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Biểu mẫu 17 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư 
phạm, trung cấp sư phạm năm học 2019-2020 

  
1. Chuyên ngành đào tạo: KẾ TOÁN - 7340301 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

I.  
Điều kiện 
đăng ký 

tuyển sinh 
 

Theo đề án tuyển sinh riêng của năm 2020: 

- Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương được 
đăng ký xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp 
THPT hay kết quả học tập bậc THPT (học bạ). 

- Thí sinh đạt yêu cầu đảm bảo chất lượng đầu vào 
theo ngành. 

- Có đủ sức khỏe để học tập theo qui định. 

 

II.  

Mục tiêu 
kiến thức, kỹ 
năng, thái độ 
và trình độ 
ngoại ngữ 

 

1. Mục tiêu kiến thức 

- Hiểu biết kiến thức nền tảng của kinh tế học, 
các chính sách phát triển kinh tế, xã hội của đất 
nước. 

- Hiểu biết vị trí, vai trò của phân loại chức năng 
tài chính doanh nghiệp, kế toán doanh nghiệp, 
kiểm toán doanh nghiệp và quản trị doanh 
nghiệp. 

- Hiểu biết nguyên tắc và tổ chức cơ sở dữ liệu kế 
toán và qui trình các công tác kế toán tại doanh 
nghiệp. 

- Hiểu biết, phân loại và năm vững công tác kế 
toán tài chính, công tác kế toán quản trị, kiểm 
toán khoản mục. 

- Khả năng phân tích, đánh giá và triển khai các 
giải pháp hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán 
và kiểm soát nội bộ. 

- Lập, thẩm định tính hiệu quả của các dự án đầu 
tư trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

2. Kỹ năng và thái độ đạt được 

- Thành thạo ứng dụng tin học văn phòng, tra cứu 
và tìm kiếm thông tin, sử dụng các phần mềm 
ứng dụng trong kế toán, kiểm toán và tài chính 

- Thành thạo công tác lập sổ sách chứng từ kế 
toán (lập chứng từ, ghi sổ, lập báo cáo, lưu trữ) 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

- Lập các báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán, 
báo cáo thuế,… theo qui định của hệ thống văn 
bản phát luật và nghề nghiệp. 

- Tuân thủ chuẩn mực, đạo đức nghề nghiệp kế 
toán, kiểm toán. 

- Tuân thủ nội quy, kỷ luật của doanh nghiệp và 
pháp luật của Nhà nước.  

- Có khả năng nghiên cứu, làm việc độc lập, biết 
phối hợp thực hiện nhiệm vụ hiệu quả. 

- Có ý thức trách nhiệm với cộng đồng. 

3. Trình độ ngoại ngữ 

- Đạt chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ 
B1. 

III.  

Các chính 
sách hỗ trợ 

học tập, sinh 
hoạt cho 

người học 

 

- Giảm học phí cho sv thuộc gia đình chính sách, 
có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, có sổ hộ nghèo, 
có người thân cùng học tại trường. Cấp học 
bổng cho sv có kết quả học tập giỏi trở lên.  

- Hỗ trợ thủ tục vay vốn học tập, xác minh thủ tục 
tạm hoãn nghĩa vụ quân sự và các thủ tục khác. 

- Hỗ trợ đào tạo kỹ năng và giới thiệu công việc 
phù hợp thể lực và chuyên môn để tăng thu 
nhập, cải thiện điều kiện sinh hoạt trong thời 
gian học tập. 

- Tổ chức cho sv tham gia các câu lạc bộ Văn – 
Thể - Mỹ nhằm phát hiện và rèn luyện năng 
khiếu bản thân. 

- Hỗ trợ tham gia các tổ chức Chính trị - Xã hội 
và các chính sách của Nhà nước. 

 

IV.  

Chương 
trình đào tạo 

mà nhà 
trường thực 

hiện 

 

- Tổng khối lượng giảng dạy và học tập là 135 tín 
chỉ, diễn ra trong 08 học kỳ chính. Sau mỗi học 
kỳ có xét kết quả học tập để xếp hạng năm đào 
tạo. Xét công nhận tốt nghiệp khi người học có 
đơn đề nghị công nhận tốt nghiệp và cấp bằng. 

- Chương trình đào tạo thực hành, thực tế được 
bố trí xem kẽ trong các học kỳ. Người học phải 
viết báo cáo kết quả và được chấm điểm tích lũy 
trong chương trình. 

- Việc xem xét học chương trình đào tạo thứ hai 
được sv đăng ký, Nhà trường chấp thuận và áp 
dụng đúng tiêu chuẩn xét của quy chế đào tạo. 

 



3 
 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

- Các điều kiện được công nhận tốt nghiệp: Có 
chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học, chứng 
chỉ GDQPAN, chứng chỉ GDTC, Kỹ năng 
mềm, Kỹ năng nghề nghiệp. Đạt điềm rèn luyện 
theo quy định về công tác sinh viên. 

V.  

Khả năng 
học tập, 
nâng cao 

trình độ sau 
ra trường 

 

- Nghiên cứu chuyên sâu các vấn đề liên quan 
đến công tác kế toán, tài chính, hệ thống thông 
tin kế toán, văn bản pháp quy và chuẩn mực kế 
toán. 

- Phát triển nghề nghiệp và tham gia các tổ chức 
nghề nghiệp. 

- Tham gia học, thi các chứng chỉ nghề nghiệp 
theo yêu cầu công tác kế toán (CPA, ACCA, 
chứng chỉ hành nghề kế toán, chứng chỉ kê khai 
báo cáo thuế, chứng chỉ kế toán trưởng, chứng 
chỉ kiểm toán viên,…). Tham gia thi và học cao 
học, nghiên cứu sinh kế toán. 

- Khả năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp và 
trao đổi chuyên môn với các đối tác. 

 

VI.  
Vị trí việc 

làm sau khi 
tốt nghiệp 

 

- Kế toán viên và nhân viên tư vấn kế toán, thuế, 
tài chính. 

- Kiểm toán viên 

- Nhân viên các ngân hàng, công ty bảo hiểm, 
quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, kiểm soát nội 
bộ. 

- Thi công chức vào các cơ quan Nhà nước. 
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2. Chuyên ngành đào tạo: QUẢN TRỊ KINH DOANH - 7340101 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

(8340101) 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

I.  
Điều kiện 
đăng ký 

tuyển sinh 

Mọi công dân đủ điều 
kiện sau được đăng ký dự 
thi tuyển sinh: 

- Tốt nghiệp đại học trở 
lên. 

- Thí sinh tốt nghiệp các 
ngành khác QTKD thì 
phải học bổ sung kiến 
thức đại học một số môn. 

- Điều kiện thi, trúng tuyển 
và nhập học được thông 
báo đến từng thí sinh 
theo hồ sơ đăng ký.  

Theo đề án tuyển sinh riêng của 
năm 2020: 

- Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc 
tương đương được đăng ký xét 
tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp 
THPT hay kết quả học tập bậc 
THPT (học bạ). 

- Thí sinh đạt yêu cầu đảm bảo 
chất lượng đầu vào theo ngành. 

- Có đủ sức khỏe để học tập theo 
qui định. 

 

II.  

Mục tiêu 
kiến thức, kỹ 
năng, thái độ 
và trình độ 
ngoại ngữ 

1. Mục tiêu kiến thức 

- Hiểu biết và tổng hợp 
các nền tảng lý thuyết 
trong quản trị doanh 
nghiệp, nhân sự và sự vận 
hành nền kinh tế. 

- Có phương pháp tiếp 
cận và nghiên cứu khoa 
học quản trị nhằm giải 
quyết thực tiễn hoạt động 
doanh nghiệp. 

- Khả năng tiếp thu 
nhanh và đầy đủ các quan 
điểm quản trị, xu hướng 
điều hành và vận hành 
trong môi trường toàn cầu 
hóa. 

2. Kỹ năng và thái độ 

- Áp dụng kiến thức nền 
tảng vào công tác hoạch 
định, tổ chức, lãnh đạo và 
kiểm soát doanh nghiệp.  

- Có khả năng phân tích, 
tiếp cận vấn đề dưới góc 
nhìn chuyên môn, hiện 
đại. 

- Tiên phong trong áp 

1. Mục tiêu kiến thức 

- Hiểu biết kiến thức nền tảng 
của kinh tế học, các chính sách 
phát triển kinh tế, xã hội của 
đất nước. 

- Nắm vững nguyên tắc, phương 
pháp tổ chức doanh nghiệp, 
điều hành doanh nghiệp hiệu 
quả. 

- Nắm vững chức năng quản trị 
và áp dụng nhuẫn nhuyễn 
trong thực tiễn. 

- Hiểu biết các nguyên tắc quản 
trị tài chính, chính sách quản 
trị nhân sự và sử dụng lao 
động. 

- Phát huy tốt và thường xuyên 
đạo đức nghề nghiệp, vận 
dụng phù hợp khi gặp vấn đề 
trong quản trị. 

- Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ 
và các vấn đề cá nhân con 
người. 

- Khả năng trình bày thuyết 
phục đề án, kế hoạch kinh 
doanh. 

- Hiểu biết về phân loại các loại 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

(8340101) 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

dụng mô hình quản trị 
hiện đại, nhân văn để phát 
triển doanh nghiệp hiệu 
quả. 

3. Trình độ ngoại ngữ 

- Đạt yêu cầu trình độ 
ngoại ngữ theo quy định 
của quy chế. 

hình doanh nghiệp và phương 
thức hoạt động kinh doanh 
theo lĩnh vực. 

2. Kỹ năng và thái độ đạt được 

- Thành thạo ứng dụng tin học 
văn phòng, tra cứu và tìm kiếm 
thông tin, sử dụng các phần mềm 
ứng dụng trong quản trị, quản lý 
nhân sự và doanh nghiệp. 

- Khả năng giải quyết các vấn 
đề dựa trên thông tin thu thập 
được và phân tích logic. 

- Tuân thủ nội quy, kỷ luật của 
doanh nghiệp và pháp luật của 
Nhà nước.  

- Có khả năng nghiên cứu, làm 
việc độc lập, biết phối hợp thực 
hiện nhiệm vụ hiệu quả. 

- Có ý thức trách nhiệm với 
cộng đồng. 

3. Trình độ ngoại ngữ 

- Đạt chứng chỉ ngoại ngữ tương 
đương trình độ B1. 

III.  

Các chính 
sách hỗ trợ 

học tập, sinh 
hoạt cho 

người học 

 

- Giảm học phí cho sv thuộc gia 
đình chính sách, có hoàn cảnh 
khó khăn, mồ côi, có sổ hộ 
nghèo, có người thân cùng học tại 
trường. Cấp học bổng cho sv có 
kết quả học tập giỏi trở lên.  

- Hỗ trợ thủ tục vay vốn học tập, 
xác minh thủ tục tạm hoãn nghĩa 
vụ quân sự và các thủ tục khác. 

- Hỗ trợ đào tạo kỹ năng và giới 
thiệu công việc phù hợp thể lực 
và chuyên môn để tăng thu nhập, 
cải thiện điều kiện sinh hoạt trong 
thời gian học tập. 

- Tổ chức cho sv tham gia các 
câu lạc bộ Văn – Thể - Mỹ nhằm 
phát hiện và rèn luyện năng khiếu 
bản thân. 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

(8340101) 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

- Hỗ trợ tham gia các tổ chức 
Chính trị - Xã hội và các chính 
sách của Nhà nước. 

IV.  

Chương 
trình đào tạo 

mà nhà 
trường thực 

hiện 

 

- Tổng khối lượng giảng dạy và 
học tập là 135 tín chỉ, diễn ra 
trong 08 học kỳ chính. Sau mỗi 
học kỳ có xét kết quả học tập để 
xếp hạng năm đào tạo. Xét công 
nhận tốt nghiệp khi người học có 
đơn đề nghị công nhận tốt nghiệp 
và cấp bằng. 

- Chương trình đào tạo thực 
hành, thực tế được bố trí xem kẽ 
trong các học kỳ. Người học phải 
viết báo cáo kết quả và được 
chấm điểm tích lũy trong chương 
trình. 

- Việc xem xét học chương trình 
đào tạo thứ hai được sv đăng ký, 
Nhà trường chấp thuận và áp 
dụng đúng tiêu chuẩn xét của quy 
chế đào tạo. 

- Các điều kiện được công nhận 
tốt nghiệp: Có chứng chỉ ngoại 
ngữ, chứng chỉ tin học, chứng chỉ 
GDQPAN, chứng chỉ GDTC, Kỹ 
năng mềm, Kỹ năng nghề nghiệp. 
Đạt điềm rèn luyện theo quy định 
về công tác sinh viên. 

 

V.  

Khả năng 
học tập, 
nâng cao 

trình độ sau 
ra trường 

- Nghiên cứu độc lập vấn 
đề chuyên môn mà yêu 
cầu quản trị doanh nghiệp 
đặt ra. 

- Tiếp thu và truyền bá 
mô hình quản trị doanh 
nghiệp hiện đại, nhân văn 
và thân thiện môi trường. 

- Không ngừng tự nghiên cứu và 
học tập suốt đời. 

- Thường xuyên cập nhật kiến 
thức quản trị hiện đại và có khả 
năng tiên phong trong vận hành 
thực tiễn. 

- Hiểu biết thời cuộc và có giải 
pháp thích nghi tốt nhất. 

 

VI.  
Vị trí việc 

làm sau khi 
tốt nghiệp 

- Đảm nhiệm các chức 
vụ quản lý nhân sự, tiếp 
thị, kinh doanh, truyền 
thông. 

- Nhân viên nhân sự, tiếp thị, 
kinh doanh, truyền thông, quan 
hệ khách hàng, kiểm soát nội bộ. 
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3. Chuyên ngành đào tạo: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG - 7340201 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

I.  
Điều kiện 
đăng ký 

tuyển sinh 
 

Theo đề án tuyển sinh riêng của năm 2020: 

- Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương được 
đăng ký xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp 
THPT hay kết quả học tập bậc THPT (học bạ). 

- Thí sinh đạt yêu cầu đảm bảo chất lượng đầu vào 
theo ngành. 

- Có đủ sức khỏe để học tập theo qui định. 

 

II.  

Mục tiêu 
kiến thức, kỹ 
năng, thái độ 
và trình độ 
ngoại ngữ 

 1. Mục tiêu kiến thức 

- Xác định đúng giá trị tiền tệ theo thời gian.  

- Phân loại và thực hiện được các phương pháp 
huy động vốn (cổ phiều, trái phiếu,…). 

- Hiểu biết kiến thức nền tảng của kinh tế học, 
các chính sách phát triển kinh tế, xã hội của đất 
nước. 

- Hiểu biết các nguyên tắc quản trị tài chính, 
chính sách tài chính, chính sách tiền tệ của DN, 
của Ngân hàng và của Quốc gia 

- Thiết lập và thẩm định các báo cáo tài chính, dự 
án đầu tư, sử dụng dòng vốn,… 

- Hiểu biết quy trinh vận hành các nghiệp vụ 
ngân hàng, nghiệp vụ tín dụng, vay và cho vay 
tín dụng theo từng loại hình dự án. 

- Hiểu biết về hoạt động tài chính doanh nghiệp, 
mua bán sát nhập, cổ phần hóa, niêm yết chứng 
khoáng,… 

- Phát huy tốt và thường xuyên đạo đức nghề 
nghiệp, vận dụng phù hợp khi gặp vấn đề với vị 
trí, chức năng được phân công. 

2. Kỹ năng và thái độ đạt được 

- Thành thạo ứng dụng tin học văn phòng, tra cứu 
và tìm kiếm thông tin, sử dụng các phần mềm 
ứng dụng trong công tác tài chính, ngân hàng. 

- Khả năng giải quyết các vấn đề dựa trên thông 
tin thu thập được và phân tích logic. 

- Tuân thủ nội quy, kỷ luật của doanh nghiệp và 
pháp luật của Nhà nước.  

- Có khả năng nghiên cứu, làm việc độc lập, biết 
phối hợp thực hiện nhiệm vụ hiệu quả. 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

- Có ý thức trách nhiệm với cộng đồng. 

- Tuyệt đối trung thực trong nhiệm vụ được phân 
công. 

3. Trình độ ngoại ngữ 

- Đạt chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ 
B1. 

III.  

Các chính 
sách hỗ trợ 

học tập, sinh 
hoạt cho 

người học 

 

- Giảm học phí cho sv thuộc gia đình chính sách, 
có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, có sổ hộ nghèo, 
có người thân cùng học tại trường. Cấp học 
bổng cho sv có kết quả học tập giỏi trở lên.  

- Hỗ trợ thủ tục vay vốn học tập, xác minh thủ tục 
tạm hoãn nghĩa vụ quân sự và các thủ tục khác. 

- Hỗ trợ đào tạo kỹ năng và giới thiệu công việc 
phù hợp thể lực và chuyên môn để tăng thu 
nhập, cải thiện điều kiện sinh hoạt trong thời 
gian học tập. 

- Tổ chức cho sv tham gia các câu lạc bộ Văn – 
Thể - Mỹ nhằm phát hiện và rèn luyện năng 
khiếu bản thân. 

- Hỗ trợ tham gia các tổ chức Chính trị - Xã hội 
và các chính sách của Nhà nước. 

- Hỗ trợ thực tập tại Ngân hàng và các Công ty tài 
chính liên quan. 

 

IV.  

Chương 
trình đào tạo 

mà nhà 
trường thực 

hiện 

 

- Tổng khối lượng giảng dạy và học tập là 135 tín 
chỉ, diễn ra trong 08 học kỳ chính. Sau mỗi học 
kỳ có xét kết quả học tập để xếp hạng năm đào 
tạo. Xét công nhận tốt nghiệp khi người học có 
đơn đề nghị công nhận tốt nghiệp và cấp bằng. 

- Chương trình đào tạo thực hành, thực tế được 
bố trí xem kẽ trong các học kỳ. Người học phải 
viết báo cáo kết quả và được chấm điểm tích lũy 
trong chương trình. 

- Việc xem xét học chương trình đào tạo thứ hai 
được sv đăng ký, Nhà trường chấp thuận và áp 
dụng đúng tiêu chuẩn xét của quy chế đào tạo. 

- Các điều kiện được công nhận tốt nghiệp: Có 
chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học, chứng 
chỉ GDQPAN, chứng chỉ GDTC, Kỹ năng 
mềm, Kỹ năng nghề nghiệp. Đạt điềm rèn luyện 
theo quy định về công tác sinh viên. 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

V.  

Khả năng 
học tập, 
nâng cao 

trình độ sau 
ra trường 

 

- Không ngừng tự nghiên cứu và học tập suốt đời. 

- Thường xuyên cập nhật kiến thức quản trị hiện 
đại và có khả năng tiên phong trong vận hành 
thực tiễn. 

- Hiểu biết thời cuộc và có giải pháp thích nghi 
tốt nhất. 

- Đủ trình kiến thức để thi và học cao học ngành 
Tài chính – Ngân hàng.  

- Có khả năng chuyển đổi để hoc cao học các 
ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán. 

 

VI.  
Vị trí việc 

làm sau khi 
tốt nghiệp 

 

- Nhân viên bộ phận tài chính, nhân viên tín dụng 
ngân hàng, môi giới chứng khoáng, kinh doanh 
ngoại hối, thanh toán quốc tế, kiểm soát viên 
nội bộ, marketing sản phẩm tài chính, giao dịch 
viên ngân hàng. 
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4. Chuyên ngành đào tạo: KIẾN TRÚC - 7580101 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

I 
Điều kiện 
đăng ký 

tuyển sinh 
 

Theo đề án tuyển sinh riêng của năm 2020: 

- Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương được 
đăng ký xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp 
THPT hay kết quả học tập bậc THPT (học bạ). 

- Thí sinh đạt yêu cầu đảm bảo chất lượng đầu vào 
theo ngành. 

- Có đủ sức khỏe để học tập theo qui định. 

 

II 

Mục tiêu 
kiến thức, kỹ 
năng, thái độ 
và trình độ 
ngoại ngữ 

 1. Mục tiêu kiến thức 

 - Có kiến thức trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ 
thuật và xã hội nhằm phục vụ cho công tác thiết kế. 

 - Có kiến thức chuyên môn vững chắc về thiết kế 
và triển khai các đồ án xây dựng công trình. 

 - Có kiến thức cơ sở về các ngành có liên quan 
nhằm phục vụ cho quá trình hợp tác thiết kế thực 
tế. 

 - Có năng lực chuyên môn và năng lực ngoại ngữ 
để tự học suốt đời. 

 - Có kiến thức công nghệ thông tin phục vụ công 
việc và đời sống. 

2. Kỹ năng 

- Có các kỹ năng cần thiết để phân tích và thể hiện 
ý tưởng thiết kế. 

- Có các kỹ năng cần thiết để triển khai bản vẽ thiết 
kế. 

- Có kỹ năng nghiệp vụ về chuyên môn và có kỹ 
năng mềm giải quyết công việc và quản lý thời 
gian; kỹ năng tư duy hiệu quả và sáng tạo. Theo 
chương trình đào tạo bổ sung từ các khóa học ngoại 
khóa (có cấp chứng nhận của Trường). 

3. Thái độ 

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục 
vụ nhân dân. 

- Có thái độ học tập và làm việc nghiêm túc. 

- Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn. 

4. Trình độ ngoại ngữ 

- Đạt chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ 
B1. 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

III 

Các chính 
sách hỗ trợ 

học tập, sinh 
hoạt cho 

người học 

 

- Giảm học phí cho sv thuộc gia đình chính sách, 
có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, có sổ hộ nghèo, 
có người thân cùng học tại trường. Cấp học 
bổng cho sv có kết quả học tập giỏi trở lên.  

- Hỗ trợ thủ tục vay vốn học tập, xác minh thủ tục 
tạm hoãn nghĩa vụ quân sự và các thủ tục khác. 

- Hỗ trợ đào tạo kỹ năng và giới thiệu công việc 
phù hợp thể lực và chuyên môn để tăng thu 
nhập, cải thiện điều kiện sinh hoạt trong thời 
gian học tập. 

- Tổ chức cho sv tham gia các câu lạc bộ Văn – 
Thể - Mỹ nhằm phát hiện và rèn luyện năng 
khiếu bản thân. 

- Hỗ trợ tham gia các tổ chức Chính trị - Xã hội 
và các chính sách của Nhà nước. 

- Hỗ trợ thực tập tại Ngân hàng và các Công ty tài 
chính liên quan. 

 

IV 

Chương 
trình đào tạo 

mà nhà 
trường thực 

hiện 

 

- Tổng khối lượng giảng dạy và học tập là 135 tín 
chỉ, diễn ra trong 08 học kỳ chính. Sau mỗi học 
kỳ có xét kết quả học tập để xếp hạng năm đào 
tạo. Xét công nhận tốt nghiệp khi người học có 
đơn đề nghị công nhận tốt nghiệp và cấp bằng. 

- Chương trình đào tạo thực hành, thực tế được 
bố trí xem kẽ trong các học kỳ. Người học phải 
viết báo cáo kết quả và được chấm điểm tích lũy 
trong chương trình. 

- Việc xem xét học chương trình đào tạo thứ hai 
được sv đăng ký, Nhà trường chấp thuận và áp 
dụng đúng tiêu chuẩn xét của quy chế đào tạo. 

- Các điều kiện được công nhận tốt nghiệp: Có 
chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học, chứng 
chỉ GDQPAN, chứng chỉ GDTC, Kỹ năng 
mềm, Kỹ năng nghề nghiệp. Đạt điềm rèn luyện 
theo quy định về công tác sinh viên. 

 

V 

Khả năng 
học tập, 
nâng cao 

trình độ sau 
ra trường 

 

- Không ngừng tự nghiên cứu và học tập suốt đời. 
- Thường xuyên cập nhật kiến thức liên quan đến 

lĩnh vực chuyên môn và có khả năng tiên phong 
trong vận hành thực tiễn. 

- Hiểu biết thời cuộc và có giải pháp thích nghi 
tốt nhất. 

- Đủ trình kiến thức để thi và học cao học ngành 
Kiến trúc.  

- Có khả năng chuyển đổi để học cao học các 
ngành Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật công trình 
thuỷ, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng,.... 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

VI 
Vị trí việc 

làm sau khi 
tốt nghiệp 

 

- Đảm nhiệm công việc thiết kế hoặc triển khai thiết 
kế tại các văn phòng thiết kế kiến trúc. 

- Đảm nhiệm công việc giám sát thiết kế kiến trúc 

tại các công trình xây dựng. 

- Đảm nhiệm các công việc liên quan đến quản lý, 
tư vấn kiến trúc tại các đơn vị quản lý đô thị của 

Nhà nước. 
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5. Chuyên ngành đào tạo: DƯỢC HỌC - 7720211 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

I 
Điều kiện 
đăng ký 

tuyển sinh 
 

Theo đề án tuyển sinh riêng của năm 2020: 

- Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương được 
đăng ký xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp 
THPT hay kết quả học tập bậc THPT (học bạ). 

- Thí sinh đạt yêu cầu đảm bảo chất lượng đầu vào 
theo ngành. 

- Có đủ sức khỏe để học tập theo qui định. 

 

II 

Mục tiêu 
kiến thức, kỹ 
năng, thái độ 
và trình độ 
ngoại ngữ 

 1. Mục tiêu kiến thức 

- Có kiến thức khoa học cơ bản và y dược học cơ 
sở; 

- Có kiến thức cơ bản về chuyên môn dược và kiến 
thức vững theo định hướng chuyên ngành: Quản 
lý và cung ứng thuốc hoặc Phát triển và sản xuất 
thuốc; 

- Biết và vận dụng được các văn bản quy phạm 
pháp luật về dược có liên quan đến lĩnh vực hoạt 
động chuyên ngành; 

- Hiểu biết về tổ chức y tế, các mô hình tổ chức và 
quản lý nhà nước về dược; các mô hình công ty, 
sản xuất kinh doanh thuốc; mô hình quản lý chất 
lượng thuốc liên quan đến hoạt động nghề nghiệp. 

2. Kỹ năng 

- Thực hiện được các hoạt động nghiệp vụ dược 
liên quan đến quản lý, tồn trữ và cung ứng thuốc 
tại khoa Dược bệnh viện, Công ty cung ứng thuốc 
và nhà thuốc GPP; 

- Triển khai và thực hiện đúng các hướng dẫn về 
thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP), thực hành tốt 
phân phối thuốc (GDP) và Thực hành tốt nhà 
thuốc (GPP); 

- Phối hợp được với đồng nghiệp để tổ chức triển 
khai thực hiện những nhiệm vụ chuyên môn được 
giao và hướng dẫn, giúp đỡ cán bộ trung học về 
chuyên môn Dược; 

- Có đủ kỹ năng nghề nghiệp để đảm nhiệm được 
các vị trí được phân công trong phạm vi chuyên 
môn tại nhà máy sản xuất thuốc; 

- Triển khai đúng các hướng dẫn thực hành tốt sản 
xuất thuốc (GMP), Thực hành tốt bảo quản thuốc 
(GSP), Thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc (GLP); 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

- Áp dụng được các biện pháp đảm bảo chất lượng 
trong suốt quá trình sản xuất thuốc; 

- Áp dụng và kiểm tra việc thực hiện các quy định, 
pháp luật về dược trong lĩnh vực sản xuất, kiểm 
nghiệm, tồn trữ thuốc; 

- Phối hợp được với đồng nghiệp để tổ chức triển 
khai thực hiện những nghiệp vụ chuyên môn được 
giao và hướng dẫn, giúp đỡ cán bộ trung học về 
chuyên môn Dược; 

- Tìm kiếm, thu thập tài liệu, xử lý thông tin, thuyết 
trình báo cáo khoa học, giới thiệu thông tin thuốc 
với ngôn ngữ, phong cách và thời lượng phù hợp. 

3. Thái độ 

- Tận tụy, có trách nhiệm trong hành nghề, vì sự 
nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe 
nhân dân; 

- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp; 

- Coi trọng việc kết hợp dược học hiện đại với dược 
học cổ truyền; 

- Tôn trọng pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và 
yêu cầu nghề nghiệp; 

- Trung thực, khách quan, quan tâm đến nghiên cứu 
khoa học và tự học tập nâng cao trình độ chuyên 
môn. 

4. Trình độ ngoại ngữ 

- Đạt chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ 
B1. 

III 

Các chính 
sách hỗ trợ 

học tập, sinh 
hoạt cho 

người học 

 

- Giảm học phí cho sv thuộc gia đình chính sách, có 
hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, có sổ hộ nghèo, có 
người thân cùng học tại trường. Cấp học bổng cho 
sv có kết quả học tập giỏi trở lên.  

- Hỗ trợ thủ tục vay vốn học tập, xác minh thủ tục 
tạm hoãn nghĩa vụ quân sự và các thủ tục khác. 

- Hỗ trợ đào tạo kỹ năng và giới thiệu công việc 
phù hợp thể lực và chuyên môn để tăng thu nhập, 
cải thiện điều kiện sinh hoạt trong thời gian học 
tập. 

- Tổ chức cho sv tham gia các câu lạc bộ Văn – 
Thể - Mỹ nhằm phát hiện và rèn luyện năng khiếu 
bản thân. 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

- Hỗ trợ tham gia các tổ chức Chính trị - Xã hội và 
các chính sách của Nhà nước. 

- Hỗ trợ thực tập tại Công ty Dược phẩm và các cơ 
sở y tế liên quan. 

IV 

Chương 
trình đào tạo 

mà nhà 
trường thực 

hiện 

 

- Tổng khối lượng giảng dạy và học tập là 135 tín 
chỉ, diễn ra trong 08 học kỳ chính. Sau mỗi học 
kỳ có xét kết quả học tập để xếp hạng năm đào 
tạo. Xét công nhận tốt nghiệp khi người học có 
đơn đề nghị công nhận tốt nghiệp và cấp bằng. 

- Chương trình đào tạo thực hành, thực tế được bố 
trí xem kẽ trong các học kỳ. Người học phải viết 
báo cáo kết quả và được chấm điểm tích lũy trong 
chương trình. 

- Việc xem xét học chương trình đào tạo thứ hai 
được sv đăng ký, Nhà trường chấp thuận và áp 
dụng đúng tiêu chuẩn xét của quy chế đào tạo. 

- Các điều kiện được công nhận tốt nghiệp: Có 
chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học, chứng chỉ 
GDQPAN, chứng chỉ GDTC, Kỹ năng mềm, Kỹ 
năng nghề nghiệp. Đạt điềm rèn luyện theo quy 
định về công tác sinh viên. 

 

V 

Khả năng 
học tập, 
nâng cao 

trình độ sau 
ra trường 

 

- Không ngừng tự nghiên cứu và học tập suốt đời. 

- Thường xuyên cập nhật kiến thức liên quan đến 
lĩnh vực chuyên môn và có khả năng tiên phong 
trong vận hành thực tiễn. 

- Hiểu biết thời cuộc và có giải pháp thích nghi tốt 
nhất. 

- Đủ trình kiến thức để thi và học cao học ngành 
Dược lý – Dược lâm sàng, Tổ chức quản lý 
dược,...  

- Có khả năng chuyển đổi để học cao học các 
ngành khoa học sức khỏe 

 

VI 
Vị trí việc 

làm sau khi 
tốt nghiệp 

 

- Công ty sản xuất, kinh doanh dược phẩm, 

- Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm - mỹ phẩm, 

- Trường Đại học, Viện nghiên cứu, Sở Y tế hoặc 
các trung tâm y tế và các cơ sở y tế khác có liên 
quan tới ngành dược.  
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6. Chuyên ngành đào tạo: KỸ THUẬT XÂY DỰNG - 7580201 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

I 
Điều kiện 
đăng ký 

tuyển sinh 
 

Theo đề án tuyển sinh riêng của năm 2020: 

- Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương được 
đăng ký xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp 
THPT hay kết quả học tập bậc THPT (học bạ). 

- Thí sinh đạt yêu cầu đảm bảo chất lượng đầu vào 
theo ngành. 

- Có đủ sức khỏe để học tập theo qui định. 

 

II 

Mục tiêu 
kiến thức, kỹ 
năng, thái độ 
và trình độ 
ngoại ngữ 

 1. Mục tiêu kiến thức 

- Có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực xây dựng 
dân dụng và công nghiêp, bao gồm khảo sát, đo 
đạc, địa chất, nền móng, kết cấu công trình, biết 
thiết kế kết cấu công trình, thiết kế công nghệ tổ 
chức xây dựng;  

- Biết và làm thành thạo tiên lượng, dự toán, phân 
tích kinh tế, quản lý, tổ chức, giám sát, chỉ đạo thi 
công và quản lý, quản trị khai thác các công trình 
xây dựng dân dụng và công nghiệp;  

- Có khả năng vận dụng được kiến thức khoa học cơ 
bản và cơ sở ngành như: Tin học đại cương, Hình 
họa - Vẽ kỹ thuật, Cơ học công trình, Vật liệu xây 
dựng, Trắc địa,… trong việc học tập các kiến thức 
chuyên ngành về xây dựng dân dụng và công 
nghiệp; 

- Được trang bị các kiến thức chuyên ngành xây 
dựng dân dụng và công nghiệp như: Kiến trúc dân 
dụng và công nghiệp, Kết cấu bêtông cốt thép, 
Kết cấu thép, Nền móng, Tổ chức thi công,... để 
tính toán thiết kế; lập biện pháp, tổ chức, quản lý, 
điều hành thi công; giám sát thi công các công 
trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. 

2. Kỹ năng 

- Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá và vận 
dụng các kiến thức vào việc giải quyết các vấn đề 
của thực tế nghề nghiệp trong tư vấn thiết kế, thi 
công các công trình xây dựng dân dụng và công 
nghiệp; 

- Lập mô hình tính toán, phân tích và đánh giá các 
vấn đề kỹ thuật để phục vụ tính toán thiết kế kết 
cấu, triển khai thiết kế kết cấu các công trình xây 
dựng dân dụng và công nghiệp; 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

- Lập biện pháp kỹ thuật thi công, tổ chức và điều 
hành thi công, giám sát thi công, quản lí chất 
lượng, đánh giá chất lượng công trình xây dựng 
dân dụng và công nghiệp; 

- Lập tổng mức đầu tư, tổng dự toán, quyết toán 
công trình xây dựng; 

- Lập, xử lí các văn bản liên quan đến quản lí nhà 
nước về xây dựng cơ bản và các loại văn bản liên 
quan khác; 

- Sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ thiết kế, 
thi công và quản lí xây dựng. 

3. Thái độ 

- Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo 
đức nghề nghiệp đúng đắn, có lương tâm nghề 
nghiệp;  

- Có ý thức tổ chức kỉ luật và tác phong công 
nghiệp; 

- Có tinh thần lao động nghiêm túc, trung thực, 
khách quan, có trách nhiệm khi giải quyết các vấn 
đề khoa học kỹ thuật và công nghệ; 

- Có tinh thần học hỏi, cầu tiến, hợp tác với đồng 
nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm; 

- Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích 
và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn 
ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp, đúc kết 
kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập 
luận; 

- Tự tin, bản lĩnh, khẳng định năng lực. 

4. Trình độ ngoại ngữ 

- Đạt chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ 
B1. 

III 

Các chính 
sách hỗ trợ 

học tập, sinh 
hoạt cho 

người học 

 

- Giảm học phí cho sv thuộc gia đình chính sách, có 
hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, có sổ hộ nghèo, có 
người thân cùng học tại trường. Cấp học bổng cho 
sv có kết quả học tập giỏi trở lên.  

- Hỗ trợ thủ tục vay vốn học tập, xác minh thủ tục 
tạm hoãn nghĩa vụ quân sự và các thủ tục khác. 

- Hỗ trợ đào tạo kỹ năng và giới thiệu công việc 
phù hợp thể lực và chuyên môn để tăng thu nhập, 
cải thiện điều kiện sinh hoạt trong thời gian học. 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

- Tổ chức cho sv tham gia các câu lạc bộ Văn – 
Thể - Mỹ nhằm phát hiện và rèn luyện năng khiếu 
bản thân. 

- Hỗ trợ tham gia các tổ chức Chính trị - Xã hội và 
các chính sách của Nhà nước. 

- Hỗ trợ thực tập tại Công ty xây dựng và các Công 
trình có liên quan. 

IV 

Chương 
trình đào tạo 

mà nhà 
trường thực 

hiện 

 

- Tổng khối lượng giảng dạy và học tập là 135 tín 
chỉ, diễn ra trong 08 học kỳ chính. Sau mỗi học 
kỳ có xét kết quả học tập để xếp hạng năm đào 
tạo. Xét công nhận tốt nghiệp khi người học có 
đơn đề nghị công nhận tốt nghiệp và cấp bằng. 

- Chương trình đào tạo thực hành, thực tế được bố 
trí xem kẽ trong các học kỳ. Người học phải viết 
báo cáo kết quả và được chấm điểm tích lũy trong 
chương trình. 

- Việc xem xét học chương trình đào tạo thứ hai 
được sv đăng ký, Nhà trường chấp thuận và áp 
dụng đúng tiêu chuẩn xét của quy chế đào tạo. 

- Các điều kiện được công nhận tốt nghiệp: Có 
chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học, chứng chỉ 
GDQPAN, chứng chỉ GDTC, Kỹ năng mềm, Kỹ 
năng nghề nghiệp. Đạt điềm rèn luyện theo quy 
định về công tác sinh viên. 

 

V 

Khả năng 
học tập, 
nâng cao 

trình độ sau 
ra trường 

 

- Không ngừng tự nghiên cứu và học tập suốt đời. 

- Thường xuyên cập nhật kiến thức liên quan đến 
lĩnh vực chuyên môn và có khả năng tiên phong 
trong vận hành thực tiễn. 

- Đủ trình kiến thức để thi và học cao học ngành 
Kiến trúc.  

- Có khả năng chuyển đổi để học cao học các 
ngành Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật công trình 
thuỷ, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng,... 

 

VI 
Vị trí việc 

làm sau khi 
tốt nghiệp 

 

- Đảm nhiệm công việc thiết kế hoặc triển khai 
thiết kế tại các văn phòng thiết kế kiến trúc. 

- Đảm nhiệm công việc giám sát thiết kế kiến trúc 
tại các công trình xây dựng. 

- Đảm nhiệm các công việc liên quan đến quản lý, 
tư vấn kiến trúc tại các đơn vị quản lý đô thị của 
Nhà nước. 
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7. Chuyên ngành đào tạo: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - 7850101 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

I 
Điều kiện 
đăng ký 

tuyển sinh 
 

Theo đề án tuyển sinh riêng của năm 2020: 

- Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương được 
đăng ký xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp 
THPT hay kết quả học tập bậc THPT (học bạ). 

- Thí sinh đạt yêu cầu đảm bảo chất lượng đầu vào 
theo ngành. 

- Có đủ sức khỏe để học tập theo qui định. 

 

II 

Mục tiêu 
kiến thức, kỹ 
năng, thái độ 
và trình độ 
ngoại ngữ 

 1. Mục tiêu kiến thức 

Trang bị cho sinh viên một hệ thống kiến thức 
cơ bản về khoa học quản lý tài nguyên môi trường 
và các kiến thức chuyên sâu về quản lý tài nguyên 
môi trường nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh 
tế xã hội và hội nhập Quốc tế. 

2. Kỹ năng 

- Kỹ năng chuyên môn: như nhận biết, giải quyết 
vấn đề, phân tích tình huống, tổng hợp,… 

- Kỹ năng cá nhân: như trình bày, tư duy, sáng 
tạo, làm việc theo nhóm hoặc độc lập, có khả 
năng thích ứng và nghiên cứu khoa học,… 

- Kỹ năng quản lý: biết tổ chức, quản lý, giao tiếp, 
đàm phán và có khả năng lãnh đạo,… 

3. Thái độ 

- Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo 
đức nghề nghiệp đúng đắn, có lương tâm nghề 
nghiệp;  

- Có tinh thần lao động nghiêm túc, trung thực, 
khách quan, có trách nhiệm khi giải quyết các vấn 
đề khoa học kỹ thuật và công nghệ; 

- Có tinh thần học hỏi, cầu tiến, hợp tác với đồng 
nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm; 

- Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích 
và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn 
ngành Tài nguyên môi tr ường, đúc kết kinh 
nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận; 

- Tự tin, bản lĩnh, khẳng định năng lực. 

4. Trình độ ngoại ngữ 

- Đạt chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ 
B1. 

 

III Các chính  - Giảm học phí cho sv thuộc gia đình chính sách, có  
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

sách hỗ trợ 
học tập, sinh 

hoạt cho 
người học 

hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, có sổ hộ nghèo, có 
người thân cùng học tại trường. Cấp học bổng cho 
sv có kết quả học tập giỏi trở lên.  

- Hỗ trợ thủ tục vay vốn học tập, xác minh thủ tục 
tạm hoãn nghĩa vụ quân sự và các thủ tục khác. 

- Hỗ trợ đào tạo kỹ năng và giới thiệu công việc 
phù hợp thể lực và chuyên môn để tăng thu nhập, 
cải thiện điều kiện sinh hoạt trong thời gian học 
tập. 

- Tổ chức cho sv tham gia các câu lạc bộ Văn – 
Thể - Mỹ nhằm phát hiện và rèn luyện năng khiếu 
bản thân. 

- Hỗ trợ tham gia các tổ chức Chính trị - Xã hội và 
các chính sách của Nhà nước. 

- Hỗ trợ thực tập tại Sở, Ban, ngành có liên quan. 

IV 

Chương 
trình đào tạo 

mà nhà 
trường thực 

hiện 

 

- Tổng khối lượng giảng dạy và học tập là 135 tín 
chỉ, diễn ra trong 08 học kỳ chính. Sau mỗi học 
kỳ có xét kết quả học tập để xếp hạng năm đào 
tạo. Xét công nhận tốt nghiệp khi người học có 
đơn đề nghị công nhận tốt nghiệp và cấp bằng. 

- Chương trình đào tạo thực hành, thực tế được bố 
trí xem kẽ trong các học kỳ. Người học phải viết 
báo cáo kết quả và được chấm điểm tích lũy trong 
chương trình. 

- Việc xem xét học chương trình đào tạo thứ hai 
được sv đăng ký, Nhà trường chấp thuận và áp 
dụng đúng tiêu chuẩn xét của quy chế đào tạo. 

- Các điều kiện được công nhận tốt nghiệp: Có 
chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học, chứng chỉ 
GDQPAN, chứng chỉ GDTC, Kỹ năng mềm, Kỹ 
năng nghề nghiệp. Đạt điềm rèn luyện theo quy 
định về công tác sinh viên. 

 

V 

Khả năng 
học tập, 
nâng cao 

trình độ sau 
ra trường 

 

- Không ngừng tự nghiên cứu và học tập suốt đời. 

- Thường xuyên cập nhật kiến thức liên quan đến 
lĩnh vực chuyên môn và có khả năng tiên phong 
trong vận hành thực tiễn. 

- Hiểu biết thời cuộc và có giải pháp thích nghi tốt 
nhất. 

- Sinh viên có thể học thêm một bằng đại học khác 
cùng nhóm ngành hoặc học tiếp bậc Thạc sĩ hay 
Tiến sĩ ở các Trường đại học trong và ngoài nước. 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

VI 
Vị trí việc 

làm sau khi 
tốt nghiệp 

 

- Có khả năng công tác tại các viện, các cơ quan 
quản lý kinh tế và khoa học cấp Trung ương đến 
các cơ quan quản lý chuyên ngành về tài 
nguyên: Sở tài nguyên và môi trường cấp tỉnh 
thành và Phòng tài nguyên - môi trường các cấp 
trong cả nước. 
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8. Chuyên ngành đào tạo: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI - 7850103 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

I 
Điều kiện 
đăng ký 

tuyển sinh 
 

Theo đề án tuyển sinh riêng của năm 2020: 

- Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương được 
đăng ký xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp 
THPT hay kết quả học tập bậc THPT (học bạ). 

- Thí sinh đạt yêu cầu đảm bảo chất lượng đầu vào 
theo ngành. 

- Có đủ sức khỏe để học tập theo qui định. 

 

II 

Mục tiêu 
kiến thức, kỹ 
năng, thái độ 
và trình độ 
ngoại ngữ 

 1. Mục tiêu kiến thức 

- Nắm vững kiến thức cơ sở ngành về đất đai, hệ 
quản trị cơ sở dữ liệu liên quan đến công tác địa 
chính, thống kê và phương pháp nghiên cứu khoa 
học, luật đất đai. 

- Có kiến thức chuyên ngành về quản lý thông tin 
đất đai, pháp luật đất đai, thanh tra và giải quyết 
tranh chấp đất đai, quản lý và đánh giá tác động 
môi trường. 

2. Kỹ năng 

Có kỹ năng tốt trong sử dụng các phần mềm, GIS, 
viễn thám, kỹ thuật đo đạc địa chính, kỹ thuật bản 
đồ địa chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong 
lưu trữ hồ sơ địa chính, kiểm tra và chỉnh lý biến 
động đất đai. Cụ thể: 

- Kỹ năng chuyên môn: như nhận biết, giải quyết 
vấn đề, phân tích tình huống, tổng hợp. 

- Kỹ năng cá nhân: như trình bày, tư duy, sáng tạo, 
làm việc theo nhóm hoặc độc lập, có khả năng 
thích ứng và nghiên cứu khoa học. 

- Kỹ năng quản lý: biết tổ chức, quản lý, giao tiếp, 
đàm phán và có khả năng lãnh đạo. 

3. Thái độ 

- Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo 
đức nghề nghiệp đúng đắn, có lương tâm nghề 
nghiệp;  

- Có ý thức tổ chức kỉ luật và tác phong công 
nghiệp; 

- Có tinh thần lao động nghiêm túc, trung thực, 
khách quan, có trách nhiệm khi giải quyết các vấn 
đề khoa học kỹ thuật và công nghệ; 

- Có tinh thần học hỏi, cầu tiến, hợp tác với đồng 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm; 

- Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích 
và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn 
ngành Quản lý đất đai, đúc kết kinh nghiệm để 
hình thành kỹ năng tư duy, lập luận; 

- Tự tin, bản lĩnh, khẳng định năng lực. 

4. Trình độ ngoại ngữ 

- Đạt chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ 
B1. 

III 

Các chính 
sách hỗ trợ 

học tập, sinh 
hoạt cho 

người học 

 

- Giảm học phí cho sv thuộc gia đình chính sách, có 
hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, có sổ hộ nghèo, có 
người thân cùng học tại trường. Cấp học bổng cho 
sv có kết quả học tập giỏi trở lên.  

- Hỗ trợ thủ tục vay vốn học tập, xác minh thủ tục 
tạm hoãn nghĩa vụ quân sự và các thủ tục khác. 

- Hỗ trợ đào tạo kỹ năng và giới thiệu công việc 
phù hợp thể lực và chuyên môn để tăng thu nhập, 
cải thiện điều kiện sinh hoạt trong thời gian học 
tập. 

- Tổ chức cho sv tham gia các câu lạc bộ Văn – 
Thể - Mỹ nhằm phát hiện và rèn luyện năng khiếu 
bản thân. 

- Hỗ trợ tham gia các tổ chức Chính trị - Xã hội và 
các chính sách của Nhà nước. 

- Hỗ trợ thực tập tại Sở, Ban, ngành có liên quan. 

 

IV 

Chương 
trình đào tạo 

mà nhà 
trường thực 

hiện 

 

- Tổng khối lượng giảng dạy và học tập là 135 tín 
chỉ, diễn ra trong 08 học kỳ chính. Sau mỗi học 
kỳ có xét kết quả học tập để xếp hạng năm đào 
tạo. Xét công nhận tốt nghiệp khi người học có 
đơn đề nghị công nhận tốt nghiệp và cấp bằng. 

- Chương trình đào tạo thực hành, thực tế được bố 
trí xem kẽ trong các học kỳ. Người học phải viết 
báo cáo kết quả và được chấm điểm tích lũy trong 
chương trình. 

- Việc xem xét học chương trình đào tạo thứ hai 
được sv đăng ký, Nhà trường chấp thuận và áp 
dụng đúng tiêu chuẩn xét của quy chế đào tạo. 

- Các điều kiện được công nhận tốt nghiệp: Có 
chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học, chứng chỉ 
GDQPAN, chứng chỉ GDTC, Kỹ năng mềm, Kỹ 
năng nghề nghiệp. Đạt điềm rèn luyện theo quy 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

định về công tác sinh viên. 

V 

Khả năng 
học tập, 
nâng cao 

trình độ sau 
ra trường 

 

- Không ngừng tự nghiên cứu và học tập suốt đời. 

- Thường xuyên cập nhật kiến thức liên quan đến 
lĩnh vực chuyên môn và có khả năng tiên phong 
trong vận hành thực tiễn. 

- Hiểu biết thời cuộc và có giải pháp thích nghi tốt 
nhất. 

- Sinh viên có thể học thêm một bằng đại học khác 
cùng nhóm ngành hoặc học tiếp bậc Thạc sĩ hay 
Tiến sĩ ở các Trường đại học trong và ngoài nước. 

 

VI 
Vị trí việc 

làm sau khi 
tốt nghiệp 

 

Có khả năng công tác tại các viện, các cơ quan 
quản lý kinh tế và khoa học cấp Trung ương đến 
các cơ quan quản lý chuyên ngành về lĩnh vực 
Quản lý đát đai, địa chính, Tài nguyên và môi 
trường 
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9. Chuyên ngành đào tạo: QUAN HỆ CÔNG CHÚNG - 7320108 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

I.  
Điều kiện 
đăng ký 

tuyển sinh 
 

Theo đề án tuyển sinh riêng của năm 2020: 

- Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương được 
đăng ký xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp 
THPT hay kết quả học tập bậc THPT (học bạ). 

- Thí sinh đạt yêu cầu đảm bảo chất lượng đầu vào 
theo ngành. 

- Có đủ sức khỏe để học tập theo qui định. 

 

II.  

Mục tiêu 
kiến thức, kỹ 
năng, thái độ 
và trình độ 
ngoại ngữ 

 1. Mục tiêu kiến thức 

- Hiểu biết nền tảng về khoa học xã hội và nhân 
văn, quản trị doanh nghiệp, truyền thông doanh 
nghiệp và truyền thông xã hội. 

- Nắm vững cơ sở lý luận báo chí, pháp luật, nền 
tảng kinh tế học, marketing, phương tiện truyền 
thông hiện đại. 

- Phân tích đặc tính tâm lý và hành vi khách 
hàng. Phương pháp tiếp cận thông tin, xử lý 
khủng hoảng thông tin, khuyến nghị giải pháp 
phù hợp tình huống và đặc trưng của doanh 
nghiệp. 

2. Kỹ năng và thái độ đạt được 

- Kỹ năng phân tích chiến lược, chiến thuật kinh 
doanh và truyền thông, tiếp thị. 

- Kỹ năng triển khai kế hoạch truyền thông, xây 
dựng hình ảnh với khách hàng, sản xuất các sản 
phẩm truyền thông. 

- Kỹ năng sử dụng thành thạo các thiết bị và công 
cụ tin học trong phát triển sản phẩm và hiệu ứng 
truyền thông. 

- Thái độ cấu tiến và hợp tác, sẵn sàng lắng nghe 
và tiếp thu ý kiến phản biện. 

- Tuân thủ nội quy, kỷ luật của doanh nghiệp và 
pháp luật của Nhà nước.  

- Có khả năng nghiên cứu, làm việc độc lập, biết 
phối hợp thực hiện nhiệm vụ hiệu quả. 

- Có ý thức trách nhiệm với cộng đồng. 

- Tuyệt đối trung thực trong nhiệm vụ được phân 
công. 

3. Trình độ ngoại ngữ 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

- Đạt chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ 
B1. 

III.  

Các chính 
sách hỗ trợ 

học tập, sinh 
hoạt cho 

người học 

 

- Giảm học phí cho sv thuộc gia đình chính sách, 
có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, có sổ hộ nghèo, 
có người thân cùng học tại trường. Cấp học 
bổng cho sv có kết quả học tập giỏi trở lên.  

- Hỗ trợ thủ tục vay vốn học tập, xác minh thủ tục 
tạm hoãn nghĩa vụ quân sự và các thủ tục khác. 

- Hỗ trợ đào tạo kỹ năng và giới thiệu công việc 
phù hợp thể lực và chuyên môn để tăng thu 
nhập, cải thiện điều kiện sinh hoạt trong thời 
gian học tập. 

- Tổ chức cho sv tham gia các câu lạc bộ Văn – 
Thể - Mỹ nhằm phát hiện và rèn luyện năng 
khiếu bản thân. 

- Hỗ trợ tham gia các tổ chức Chính trị - Xã hội 
và các chính sách của Nhà nước. 

- Hỗ trợ thực tập tại các Công ty truyền thông 
hoặc tại các bộ phận truyền thông doanh nghiệp. 

- Tham gia toàn bộ quá trình từ hình thành ý 
tưởng, thiết kế truyền thông, tổ chức sự kiện, 
tổng hợp báo cáo,…với các sự kiện truyền 
thông. 

 

IV.  

Chương 
trình đào tạo 

mà nhà 
trường thực 

hiện 

 

- Tổng khối lượng giảng dạy và học tập là 135 tín 
chỉ, diễn ra trong 08 học kỳ chính. Sau mỗi học 
kỳ có xét kết quả học tập để xếp hạng năm đào 
tạo. Xét công nhận tốt nghiệp khi người học có 
đơn đề nghị công nhận tốt nghiệp và cấp bằng. 

- Chương trình đào tạo thực hành, thực tế được 
bố trí xem kẽ trong các học kỳ. Người học phải 
viết báo cáo kết quả và được chấm điểm tích lũy 
trong chương trình. 

- Việc xem xét học chương trình đào tạo thứ hai 
được sv đăng ký, Nhà trường chấp thuận và áp 
dụng đúng tiêu chuẩn xét của quy chế đào tạo. 

- Các điều kiện được công nhận tốt nghiệp: Có 
chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học, chứng 
chỉ GDQPAN, chứng chỉ GDTC, Kỹ năng 
mềm, Kỹ năng nghề nghiệp. Đạt điềm rèn luyện 
theo quy định về công tác sinh viên. 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

V.  

Khả năng 
học tập, 
nâng cao 

trình độ sau 
ra trường 

 

- Không ngừng tự nghiên cứu và học tập suốt đời. 

- Thường xuyên cập nhật kiến thức quản trị 
truyền thông hiện đại và có khả năng tiên phong 
trong vận hành thực tiễn. 

- Hiểu biết thời cuộc và có giải pháp thích nghi 
tốt nhất. 

 

VI.  
Vị trí việc 

làm sau khi 
tốt nghiệp 

 

- Nhân viên bộ phận truyền thông doanh nghiệp, 
phát ngôn viên, tổ chức sự kiện. 

- Dẫn các chương trình, sự kiện trên sân khấu. 

- Nhân viên tư vấn truyền thông doanh nghiệp. 

- Chuyên viên kinh doanh quảng cáo. 

- Nhân viên phát triển sản phẩm truyền thông. 
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10. Chuyên ngành đào tạo: LUẬT KINH TẾ - 7380107 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

I 
Điều kiện 
đăng ký 

tuyển sinh 
 

Theo đề án tuyển sinh riêng của năm 2020: 

- Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương được 
đăng ký xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp 
THPT hay kết quả học tập bậc THPT (học bạ). 

- Thí sinh đạt yêu cầu đảm bảo chất lượng đầu vào 
theo ngành. 

- Có đủ sức khỏe để học tập theo qui định. 

 

II 

Mục tiêu 
kiến thức, kỹ 
năng, thái độ 
và trình độ 
ngoại ngữ 

 1. Mục tiêu kiến thức 

Trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng về 
kinh tế cũng như những kiến thức cơ bản về luật để 
sinh viên có thể vận dụng kiến thức luật trong các 
hoạt động kinh tế. 

2. Kỹ năng 

Phát triển kỹ năng tư vấn pháp lý trong kinh 
doanh, kỹ năng đàm phán, nghiệp vụ tố tụng và giải 
quyết tranh chấp trong kinh doanh, khả năng làm 
việc độc lập cũng như khả năng ứng dụng các kiến 
thức luật trong các hoạt động kinh tế trong thực tế. 
Đồng thời, chương trình cũng trang bị cho sinh viên 
những kỹ năng mềm cần thiết để nâng cao năng lực 
cá nhân của sinh viên. 

3. Thái độ 

- Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo 
đức nghề nghiệp đúng đắn, có lương tâm nghề 
nghiệp;  

- Có ý thức tổ chức kỉ luật và tác phong công 
nghiệp; 

- Có tinh thần lao động nghiêm túc, trung thực, 
khách quan, có trách nhiệm khi giải quyết các vấn 
đề khoa học kỹ thuật và công nghệ; 

- Có tinh thần học hỏi, cầu tiến, hợp tác với đồng 
nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm; 

- Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích 
và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn 
ngành, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ 
năng tư duy, lập luận; 

- Tự tin, bản lĩnh, khẳng định năng lực. 

4. Trình độ ngoại ngữ 

- Đạt chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

B1. 

III 

Các chính 
sách hỗ trợ 

học tập, sinh 
hoạt cho 

người học 

 

- Giảm học phí cho sv thuộc gia đình chính sách, có 
hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, có sổ hộ nghèo, có 
người thân cùng học tại trường. Cấp học bổng cho 
sv có kết quả học tập giỏi trở lên.  

- Hỗ trợ thủ tục vay vốn học tập, xác minh thủ tục 
tạm hoãn nghĩa vụ quân sự và các thủ tục khác. 

- Hỗ trợ đào tạo kỹ năng và giới thiệu công việc 
phù hợp thể lực và chuyên môn để tăng thu nhập, 
cải thiện điều kiện sinh hoạt trong thời gian học 
tập. 

- Tổ chức cho sv tham gia các câu lạc bộ Văn – 
Thể - Mỹ nhằm phát hiện và rèn luyện năng khiếu 
bản thân. 

- Hỗ trợ tham gia các tổ chức Chính trị - Xã hội và 
các chính sách của Nhà nước. 

- Hỗ trợ thực tập tại Sở, Ban, ngành có liên quan. 

 

IV 

Chương 
trình đào tạo 

mà nhà 
trường thực 

hiện 

 

- Tổng khối lượng giảng dạy và học tập là 135 tín 
chỉ, diễn ra trong 08 học kỳ chính. Sau mỗi học 
kỳ có xét kết quả học tập để xếp hạng năm đào 
tạo. Xét công nhận tốt nghiệp khi người học có 
đơn đề nghị công nhận tốt nghiệp và cấp bằng. 

- Chương trình đào tạo thực hành, thực tế được bố 
trí xem kẽ trong các học kỳ. Người học phải viết 
báo cáo kết quả và được chấm điểm tích lũy trong 
chương trình. 

- Việc xem xét học chương trình đào tạo thứ hai 
được sv đăng ký, Nhà trường chấp thuận và áp 
dụng đúng tiêu chuẩn xét của quy chế đào tạo. 

- Các điều kiện được công nhận tốt nghiệp: Có 
chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học, chứng chỉ 
GDQPAN, chứng chỉ GDTC, Kỹ năng mềm, Kỹ 
năng nghề nghiệp. Đạt điềm rèn luyện theo quy 
định về công tác sinh viên. 

 

V 

Khả năng 
học tập, 
nâng cao 

trình độ sau 
ra trường 

 

- Không ngừng tự nghiên cứu và học tập suốt đời. 

- Thường xuyên cập nhật kiến thức liên quan đến 
lĩnh vực chuyên môn và có khả năng tiên phong 
trong vận hành thực tiễn. 

- Hiểu biết thời cuộc và có giải pháp thích nghi tốt 
nhất. 

- Sinh viên có thể học thêm một bằng đại học khác 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

cùng nhóm ngành hoặc học tiếp bậc Thạc sĩ hay 
Tiến sĩ ở các Trường đại học trong và ngoài nước. 

VI 
Vị trí việc 

làm sau khi 
tốt nghiệp 

 

- Làm việc tại các doanh nghiệp với vai trò là 
cán bộ nghiên cứu, soạn thảo chính sách, dịch vụ 
công, tổ chức thực thi pháp luật về kinh tế và 
thương mại; đề xuất giải pháp xử lý tình huống 
pháp lý trong kinh doanh.. 

- Làm việc tại các cơ quan nhà nước, sinh viên 
có thể công tác ở tòa án các cấp, các cơ quan 
của Quốc hội, viện kiểm sát, công an, các bộ 
ngành của chính phủ, Ủy ban nhân dân, sở, 
phòng, ban ở địa phương… 

- Làm việc tại các tổ chức nghiên cứu và tư vấn, 
làm việc tại các viện nghiên cứu và các trung tâm 
cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý (văn phòng, 
công ty luật). Ngoài ra các sinh viên cũng có thể 
tham gia các trung tâm trọng tài thương mại với 
tư cách là trọng tài viên giải quyết các tranh chấp 
thương mại. 
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11. Chuyên ngành đào tạo: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC - 7510401 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

I 
Điều kiện 
đăng ký 

tuyển sinh 
 

Theo đề án tuyển sinh riêng của năm 2020: 

- Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương được 
đăng ký xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp 
THPT hay kết quả học tập bậc THPT (học bạ). 

- Thí sinh đạt yêu cầu đảm bảo chất lượng đầu vào 
theo ngành. 

- Có đủ sức khỏe để học tập theo qui định. 

 

II 

Mục tiêu 
kiến thức, kỹ 
năng, thái độ 
và trình độ 
ngoại ngữ 

 1. Mục tiêu kiến thức 

- Có khả năng thiết kế và phát triển các quy trình 
Công nghệ Hóa học theo định hướng phát triển 
bền vững, sử dụng các nguyên liệu ít độc hại 
cho môi trường và con người, chú trọng đến các 
nguồn nguyên liệu có khả năng tái tạo được. 

- Có kiến thức nền tảng và khả năng áp dụng các 
môn khoa học kỹ thuật, kiến thức và kỹ năng 
thực hành các thiết bị, hệ thống và quy trình 
công nghệ trong ngành Công nghệ Hóa học: tính 
toán, thiết kế, mô phỏng, tối ưu hóa theo các 
điều kiện yêu cầu. 

- Am hiểu kiến thức về nguyên liệu, sản phẩm 
cũng như quy trình sản xuất sản phẩm thuộc các 
lĩnh vực Công nghệ Hóa học. Có đủ kiến thức để 
tham gia quản lý, vận hành cũng như điều khiển 
hệ thống thiết bị quá trình sản xuất các sản phẩm 
Công nghệ Hóa học. 

- Có khả năng phân tích, đánh giá chất lượng 
nguyên liệu sử dụng trong một quy trình Công 
nghệ Hóa học cũng như đánh giá chất lượng của 
các sản phẩm hóa học tương ứng. 

2. Kỹ năng 

- Có kỹ năng cải tiến, thiết kế hệ thống thiết bị và 
dây chuyền sản xuất trong công nghệ hóa học; 

- Tổ chức và điều hành sản xuất trong công nghệ 
hóa học; 

- Phân tích, đánh giá, kiểm soát chất lượng sản 
phẩm và môi trường sản xuất tại các cơ sở hóa 
công nghệ; 

- Phát triển và ứng dụng các loại vật liệu polymer 
- composite, các sản phẩm công nghệ hóa hữu 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

cơ và hóa dầu, tách chiết và ứng dụng hoạt chất 
thiên nhiên trong hóa dược, hóa mỹ phẩm; 

3. Thái độ 

Có phẩm chất chính trị và lối sống lành mạnh, 
trung thực trong khoa học, trách nhiệm trong công 
việc, đoàn kết, hợp tác trong cuộc sống. 

4. Trình độ ngoại ngữ 

- Đạt chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ 
B1. 

III 

Các chính 
sách hỗ trợ 

học tập, sinh 
hoạt cho 

người học 

 

- Giảm học phí cho sv thuộc gia đình chính sách, có 
hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, có sổ hộ nghèo, có 
người thân cùng học tại trường. Cấp học bổng cho 
sv có kết quả học tập giỏi trở lên.  

- Hỗ trợ thủ tục vay vốn học tập, xác minh thủ tục 
tạm hoãn nghĩa vụ quân sự và các thủ tục khác. 

- Hỗ trợ đào tạo kỹ năng và giới thiệu công việc 
phù hợp thể lực và chuyên môn để tăng thu nhập, 
cải thiện điều kiện sinh hoạt trong thời gian học 
tập. 

- Tổ chức cho sv tham gia các câu lạc bộ Văn – 
Thể - Mỹ nhằm phát hiện và rèn luyện năng khiếu 
bản thân. 

- Hỗ trợ tham gia các tổ chức Chính trị - Xã hội và 
các chính sách của Nhà nước. 

- Hỗ trợ thực tập tại Sở, Ban, ngành có liên quan. 

 

IV 

Chương 
trình đào tạo 

mà nhà 
trường thực 

hiện 

 

- Tổng khối lượng giảng dạy và học tập là 138 tín 
chỉ, diễn ra trong 08 học kỳ chính. Sau mỗi học 
kỳ có xét kết quả học tập để xếp hạng năm đào 
tạo. Xét công nhận tốt nghiệp khi người học có 
đơn đề nghị công nhận tốt nghiệp và cấp bằng. 

- Chương trình đào tạo thực hành, thực tế được bố 
trí xem kẽ trong các học kỳ. Người học phải viết 
báo cáo kết quả và được chấm điểm tích lũy trong 
chương trình. 

- Việc xem xét học chương trình đào tạo thứ hai 
được sv đăng ký, Nhà trường chấp thuận và áp 
dụng đúng tiêu chuẩn xét của quy chế đào tạo. 

- Các điều kiện được công nhận tốt nghiệp: Có 
chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học, chứng chỉ 
GDQPAN, chứng chỉ GDTC, Kỹ năng mềm, Kỹ 
năng nghề nghiệp. Đạt điềm rèn luyện theo quy 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

định về công tác sinh viên. 

V 

Khả năng 
học tập, 
nâng cao 

trình độ sau 
ra trường 

 

- Không ngừng tự nghiên cứu và học tập suốt đời. 

- Thường xuyên cập nhật kiến thức liên quan đến 
lĩnh vực chuyên môn và có khả năng tiên phong 
trong vận hành thực tiễn. 

- Hiểu biết thời cuộc và có giải pháp thích nghi tốt 
nhất. 

- Sinh viên có thể học thêm một bằng đại học khác 
cùng nhóm ngành hoặc học tiếp bậc Thạc sĩ hay 
Tiến sĩ ở các Trường đại học trong và ngoài nước. 

 

VI 
Vị trí việc 

làm sau khi 
tốt nghiệp 

 

- Các doanh nghiệp sản xuất vật liệu polymer - 
composite, sản phẩm hóa hữu cơ và hóa dầu, hóa 
dược;  

- Đơn vị kiểm soát chất lượng sản phẩm hóa công 
nghệ và môi trường; Cơ sở đào tạo và nghiên cứu 
về hóa công nghệ; Doanh nghiệp thiết kế, lắp đặt 
trang thiết bị thí nghiệm/ phòng thí nghiệm/ phân 
xưởng/ nhà máy hóa học. 
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12. Chuyên ngành đào tạo: QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH - 7810103 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

I 
Điều kiện 
đăng ký 

tuyển sinh 
 

Theo đề án tuyển sinh riêng của năm 2020: 

- Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương được 
đăng ký xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp 
THPT hay kết quả học tập bậc THPT (học bạ). 

- Thí sinh đạt yêu cầu đảm bảo chất lượng đầu vào 
theo ngành. 

- Có đủ sức khỏe để học tập theo qui định. 

 

II 

Mục tiêu 
kiến thức, kỹ 
năng, thái độ 
và trình độ 
ngoại ngữ 

 1. Mục tiêu kiến thức 

Sinh viên đại học ngành Quản trị dịch vụ du 
lịch và lữ hành được trang bị kiến thức chuyên môn 
về quản trị doanh nghiệp; phương pháp lập kế 
hoạch kinh doanh; nghiệp vụ quản trị khách sạn; 
nghiệp vụ quản trị nhà hàng; nghiệp vụ quản trị kinh 
doanh lữ hành; nghiệp vụ tổ chức sự kiện và hội 
nghị, biết tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập 
doanh nghiệp du lịch, đặc biệt là doanh nghiệp lữ 
hành quốc tế, lữ hành nội địa và doanh nghiệp vận 
chuyển du lịch, nắm vững các kiến thức cơ bản về 
pháp luật du lịch, xã hội và quản trị kinh doanh. 

2. Kỹ năng 

- Có kỹ năng tổ chức và điều hành một tour du lịch 
trọn gói; tổ chức các sự kiện và hội nghị; nghiên 
cứu marketing trong du lịch.  

- Có kỹ năng thiết kế và điều hành chương trình du 
lịch trong nước và quốc tế, nghiệp vụ hướng dẫn du 
lịch, nghiệp vụ đại lý lữ hành, nắm chắc các kỹ năng 
quản lý nghiệp vụ du lịch; 

- Có các kỹ năng mềm như: làm việc độc lập; làm 
việc theo nhóm và với cộng đồng; giao tiếp và 
truyền đạt thông tin; thu thập, xử lý thông tin để 
giải quyết vấn đề; quản lý và lãnh đạo nhóm;  

3. Thái độ 

Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, tôn 
trọng và thực hiện nghiêm pháp luật Nhà nước, ý 
thức tổ chức kỷ luật cao, nhiệt tình, năng động và 
sáng tạo trong công việc, có tinh thần hợp tác và ý 
thức học tập nâng cao trình độ, có tinh thần cầu 
tiến, cầu thị. 

4. Trình độ ngoại ngữ 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

- Đạt chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ 
B1. 

III 

Các chính 
sách hỗ trợ 

học tập, sinh 
hoạt cho 

người học 

 

- Giảm học phí cho sv thuộc gia đình chính sách, có 
hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, có sổ hộ nghèo, có 
người thân cùng học tại trường. Cấp học bổng cho 
sv có kết quả học tập giỏi trở lên.  

- Hỗ trợ thủ tục vay vốn học tập, xác minh thủ tục 
tạm hoãn nghĩa vụ quân sự và các thủ tục khác. 

- Hỗ trợ đào tạo kỹ năng và giới thiệu công việc 
phù hợp thể lực và chuyên môn để tăng thu nhập, 
cải thiện điều kiện sinh hoạt trong thời gian học 
tập. 

- Tổ chức cho sv tham gia các câu lạc bộ Văn – 
Thể - Mỹ nhằm phát hiện và rèn luyện năng khiếu 
bản thân. 

- Hỗ trợ tham gia các tổ chức Chính trị - Xã hội và 
các chính sách của Nhà nước. 

- Hỗ trợ thực tập tại Sở, Ban, ngành có liên quan. 

 

IV 

Chương 
trình đào tạo 

mà nhà 
trường thực 

hiện 

 

- Tổng khối lượng giảng dạy và học tập là 135 tín 
chỉ, diễn ra trong 08 học kỳ chính. Sau mỗi học 
kỳ có xét kết quả học tập để xếp hạng năm đào 
tạo. Xét công nhận tốt nghiệp khi người học có 
đơn đề nghị công nhận tốt nghiệp và cấp bằng. 

- Chương trình đào tạo thực hành, thực tế được bố 
trí xem kẽ trong các học kỳ. Người học phải viết 
báo cáo kết quả và được chấm điểm tích lũy trong 
chương trình. 

- Việc xem xét học chương trình đào tạo thứ hai 
được sv đăng ký, Nhà trường chấp thuận và áp 
dụng đúng tiêu chuẩn xét của quy chế đào tạo. 

- Các điều kiện được công nhận tốt nghiệp: Có 
chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học, chứng chỉ 
GDQPAN, chứng chỉ GDTC, Kỹ năng mềm, Kỹ 
năng nghề nghiệp. Đạt điềm rèn luyện theo quy 
định về công tác sinh viên. 

 

V 

Khả năng 
học tập, 
nâng cao 

trình độ sau 
ra trường 

 

- Không ngừng tự nghiên cứu và học tập suốt đời. 

- Thường xuyên cập nhật kiến thức liên quan đến 
lĩnh vực chuyên môn và có khả năng tiên phong 
trong vận hành thực tiễn. 

- Hiểu biết thời cuộc và có giải pháp thích nghi tốt 
nhất. 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

- Sinh viên có thể học thêm một bằng đại học khác 
cùng nhóm ngành hoặc học tiếp bậc Thạc sĩ hay 
Tiến sĩ ở các Trường đại học trong và ngoài nước. 

VI 
Vị trí việc 

làm sau khi 
tốt nghiệp 

 

Làm việc tại các đơn vị kinh doanh thương 
mại dịch vụ du lịch, cụ thể là làm việc trong các 
doanh nghiệp lữ hành quốc tế, nội địa, các hãng 
vận chuyển khách du lịch, các công ty du lịch tàu 
biển, các công viên giải trí theo chủ đề, các cơ sở 
lưu trú, các doanh nghiệp tổ chức sự kiện, các di 
tích danh thắng, làm hướng dẫn viên hoặc có thể 
tham gia làm trong các cơ sở văn hóa thể thao du 
lịch tại các địa phương 
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13. Chuyên ngành đào tạo: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG- 7520320 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

I 
Điều kiện 
đăng ký 

tuyển sinh 
 

Theo đề án tuyển sinh riêng của năm 2020: 

- Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương được 
đăng ký xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp 
THPT hay kết quả học tập bậc THPT (học bạ). 

- Thí sinh đạt yêu cầu đảm bảo chất lượng đầu vào 
theo ngành. 

- Có đủ sức khỏe để học tập theo qui định. 

 

II 

Mục tiêu 
kiến thức, kỹ 
năng, thái độ 
và trình độ 
ngoại ngữ 

 1. Mục tiêu kiến thức 

- Vận dụng các kiến thức hóa học, sinh học, quản 
lý môi trường và công nghệ xử môi trường để giải 
quyết các vấn đề về môi trường trong thực tế 

- Phân tích và đánh giá chất lượng môi trường để 
quản lý môi trường. 

- Vận dụng một số văn bản pháp lý về môi trường 
như: luật, thông tư, nghị định…. đang được áp 
dụng để quản lý môi trường 

- Nhận diện các vấn đề môi trường để đề xuất các 
giải pháp về công nghệ xử lý và quản lý môi 
trường 

- Tham gia các hoạt động tư vấn khoa học kỹ thuật 
và chuyển giao công nghệ môi trường 

- Hình thành ý tưởng – thiết kế triển khai các công 
trình xử lý môi trường: xử lý nước thải, khí thải, 
đất và chất thải rắn. 

2. Kỹ năng 

- Có kỹ năng làm việc thành thạo trong phòng thí 
nghiệm phân tích môi trường. 

- Phân tích, tổng hợp và đánh giá chất lượng môi 
trường 

- Có kỹ năng cơ bản xử lý ô nhiễm môi trường: 
nước, đất, không khí và chất thải rắn. 

- Khảo sát thực tế, phân tích tài liệu, sử dụng thông 
tin một cách hiệu quả. 

- Làm việc độc lập, cởi mở, chuyên nghiệp trong 
công việc 

- Thuyết trình và khả năng làm việc theo nhóm có 
hiệu quả. 

- Thích ứng với môi trường không ngừng thay đổi. 

- Sử dụng các phần mềm chuyên ngành để thiết kế, 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

giám sát, quản lý và xử lý môi trường. 

- Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng 
và đạt chứng chỉ ICDL quốc tế. 

3. Thái độ 

- Có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức nghề nghiệp 
nghiêm túc. 

- Tôn trọng sự khác biệt về văn hóa. 

- Tuân thủ luật pháp. 

- Khả năng cập nhật kiến thức nhanh, luôn sáng tạo 
trong công việc. 

4. Trình độ ngoại ngữ 

- Đạt chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ 
B1. 

III 

Các chính 
sách hỗ trợ 

học tập, sinh 
hoạt cho 

người học 

 

- Giảm học phí cho sv thuộc gia đình chính sách, có 
hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, có sổ hộ nghèo, có 
người thân cùng học tại trường. Cấp học bổng cho 
sv có kết quả học tập giỏi trở lên.  

- Hỗ trợ thủ tục vay vốn học tập, xác minh thủ tục 
tạm hoãn nghĩa vụ quân sự và các thủ tục khác. 

- Hỗ trợ đào tạo kỹ năng và giới thiệu công việc 
phù hợp thể lực và chuyên môn để tăng thu nhập, 
cải thiện điều kiện sinh hoạt trong thời gian học 
tập. 

- Tổ chức cho sv tham gia các câu lạc bộ Văn – 
Thể - Mỹ nhằm phát hiện và rèn luyện năng khiếu 
bản thân. 

- Hỗ trợ tham gia các tổ chức Chính trị - Xã hội và 
các chính sách của Nhà nước. 

- Hỗ trợ thực tập tại Sở, Ban, ngành có liên quan. 

 

IV 

Chương 
trình đào tạo 

mà nhà 
trường thực 

hiện 

 

- Tổng khối lượng giảng dạy và học tập là 133 tín 
chỉ, diễn ra trong 08 học kỳ chính. Sau mỗi học 
kỳ có xét kết quả học tập để xếp hạng năm đào 
tạo. Xét công nhận tốt nghiệp khi người học có 
đơn đề nghị công nhận tốt nghiệp và cấp bằng. 

- Chương trình đào tạo thực hành, thực tế được bố 
trí xem kẽ trong các học kỳ. Người học phải viết 
báo cáo kết quả và được chấm điểm tích lũy trong 
chương trình. 

- Việc xem xét học chương trình đào tạo thứ hai 
được sv đăng ký, Nhà trường chấp thuận và áp 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

dụng đúng tiêu chuẩn xét của quy chế đào tạo. 

- Các điều kiện được công nhận tốt nghiệp: Có 
chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học, chứng chỉ 
GDQPAN, chứng chỉ GDTC, Kỹ năng mềm, Kỹ 
năng nghề nghiệp. Đạt điềm rèn luyện theo quy 
định về công tác sinh viên. 

V 

Khả năng 
học tập, 
nâng cao 

trình độ sau 
ra trường 

 

- Thường xuyên cập nhật kiến thức liên quan đến 
lĩnh vực chuyên môn và có khả năng tiên phong 
trong vận hành thực tiễn. 

- Hiểu biết thời cuộc và có giải pháp thích nghi tốt 
nhất. 

- Tự học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ. 

- Học lên cao học và tiến sĩ ngành kỹ thuật 

 

VI 
Vị trí việc 

làm sau khi 
tốt nghiệp 

 

-  Sở Tài nguyên và Môi trường, sở Khoa học và 
Công nghệ, Phòng tài nguyên và Môi trường ở 
các quận, huyện trong cả nước, thanh tra, cảnh sát 
Môi trường. 

- Các Công ty môi trường đô thị, cấp nước, thoát 
nước, công trình công cộng, bệnh viện....... 

- Các Viện nghiên cứu, Trung tâm quan trắc và ứng 
dụng công nghệ môi trường, công ty tư vấn, lập 
dự án về môi trường. 

- Giảng dạy môn học Môi trường đại cương, 
chuyên ngành công nghệ Kỹ thuật Môi trường tại 
các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên 
nghiệp. 
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14. Chuyên ngành đào tạo: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM - 7540101 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

I 
Điều kiện 
đăng ký 

tuyển sinh 
 

Theo đề án tuyển sinh riêng của năm 2020: 

- Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương được 
đăng ký xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp 
THPT hay kết quả học tập bậc THPT (học bạ). 

- Thí sinh đạt yêu cầu đảm bảo chất lượng đầu vào 
theo ngành. 

- Có đủ sức khỏe để học tập theo qui định. 

 

II 

Mục tiêu 
kiến thức, kỹ 
năng, thái độ 
và trình độ 
ngoại ngữ 

 1. Mục tiêu kiến thức 

- Vận dụng được khối kiến thức cơ bản như toán, 
xác suất thống kê, vật lý, hóa học, sinh học phân 
tử, sinh thái môi trường, phương pháp tiếp cận 
khoa học,… vào cuộc sống cũng như nghề nghiệp 

- Vận dụng được các kiến thức cơ sở chuyên ngành 
như vi sinh thực phẩm, hóa sinh thực phẩm, hóa 
học thực phẩm, kỹ thuật thực phẩm để giải quyết 
các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến 
chuyên ngành công nghệ thực phẩm. 

- Áp dụng kiến thức chuyên ngành Công nghệ thực 
phẩm để giải thích, phân tích các vấn đề trong 
quản lý, nghiên cứu và sản xuất tạo ra sản phẩm 
thực phẩm đáp ứng được nhu cầu xã hội. 

- Có khả năng phân tích và giải quyết được những 
nảy sinh trong thực tiễn mà lý thuyết còn hạn chế 
đề cập đến để bổ sung cho lý thuyết thông qua 
tiếp cận thực tế các viện, trung tâm nghiên cứu, 
các cơ sở sản xuất, các nhà máy. Phân tích được 
vấn đề trong nghiên cứu và sản xuất về lĩnh vực 
ngành bằng thực tập nghề nghiệp và thực tập tốt 
nghiệp. 

2. Kỹ năng 

- Hình thành kỹ năng nghề nghiệp như phân tích và 
đánh giá chất lượng sản phẩm, chế biến các sản 
phẩm từ động vật và thực vật để tạo ra sản phẩm 
đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Vận dụng được các kỹ thuật công nghệ trong chế 
biến thực phẩm như chế biến thịt, trứng, sữa, chế 
biến chè, sản xuất rượu bia nước giải khát… 

- Sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ thí 
nghiệm trong nghiên cứu khoa học và trong thực 
tiễn sản xuất. 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

- Biết cách khai thác và sử dụng các phần mềm 
thống kê ứng dụng trong công nghệ thực phẩm. 

- Xây dựng được kế hoạch, phương pháp trong 
nghiên cứu chuyên môn. 

3. Thái độ 

- Có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức nghề nghiệp 
nghiêm túc. 

- Có tính kiên trì, học hỏi, chia sẻ và biết lắng nghe. 

- Mạnh dạn tự tin đề xuất, xây dựng và bảo vệ ý 
tưởng. 

- Bình tĩnh xử lý tình huống trong công việc, đồng 
thời giữ được mối quan hệ mật thiết với cộng 
đồng. 

- Khả năng cập nhật kiến thức nhanh, luôn sáng tạo 
trong công việc. 

4. Trình độ ngoại ngữ 

- Đạt chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ 
B1. 

III 

Các chính 
sách hỗ trợ 

học tập, sinh 
hoạt cho 

người học 

 

- Giảm học phí cho sv thuộc gia đình chính sách, có 
hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, có sổ hộ nghèo, có 
người thân cùng học tại trường. Cấp học bổng cho 
sv có kết quả học tập giỏi trở lên.  

- Hỗ trợ thủ tục vay vốn học tập, xác minh thủ tục 
tạm hoãn nghĩa vụ quân sự và các thủ tục khác. 

- Hỗ trợ đào tạo kỹ năng và giới thiệu công việc 
phù hợp thể lực và chuyên môn để tăng thu nhập, 
cải thiện điều kiện sinh hoạt trong thời gian học 
tập. 

- Tổ chức cho sv tham gia các câu lạc bộ Văn – 
Thể - Mỹ nhằm phát hiện và rèn luyện năng khiếu 
bản thân. 

- Hỗ trợ tham gia các tổ chức Chính trị - Xã hội và 
các chính sách của Nhà nước. 

- Hỗ trợ thực tập tại Sở, Ban, ngành có liên quan. 

 

IV 

Chương 
trình đào tạo 

mà nhà 
trường thực 

hiện 

 

- Tổng khối lượng giảng dạy và học tập là 133 tín 
chỉ, diễn ra trong 08 học kỳ chính. Sau mỗi học 
kỳ có xét kết quả học tập để xếp hạng năm đào 
tạo. Xét công nhận tốt nghiệp khi người học có 
đơn đề nghị công nhận tốt nghiệp và cấp bằng. 

- Chương trình đào tạo thực hành, thực tế được bố 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

trí xem kẽ trong các học kỳ. Người học phải viết 
báo cáo kết quả và được chấm điểm tích lũy trong 
chương trình. 

- Việc xem xét học chương trình đào tạo thứ hai 
được sv đăng ký, Nhà trường chấp thuận và áp 
dụng đúng tiêu chuẩn xét của quy chế đào tạo. 

- Các điều kiện được công nhận tốt nghiệp: Có 
chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học, chứng chỉ 
GDQPAN, chứng chỉ GDTC, Kỹ năng mềm, Kỹ 
năng nghề nghiệp. Đạt điềm rèn luyện theo quy 
định về công tác sinh viên. 

V 

Khả năng 
học tập, 
nâng cao 

trình độ sau 
ra trường 

 

- Thường xuyên cập nhật kiến thức liên quan đến 
lĩnh vực chuyên môn và có khả năng tiên phong 
trong vận hành thực tiễn. 

- Hiểu biết thời cuộc và có giải pháp thích nghi tốt 
nhất. 

- Tự học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ. 

- Có thể học thêm một bằng đại học khác cùng 
nhóm ngành hoặc học tiếp bậc Thạc sĩ hay Tiến sĩ 
ở các Trường đại học trong và ngoài nước. 

 

VI 
Vị trí việc 

làm sau khi 
tốt nghiệp 

 

Sau khi tốt nghiệp các Kỹ sư công nghệ thực 
phẩm có thể đảm nhiệm các công việc tại các cơ sở 
chế biến, sản xuất kinh doanh, đào tạo, nghiên cứu 
và quản lí thực phẩm. Làm việc ngay tại các dây 
chuyền sản xuất thực phẩm từ sơ chế cho đến áp 
dụng công nghệ cao với vai trò vận hành, kiểm soát 
chất lượng sản phẩm cuối cùng. 
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15. Chuyên ngành đào tạo: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - 7480201 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

I 
Điều kiện 
đăng ký 

tuyển sinh 
 

Theo đề án tuyển sinh riêng của năm 2020: 

- Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương được 
đăng ký xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp 
THPT hay kết quả học tập bậc THPT (học bạ). 

- Thí sinh đạt yêu cầu đảm bảo chất lượng đầu vào 
theo ngành. 

- Có đủ sức khỏe để học tập theo qui định. 

 

II 

Mục tiêu 
kiến thức, kỹ 
năng, thái độ 
và trình độ 
ngoại ngữ 

 1. Mục tiêu kiến thức 

- Kiến thức cơ sở ngành: trang bị cho sinh viên 
những kiến thức về Toán chuyên ngành công 
nghệ thông tin, Lập trình máy tính, Hệ thống máy 
tính, Các ứng dụng quan trọng của công nghệ 
thông tin. 

- Kiến thức chuyên ngành: Phần kiến thức chuyên 
ngành sẽ trang bị cho sinh viên: kiến thức liên 
quan đến nghiên cứu phát triển, gia công hay ứng 
dụng hệ thống phần mềm; kiến thức về thiết kế, 
xây dựng, cài đặt, vận hành và bảo trì các thành 
phần phần cứng, phần mềm của hệ thống máy 
tính và các hệ thống thiết bị dựa trên máy tính; 
kiến thức về mạng máy tính và truyền thông.  

2. Kỹ năng 

- Nắm vững vai trò Công nghệ thông tin trong các 
tổ chức. Hiểu được vai trò các thành phần của hệ 
thống thông tin bao gồm con người, quy trình, 
phần cứng, phần mềm, và dữ liệu. 

- Vận dụng các khái niệm về hệ thống để đánh giá, 
giải quyết các vấn đề xuất hiện trong hệ thống 
thông tin. 

- Phân tích và mô hình hóa quá trình và dữ liệu 
trong các tổ chức, khả năng xác định và cụ thể 
hóa các giải pháp kỹ thuật, khả năng quản trị dự 
án, khả năng tích hợp hệ thống. 

- Các kỹ thuật thu thập, biến đổi, truyền, và lưu trữ 
dữ liệu và thông tin. 

3. Thái độ 

- Có phẩm chất đạo đức tốt, tính kỷ luật cao, biết 
làm việc tập thể theo nhóm, theo dự án, say mê 
khoa học, luôn tự rèn luyện nâng cao phẩm chất 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

chính trị và năng lực chuyên môn. 

- Hiểu biết về các giá trị đạo đức và nghề nghiệp, ý 
thức về những vấn đề đương đại, hiểu rõ vai trò 
của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, 
môi trường, xã hội toàn cầu và trong bối cảnh 
riêng của đất nước. 

- Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học 
tập nâng cao trình độ, có năng lực chuyên môn và 
khả năng ngoại ngữ để tự học suốt đời. 

4. Trình độ ngoại ngữ 

- Đạt chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ 
B1. 

III 

Các chính 
sách hỗ trợ 

học tập, sinh 
hoạt cho 

người học 

 

- Giảm học phí cho sv thuộc gia đình chính sách, có 
hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, có sổ hộ nghèo, có 
người thân cùng học tại trường. Cấp học bổng cho 
sv có kết quả học tập giỏi trở lên.  

- Hỗ trợ thủ tục vay vốn học tập, xác minh thủ tục 
tạm hoãn nghĩa vụ quân sự và các thủ tục khác. 

- Hỗ trợ đào tạo kỹ năng và giới thiệu công việc 
phù hợp thể lực và chuyên môn để tăng thu nhập, 
cải thiện điều kiện sinh hoạt trong thời gian học 
tập. 

- Tổ chức cho sv tham gia các câu lạc bộ Văn – 
Thể - Mỹ nhằm phát hiện và rèn luyện năng khiếu 
bản thân. 

- Hỗ trợ tham gia các tổ chức Chính trị - Xã hội và 
các chính sách của Nhà nước. 

- Hỗ trợ thực tập tại Sở, Ban, ngành có liên quan. 

 

IV 

Chương 
trình đào tạo 

mà nhà 
trường thực 

hiện 

 

- Tổng khối lượng giảng dạy và học tập là 133 tín 
chỉ, diễn ra trong 08 học kỳ chính. Sau mỗi học 
kỳ có xét kết quả học tập để xếp hạng năm đào 
tạo. Xét công nhận tốt nghiệp khi người học có 
đơn đề nghị công nhận tốt nghiệp và cấp bằng. 

- Chương trình đào tạo thực hành, thực tế được bố 
trí xem kẽ trong các học kỳ. Người học phải viết 
báo cáo kết quả và được chấm điểm tích lũy trong 
chương trình. 

- Việc xem xét học chương trình đào tạo thứ hai 
được sv đăng ký, Nhà trường chấp thuận và áp 
dụng đúng tiêu chuẩn xét của quy chế đào tạo. 

- Các điều kiện được công nhận tốt nghiệp: Có 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học, chứng chỉ 
GDQPAN, chứng chỉ GDTC, Kỹ năng mềm, Kỹ 
năng nghề nghiệp. Đạt điềm rèn luyện theo quy 
định về công tác sinh viên. 

V 

Khả năng 
học tập, 
nâng cao 

trình độ sau 
ra trường 

 

- Có khả năng tự học để hoàn thiện, bổ sung, nâng 
cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ công nghệ 
thông tin. 

- Có khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu 
chuyên môn ở trình độ Thạc sỹ, Tiến sỹ. 

 

VI 
Vị trí việc 

làm sau khi 
tốt nghiệp 

 

- Làm việc ở bộ phận CNTT hoặc ứng dụng CNTT 
của các đơn vị có nhu cầu (hành chính sự nghiệp, 
viễn thông, điện lực, ngân hàng, tài chính, thương 
mại, …). 

- Làm việc trong các công ty sản xuất, gia công 
phần mềm trong nước cũng như nước ngoài. 

- Làm việc trong các công ty tư vấn về đề xuất giải 
pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống thông tin, 
hệ thống mạng và truyền thông. 

- Giảng dạy CNTT tại các trường Cao đẳng, Trung 
học chuyên nghiệp, Dạy nghề và các trường Phổ 
thông (cần thêm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm). 
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16. Chuyên ngành đào tạo: BẤT ĐỘNG SẢN - 7340116 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

I 
Điều kiện 
đăng ký 

tuyển sinh 
 

Theo đề án tuyển sinh riêng của năm 2020: 

- Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương được 
đăng ký xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp 
THPT hay kết quả học tập bậc THPT (học bạ). 

- Thí sinh đạt yêu cầu đảm bảo chất lượng đầu vào 
theo ngành. 

- Có đủ sức khỏe để học tập theo qui định. 

 

II 

Mục tiêu 
kiến thức, kỹ 
năng, thái độ 
và trình độ 
ngoại ngữ 

 1. Mục tiêu kiến thức 

Cử nhân BĐS được trang bị hệ thống kiến thức 
cơ bản về kinh tế thị trường, kiến thức cơ bản về 
quản trị kinh doanh hiện đại; nắm vững kiến thức 
chuyên sâu, các nghiệp vụ quản lý nhà nước về 
đất đai và thị trường BĐS, kiến thức chuyên sâu 
và các nghiệp vụ về đầu tư kinh doanh và dịch vụ 
BĐS. 

2. Kỹ năng 

- Có khả năng tham gia xây dựng, hoạch định các 
chính sách, pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước về đất đai và thị trường BĐS;  

- Có khả năng thực thi các tác nghiệp để thực hiện 
các nội dung quản lý Nhà nước về đất đai và thị 
trường BĐS;  

- Có khả năng tạo lập, vận hành các công ty đầu tư 
phát triển BĐS hoặc các công ty kinh doanh dịch 
vụ BĐS;  

- Có khả năng thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn 
trong các hoạt động đầu tư, kinh doanh, các hoạt 
động dịch vụ trong thị trường BĐS; 

- Có kỹ năng phối hợp trong làm việc nhóm, có khả 
năng làm việc độc lập, sáng tạo và chủ động trong 
công việc. 

3. Thái độ 

- Tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật; 
có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp; tinh thần 
cầu thị và ý chí phấn đấu vươn lên, sẵn sàng chấp 
nhận và thích ứng với môi trường và điều kiện 
làm việc; có ý thức tổ chức kỷ luật tốt; năng động 
nhiệt tình và có tinh thần hợp tác trong công việc. 

- Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

tập nâng cao trình độ, có năng lực chuyên môn và 
khả năng ngoại ngữ để tự học suốt đời. 

4. Trình độ ngoại ngữ 

- Đạt chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ 
B1. 

III 

Các chính 
sách hỗ trợ 

học tập, sinh 
hoạt cho 

người học 

 

- Giảm học phí cho sv thuộc gia đình chính sách, có 
hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, có sổ hộ nghèo, có 
người thân cùng học tại trường. Cấp học bổng cho 
sv có kết quả học tập giỏi trở lên.  

- Hỗ trợ thủ tục vay vốn học tập, xác minh thủ tục 
tạm hoãn nghĩa vụ quân sự và các thủ tục khác. 

- Hỗ trợ đào tạo kỹ năng và giới thiệu công việc 
phù hợp thể lực và chuyên môn để tăng thu nhập, 
cải thiện điều kiện sinh hoạt trong thời gian học 
tập. 

- Tổ chức cho sv tham gia các câu lạc bộ Văn – 
Thể - Mỹ nhằm phát hiện và rèn luyện năng khiếu 
bản thân. 

- Hỗ trợ tham gia các tổ chức Chính trị - Xã hội và 
các chính sách của Nhà nước. 

- Hỗ trợ thực tập tại Sở, Ban, ngành có liên quan. 

 

IV 

Chương 
trình đào tạo 

mà nhà 
trường thực 

hiện 

 

- Tổng khối lượng giảng dạy và học tập là 124 tín 
chỉ, diễn ra trong 08 học kỳ chính. Sau mỗi học 
kỳ có xét kết quả học tập để xếp hạng năm đào 
tạo. Xét công nhận tốt nghiệp khi người học có 
đơn đề nghị công nhận tốt nghiệp và cấp bằng. 

- Chương trình đào tạo thực hành, thực tế được bố 
trí xem kẽ trong các học kỳ. Người học phải viết 
báo cáo kết quả và được chấm điểm tích lũy trong 
chương trình. 

- Việc xem xét học chương trình đào tạo thứ hai 
được sv đăng ký, Nhà trường chấp thuận và áp 
dụng đúng tiêu chuẩn xét của quy chế đào tạo. 

- Các điều kiện được công nhận tốt nghiệp: Có 
chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học, chứng chỉ 
GDQPAN, chứng chỉ GDTC, Kỹ năng mềm, Kỹ 
năng nghề nghiệp. Đạt điềm rèn luyện theo quy 
định về công tác sinh viên. 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

V 

Khả năng 
học tập, 
nâng cao 

trình độ sau 
ra trường 

 

- Có khả năng tự học để hoàn thiện, bổ sung, nâng 
cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ bất động sản. 

- Có khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu 
chuyên môn ở trình độ Thạc sỹ, Tiến sỹ. 

 

VI 
Vị trí việc 

làm sau khi 
tốt nghiệp 

 

- Cử nhân ngành BĐS có thể làm việc tại các cơ 
quan quản lý nhà nước về đất đai từ trung ương 
đến địa phương; các cơ quan quản lý nhà nước về 
nhà ở và thị trường BĐS từ trung ương đến địa 
phương. 

- Cử nhân BĐS có thể làm việc trong các tập đoàn, 
tổng công ty, công ty đầu tư phát triển BĐS, các 
công ty kinh doanh dịch vụ BĐS; bộ phận định 
giá của các ngân hàng và các tổ chức tài chính,... 
cán bộ nghiên cứu và giảng dạy trong các viện 
nghiên cứu, các trường đại học. 
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17. Chuyên ngành đào tạo: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ - 7510205 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

I 
Điều kiện 
đăng ký 

tuyển sinh 
 

Theo đề án tuyển sinh riêng của năm 2020: 

- Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương được 
đăng ký xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp 
THPT hay kết quả học tập bậc THPT (học bạ). 

- Thí sinh đạt yêu cầu đảm bảo chất lượng đầu vào 
theo ngành. 

- Có đủ sức khỏe để học tập theo qui định. 

 

II 

Mục tiêu 
kiến thức, kỹ 
năng, thái độ 
và trình độ 
ngoại ngữ 

 1. Mục tiêu kiến thức 

- Vận dụng được các kiến thức đại cương, cơ sở và 
chuyên ngành để giải quyết các vấn đề về kỹ thuật 
và công nghệ trong lĩnh vực máy động lực và ô 
tô; 

- Kiến thức nền tảng về công nghệ động lực, điều 
khiển điện tử và hệ thống phụ trợ đối với ô tô ở 
mức độ hiểu biết và vận dụng. 

- Có khả năng tiếp cận công nghệ mới về máy động 
lực và ô tô; 

- Có kiến thức về kiểm định, thử nghiệm và các 
dịch vụ kỹ thuật (sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa...) 
ô tô; 

- Có kiến thức cơ bản về quản lý sản xuất, kinh 
doanh máy động lực và ô tô. 

2. Kỹ năng 

- Có kỹ năng tính toán thiết kế, lắp ráp được trạm 
bảo hành và sửa chữa ô tô đáp ứng được yêu cầu 
kỹ thuật đặt ra của thực tiễn sản xuất. Xây dựng 
được quy trình công nghệ bảo dưỡng, sửa chữa 
động cơ và hệ thống điện, hệ thống khung gầm, 
thiết bị nội ngoại thất ô tô; 

- Có khả năng vận hành, khai thác, bảo trì, bảo 
dưỡng được ô tô và các thiết bị phụ trợ đảm bảo 
an toàn và đạt yêu cầu kỹ thuật. Lập được biện 
pháp kỹ thuật và tổ chức quản lý kỹ thuật của 
từng công đoạn công nghệ động lực và kỹ thuật ô 
tô đạt được tiêu chí kỹ thuật; 

- Khai thác và sử dụng được thành thạo các phần 
mềm chuyên ngành để phục vụ cho công việc 
chuyên môn có hiệu quả; 

-  Có khả năng thích ứng với các thay đổi nhanh 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

của công nghệ, khả năng tự học trong môi trường 
làm việc và học tập suốt đời; 

- Có kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm một 
cách hiệu quả. 

3. Thái độ 

- Có tinh thần cầu tiến trong đời sống và chuyên 
môn nhằm tự nâng cao trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc; 

- Phát huy tinh thần trách nhiệm cao, luôn chủ 
động, sáng tạo trong công việc được giao; 

- Có ý thức chấp hành kỷ luật, tác phong công 
nghiệp, biết tôn trọng và chân thành hợp tác với 
đồng nghiệp. 

4. Trình độ ngoại ngữ 

- Đạt chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ 
B1. 

III 

Các chính 
sách hỗ trợ 

học tập, sinh 
hoạt cho 

người học 

 

- Giảm học phí cho sv thuộc gia đình chính sách, có 
hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, có sổ hộ nghèo, có 
người thân cùng học tại trường. Cấp học bổng cho 
sv có kết quả học tập giỏi trở lên;  

- Hỗ trợ thủ tục vay vốn học tập, xác minh thủ tục 
tạm hoãn nghĩa vụ quân sự và các thủ tục khác; 

- Hỗ trợ đào tạo kỹ năng và giới thiệu công việc 
phù hợp thể lực và chuyên môn để tăng thu nhập, 
cải thiện điều kiện sinh hoạt trong thời gian học 
tập; 

- Tổ chức cho sv tham gia các câu lạc bộ Văn – 
Thể - Mỹ nhằm phát hiện và rèn luyện năng khiếu 
bản thân; 

- Hỗ trợ tham gia các tổ chức Chính trị - Xã hội và 
các chính sách của Nhà nước; 

- Hỗ trợ thực tập tại Sở, Ban, ngành có liên quan. 

 

IV 

Chương 
trình đào tạo 

mà nhà 
trường thực 

hiện 

 

- Tổng khối lượng giảng dạy và học tập là 146/135 
tín chỉ, diễn ra trong 08 học kỳ chính. Sau mỗi 
học kỳ có xét kết quả học tập để xếp hạng năm 
đào tạo. Xét công nhận tốt nghiệp khi người học 
có đơn đề nghị công nhận tốt nghiệp và cấp bằng; 

- Chương trình đào tạo thực hành, thực tế được bố 
trí xem kẽ trong các học kỳ. Người học phải viết 
báo cáo kết quả và được chấm điểm tích lũy trong 
chương trình; 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

- Việc xem xét học chương trình đào tạo thứ hai 
được sv đăng ký, Nhà trường chấp thuận và áp 
dụng đúng tiêu chuẩn xét của quy chế đào tạo; 

- Các điều kiện được công nhận tốt nghiệp: Có 
chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học, chứng chỉ 
GDQPAN, chứng chỉ GDTC, Kỹ năng mềm, Kỹ 
năng nghề nghiệp. Đạt điềm rèn luyện theo quy 
định về công tác sinh viên. 

V 

Khả năng 
học tập, 
nâng cao 

trình độ sau 
ra trường 

 

- Thường xuyên cập nhật kiến thức liên quan đến 
lĩnh vực chuyên môn và có khả năng tiên phong 
trong vận hành thực tiễn; 

- Có khả năng tự học để hoàn thiện, bổ sung, nâng 
cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ công nghệ kỹ 
thuật ô tô; 

- Có khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu 
chuyên môn ở trình độ Thạc sỹ, Tiến sỹ. 

 

VI 
Vị trí việc 

làm sau khi 
tốt nghiệp 

 

- Làm việc tại các nhà máy sản xuất phụ tùng, phụ 
kiện và lắp ô tô, các cơ sở sửa chữa ô tô; 

- Làm các công việc kỹ thuật, quản lý chất lượng 
tại các đơn vị sản xuất trong lĩnh vực cơ khí động 
lực, kỹ thuật ô tô; 

- Làm việc ở các cơ quan nghiên cứu, sản xuất có 
liên quan đến ngành công nghệ kỹ thuật ô tô và 
động lực; 

- Giảng viên công nghệ kỹ thuật ô tô tại các trường 
cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề. 

 

 



52 
 

18. Chuyên ngành đào tạo: LUẬT - 7380101 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

I 
Điều kiện 
đăng ký 

tuyển sinh 
 

Theo đề án tuyển sinh riêng của năm 2020: 

- Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương được 
đăng ký xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp 
THPT hay kết quả học tập bậc THPT (học bạ); 

- Thí sinh đạt yêu cầu đảm bảo chất lượng đầu vào 
theo ngành; 

- Có đủ sức khỏe để học tập theo qui định. 

 

II 

Mục tiêu 
kiến thức, kỹ 
năng, thái độ 
và trình độ 
ngoại ngữ 

 1. Mục tiêu kiến thức 

Trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng về lý 
luận xã hội, luật học và kinh tế học. Chuyên sâu 
vào một số lĩnh vực pháp lý dân sự, pháp luật hành 
chính, pháp luật về hoạt động thương mại và giải 
quyết tranh chấp. 

2. Kỹ năng 

- Có khả năng cập nhật, phân tích và đánh giá các 
văn bản pháp luật; 

- Có khả năng vận dụng pháp luật để giải quyết các 
tình huống pháp lý phát sinh trong thực tiễn; 

- Có khả năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng; kỹ 
năng tư vấn pháp luật, soạn thư tư vấn, các văn 
bản có tính chất pháp lý phục vụ cho các công 
việc thuộc chuyên môn; 

- Có khả năng lập luận, tranh luận để bảo vệ quan 
điểm của mình; có khả năng phản biện, phê phán; 

- Có khả năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới 
người khác tại nơi làm việc; truyền tải, phổ biến 
kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện các nhiệm 
vụ trong hoạt động nghề nghiệp; 

- Có khả năng đánh giá chất lượng công việc sau 
khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành 
viên trong nhóm; 

- Có khả năng năng tự nghiên cứu, cập nhật kiến 
thức để nâng cao trình độ. 

3. Thái độ 

- Trung thực, thẳng thắn, liêm khiết, có tinh thần 
cầu thị; chăm chỉ, nhiệt tình, sáng tạo; có bản lĩnh 
khoa học; dám bày tỏ quan điểm của mình; chủ 
động, tự tin trong công việc và trong cuộc sống; 

- Có tinh thần bảo vệ pháp luật, bảo vệ công lý; có 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

tinh thần phục vụ xã hội; có ý thức về trách nhiệm 
công dân, có đạo đức nghề nghiệp. 

4. Trình độ ngoại ngữ 

- Đạt chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ 
B1. 

III 

Các chính 
sách hỗ trợ 

học tập, sinh 
hoạt cho 

người học 

 

- Giảm học phí cho sv thuộc gia đình chính sách, có 
hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, có sổ hộ nghèo, có 
người thân cùng học tại trường. Cấp học bổng cho 
sv có kết quả học tập giỏi trở lên;  

- Hỗ trợ thủ tục vay vốn học tập, xác minh thủ tục 
tạm hoãn nghĩa vụ quân sự và các thủ tục khác; 

- Hỗ trợ đào tạo kỹ năng và giới thiệu công việc 
phù hợp thể lực và chuyên môn để tăng thu nhập, 
cải thiện điều kiện sinh hoạt trong thời gian học 
tập; 

- Tổ chức cho sv tham gia các câu lạc bộ Văn – 
Thể - Mỹ nhằm phát hiện và rèn luyện năng khiếu 
bản thân; 

- Hỗ trợ tham gia các tổ chức Chính trị - Xã hội và 
các chính sách của Nhà nước; 

- Hỗ trợ thực tập tại Sở, Ban, ngành có liên quan. 

 

IV 

Chương 
trình đào tạo 

mà nhà 
trường thực 

hiện 

 

- Tổng khối lượng giảng dạy và học tập là 129/135 
tín chỉ, diễn ra trong 08 học kỳ chính. Sau mỗi 
học kỳ có xét kết quả học tập để xếp hạng năm 
đào tạo. Xét công nhận tốt nghiệp khi người học 
có đơn đề nghị công nhận tốt nghiệp và cấp bằng. 

- Chương trình đào tạo thực hành, thực tế được bố 
trí xem kẽ trong các học kỳ. Người học phải viết 
báo cáo kết quả và được chấm điểm tích lũy trong 
chương trình. 

- Việc xem xét học chương trình đào tạo thứ hai 
được sv đăng ký, Nhà trường chấp thuận và áp 
dụng đúng tiêu chuẩn xét của quy chế đào tạo. 

- Các điều kiện được công nhận tốt nghiệp: Có 
chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học, chứng chỉ 
GDQPAN, chứng chỉ GDTC, Kỹ năng mềm, Kỹ 
năng nghề nghiệp. Đạt điềm rèn luyện theo quy 
định về công tác sinh viên. 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

V 

Khả năng 
học tập, 
nâng cao 

trình độ sau 
ra trường 

 

- Thường xuyên cập nhật kiến thức liên quan đến 
lĩnh vực chuyên môn và có khả năng tiên phong 
trong vận hành thực tiễn; 

- Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có 
thể bảo vệ quan điểm cá nhân; 

- Có khả năng tự học để hoàn thiện, bổ sung, nâng 
cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngành Luật 

- Có khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu 
chuyên môn ở trình độ Thạc sỹ, Tiến sỹ;  

- Tham gia các lớp đào tạo nghề luật như thẩm 
phán, công chứng, luật sư, thừa phát lại… 

 

VI 
Vị trí việc 

làm sau khi 
tốt nghiệp 

 

- Làm việc trong hầu hết các cơ quan nhà nước bao 
gồm: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, 
Thi hành án, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng 
Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ; các Bộ, cơ 
quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân các cấp, Ủy 
ban nhân dân các cấp, các Sở, Phòng, Ban; Thanh 
tra, Công an, Kiểm lâm, Thuế, Hải quan, cơ quan 
quản lý xuất nhập cảnh và các cơ quan nhà nước 
khác; 

- Làm việc tại các văn phòng luật, công ty luật, văn 
phòng công chứng, thừa phát lại, Trung tâm trọng 
tài; làm việc trong các tổ chức kinh tế ở các vị trí 
chuyên viên tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực 
về thương mại, đầu tư; xuất nhập khẩu, lao động; 
tham gia đàm phán, soạn thảo, ký kết các hợp 
đồng cho doanh nghiệp; tham gia giải quyết các 
tranh chấp trong kinh doanh, thương mại cho 
doanh nghiệp; làm chuyên viên hành chính - nhân 
sự cho các doanh nghiệp; 

- Làm việc trong các tổ chức chính trị - xã hội - 
nghề nghiệp như: tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, Hội nông dân, Hội phụ nữ, Liên đoàn 
lao động, Hội luật gia, Liên minh hợp tác xã Việt 
Nam. 

- Tham gia giảng dạy các môn học thuộc chuyên 
ngành luật cho các cơ sở giáo dục;  

- Tham gia nghiên cứu pháp luật trong các cơ sở 
giáo dục, các viện nghiên cứu. 
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19. Chuyên ngành đào tạo: KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC - 7720601 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

I 
Điều kiện 
đăng ký 

tuyển sinh 
 

Theo đề án tuyển sinh riêng của năm 2020: 

- Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương được 
đăng ký xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp 
THPT hay kết quả học tập bậc THPT (học bạ); 

- Thí sinh đạt yêu cầu đảm bảo chất lượng đầu vào 
theo ngành; 

- Có đủ sức khỏe để học tập theo qui định. 

 

II 

Mục tiêu 
kiến thức, kỹ 
năng, thái độ 
và trình độ 
ngoại ngữ 

 1. Mục tiêu kiến thức 

- Có đủ kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, 
nguyên lý kỹ thuật công nghệ và kiến thức chuyên 
môn ngành học để giải quyết độc lập, sáng tạo các 
vấn đề thuộc ngành kỹ thuật xét nghiệm y học; 

- Hiểu biết các nguyên lý, qui tắc, quy trình vận 
hành, bảo quản, bảo dưỡng một số loại trang thiết 
bị thuộc ngành kỹ thuật xét nghiệm y học; 

- Có kiến thức về đảm bảo chất lượng xét nghiệm 
và quản lý phòng xét nghiệm y học để đảm bảo 
điều phối, quản lý hoạt động của một phòng xét 
nghiệm y học hợp lý, hiệu quả; 

- Có kiến thức về phương pháp luận khoa học trong 
thực hành kỹ thuật, học tập, nghiên cứu khoa học; 

- Hiểu biết về pháp luật và chính sách về công tác 
bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân. 

2. Kỹ năng 

- Thực hiện pha chế một số dung dịch chuẩn, thuốc 
nhuộm, thuốc thử, môi trường; sử dụng được các 
bộ thuốc thử (Kit) phục vụ công tác xét nghiệm y 
học; 

- Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm Huyết học 
truyền máu, Hóa sinh, Vi sinh, Ký sinh trùng, 
Miễn dịch, Tế bào và Giải phẫu bệnh; 

- Áp dụng một số kỹ năng xét nghiệm chuyên sâu 
(sinh học phân tử, miễn dịch...) vào thực hiện các 
quy trình xét nghiệm y học phục vụ khám, chữa 
bệnh; 

- Thực hiện các xét nghiệm y học tại cộng đồng 
một cách độc lập hoặc phối hợp với đồng nghiệp; 

- Vận dụng các nguyên lý, nguyên tắc, quy trình 
vận hành, bảo quản, bảo dưỡng một số loại trang 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

thiết bị thuộc chuyên khoa, các quy chế vô khuẩn, 
quy định về sử dụng hoá chất, sinh phẩm chuyên 
dụng trong thực hiện xét nghiệm và quản lý 
phòng xét nghiệm; 

- Thực hiện các biện pháp đảm bảo chất lượng và 
kiểm tra chất lượng xét nghiệm y học; 

- Có khả năng nghiên cứu khoa học, tham gia đào 
tạo trong lĩnh vực xét nghiệm y học và học tập 
vươn lên; 

- Có khả năng làm việc độc lập; 

3. Thái độ 

- Tuân thủ các nguyên tắc về đạo đức trong xét 
nghiệm gồm: cẩn trọng, tỉ mỉ, kiên trì, trung thực, 
khách quan, bảo mật thông tin xét nghiệm cho 
bệnh nhân, khách hàng và cộng đồng; 

- Tận tụy với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng 
cao sức khỏe nhân dân, hết lòng phục vụ người 
bệnh; 

- Trung thực, khách quan, nghiêm túc trong công 
việc chuyên môn, có tinh thần nghiên cứu khoa 
học và học tập vươn lên. 

4. Trình độ ngoại ngữ 

- Đạt chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ 
B1. 

III 

Các chính 
sách hỗ trợ 

học tập, sinh 
hoạt cho 

người học 

 

- Giảm học phí cho sv thuộc gia đình chính sách, có 
hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, có sổ hộ nghèo, có 
người thân cùng học tại trường. Cấp học bổng cho 
sv có kết quả học tập giỏi trở lên;  

- Hỗ trợ thủ tục vay vốn học tập, xác minh thủ tục 
tạm hoãn nghĩa vụ quân sự và các thủ tục khác; 

- Hỗ trợ đào tạo kỹ năng và giới thiệu công việc 
phù hợp thể lực và chuyên môn để tăng thu nhập, 
cải thiện điều kiện sinh hoạt trong thời gian học 
tập; 

- Tổ chức cho sv tham gia các câu lạc bộ Văn – 
Thể - Mỹ nhằm phát hiện và rèn luyện năng khiếu 
bản thân; 

- Hỗ trợ tham gia các tổ chức Chính trị - Xã hội và 
các chính sách của Nhà nước; 

- Hỗ trợ thực tập tại Sở, Ban, ngành có liên quan. 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

IV 

Chương 
trình đào tạo 

mà nhà 
trường thực 

hiện 

 

- Tổng khối lượng giảng dạy và học tập là 164/136 
tín chỉ, diễn ra trong 08 học kỳ chính. Sau mỗi 
học kỳ có xét kết quả học tập để xếp hạng năm 
đào tạo. Xét công nhận tốt nghiệp khi người học 
có đơn đề nghị công nhận tốt nghiệp và cấp bằng; 

- Chương trình đào tạo thực hành, thực tế được bố 
trí xem kẽ trong các học kỳ. Người học phải viết 
báo cáo kết quả và được chấm điểm tích lũy trong 
chương trình; 

- Việc xem xét học chương trình đào tạo thứ hai 
được sv đăng ký, Nhà trường chấp thuận và áp 
dụng đúng tiêu chuẩn xét của quy chế đào tạo; 

- Các điều kiện được công nhận tốt nghiệp: Có 
chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học, chứng chỉ 
GDQPAN, chứng chỉ GDTC, Kỹ năng mềm, Kỹ 
năng nghề nghiệp. Đạt điềm rèn luyện theo quy 
định về công tác sinh viên. 

 

V 

Khả năng 
học tập, 
nâng cao 

trình độ sau 
ra trường 

 

- Không ngừng tự nghiên cứu và học tập suốt đời; 

- Thường xuyên cập nhật kiến thức liên quan đến 
lĩnh vực chuyên môn và có khả năng tiên phong 
trong vận hành thực tiễn; 

- SV có thể học thêm một bằng đại học khác cùng 
nhóm ngành hoặc học tiếp bậc Thạc sĩ hay Tiến sĩ 
ở các Trường đại học trong và ngoài nước. 

 

VI 
Vị trí việc 

làm sau khi 
tốt nghiệp 

 

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân xét nghiệm có thể làm 
việc tại các bệnh viện, các cơ sở y tế, các cơ sở đào 
tạo y dược, các Viện nghiên cứu và các cơ quan 
Quản lý ngành khoa học sức khỏe, các tổ chức nhà 
nước và tổ chức phi chính phủ: 

- Các cơ sở điều trị: tham gia công tác chuyên môn 
tại các khoa cận lâm sàng và quản lý tại các bệnh 
viện công lập và tư nhân; 

- Các cơ sở đào tạo: giảng viên các trường đại học, 
cao đẳng và trung cấp y tế, cán bộ quản lý đào 
tạo; 

- Các viện nghiên cứu: chuyên viên trong các viện 
nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe, y 
dược, y sinh, công nghệ y dược… 

- Các cơ quan quản lý: chuyên viên các cơ quan 
quản lý y tế. Chuyên viên trong các tổ chức nhà 
nước và tổ chức phi chính phủ. 
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20. Chuyên ngành đào tạo: KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC - 7720602 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

I 
Điều kiện 
đăng ký 

tuyển sinh 
 

Theo đề án tuyển sinh riêng của năm 2020: 

- Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương được 
đăng ký xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp 
THPT hay kết quả học tập bậc THPT (học bạ); 

- Thí sinh đạt yêu cầu đảm bảo chất lượng đầu vào 
theo ngành; 

- Có đủ sức khỏe để học tập theo qui định. 

 

II 

Mục tiêu 
kiến thức, kỹ 
năng, thái độ 
và trình độ 
ngoại ngữ 

 1. Mục tiêu kiến thức 

- Có đủ kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, 
nguyên lý kỹ thuật công nghệ và kiến thức chuyên 
môn ngành học để giải quyết độc lập, sáng tạo các 
vấn đề thuộc ngành kỹ thuật hình ảnh y học; 

- Hiểu biết các nguyên lý, qui tắc, quy trình vận 
hành, bảo quản, bảo dưỡng một số loại trang thiết 
bị thuộc ngành kỹ thuật hình ảnh y học; 

- Thực hiện các kỹ thuật ở các mức độ khác nhau 
về lĩnh vực hình ảnh y học: chụp X quang, cắt lớp 
vi tính, cộng hưởng từ; siêu âm; ghi hình phóng 
xạ, xạ trị và trợ giúp bác sỹ chuyên ngành thực 
hiện các kỹ thuật hình ảnh can thiệp đảm bảo 
chính xác, an toàn phóng xạ phục vụ yêu cầu chẩn 
đoán, điều trị cho bệnh nhân; 

- Có kiến thức về phương pháp luận khoa học trong 
thực hành kỹ thuật, học tập, nghiên cứu khoa học; 

- Hiểu biết về pháp luật và chính sách về công tác 
bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân. 

2. Kỹ năng 

- Thực hiện thành thạo các kỹ thuật chụp thông 
thường và các kỹ thuật X-Quang có dùng thuốc 
cản quang, kỹ thuật chụp cắt lớp trên máy chụp 
cắt lớp điện toán và cộng hưởng từ; 

- Phân tích được chất lượng kỹ thuật phim chụp và 
các biểu hiện bất thường trên phim. Phối hợp 
cùng bác sĩ thực hiện các kỹ thuật X-quang mạch 
máu và các kỹ thuật hình ảnh can thiệp (nội soi); 

- Trình bày và tiếp nhận công nghệ mới về lĩnh vực 
kỹ thuật hình ảnh y học; 

- Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong y học 
hạt nhân; 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

- Nắm vững các thông số kỹ thuật thiết bị và thực 
hiện thành thạo các hoạt động bảo trì, bảo dưỡng 
trang thiết bị y tế. Tham mưu lãnh đạo trong việc 
trang bị mới cơ sở vật chất; 

3. Thái độ 

- Tận tụy với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng 
cao sức khỏe nhân dân, hết lòng phục vụ người 
bệnh; 

- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp; 

- Trung thực, khách quan, nghiêm túc trong công 
việc chuyên môn, có tinh thần nghiên cứu khoa 
học và học tập vươn lên. 

4. Trình độ ngoại ngữ 

- Đạt chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ 
B1. 

III 

Các chính 
sách hỗ trợ 

học tập, sinh 
hoạt cho 

người học 

 

- Giảm học phí cho sv thuộc gia đình chính sách, có 
hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, có sổ hộ nghèo, có 
người thân cùng học tại trường. Cấp học bổng cho 
sv có kết quả học tập giỏi trở lên;  

- Hỗ trợ thủ tục vay vốn học tập, xác minh thủ tục 
tạm hoãn nghĩa vụ quân sự và các thủ tục khác; 

- Hỗ trợ đào tạo kỹ năng và giới thiệu công việc 
phù hợp thể lực và chuyên môn để tăng thu nhập, 
cải thiện điều kiện sinh hoạt trong thời gian học 
tập; 

- Tổ chức cho sv tham gia các câu lạc bộ Văn – 
Thể - Mỹ nhằm phát hiện và rèn luyện năng khiếu 
bản thân; 

- Hỗ trợ tham gia các tổ chức Chính trị - Xã hội và 
các chính sách của Nhà nước; 

- Hỗ trợ thực tập tại Sở, Ban, ngành có liên quan. 

 

IV 

Chương 
trình đào tạo 

mà nhà 
trường thực 

hiện 

 

- Tổng khối lượng giảng dạy và học tập là 157/136 
tín chỉ, diễn ra trong 08 học kỳ chính. Sau mỗi 
học kỳ có xét kết quả học tập để xếp hạng năm 
đào tạo. Xét công nhận tốt nghiệp khi người học 
có đơn đề nghị công nhận tốt nghiệp và cấp bằng; 

- Chương trình đào tạo thực hành, thực tế được bố 
trí xem kẽ trong các học kỳ. Người học phải viết 
báo cáo kết quả và được chấm điểm tích lũy trong 
chương trình; 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

- Việc xem xét học chương trình đào tạo thứ hai 
được sv đăng ký, Nhà trường chấp thuận và áp 
dụng đúng tiêu chuẩn xét của quy chế đào tạo; 

- Các điều kiện được công nhận tốt nghiệp: Có 
chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học, chứng chỉ 
GDQPAN, chứng chỉ GDTC, Kỹ năng mềm, Kỹ 
năng nghề nghiệp. Đạt điềm rèn luyện theo quy 
định về công tác sinh viên. 

V 

Khả năng 
học tập, 
nâng cao 

trình độ sau 
ra trường 

 

- Nghiên cứu khoa học và tiếp cận thông tin từ 
nhiều nguồn, nhiều hình thức khác nhau; 

- Thường xuyên cập nhật kiến thức liên quan đến 
lĩnh vực chuyên môn và có khả năng tiên phong 
trong vận hành thực tiễn;  

- Tham gia đào tạo và tự đào tạo để nâng cao trình 
độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

- Có thể học thêm một bằng đại học khác cùng 
nhóm ngành hoặc học tiếp bậc Thạc sĩ hay Tiến sĩ 
ở các Trường đại học trong và ngoài nước. 

 

VI 
Vị trí việc 

làm sau khi 
tốt nghiệp 

 

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân kỹ thuật hình ảnh y học 
có thể làm việc tại các bệnh viện, các cơ sở y tế, 
các cơ sở đào tạo y dược, các trung tâm chẩn đoán 
và phục hồi chức năng. 
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21. Chuyên ngành đào tạo: Y KHOA - 7720101 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

I 
Điều kiện 
đăng ký 

tuyển sinh 
 

Theo đề án tuyển sinh riêng của năm 2020: 

- Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương được 
đăng ký xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp 
THPT hay kết quả học tập bậc THPT (học bạ); 

- Thí sinh đạt yêu cầu đảm bảo chất lượng đầu vào 
theo ngành; 

- Có đủ sức khỏe để học tập theo qui định. 

 

II 

Mục tiêu 
kiến thức, kỹ 
năng, thái độ 
và trình độ 
ngoại ngữ 

 1. Mục tiêu kiến thức 

- Có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở làm 
nền tảng cho y học lâm sàng; 

- Có kiến thức cơ bản về chẩn đoán, điều trị và 
phòng bệnh; 

-  Có phương pháp luận khoa học trong công tác 
phòng bệnh, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học; 

- Nắm vững pháp luật và chính sách về bảo vệ, 
chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. 

2. Kỹ năng 

- Chuẩn đoán và xử lý các bệnh thường gặp và các 
cấp cứu thông thường; 

- Định hướng và chẩn đoán một số bệnh chuyên 
khoa; 

- Chỉ định và đánh giá được một số xét nghiệm và 
kỹ thuật thăm dò chức năng cơ bản phục vụ cho 
chẩn đoán các bệnh thông thường; 

- Đề xuất những biện pháp xử lý thích hợp để chăm 
sóc, nâng cao sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi 
trường; 

- Thực hiện một số xét nghiệm đơn giản tại cộng 
đồng; 

- Phát hiện sớm các dịch bệnh và tham gia phòng 
chống dịch; 

- Áp dụng y học cổ truyền trong công tác phòng và 
chữa bệnh; 

- Thực hiện được công tác tư vấn, giáo dục sức 
khỏe, tổ chức chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức 
khỏe nhân dân. 

3. Thái độ 

- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng 
cao sức khỏe nhân dân; tôn trọng, cảm thông và 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

hết lòng phục vụ người bệnh; 

- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp; 
giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của 
ngành; 

- Coi trọng việc kết hợp y học hiện đại với y học cổ 
truyền; 

- Tôn trọng pháp luật, thực hiện đúng và đầy đủ 
nghĩa vụ và những yêu cầu của nghề nghiệp; 

- Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu 
khoa học và học tập nâng cao trình độ. 

4. Trình độ ngoại ngữ 

- Đạt chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ 
B1. 

III 

Các chính 
sách hỗ trợ 

học tập, sinh 
hoạt cho 

người học 

 

- Giảm học phí cho sv thuộc gia đình chính sách, có 
hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, có sổ hộ nghèo, có 
người thân cùng học tại trường. Cấp học bổng cho 
sv có kết quả học tập giỏi trở lên; 

- Hỗ trợ thủ tục vay vốn học tập, xác minh thủ tục 
tạm hoãn nghĩa vụ quân sự và các thủ tục khác; 

- Hỗ trợ đào tạo kỹ năng và giới thiệu công việc 
phù hợp thể lực và chuyên môn để tăng thu nhập, 
cải thiện điều kiện sinh hoạt trong thời gian học 
tập; 

- Tổ chức cho sv tham gia các câu lạc bộ Văn – 
Thể - Mỹ nhằm phát hiện và rèn luyện năng khiếu 
bản thân; 

- Hỗ trợ tham gia các tổ chức Chính trị - Xã hội và 
các chính sách của Nhà nước; 

- Hỗ trợ thực tập tại Sở, Ban, ngành có liên quan. 

 

IV 

Chương 
trình đào tạo 

mà nhà 
trường thực 

hiện 

 

- Tổng khối lượng giảng dạy và học tập là 217/219 
tín chỉ, diễn ra trong 12 học kỳ chính. Sau mỗi 
học kỳ có xét kết quả học tập để xếp hạng năm 
đào tạo. Xét công nhận tốt nghiệp khi người học 
có đơn đề nghị công nhận tốt nghiệp và cấp bằng; 

- Chương trình đào tạo thực hành, thực tế được bố 
trí xem kẽ trong các học kỳ. Người học phải viết 
báo cáo kết quả và được chấm điểm tích lũy trong 
chương trình; 

- Việc xem xét học chương trình đào tạo thứ hai 
được sv đăng ký, Nhà trường chấp thuận và áp 
dụng đúng tiêu chuẩn xét của quy chế đào tạo; 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

- Các điều kiện được công nhận tốt nghiệp: Có 
chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học, chứng chỉ 
GDQPAN, chứng chỉ GDTC, Kỹ năng mềm, Kỹ 
năng nghề nghiệp. Đạt điềm rèn luyện theo quy 
định về công tác sinh viên. 

V 

Khả năng 
học tập, 
nâng cao 

trình độ sau 
ra trường 

 

- Nghiên cứu khoa học và tiếp cận thông tin từ 
nhiều nguồn, nhiều hình thức khác nhau; 

- Thường xuyên cập nhật kiến thức liên quan đến 
lĩnh vực chuyên môn và có khả năng tiên phong 
trong vận hành thực tiễn;  

- Tham gia đào tạo và tự đào tạo để nâng cao trình 
độ chuyên môn, nghiệp vụ; 

- Có thể học các trình độ Bác sĩ nội trú, Bác sĩ 
chuyên khoa cấp 1, Bác sĩ chuyên khoa cấp 2, 
Thạc sĩ y học, Tiến sĩ y học. 

 

VI 
Vị trí việc 

làm sau khi 
tốt nghiệp 

 

Sau khi tốt nghiệp, bác sĩ đa khoa có thể làm việc 
tại các bệnh viện, các cơ sở y tế, các cơ sở đào tạo y 
dược, các Viện nghiên cứu và các cơ quan Quản lý 
ngành khoa học sức khỏe, các tổ chức nhà nước và 
tổ chức phi chính phủ: 

- Các cơ sở điều trị: bác sĩ trực tiếp tham gia điều 
trị và quản lý tại các bệnh viện công lập và tư 
nhân; 

- Các cơ sở đào tạo: giảng viên các trường đại học, 
cao đẳng và trung cấp y tế, cán bộ quản lý đào 
tạo; 

- Các viện nghiên cứu: chuyên viên trong các viện 
nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe, y 
dược, y sinh, công nghệ y dược… 

- Các cơ quan quản lý: chuyên viên các cơ quan 
quản lý y tế. Chuyên viên trong các tổ chức nhà 
nước và tổ chức phi chính phủ. 
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22. Chuyên ngành đào tạo: NGÔN NGỮ ANH - 7220211 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

I 
Điều kiện 
đăng ký 

tuyển sinh 
 

Theo đề án tuyển sinh riêng của năm 2020: 

- Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương được 
đăng ký xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp 
THPT hay kết quả học tập bậc THPT (học bạ); 

- Thí sinh đạt yêu cầu đảm bảo chất lượng đầu vào 
theo ngành; 

- Có đủ sức khỏe để học tập theo qui định. 

 

II 

Mục tiêu 
kiến thức, kỹ 
năng, thái độ 
và trình độ 
ngoại ngữ 

 1. Mục tiêu kiến thức 

- Trang bị kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ tiếng 
Anh và các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh Nghe, 
Nói, Đọc, Viết tương đương bậc 4 theo Khung 
năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam 
(tương đương trình độ bậc 4 theo Khung năng lực 
ngôn ngữ chung Châu Âu) 

- Cung cấp kiến thức chuyên sâu về các bình diện 
ngôn ngữ tiếng Anh như văn hóa, xã hội, kinh tế, 
khoa học kỹ thuật, giáo dục... Đồng thời sinh viên 
còn được trang bị những kiến thức ngôn ngữ 
chuyên ngành, học thuật cần thiết nhằm hướng tới 
việc phục vụ cho các vị trí nghề nghiệp được định 
hướng và có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu ở 
trình độ cao hơn. 

2. Kỹ năng 

- Rèn luyện và phát triển các kỹ năng giao tiếp 
tiếng Anh, kỹ năng biên-phiên dịch ở mức độ 
tương đối thành thạo trong các tình huống giao 
tiếp xã hội và chuyên môn thông thường. 

- Trang bị cho sinh viên kỹ năng học tập hiệu quả 
để có thể tự học tập nhằm tiếp tục nâng cao kiến 
thức và năng lực thực hành tiếng, bước đầu hình 
thành tư duy và năng lực nghiên cứu khoa học về 
các vấn đề ngôn ngữ, văn hóa của các nước thuộc 
Cộng đồng Anh ngữ. 

- Rèn luyện các kỹ năng mềm khác như kỹ năng 
chủ trì hội nghị, quan hệ công chúng trả lời phỏng 
vấn, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin…  

3. Thái độ 

- Sinh viên khi tốt nghiệp là những người trung 
thành với lợi ích quốc gia – dân tộc, có ý thức 
tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm đối với cộng 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

đồng, có phẩm chất chính trị, đạo đức và tác 
phong nghề nghiệp tốt, có ý thức nâng cao năng 
lực bản thân và sáng tạo trong công việc. 

4. Trình độ ngoại ngữ 

- Trình độ tiếng Anh phải đạt 6,0 IELTS, hoặc bậc 
4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho 
Việt Nam (tương đương trình độ bậc 4 theo 
Khung năng lực ngôn ngữ chung Châu Âu), đồng 
thời ngoại ngữ 2 (tiếng Pháp) đạt từ DELF A2 trở 
lên. 

III 

Các chính 
sách hỗ trợ 

học tập, sinh 
hoạt cho 

người học 

 

- Giảm học phí cho sv thuộc gia đình chính sách, có 
hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, có sổ hộ nghèo, có 
người thân cùng học tại trường. Cấp học bổng cho 
sv có kết quả học tập giỏi trở lên; 

- Hỗ trợ thủ tục vay vốn học tập, xác minh thủ tục 
tạm hoãn nghĩa vụ quân sự và các thủ tục khác; 

- Hỗ trợ đào tạo kỹ năng và giới thiệu công việc 
phù hợp thể lực và chuyên môn để tăng thu nhập, 
cải thiện điều kiện sinh hoạt trong thời gian học 
tập; 

- Tổ chức cho sv tham gia các câu lạc bộ Văn – 
Thể - Mỹ nhằm phát hiện và rèn luyện năng khiếu 
bản thân; 

- Hỗ trợ tham gia các tổ chức Chính trị - Xã hội và 
các chính sách của Nhà nước; 

- Hỗ trợ thực tập tại Sở, Ban, ngành có liên quan. 

 

IV 

Chương 
trình đào tạo 

mà nhà 
trường thực 

hiện 

 

- Tổng khối lượng giảng dạy và học tập là 131 tín 
chỉ, diễn ra trong 08 học kỳ chính. Sau mỗi học 
kỳ có xét kết quả học tập để xếp hạng năm đào 
tạo. Xét công nhận tốt nghiệp khi người học có 
đơn đề nghị công nhận tốt nghiệp và cấp bằng; 

- Chương trình đào tạo thực hành, thực tế được bố 
trí xem kẽ trong các học kỳ. Người học phải viết 
báo cáo kết quả và được chấm điểm tích lũy trong 
chương trình; 

- Việc xem xét học chương trình đào tạo thứ hai 
được sv đăng ký, Nhà trường chấp thuận và áp 
dụng đúng tiêu chuẩn xét của quy chế đào tạo; 

- Các điều kiện được công nhận tốt nghiệp: Có 
chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học, chứng chỉ 
GDQPAN, chứng chỉ GDTC, Kỹ năng mềm, Kỹ 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

năng nghề nghiệp. Đạt điềm rèn luyện theo quy 
định về công tác sinh viên. 

V 

Khả năng 
học tập, 
nâng cao 

trình độ sau 
ra trường 

 

- Nghiên cứu khoa học và tiếp cận thông tin từ 
nhiều nguồn, nhiều hình thức khác nhau; 

- Thường xuyên cập nhật kiến thức liên quan đến 
lĩnh vực chuyên môn và có khả năng tiên phong 
trong vận hành thực tiễn;  

- Tham gia đào tạo và tự đào tạo để nâng cao trình 
độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

 

VI 
Vị trí việc 

làm sau khi 
tốt nghiệp 

 

Khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhiệm công 
việc ở nhiều vị trí khác nhau: 

- Phiên dịch, biên dịch viên của các Bộ, Ban, 
Ngành, các Tổ chức trong và ngoài nước; 

- Cán bộ ngoại giao – Bộ Ngoại giao; 

- Cán bộ đối ngoại – Vụ/Phòng hợp tác quốc tế - 
Các Bộ, Ban, Ngành cấp Trung ương và địa 
phương; 

- Thư ký/Trợ lý Giám đốc - Doanh nghiệp nước 
ngoài hoặc doanh nghiệp trong nước; 

- Cán bộ chương trình, dự án của các Tổ chức quốc 
tế; 

- Giáo viên tiếng Anh cấp cơ sở, trung học, đại học 
và ở các cơ sở đào tạo ngoại ngữ (sau khi được 
bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm). 
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23. Chuyên ngành đào tạo: QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG & DỊCH VỤ ĂN UỐNG - 7810202 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

I 
Điều kiện 
đăng ký 

tuyển sinh 
 

Theo đề án tuyển sinh riêng của năm 2020: 

- Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương được 
đăng ký xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp 
THPT hay kết quả học tập bậc THPT (học bạ); 

- Thí sinh đạt yêu cầu đảm bảo chất lượng đầu vào 
theo ngành; 

- Có đủ sức khỏe để học tập theo qui định. 

 

II 

Mục tiêu 
kiến thức, kỹ 
năng, thái độ 
và trình độ 
ngoại ngữ 

 1. Mục tiêu kiến thức 

- Chương trình cung cấp kiến thức chuyên môn ẩm 
thực, dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm, kiến 
thức về quản lý điều hành nhà hàng, khu vui chơi 
giải trí trong và ngoài nước, kiến thức về tâm lý, 
Lễ tân, Nghi thức đón tiếp, hành vi người tiêu 
dùng, chăm sóc khách hàng, văn hóa tổ chức, 
quản trị chất lượng dịch vụ... 

- Trang bị cho người học kiến thức chuyên môn về 
tổ chức, đón tiếp và phục vụ khách ăn uống tại 
các nhà hàng, khách sạn và các cơ sở kinh doanh 
ăn uống khác, với các hình thức phục vụ đa dạng 
phong phú (ăn theo thực đơn, chọn món, buffet, 
các loại tiệc, các loại đồ uống pha chế, đồ uống 
không cồn, đồ uống có cồn, các hình thức phục vụ 
khác...) đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, vệ 
sinh, an toàn, an ninh, chu đáo và lịch sự... 

- Trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về 
quản lý và tổ chức công việc trong nghề dịch vụ 
nhà hàng như: Quản trị kinh doanh nhà hàng, 
quản lý chất lượng, hạch toán định mức... 

2. Kỹ năng 

- Trang bị cho người học có được các kỹ năng nghề 
nghiệp trong việc tổ chức, đón tiếp và phục vụ 
khách ăn uống tại các nhà hàng, khách sạn và các 
cơ sở kinh làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học 
lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp. 

- Người học có kỹ năng quản lý và tổ chức thực 
hiện các hoạt động trong nhà hàng, công việc của 
các nhóm phục vụ... 

- Sau khi học xong chương trình (nếu đạt yêu cầu), 
người học có thể đảm đương được các vị trí 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

trưởng nhóm nghiệp vụ, trưởng ca, quản lý và các 
vị trí khác trong nhà hàng tùy theo khả năng cá 
nhân, lượng kiến thức được đào tạo và yêu cầu 
của công việc. 

3. Thái độ 

- Quan điểm tích cực về thế giới xung quanh, công 
việc, gia đình và cuộc sống.  

- Suy nghĩ tích cực trước những thách thức trong 
công việc, cuộc sống và những vấn đề của xã hội. 
Tích cực vươn lên làm chủ bản thân và công việc. 

- Có thái độ tích cực về bảo vệ môi trường sống và 
thiên nhiên, di sản văn hóa và du lịch. 

- Thiết lập tinh thần thượng tôn pháp luật và đạo 
đức kinh doanh; hành xử  chuyên nghiệp và trách 
nhiệm mọi hành vi ứng xử với khách hàng, đối 
tác, đồng nghiệp và công đồng.  

- Có tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi nâng 
cao trình độ kiến thức và chuyên môn nhằm làm 
tăng giá trị của bản thân đối với nơi làm việc, 
công đồng và xã hội.  

4. Trình độ ngoại ngữ 

- Có khả năng giao tiếp thông thường bằng tiếng 
Anh; sử dụng các thuật ngữ, mẫu câu tiếng Anh 
thông dụng liên quan đến lĩnh vực kinh doanh du 
lịch. 

III 

Các chính 
sách hỗ trợ 

học tập, sinh 
hoạt cho 

người học 

 

- Giảm học phí cho sv thuộc gia đình chính sách, có 
hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, có sổ hộ nghèo, có 
người thân cùng học tại trường. Cấp học bổng cho 
sv có kết quả học tập giỏi trở lên; 

- Hỗ trợ thủ tục vay vốn học tập, xác minh thủ tục 
tạm hoãn nghĩa vụ quân sự và các thủ tục khác; 

- Hỗ trợ đào tạo kỹ năng và giới thiệu công việc 
phù hợp thể lực và chuyên môn để tăng thu nhập, 
cải thiện điều kiện sinh hoạt trong thời gian học 
tập; 

- Tổ chức cho sv tham gia các câu lạc bộ Văn – 
Thể - Mỹ nhằm phát hiện và rèn luyện năng khiếu 
bản thân; 

- Hỗ trợ tham gia các tổ chức Chính trị - Xã hội và 
các chính sách của Nhà nước; 

- Hỗ trợ thực tập tại Sở, Ban, ngành có liên quan. 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

IV 

Chương 
trình đào tạo 

mà nhà 
trường thực 

hiện 

 

- Tổng khối lượng giảng dạy và học tập là 131 tín 
chỉ, diễn ra trong 08 học kỳ chính. Sau mỗi học 
kỳ có xét kết quả học tập để xếp hạng năm đào 
tạo. Xét công nhận tốt nghiệp khi người học có 
đơn đề nghị công nhận tốt nghiệp và cấp bằng; 

- Chương trình đào tạo thực hành, thực tế được bố 
trí xem kẽ trong các học kỳ. Người học phải viết 
báo cáo kết quả và được chấm điểm tích lũy trong 
chương trình; 

- Việc xem xét học chương trình đào tạo thứ hai 
được sv đăng ký, Nhà trường chấp thuận và áp 
dụng đúng tiêu chuẩn xét của quy chế đào tạo; 

- Các điều kiện được công nhận tốt nghiệp: Có 
chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học, chứng chỉ 
GDQPAN, chứng chỉ GDTC, Kỹ năng mềm, Kỹ 
năng nghề nghiệp. Đạt điềm rèn luyện theo quy 
định về công tác sinh viên. 

 

V 

Khả năng 
học tập, 
nâng cao 

trình độ sau 
ra trường 

 

- Nghiên cứu khoa học và tiếp cận thông tin từ 
nhiều nguồn, nhiều hình thức khác nhau; 

- Thường xuyên cập nhật kiến thức liên quan đến 
lĩnh vực chuyên môn và có khả năng tiên phong 
trong vận hành thực tiễn;  

- Tham gia đào tạo và tự đào tạo để nâng cao trình 
độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

 

VI 
Vị trí việc 

làm sau khi 
tốt nghiệp 

 

- Sau khi tốt nghiệp ra trường, sinh viên có thể làm 
việc tại các nhà hàng hay các cơ sở khác liên quan 
đến dịch vụ ăn uống; với các vị trí như nhân viên 
phục vụ bàn, bar, chế biến món ăn. Qua một thời 
gian làm việc có thể phát triển lên những vị trí 
công tác cao hơn như tổ trưởng tổ phục vụ bàn, 
bar, bếp hoặc trưởng/phó phòng kinh doanh, lãnh 
đạo nhà hàng. 
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24. Chuyên ngành đào tạo: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN - 7810201 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

I 
Điều kiện 
đăng ký 

tuyển sinh 
 

Theo đề án tuyển sinh riêng của năm 2020: 

- Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương được 
đăng ký xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp 
THPT hay kết quả học tập bậc THPT (học bạ); 

- Thí sinh đạt yêu cầu đảm bảo chất lượng đầu vào 
theo ngành; 

- Có đủ sức khỏe để học tập theo qui định. 

 

II 

Mục tiêu 
kiến thức, kỹ 
năng, thái độ 
và trình độ 
ngoại ngữ 

 1. Mục tiêu kiến thức 

- Có kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học xã hội 
và nhân văn, công nghệ thông tin, phương pháp 
nghiên cứu khoa học đáp ứng cho việc tiếp thu 
các kiến thức cơ sở của ngành đào tạo và khả 
năng học tập ở trình độ cao hơn cũng như học tập 
suốt đời;  

- Có hiểu biết về kinh tế và các vấn đề đương đại 
liên quan ngành du lịch để đóng góp hữu hiệu vào 
sự phát triển bền vững của xã hội và cộng đồng;  

- Có kiến thức cơ bản trong ngành du lịch và những 
kiến thức chuyên sâu về tổ chức, quản trị các hoạt 
động kinh doanh của khách sạn cũng như kiến 
thức hỗ trợ cho việc tư duy và ra quyết định trong 
môi trường du lịch. 

2. Kỹ năng 

- Có các kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng thiết yếu 
khác trong hoạt động kinh doanh và quản trị 
doanh nghiệp khách sạn;  

- Có các kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm để làm 
việc trong môi trường liên ngành, đa văn hóa, đa 
quốc gia và hội nhập quốc tế;  

- Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp phù hợp với 
trình độ đào tạo theo chuẩn quốc gia và khu vực;  

- Có kỹ năng phân tích được động cơ và tâm lý tiêu 
dùng của khách du lịch;  

- Thực hiện được các nghiệp vụ chuyên môn liên 
quan đến hoạt động kinh doanh lưu trú: Lễ 
tân/Nghiệp vụ buồng /Nghiệp vụ Bar – Nhà hàng;  

- Giám sát và quản lý được hoạt động bộ phận theo 
vị trí việc làm tại các bộ phận của của các cơ sở 
kinh doanh lưu trú;  
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

- Phân tích, đánh giá và bước đầu xây dựng được 
các chiến lược, chính sách phát triển các cơ sở 
kinh doanh lưu trú nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế 
về kinh tế, môi trường, xã hội, chính trị, đạo đức, 
sức khỏe, an toàn, khả năng sản xuất và phát triển 
bền vững. 

3. Thái độ 

- Quan điểm tích cực về thế giới xung quanh, công 
việc, gia đình và cuộc sống.  

- Suy nghĩ tích cực trước những thách thức trong 
công việc, cuộc sống và những vấn đề của xã hội. 
Tích cực vươn lên làm chủ bản thân và công việc. 

- Có thái độ tích cực về bảo vệ môi trường sống và 
thiên nhiên, di sản văn hóa và du lịch. 

- Thiết lập tinh thần thượng tôn pháp luật và đạo 
đức kinh doanh; hành xử  chuyên nghiệp và trách 
nhiệm mọi hành vi ứng xử với khách hàng, đối 
tác, đồng nghiệp và công đồng.  

- Có tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi nâng 
cao trình độ kiến thức và chuyên môn nhằm làm 
tăng giá trị của bản thân đối với nơi làm việc, 
công đồng và xã hội.  

4. Trình độ ngoại ngữ 

- Có khả năng giao tiếp thông thường bằng tiếng 
Anh; sử dụng các thuật ngữ, mẫu câu tiếng Anh 
thông dụng liên quan đến lĩnh vực kinh doanh du 
lịch. 

III 

Các chính 
sách hỗ trợ 

học tập, sinh 
hoạt cho 

người học 

 

- Giảm học phí cho sv thuộc gia đình chính sách, có 
hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, có sổ hộ nghèo, có 
người thân cùng học tại trường. Cấp học bổng cho 
sv có kết quả học tập giỏi trở lên; 

- Hỗ trợ thủ tục vay vốn học tập, xác minh thủ tục 
tạm hoãn nghĩa vụ quân sự và các thủ tục khác; 

- Hỗ trợ đào tạo kỹ năng và giới thiệu công việc 
phù hợp thể lực và chuyên môn để tăng thu nhập, 
cải thiện điều kiện sinh hoạt trong thời gian học 
tập; 

- Tổ chức cho sv tham gia các câu lạc bộ Văn – 
Thể - Mỹ nhằm phát hiện và rèn luyện năng khiếu 
bản thân; 

- Hỗ trợ tham gia các tổ chức Chính trị - Xã hội và 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

các chính sách của Nhà nước; 

- Hỗ trợ thực tập tại Sở, Ban, ngành có liên quan. 

IV 

Chương 
trình đào tạo 

mà nhà 
trường thực 

hiện 

 

- Tổng khối lượng giảng dạy và học tập là 129 tín 
chỉ, diễn ra trong 08 học kỳ chính. Sau mỗi học 
kỳ có xét kết quả học tập để xếp hạng năm đào 
tạo. Xét công nhận tốt nghiệp khi người học có 
đơn đề nghị công nhận tốt nghiệp và cấp bằng; 

- Chương trình đào tạo thực hành, thực tế được bố 
trí xem kẽ trong các học kỳ. Người học phải viết 
báo cáo kết quả và được chấm điểm tích lũy trong 
chương trình; 

- Việc xem xét học chương trình đào tạo thứ hai 
được sv đăng ký, Nhà trường chấp thuận và áp 
dụng đúng tiêu chuẩn xét của quy chế đào tạo; 

- Các điều kiện được công nhận tốt nghiệp: Có 
chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học, chứng chỉ 
GDQPAN, chứng chỉ GDTC, Kỹ năng mềm, Kỹ 
năng nghề nghiệp. Đạt điềm rèn luyện theo quy 
định về công tác sinh viên. 

 

V 

Khả năng 
học tập, 
nâng cao 

trình độ sau 
ra trường 

 

- Nghiên cứu khoa học và tiếp cận thông tin từ 
nhiều nguồn, nhiều hình thức khác nhau; 

- Thường xuyên cập nhật kiến thức liên quan đến 
lĩnh vực chuyên môn và có khả năng tiên phong 
trong vận hành thực tiễn;  

- Tham gia đào tạo và tự đào tạo để nâng cao trình 
độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

 

VI 
Vị trí việc 

làm sau khi 
tốt nghiệp 

 

- Sau khi tốt nghiệp ra trường, sinh viên có thể làm 
việc tại các đơn vị, công ty hay doanh nghiệp 
thuộc mọi thành phần kinh tế có hoạt động kinh 
doanh khách sạn, nhà hàng với các vị trí như sau: 
nhân viên/ trưởng bộ phận lễ tân/ buồng phòng, 
nhân viên chăm sóc khách hàng, quản lý tổ chức 
sự kiện trong khách sạn – nhà hàng, nhân viên 
phòng marketing của khách sạn. 
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25. Chuyên ngành đào tạo: KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC - 7520116 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

I 
Điều kiện 
đăng ký 

tuyển sinh 
 

Theo đề án tuyển sinh riêng của năm 2022: 

- Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương được 
đăng ký xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp 
THPT hay kết quả học tập bậc THPT (học bạ); 

- Thí sinh đạt yêu cầu đảm bảo chất lượng đầu vào 
theo ngành; 

- Có đủ sức khỏe để học tập theo qui định. 

 

II 

Mục tiêu 
kiến thức, kỹ 
năng, thái độ 
và trình độ 
ngoại ngữ 

 1. Mục tiêu kiến thức 

- Trang bị khối kiến thức cơ sở ngành kỹ thuật cơ 
khí động lực, đảm bảo để tiếp thu tốt các kiến 
thức chuyên ngành cũng như cơ sở ngành để học 
tập ở trình độ cao hơn; 

- Trang bị đầy đủ khối lượng kiến thức chuyên sâu 
về chuyên ngành về kỹ thuật cơ khí động lực như: 
quản lý, khai thác, kinh doanh dịch vụ, kiểm định 
cũng như thiết kế trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí 
động lực; 

- Phát triển năng lực quản lý và kinh doanh dịch vụ 
liên quan ngành kỹ thuật cơ khí động lực; 

- Định hình năng lực nghiên cứu phát triển các hệ 
thống của ô tô, máy kéo và xe chuyên dùng theo 
hướng nâng cao hiệu quả sử dụng; 

- Cập nhật kiến thức, kỹ năng sử dụng và khai thác 
một số phần mềm tin học ứng dụng trong thiết kế 
cơ khí động lực;  

2. Kỹ năng 

- Tính toán thiết kế, lắp ráp và sửa chữa được cơ 
khí động lực đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật đặt ra 
của thực tiễn sản xuất. Xây dựng được quy trình 
công nghệ bảo dưỡng, sửa chữa cơ khí động lực 
(ô tô, máy kéo,...); 

- Vận hành, khai thác, bảo trì, bảo dưỡng được cơ 
khí động lực đảm bảo an toàn và đạt yêu cầu kỹ 
thuật. Có khả năng quản trị về mặt kỹ thuật các 
xưởng bảo dưỡng, sửa chữa cơ khí động lực; 

- Có khả năng thích ứng với các thay đổi nhanh của 
công nghệ, khả năng tự học trong môi trường làm 
việc và học tập suốt đời. 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

3. Thái độ 

- Có tinh thần cầu tiến trong đời sống và chuyên 
môn nhằm tự nâng cao trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc; 

- Phát huy tinh thần trách nhiệm cao, luôn chủ 
động, sáng tạo trong công việc được giao; 

- Có ý thức chấp hành kỷ luật, tác phong công 
nghiệp, biết tôn trọng và chân thành hợp tác với 
đồng nghiệp; 

- Có kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm một 
cách hiệu quả. 

4. Trình độ ngoại ngữ 

- Có trình độ tiếng Anh đạt trình độ bậc 3 (Tương 
đương B1 theo khung tham chiếu năng lực ngoại 
ngữ chung Châu Âu). Trình độ tin học đạt từ 
modul 01 đến 06 của chuẩn kỹ năng sử dụng 
CNTT (03/2014/TT-BTTTT). 

III 

Các chính 
sách hỗ trợ 

học tập, sinh 
hoạt cho 

người học 

 

- Giảm học phí cho sv thuộc gia đình chính sách, có 
hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, có sổ hộ nghèo, có 
người thân cùng học tại trường. Cấp học bổng cho 
sv có kết quả học tập giỏi trở lên; 

- Hỗ trợ thủ tục vay vốn học tập, xác minh thủ tục 
tạm hoãn nghĩa vụ quân sự và các thủ tục khác; 

- Hỗ trợ đào tạo kỹ năng và giới thiệu công việc 
phù hợp thể lực và chuyên môn để tăng thu nhập, 
cải thiện điều kiện sinh hoạt trong thời gian học 
tập; 

- Tổ chức cho sv tham gia các câu lạc bộ Văn – 
Thể - Mỹ nhằm phát hiện và rèn luyện năng khiếu 
bản thân; 

- Hỗ trợ tham gia các tổ chức Chính trị - Xã hội và 
các chính sách của Nhà nước; 

- Hỗ trợ thực tập tại Sở, Ban, ngành có liên quan. 

 



75 
 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

IV 

Chương 
trình đào tạo 

mà nhà 
trường thực 

hiện 

 

- Tổng khối lượng giảng dạy và học tập là 136 tín 
chỉ, diễn ra trong 08 học kỳ chính. Sau mỗi học 
kỳ có xét kết quả học tập để xếp hạng năm đào 
tạo. Xét công nhận tốt nghiệp khi người học có 
đơn đề nghị công nhận tốt nghiệp và cấp bằng; 

- Chương trình đào tạo thực hành, thực tế được bố 
trí xem kẽ trong các học kỳ. Người học phải viết 
báo cáo kết quả và được chấm điểm tích lũy trong 
chương trình; 

- Việc xem xét học chương trình đào tạo thứ hai 
được sv đăng ký, Nhà trường chấp thuận và áp 
dụng đúng tiêu chuẩn xét của quy chế đào tạo; 

- Các điều kiện được công nhận tốt nghiệp: Có 
chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học, chứng chỉ 
GDQPAN, chứng chỉ GDTC, Kỹ năng mềm, Kỹ 
năng nghề nghiệp. Đạt điềm rèn luyện theo quy 
định về công tác sinh viên. 

 

V 

Khả năng 
học tập, 
nâng cao 

trình độ sau 
ra trường 

 

- Nghiên cứu khoa học và tiếp cận thông tin từ 
nhiều nguồn, nhiều hình thức khác nhau; 

- Thường xuyên cập nhật kiến thức liên quan đến 
lĩnh vực chuyên môn và có khả năng tiên phong 
trong vận hành thực tiễn;  

- Tham gia đào tạo và tự đào tạo để nâng cao trình 
độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

 

VI 
Vị trí việc 

làm sau khi 
tốt nghiệp 

 

- Đảm nhận các công việc kỹ thuật, quản lý chất 
lượng kỹ thuật - công nghệ tại các doanh nghiệp 
trong lĩnh vực nghiên cứu thiết kế, lắp ráp, sản 
xuất ô tô, động cơ, máy kéo,...; 

- Làm việc trong các cơ quan đăng kiểm phương 
tiện giao thông; các công ty vận tải, các công ty 
khai thác thiết bị thi công cơ giới; các nhà máy 
sửa chữa máy tàu thủy, tàu hỏa, các công ty lắp 
máy...Ngoài ra kỹ sư kỹ thuật cơ khí động lực có 
thể tự tổ chức các doanh nghiệp hoạt động trong 
lĩnh vực chuyên ngành; 

- Tư vấn, thiết kế, thực hiện nghiên cứu khoa học 
và chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực về 
công nghệ ô tô; động cơ đốt trong; máy kéo; xe 
máy thi công, máy nông nghiệp công nghệ cao ở 
các viện nghiên cứu, các trung tâm và cơ quan 
nghiên cứu của các bộ, ngành, các trường đại học 
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 

Đại học 

Chính quy 
Liên 

thông 
chính quy 

và cao đẳng liên quan đến chuyên ngành cơ khí ô 
tô, máy động lực, cơ giới hóa xây dựng giao 
thông, máy nông nghiệp công nghệ cao. 

- Có thể tham gia công tác giảng dạy các môn học 
chuyên môn về ô tô; động cơ; xe máy thi công 
chuyên dùng ở các trường đại học, cao đẳng, 
trung học chuyên nghiệp, dạy nghề có ngành liên 
quan; 

Cần Thơ, ngày 27 tháng 10 năm 2020 

HIỆU TRƯỞNG 
 

Đã ký 

GS-TS. Võ Tòng Xuân 


