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Công khai cam kết chất lượng đào tạo của
cơ sở giáo dục đại học năm học 2016-2017
Hệ đào tạo chính quy
TT

Nội dung

I

Điều kiện
tuyển sinh

II

Điều kiện
cơ sở vật
chất của cơ
sở giáo dục
cam kết
phục vụ
người học

III

IV

V

Đội ngũ
gi ng viên

Tiến sĩ

Đại học

Theo quy chế của Bộ GD&ĐT và quy định của Trường.
Thông tin tuyển sinh được đăng công khai trên trang http://www.tlu.edu.vn
- Cơ sở vật chất Các ph ng học được trang ị tiện nghi đủ các phương tiện
gi ng d y hiện đ i như máy chiếu máy t nh, điều hòa nhiệt độ camera hệ
thống âm thanh ánh sáng tốt. C các ph ng Lab học tiếng nh ph ng thực hành
máy t nh các phòng thí nghiệm xưởng thực hành hiện đ i... Thư viện phục vụ
đủ nhu c u giáo tr nh tài iệu tham kh o cho gi ng viên và sinh viên.
- Ký túc xá có phòng ở khép k n hiện đ i…
- Khu giáo dục thể chất hiện đ i tiện nghi: có sân bóng đá cỏ nhân t o, bể bơi
mái che, sân bóng rổ…
Đội ngũ gi ng viên có nhiều kinh nghiệm và tr nh độ chuyên môn cao. Trường
có trên 210 tiến sĩ trong đ c 14 giáo sư 66 ph giáo sư, h u hết được đào t o
ở nước ngoài (xem chi tiết về số ượng t i iểu mẫu 23).

- NCS được sử dụng
thư viện tài iệu khoa
học ph ng th nghiệm
các trang thiết ị và cơ
sở vật chất của Trường
Các ho t
và cơ sở phối hợp đào
động hỗ trợ
học tập sinh t o.
- Trường tổ chức các
ho t cho
người học
uổi sinh ho t học thuật
cho NCS và t o điều
kiện cho NCS tham gia
nghiên cứu cùng gi ng
viên hướng dẫn.

Yêu c u về
thái độ học
tập của
người học

Thạc sĩ

- Có đ o đức ương
tâm nghề nghiệp ý
thức kỷ uật và thái độ
phục
vụ
tốt.
- Năng động cập nhật
kiến thức và áp dụng
sáng t o trong công
việc.

- Học viên được sử dụng
thư viện tài iệu khoa học
ph ng th nghiệm các
trang thiết ị và cơ sở vật
chất của Trường và cơ sở
phối hợp đào t o.
- Trường tổ chức các uổi
sinh ho t học thuật cho
học viên và t o điều kiện
cho học viên tham gia
NCKH cùng gi ng viên.

- Có đ o đức ương tâm
nghề nghiệp ý thức kỷ
uật và thái độ phục vụ tốt.
- Năng động cập nhật
kiến thức và áp dụng sáng
t o trong công việc.
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- SV được sử dụng thư
viện tài iệu khoa học
phòng thí nghiệm các
trang thiết ị và cơ sở vật
chất của Trường và cơ sở
phối hợp đào t o;
- SV được tham gia ho t
động trong các đoàn thể
tổ chức xã hội trong
Trường (ĐTN HSV các
CLB…).

- Có phẩm chất ch nh trị
trách nhiệm công dân
trách nhiệm cộng đồng
cao.
- C ý thức trách nhiệm
và ý ch vươn ên để
trưởng thành trong nghề
nghiệp được đào t o.
- C đ o đức ương tâm
nghề nghiệp ý thức kỷ
uật và thái độ phục vụ
tốt.

Hệ đào tạo chính quy
TT

VI

Nội dung

Mục tiêu
kiến thức
kỹ năng
tr nh độ
ngo i ngữ
đ t được

Vị trí làm
việc sau khi
VII
tốt nghiệp ở
các tr nh độ

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Đại học

- Kiến thức sâu rộng,
đủ năng ực sáng t o
phát hiện và đưa ra
những gi i pháp mới
trong ĩnh vực được học
tập nghiên cứu.
- Ngo i ngữ: Tiếng
Anh đ t trình độ tương
đương B2 khung Châu
Âu.
100% c việc làm.

- Có kiến thức kỹ năng
đ t chuẩn đ u ra của
chương tr nh đào t o.
- Ngo i ngữ: Tiếng nh
đ t trình độ tương đương
B1 khung Châu Âu.

- Có kiến thức kỹ năng
đ t chuẩn đ u ra của
chương tr nh đào t o.
- Ngo i ngữ: Tiếng nh
đ t trình độ A2 khung
Châu Âu.

100% c việc àm.

90% c việc àm sau 1
năm ra trường.

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Đã ký
GS.TS Trịnh Minh Thụ

2

