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THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của
cơ sở giáo dục đại học năm học 2018-2019
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Nội dung
Điều kiện tuyển sinh

Tiến sỹ

Hệ đào tạo chính quy
Thạc sỹ
Thi tuyển

Đại học

Thi tuyển, Xét tuyển

Điều kiện cơ sở vật chất
của cơ sở giáo dục cam kết
phục vụ người học (như
phòng học, trang thiết bị,
thư viện ...)

- Phòng học thoáng mát, rộng rãi, bàn ghế, bảng, bục
giảng đầy đủ, trang bị các phương tiện đồ dùng dạy học
hiện đại.
- Internet phủ sóng toàn trường sinh viên có thể tìm
kiếm thông tin dễ dàng trong khu vực khuôn viên của nhà
trường
- SV được học trong các phòng thí nghiệm xưởng
thực hành hiện đại với trang thiết bị máy móc đầy đủ
- Thư viện phục vụ từ 7h00 sáng đến 10h giờ đêm
sinh viên được tự do mượn sách, được sử dụng các dịch
vụ thư viện trong suốt quá trình học
- Nhà trường thường xuyên nâng cao chất lượng phục
vụ sinh viên trong học tập sinh hoạt và trong các hoạt
động Đoàn, cán bộ giảng viên công nhân viên toàn tâm
toàn ý phục vụ người học với tinh thần trách nhiệm cao
nhất.

Đội ngũ giảng viên

- Giáo viên: Tổng số 338 người; Trong đó: Giáo sư
1, Phó giáo sư 4, Tiến sỹ 24, Thạc sỹ 195, đại học 114.
- Cán bộ quản lý và nhân viên 36 người: Tiến sỹ 3,
thạc sỹ 7, đại học 20 còn lại là trình độ khác
- Phương Pháp quản lý; ứng dụng triệt để công nghệ
thông tin làm công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý
trong nhà trường.
- Hệ thống quản lý hành chính điện tử theo mô hình
chính phủ điện tử được ứng dụng rộng rãi trong toàn nhà
trường
- Quản lý chất lượng đào tạo, quản lý học vụ, tập
trung một đầu mối tại phòng đào tạo
- Quản lý trực tuyển được ứng dụng rộng rãi trong
toàn trường.

IV

Các hoạt động hỗ trợ học
tập, sinh hoạt cho người
học

V

Yêu cầu về thái độ học tập
của người học
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Mục tiêu kiến thức, kỹ
năng, trình độ ngoại ngữ
đạt được

Vị trí làm việc sau khi tốt
nghiệp ở các trình độ

- Giảm học phí cho SV nghèo
- Hỗ trợ vay tiền ngân hàng
- Hỗ trợ về chỗ ở giá rẻ, hỗ trợ xuất ăn giá rẻ tại nhà
ăn sinh viên
- Hỗ trợ về các dịch vụ thư viện
- Hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong khi học và sau khi tốt
nghiệp ra trường…
- Truy cập Internet không dây
Có ý thức tổ chức kỷ luật, tôn trọng nội quy của nhà
trường, học tập nghiêm túc, có tinh thần hợp tác học tập
và làm việc theo nhóm
- Kiến thức chung: có hiểu biết cơ bản về chủ nghĩa
Mac-Lênin đường lối CMVN, TT Hồ chí Minh, có kiến
thức cơ bản trong vực KHXH và KHTN
- Có kiến thức chuyên ngành
- Kỹ năng làm việc thành thạo trong mỗi lĩnh vực
chuyên môn, biết TC và triển khai các dự án
- Ngoại ngữ tiếng Anh: Hệ Đại học trình độ C, Hệ
Cao đẳng trình độ B; sinh viên được trang bị kỹ năng tin
học thành thạo và có các kỹ năng mền khác như giao tiếp
ứng xử, văn hóa chất lượng...
- Cán bộ quản lý nghiệp vụ chuyên môn trong các cơ
quan, DN, các cơ sở sản xuất KD….
- Tư vấn, thiết kế, quản lý các dự án, các dây chuyền
sản xuất
- Có khả năng giảng dạy, nghiên cứu khoa học
- Làm việc trong các công ty trong nước và nước
ngoài

