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học 

phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn 

đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo 

thang điểm 4 theo quy định về công tác học vụ của Trường.  

11. Tài liệu học tập 

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

[1] Bào chế và sinh dược học : Dùng cho đào tạo dược sĩ đại học 

/ Lê Quan Nghiệm, Huỳnh Văn Hóa đồng chủ biên - Tập 2.- Hà 

Nội: Giáo dục, 2007.- 443 tr.: minh họa; 27 cm - đầu trang tên 

sách ghi: Bộ Y tế.- 615.1/ L250/T.2 

MOL.057777 ; 

MON.035594; 

NN.012911 ; 

NN.012912; 

NN.012913 

[2] Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc- T1 / Võ 

Xuân Minh và Phạm Ngọc Bùng.- 615.1/ M312/T1 

NN.000943, 

NN.001212 

[3] Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc- T2T2 / 

Võ Xuân Minh và Nguyễn Văn Long.- 615.1/ M312/T2 

NN.000942 

NN.001401 

[4] Kỹ thuật bào chế và sinh dược học các dạng thuốc / Trường 

Đại học dược Hà Nội. Bộ môn bào chế - Tập 2.- Hà Nội: Y 

dược, 2004.- 269 tr.: Minh họa; 24 cm.- 615.1/ Tr561/T.2 

MOL.077668 

 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

 

Tuần 

 
Nội 

dung 

Lý 

thuyết 

(tiết) 

 
Nhiệm vụ của sinh viên 

1 Chương 1. Đại cương về bào chế 2 Nghiên cứu trước các phần liên 

quan đến nội dung môn học trong 

tài liệu [1],[2],[3],[4] 
2+3+4 Chương 2. Các dạng thuốc rắn 

2.1. Thuốc bột và thuốc cốm 

2.2. Thuốc viên nang 

2.3. Thuốc viên nén 

6 Nghiên cứu trước các phần liên 

quan đến nội dung môn học trong 

tài liệu [1],[2],[3],[4] 

5+6 Chương 3. Các dạng thuốc bán 

rắn 
3.1. Thuốc mỡ, cream, gel 

3.2. Thuốc đặt 

4 Nghiên cứu trước các phần liên 

quan đến nội dung môn học trong 

tài liệu [1],[2],[3],[4] 

7+8+9 Chương 4. Các dạng thuốc lỏng 
4.1. Dung dịch 

4.2. Hỗn dịch 

4.3. Nhũ tương 

6 Nghiên cứu trước các phần liên 

quan đến nội dung môn học trong 

tài liệu [1],[2],[3],[4] 

10+11 Chương 5. Các dạng thuốc vô 

trùng 
5.1. Thuốc tiêm 

5.2. Thuốc nhỏ mắt 

4 Nghiên cứu trước các phần liên 

quan đến nội dung môn học trong 

tài liệu [1],[2],[3],[4] 
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