
BQ GIAO DUC VA EAO TAO
TRTIONG DAI HQC MO - DIA CHAT

s5, 94 nc-noc

BAO CAO THUC HIEN QUY CH6 CONG KIIAI

Kinh giri: BQ Gi6o dgc vd Ddo t4o

Thuc hien b6o cAo viec thgc hiQn quy ch6 cdng khai ddi vdi c6c co so gitio duc d4i

hac theo quy dinh t4i Th6ng tu 09/2009/TT-BGDDT ngay 0715/2009 cua B0 Gi6o duc vd

Dao t?o, tong nam hqc 2016 - 2017 Trudng Dai hqc M6 - Dia ch6t ti.:p t\tc thuc hien tdt

cdc qr.ry dhh tqi Thdng tu 09.2OOqiTT-BGDDT. cu lhe nlu saul

L Cdng khai cam k6t chdt luqng gi6o dgc vi chdt luqng gido duc thEc t6

1. Ctic chudn ilda ra

NhA tudng dd xdy dung chi6n lugc ph6t tri6n Truong Dai hqc Md - Dia chit

giai do4n 2008 - 2020 vd tdm nhin d6n 2030, dugc BO Gido duc vA DAo tao phC duyQt

lhanS I 200q vd ban hanh rhuc hien tu rhdng 6 200q. trong d6 c6 de ra cic ydu cdu ve

chdt lugng dAo tao cria Trudng.

Hdng ndm, Nhd trudng ddu ti6n hdnh rd soAt chuong tdnh ddo t?0, chudn ddu

ra c6c ngdnh ddo t?o cho phir hqp vdi diiu kifn tlrgc td cua Truong ra nhu cdu xd h6i.

Trudng da ban hAnh Quy dinh chuAn diu ra c6c chuy€n ngirnh ddo tao hQ dai hqc chinh

quy (theo Quyi5t dinh s6 I+SOIQO-VOC-OH&SEH ngay 30/l\12010) vd Quy dlnh

chuAn diu ra v€ tin hoc, ngoei ngt cho sinh vi€n dAi hQc hC chinl quy, ddo tao theo h9

rh6ng tin chi (theo Quy6t dinh s6 3448/QD-MDC-DTDH ngdy 2518/2014 var dugc sua

d6i, b6 sung vdo c.ic nem 2015,2016 theo Quydt dinh s6 l8l7/QD-MDc ngay

31 I 1212015 \d,'7 | /QD-MDC ngdy l2l0l /2017).

Sinl vicn c6c chuyCn nghh cua Trudng Dai hoc Md - Dia chat sau khi t6t nghiQp

ra trudng c6 ban linh chinh tri, phdm ch6t deo dfc, sfc khoe, nang l!rc, trinh d0 chuycn

m6n trong linh vuc chuy€n ngdnh ddo tgo, drip trng cdc yeu ciiu cong nghiep ho6, hiQn

dqi hori drit nu6c; c6 khd ndng quan li, thiitt k6, gi6m sAl t6 chr.ic chi d?o thi cong v,r

tham gia nghi€n cftu khoa hqc tong c6c linh vr,rc chuyen ngirnh dugc ddo t?o; dam bao

du. c c6c ti€u chu6n v€ chuy€n m6n, nghiQp vrr, gi6o dlc thC chat, ngoei nga do B0 Gi6o

duc vd Ddo t4o quy dinh vd ti€u chuAn vd gi6o dqc qu6c phdng do liCn BO Giao duc ve

tJao t4o va lJq vuoc pnong quy o!nn.

CONG HoA xA HOI CHI] NGHIA VI4T NAM
D-!s-!gpj rg!g:-B!u!}!

Hd NQi, ngoy 25 thdng 02 ndn2017



2. vi t1 t4 sinn vi'n tfu nghi.Ap nim hpc 2015-2016 ctj rvc lirm

Hdng nem, Nhd tnrdng t6 chuc H6i chg viQc lim t4o di6u kiQn d6 sinh vi0n co c<r

hQi tiiip cQn v6i cic nhi tuy6n d!mg, ddng thoi mo rQng co hoi trm ki6m \ iec lam sau

khi ra hudng. Ngdy 03/6/2016, Nhd truong dd to chuc Ngiry hoi tu rin hu<rng nghi€p

vir vi€c IdLm sinh vi€n. Tai Hdi cho viQc lim dd c6 57 don r i dang kj ruydn dung vd 38

don vi tuy6n dpng tr.uc tiilp; nhn tuy,in dgng li cric C6ng ty, T6ng c6ng ty, c6c TAP dodn

kinh t6 trong cd nuoc, de c6 khoang 1 .2 1 9 co hQi vi€c ldLm cho sinh viCn' trong d6 ngamh

c6 nhu cdu tuy6n dqng fiidu nhSt ld nginh xAy dlrng (103) vA ngdnh di6n - diQn tu (107).

Ndm 2016 s6 lugng vi tri viec ldm tang gAp d6i so v6i nim 2015 nguy6n nhdn ld do rnQt

s6 dor v! tuy6n drmg ldm viCc ngin h?n s6 luong ldn, vd nhu cAu tuy6n dqng ngudn

nhdn lgc di lin viQc tai Nhat BAn ting cao. Sau Hgi chg vidc lim cdLr co niidu Cdng ty,

Doanh nghiQp tu nhdn gui nhu cdu tuy6n drmg c6c tdn cri nhan, ki su c{ta Tnrong. Qua

d6 cho th6y cic ngdnh nghd md Nhd trudng ddo t4o van dang rdt cin thi6t cho nlu cau

cria xa hoi.

Nhd tudng cing tich cgc ti6n k:hai cdc hoqt dqng ho trg tim kiem vidc lam cho

sinh vi6n nhu xdy dfmg bO dil lieu vd siDh vion t6t nghiCp nAm 2016 gti cho cac co

quan, doanl nghiQp c6 nhu cdu tuydn dgng; grii th6ng tin co hoi viec ldm cho sinh vi6n

6t nghiep, giup dd sinhvi€n hoan thiQn hd so tuydn dung. vidt gidy gioi thiiu ddn ooantr

nghiQp can tuyi:n dpng d6 diin tham gia ung tu)dn; ph6i hqp vdi fnrng tdm lioi thieu

vidc lirm cua Dodn Thanh ni€n CQng san Htr Chi Minh, Trung tem gidi thidu \iec ldm

Hd NQi...md ra nhidu co hoi viec ldrn cho sinh vi€n. D6ng thdi, Nhd tuong tang c uorrg

quan h6, xay d\rng vd ki kiit cdc thda thuAn hqp t6c vdi mot s6 doanh nghiep lon licn

quan d6n nginh ddo t4o cua Trudng d6 sinh viCn c6 th6 d6n tham quan, ki6n tQp' thuc

tap ngdnh nghd vd tuy6n dqng viQc lirm sau khi tdt nghiep. Phdi hap ddo lao. b6i dudng

sinh vi€n theo hudng ydu cdu tuy6n dpng ctia doanh nghi€p

I l. Vi cric diiu kiio dim bdo cbil luqng gido dqc

1. VA d,i nga nhd gitio' cin b0 gid,tg dgy

Me tuudng ludn chri trgng d6n viQc xiy dpg, deo t?o doi ngi can bO vien chr.!c,

d?c biQt quan tam d6n dQi ngi can bO giang vi€n. D6i ngi giing viCn cria Nhd trudn8

ddng ngay cang clugc tre h6a. co uin} dQ cao rd kJrii da dang rA nganh nghi. phan bo o

c.ic khoa, bO mdn chuyCn nganh d6p irng dugc y€u cAu cta c6ng t6c giang day theo muc

tiCu dio tao cuaNhd ttuong.

HiQn nay, t6ng s6 cdn bQ vi€n chric ctia Trudng lA 891, trong d6 c6 684 c6n bQ

giang dqy (2 GS, 58 PGS, 212 Ti6n si, 395 Th4c si, 77 Cli nhdn) Trong nim 2016' NhA

trudng dA ct 14 cdn bO di hgc tap trong nudc trong d6 c6 7 hgc viCn cao hgc vd 7 nghi€n
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cuu sinh; ct di ddo t?o d nuoc ngodi le 15 c6n bQ trong d6 c6 02 hgc viCn cao hgc ve 13

nghiCn cuu sinl vd 01 c6n b6 nghidn cftu sau ti6n si. Dgi ngn cdn bd nay g6p phin quan

hong nang cao ch6t luqng dAo tao cua Nhd trudng trong thoi gian t6i.

2. YA co sa v\t chdt

.i. Nhd truong da c6 quy hoach xdy dlmg co sd vat chdt tren diCn tich ddr hiin
c6. D1r dn ddu tu xdy drmg h€ thiing ha tdng ky thuat khu DO thi D?i hAc da duo. c BO

Gieo duc vd DAo tao ph€ duyet dieu chinh thoi gian rhuc hien dq lin tii 2015 d6n 2019

(heo Quyiit dlnh s6 2041/QD-BGDET ngdy 2016/2016 cia Bd truo.ng BO Gi6o or,rc va

Dio t4o) voi t6ng kintr phi dugc c6p ld 190 ti (theo Quydt dinh s6 7819/QD-BGDDT

ngi\y 27/10D009 cia BO Gido duc vi DAo t?o). Thtrc hien c6ng tec quan li du 6n theo

dtng quy dinh crla Nhd nudc vd quan llf du 6n ddu tu x6y dgng. MQt s6 hang muc duoc

tridn khai trong ndm 2016 gdm: Khao s6t tuy6n dudng giao thdng; Thdm tra thiiit kii
BVTC ve du toAn he th6ng dicn; Si5 h6a bdn dd dia chinh t4i phudng C6 Nhu6 2; Lap

hO so ky thuat thrla d6t tai phucrng C6 Mu6 2; Thuc hien cdng t6c b6i thuong, h5 trq va

tdi dinh cu sau khi thu h6i dat. NAm 2016, Nhd trudng dA thuc hiCn cdng t6c giai ph6ng

lndt bing 7ha d6t tai phuong C6 Nhu.i 2 vd ddu tu xdy dlrng mQt phin ha dng ky thuat

khu Dd rhi Dai hoc roi tdng muc ddu ru ln 80 rj ddng.

D6 ning cao ning llrc nghidn crir.r cria crin bd nghidn cr?u khoa hgc, giing vidn vir

sinh viCn trong linh lrc dia chat kho6ng sdn, dia chit thuy vdn \a moi truong, Nhar

trudng da t 6n khai dlr dn dliu tu xay dul1g PTN nghien cuu k:hoa hac dia chft vdi tong

rluc dau tu ld 59,67 ti d6ng, thoi giar thuc hi en dV an20l2 - 2016. trong dd v6n ngan

srich nhd nuoc cdp 80%, v6n tr-r c6 hqp phdp cua Trudng cAp 20%. Hi€n nay, c6ng trinh

PTN da ben giao dua vdo su dung vd dd dugc B0 Gi6o duc vd Ddo t?o ph€ duyet quyet

toen hoan thanh du 6n (Quy6t dinl s6 3564/QD-BGDET ngdy 16/9/2016 cta 86 rrusng

BQ Gi6o duc vi Ddo tao).

.:. Cdc phdng thi nghiCm trong nhftng nam qua ludn duoc tdng cudng c6c thi.jr

bi hi0n dai phuc vu cho ddo teo vA NCKH. Tuy nhi6n, hiQn nay ngudn kinh phi tryc rj.;p

ti B0 Gi6o duc vd Ddo tqo r6t han ch6, Nhd tuong da van dung ngudn kinh phi tnuong

xuyen dd trang bi thii5t bi phlc vU giang day vd hoc tap. Nim 20 I 6, Nhd trudng da tri;n
tihai thuc hi€n du dn tdng cudrg thi6t bi phdng hoc v6i kinh phi 8,9 tj ddng tu nguon

chi lihdng thu&rg xuy€n vd ngu6n thu hgp ph6p nim 2016.

D6ng ttroi, Nhi trudng da duoc 86 ci6o duc vA Ddo tao phC duyCt 02 dlr 6n teng

cudng ndng luc nghien cuu PTN, d6 ld: DU dn Hien dai hoa trang thidt bi giang day vd

nghiCn cuu cho ngenh TrAc dia - Ban d6, Tuy€n khoring (theo Quy6t dinh s6 2935lQD-

BGDDT ngiy 23/812016), thoi gian thuc hien 2016 - 2017 voi tong muc diu tu li
20.675.266.000 d6ng vd Du An tdng cuqng ning lqc nghi€n cuu Phdng thi nghi€m Co
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Dien,Ihoi gian thuc hiCn 2016 - 2Ol7 voi t6ng mric dlu tu lA 8.400.000.000 ddng (theo

Quy€t dinh s6 5457/QD-BGDET ngdy 16/1112016). Hai dg rin ndy hodn thdnh sc gop

phan nang cao hi6u qua, chat luong dAo tao vd nghiCn citu khoa hoc cua Truong.

Nam 201 6. Truong da lhuc hidn Dr,r 6n cdl r4o. nang cdp Trung Um I hong rin -

Thu vien Trudng Dai hac Md - Dia chSt v6i t6ng kinh phi 5.075.500.000 ddng tir nguon

v6n tAi trg cia T6p doirn Ddu khi Qu6c gia Viet Nam, tong d6 kinh phi cho tli6t bi

khoang 3,6 tj ddng.

Nhd d6, diCu kien hqc tAp va bm viCc cho c6n b6 ve sinl vien trong toAn truong
ngdy cdng duoc ndng cao. Nhin chung, gidng dudng, phdng hgc, phdng thi nghi6m, H6i
trudng hiCn tai de d6p ftng cho cdc hoat dong cira Truqng. Tuy khu6n vien trudng con

chat hep xong Nha tudng da tan dung, b6 tri sip x,:p hap li de dam bao chit lugrg ddo

tao cho tat ca cdc ngdnh.

* Hien nay toan Truong c6 36 phdng thi nghiem, trong do: K}loa Tric dia, Bdn

d6 vd Quan li dat dai: 08 phdng, Khoa KJroa hoc rd Kj thuat dia chal 08 phong, Khoa

Co - Di6n: 05 phdng, Khoa Ddu khi: 05 phdng, Khoa Khoa hoc co bdn: 02 phdng, Khoa

xAy dung: 01 phdng, Khoa MOi trudng: 01 phdng, Khoa CNTT: 01 phdng, Khoa Kinll
t6 vd QTKD: 0l phdng, Khoa M6: 04 phdng.

Tinh hinh hogt dQng c6c phdng thi nghiCm trong toan trudng kh6 hieu qua, co cac

phdng hoat d6ng lien tuc, h6t cdng su6t nltu: PTN Vat li, PTN H6a hoc, PTN Ddu khr

khtii thuqng ngudn, PTN vd Xudng thuc hanh K! thu{t Di€n - DiCn tt, PTN Ky thuat

co khi - fhu1 lqc. P fN Dia tin hoc. PTN Dia chdt cdng uini phuc \ u cong rdc gidng

dqy, h9c tap vd nghiCn cuu khoa hoc.

NAm 2016, Trung tam Phan tich, Thi nghi€m vd C6ng nghe cao dugc thAnh lap

phuc vu c6ng tac ddo t?o, nghi6n ciru khoa hoc, chuyAn giao cong nghe. c6c dlch vr,r

K}]( \. cdc hqp dong san xudt tronB \ a ngodi lruong.

Ben can} d6.lr.hi lrudng cing ph6i hop chdl che roi cac Tdp doan kinl1 rd nlu:
Tdp dodn Ddu khi Qu6c gia Viet Nam, Tap dodn Cdng nghi€p Than vdKhoeng san ViCt

\am. I dp dodn Song Dd. Tong cuc Dia chat vd Khodng sdn Viet Nam- Cuc Bdn d6 - Bo

T6ng tham muu, T6ng C6ng ty Tii nguyen vd M6i truong ViCt Nam . . . trong hoat dong

dao tao nhem tdng cudng thuc tap sen xuft vd thi nghiem gitip sinh vi€n tiiip cin voi cac

trang thi6t bi hien dai cr'ia co so sdn xuit ntrim d6p rmg nhu ciu ngay cang cao cta xa

hdi sau khi ra tuudns.
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im. Cdng khai Tii chitrh

, * i6ng thu nnm 2015

. - Thu tir ng6n s6ch:

- rungc pru,le pru:

- Tu ngudn kh6c:

- TiTNCKH vd chuyAn giao c6ng nghQ: 2,415 tj ddng

85,734 tt d6ng

16s,79s tj ddng

fV. v0 hinh thrlc vi alia ili6m c6ng khai

Tdt ca cdc thdng b6o, b6o c6o tiing kiit, bdo cao HQi nghi CBVC, c6ng t6c thring,

cdng t6c quf, lich cdng t6c tuAl), chi6n luqc phdt tri6n Trudng, quy ch6 chi tieu nQi bQ,

k6 ho4ch tai chinh diu ndm, cic quy6t dinh vd quy tlinh cua Nhd truong ddu dugc c6ng

klai tlen Website cua Trudng. CAc tdi lieu tren ddu dugc in dn vir grii ddn cric don vj

bong Trudng vi lnu o bd plxin van thu, lru bfr cua Trudng.

Kem theo vdn ban ndy ld bii3u miu t6ng hqp theo quy dlnh crla BQ Gi6o dgc vd

EAo tao./.

Noi nh$nl
- Mu kinl gti;
- Ban Gi6m hieuj
- Website Trudng;

- Luu: HCTH.

D
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BQ GIAO DUC VA DAO TAO
rRrIctNG EAr Hes Mo D6 cnAr

Bi€u rndu 20

THONG BAO
C6ng khai cam t<6t cndt lugmg diro tpo

cria co sO gi6o dgc tlgi hgc, cao tling nim hgc 2016 - 2017

(Kdm theo Bdo cdo sd 61 BC-UOC ngdy 25 thdng 02 ndm 2017
cila Tradng Eqi hpc M6 - Ela chdt)

L. Nghnh: Ki thu$t m6

STT NOi dune HG tliro tao chinh quy

I Di6u kiOn tuv6n sinh Theo quy ch€

II Di6u kiQn co sO v$t
chft cria co sO gi6o
dgc cam k6t pngc vg
ngutri hgc

C<r sd vQt chdt cria Trudng t4m dri phgc vp cho gi6ng d4y, hqc

tQp vi NCKH gdm lop hgc, phdng thi nghiQm, xudng thuc
tpp, bdi thgc tflp, KTX sinh vi€n...
C6 02 PTN: PTN khai th6c hAm ld v6i diqn tich 125m2, PTN
khai th6c 16 thi€n v6i diOn tich75 m2.

III Ddi nsfl siine viOn 58 CBGD (trong d6 c6 7 PGS, 23 TS, 31 ThS,4 DH)
IV Cic hoqt tlQng hd trg

hgc tip, sinh ho4t cho
ngudi hgc

- HQ th6ng cO vAn hqc tap
- C6c cdu lac b0 hgc thu4t
- Chclopk! ndng m6m miSn phi
- C6c hQi nghi nghiOn cr?u khoa hgc thulng ni6n
- C6c ho4t dQng th6 thao, vdn h6a, ho4t dQng xa hQi

I ' rl- C6c ngu6n hgc bdng tdi trg cira c6c t0 chric cti nhdn trong vd

neodi nu6c
- Tu v6n gidi thiCu c6c vi tri thuc hanh, thgc tflp, viQc ldm
part-time, full time.

V YGu cAu v6 tnei o6
hqc tflp cfra ngudi
hgc

- C6 phAm ch6t <tpo dric t6t, y6u ngh6 nghiQp, c6 f thitc tO

chric hj' luQt vd tr6ch nhiQm c6ng ddn cao.

- C6 tinh thdn tr6ch nhiQm trong c6ng viQc, c6 d3o chic, c6 thc
phong ngh6 nghiQp vd th6i dQ phpc vp t6t.
- Ham hqc h6i qua c6c phucrng tiQn thOng tin dpi chring, tdi

liQu chuyen ngdLnh, c6c l6p chuydn dA, lu6n ludn hgc tQp, b6

sung ki6n thric chuy6n m6n ctti Um t6t hon nhigm vu; c6 khi
nane tim tdi, s6ng tao trong cdng t6c sdn xu6t vd nghiOn criu.

VI Mgc ti6u ki6n thrfrc'
ky nIng, trinh d0
ngo.Ei ngfr d4t tluqc

* vi ki6n thftc:
- Hoirn thenh chucrng trinh ddo t4o chuy0n ngdnh Khai th6c

mo dugc thi6t kti theo chucrng trinh khung cria BQ Gi6o duc vir
Ddo t4o.
- C6 kha ndng nhQn nhiem vp trong thgc t6 vd giii quytit cec

cOng tac chuy0n mdn trong nginh khai th6c mo. C6 khd nbng

thgc hiQn c5c nghi€n criu khoa hgc phge vg cho ng{h kh"ai

th6c m6 l0 thi€n vi m6 hAm ld. C6 ki6n thfc co bin vd tuy6n
kho6ng, c6 hi6u bi6t s6u vA chuy6n nglnh khai th6c lQ thiOn

m6 vd hAm ld.
- C6 trinh tlQ chuydn m6n dpt chuAn dd c6 th€ thgc hdnh t6t
nghO nghiQp du-o. c dio tao, bitit xri lf tinh hu6ng vd gi6i quyCt

7t--x--,.,,t'.r
c6c vdn d€ cria thpc tO niy sinh trong qu6 trinh s6n xudt.



* Về kỹ năng: 

- Có kỹ năng trong nghiên cứu và thiết kế mỏ lộ thiên và mỏ 

hầm lò, chỉ huy sản xuất mỏ lộ thiên và mỏ hầm lò; biết đề 

xuất các giải pháp xử lý tình huống về sự cố mỏ hoặc có kỹ 

năng thực hiện những nhiệm vụ cơ bản được giao nhằm duy 

trì sản xuất cho mỏ lộ thiên và mỏ hầm lò. 

- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình về chuyên môn, biết làm 

việc theo nhóm; sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp và có 

kiến thức tiếng Anh chuyên ngành để đọc và hiểu kiến thức 

chuyên môn; thông thạo tin học văn phòng và có thể sử dụng 

một số phần mềm tin học chuyên ngành mỏ. 

VII Vị trí làm việc sau 

khi tốt nghiệp ở các 

trình độ 

- Các công ty, tổng công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác 

khoáng sản; 

- Có khả năng công tác tại các đơn vị tư vấn thiết kế mỏ cũng 

như các đơn vị thi công thuộc các lĩnh vực mỏ, giao thông, 

thuỷ lợi, xây dựng công nghiệp và dân dụng,…; 

- Công tác tại các cơ quan nghiên cứu, thiết kế, tư vấn; giảng 

dạy tại các trường cao đẳng nghề, các trường cao đẳng và đại 

học có các chuyên ngành liên quan; 

- Công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản 

của Trung ương và địa phương. 

  

2. Ngành: Kỹ thuật tuyển khoáng 

 

STT Nội dung Hệ đào tạo chính quy 

I Điều kiện tuyển sinh Theo quy chế 

II Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 

người học 

Cơ sở vật chất của Trường tạm đủ phục vụ cho giảng dạy, học 

tập và NCKH gồm lớp học, phòng thí nghiệm, xưởng thực 

tập, bãi thực tập, KTX sinh viên…  

Có 02 PTN: PTN Tuyển khoáng và Môi trường, PTN Cơ học 

vật liệu và công trình với diện tích 95m2 

III Đội ngũ giảng viên 58 CBGD (trong đó có 7 PGS, 23 TS, 31 ThS, 4 ĐH) 

IV Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt cho 

người học 

- Hệ thống cố vấn học tập 

- Các câu lạc bộ học thuật 

- Các lớp kỹ năng mềm miễn phí 

- Các hội nghị nghiên cứu khoa học thường niên 

- Các hoạt động thể thao, văn hóa, hoạt động xã hội 

- Các nguồn học bổng tài trợ của các tổ chức cá nhân trong và 

ngoài nước 

- Tư vấn giới thiệu các vị trí thực hành, thực tập, việc làm 

part-time, full time. 

V Yêu cầu về thái độ 

học tập của người 

học 

- Hiểu biết về các giá trị đạo đức, tự rèn luyện ý thức tổ chức kỷ 

luật và yêu nghề; có ý thức công dân tốt về các vấn đề của đất 

nước, yêu Tổ quốc, hiểu rõ vai trò của các giải pháp kỹ thuật 

trong bối cảnh kinh tế, xã hội và môi trường của đất nước. 

 - Có ý thức và vai trò trách nhiệm cao trong việc đóng góp 

công sức và trí tuệ của mình vào sự nghiệp công nghiệp hóa 

và hiện đại hóa đất nước, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước 

mạnh, xã hội công bằng, văn minh.  

- Có nhận thức trong việc phải thường xuyên học tập cập nhật 



kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn và giải quyết tốt 

các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tuyển khoáng. 

VI Mục tiêu kiến thức, 

kỹ năng, trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

* Về kiến thức: 

- Hoàn thành chương trình đào tạo chuyên ngành Tuyển 

khoáng được thiết kế theo chương trình khung của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo; có khả năng áp dụng các kiến thức cơ bản và 

kiến thức khoa học kỹ thuật đã học để nhận biết, phân tích và 

vận dụng sáng tạo các vấn đề kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực 

tuyển khoáng. 

* Về kỹ năng: 

- Nắm được các kỹ năng nghề nghiệp như biết thiết kế công 

nghệ xưởng tuyển khoáng; vận hành tốt các thiết bị công nghệ 

chính thuộc xưởng tuyển khoáng; thực hiện chính các công 

việc thí nghiệm - nghiên cứu về Tuyển khoáng; thực hiện tốt 

công tác kiểm tra và thẩm định được chất lượng sản phẩm. 

- Nắm được các chương trình tin học cơ bản và biết cách sử 

dụng một số phần mềm để giải quyết các bài toán trong tuyển 

khoáng. Có trình độ tiếng Anh cơ bản và kiến thức về tiếng 

Anh chuyên ngành để đọc và hiểu kiến thức chuyên môn bằng 

tiếng Anh với mục đích giao dịch chuyên môn đơn thuần, là 

nền tảng để sinh viên tiếp tục bổ túc tiếng Anh để nâng cao 

trình độ. Được trang bị kiến thức cơ bản về pháp luật; bổ sung 

thêm kiến thức về ngữ pháp tiếng Việt ứng dụng và khả năng 

soạn thảo văn bản; kỹ năng giao tiếp và cách thức làm việc 

theo nhóm thông qua các buổi giới thiệu chuyên đề. 

VII Vị trí làm việc sau 

khi tốt nghiệp ở các 

trình độ 

- Vận hành tốt các thiết bị công nghệ chính thuộc xưởng tuyển 

khoáng và đảm nhận chức tổ trưởng tổ sản xuất trong dây 

chuyền công nghệ;  

- Là nhân viên thuộc phòng KCS (kiểm tra chất lượng sản 

phẩm) thuộc các mỏ hoặc xưởng tuyển; 

- Thực hiện chính các công việc thí nghiệm - nghiên cứu về 

Tuyển khoáng; 

- Là cán bộ giảng dạy các trường cao đẳng nghề và các trường 

đại học và cao đẳng có đào tạo ngành Tuyển khoáng hoặc Chế 

biến khoáng sản; 

- Thực hiện chính công việc thiết kế công nghệ xưởng tuyển khoáng; 

- Là chuyên viên các đơn vị hành chính nhà nước quản lý tài 

nguyên - môi trường. 

 

3. Ngành: Kỹ thuật địa chất 

 

STT Nội dung Hệ đào tạo chính quy 

I Điều kiện tuyển sinh Theo quy chế 

II Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 

người học 

Có 08 PTN: PTN Địa kỹ thuật công trình (DT: 75 m2), PTN 

Địa chất học (DT: 100 m2), PTN Khoáng thạch (DT: 150 

m2), PTN Triển khai công nghệ thăm dò và phân tích trọng sa 

(DT: 100 m2), PTN Khoáng sản (DT: 100 m2), PTN Nguyên 

liệu khoáng (DT: 50 m2), PTN Địa chất thủy văn (DT: 50 m2) 

và phòng Bảo tàng Địa chất (450 m2) 

III Đội ngũ giảng viên 85 CBGD (trong đó có 13 PGS, 26 TS, 41 ThS, 18 ĐH) 



IV Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt cho 

người học 

- Hệ thống cố vấn học tập 

- Các câu lạc bộ học thuật 

- Các lớp kỹ năng mềm miễn phí 

- Các hội nghị nghiên cứu khoa học thường niên 

- Các hoạt động thể thao, văn hóa, hoạt động xã hội 

- Các nguồn học bổng tài trợ của các tổ chức cá nhân trong và 

ngoài nước 

- Tư vấn giới thiệu các vị trí thực hành, thực tập, việc làm 

part-time, full time. 

V Yêu cầu về thái độ 

học tập của người 

học 

- Hiểu biết về các giá trị đạo đức và nghề nghiệp, có ý thức 

công dân tốt về các vấn đề của đất nước, yêu tổ quốc; hiểu rõ 

vai trò của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, xã 

hội và môi trường của đất nước.  

- Có ý thức và vai trò trách nhiệm cao trong việc đóng góp 

công sức và trí tuệ của mình vào sự nghiệp công nghiệp hóa 

và hiện đại hóa đất nước, thực hiện mục tiêu dân giầu, nước 

mạnh, xã hội công bằng, văn minh;  

- Có nhận thức trong việc phải thường xuyên học tập cập nhật 

kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn và giải quyết tốt 

các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực chuyên ngành.  

VI Mục tiêu kiến thức, 

kỹ năng, trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

* Về kiến thức: 

- Hoàn thành chương trình đào tạo chuyên ngành được thiết kế 

theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo; có khả 

năng áp dụng các kiến thức cơ bản và các kiến thức khoa học 

kỹ thuật đã học để nhận biết, phân tích và giải quyết sáng tạo 

các vấn đề kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực địa chất. 

* Về kỹ năng: 

- Nắm được các kỹ năng nghề nghiệp, thiết kế các phương án 

điều tra, khảo sát, đánh giá và tổ chức triển khai thực hiện các 

công việc có liên quan đến địa chất, địa chất công trình-địa kỹ 

thuật và địa chất thủy văn. 

- Nắm được các chương trình tin học cơ bản và biết cách sử 

dụng một số phần mềm để giải quyết các bài toán trong 

chuyên ngành được đào tạo. 

- Có trình độ tiếng Anh cơ bản và kiến thức về tiếng Anh 

chuyên ngành để đọc và hiếu kiến thức chuyên môn bằng 

tiếng Anh và giao dịch đơn giản, là nền tảng để sinh viên tiếp 

tục bổ túc tiếng Anh để nâng cao trình độ. 

- Được trang bị kiến thức cơ bản về pháp luật; bổ sung thêm 

kiến thức về ngữ pháp tiếng Việt ứng dụng và khả năng soạn 

thảo văn bản; Kỹ năng giao tiếp và cách thức làm việc theo 

nhóm thông qua các buổi giới thiệu chuyên đề. 

VII Vị trí làm việc sau 

khi tốt nghiệp ở các 

trình độ 

- Có khả năng công tác tại các đơn vị Tư vấn thiết kế xây 

dựng, xử lý nền móng cũng như các đơn vị thi công thuộc các 

lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng công nghiệp; công 

trình giao thông, thủy lợi, sân bay, bến cảng, công trình thuộc 

lĩnh vực khai thác mỏ, công trình ngầm và các công trình xây 

dựng khác; Các Trung tâm, Liên đoàn  Điều tra và Qui hoạch 

tài nguyên nước; các Công ty, xí nghiệp, đơn vị thiết kế, khảo 

sát địa chất công trình; các công ty khảo sát thiết kế giao 



thông, thủy lợi, thủy điện; các tập đoàn khai thác, chế biến 

khoáng sản… 

- Công tác tại các đơn vị khảo sát địa chất công trình, các đơn 

vị điều tra khảo sát địa chất; 

- Công tác tại các viện nghiên cứu; giảng dạy tại các trường 

đào tạo nghề, các trường cao đẳng và đại học có các chuyên 

ngành liên quan; 

- Công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước về các lĩnh vực 

liên quan. 

 

4. Ngành: Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ 

 

STT Nội dung Hệ đào tạo chính quy 

I Điều kiện tuyển sinh Theo quy chế 

II Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 

người học 

Cơ sở vật chất của Trường tạm đủ phục vụ cho giảng dạy, học 

tập và NCKH gồm lớp học, phòng thí nghiệm, xưởng thực 

tập, bãi thực tập, KTX sinh viên…  

Có 08 PTN: PTN Hi-Class (DT: 50 m2), PTN Công nghệ Địa 

chính (DT: 50 m2), PTN Công nghệ mới Trắc địa công trình 

(DT: 51.8 m2), PTN Trắc địa cao cấp (DT: 342 m2), PTN 

Trắc địa mỏ (DT: 50 m2), PTN Công nghệ Bản đồ (DT: 51.8 

m2), PTN Đo ảnh số (DT: 112 m2), PTN Bản đồ số địa hình 

(DT: 110 m2) và Tổ máy Trắc địa 

III Đội ngũ giảng viên 96 CBGD (trong đó có 11 PGS, 36 TS, 54 ThS, 6 ĐH) 

IV Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt cho 

người học 

- Hệ thống cố vấn học tập 

- Các câu lạc bộ học thuật 

- Các lớp kỹ năng mềm miễn phí 

- Các hội nghị nghiên cứu khoa học thường niên 

- Các hoạt động thể thao, văn hóa, hoạt động xã hội 

- Các nguồn học bổng tài trợ của các tổ chức cá nhân trong và 

ngoài nước 

- Tư vấn giới thiệu các vị trí thực hành, thực tập, việc làm 

part-time, full time. 

V Yêu cầu về thái độ 

học tập của người 

học 

- Chấp hành các nội dung của bản Quy định về công tác giáo 

dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh 

viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên 

nghiệp, ban hành theo quyết định số 50/2007/QĐ-BGDĐT 

ngày 29 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo;  

- Có ý thức và trách nhiệm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật 

lao động.  

- Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm 

công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;  

- Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp. 

VI Mục tiêu kiến thức, 

kỹ năng, trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

* Về kiến thức: 

- Hoàn thành chương trình đào tạo chuyên ngành Trắc địa-Bản 

đồ được thiết kế theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo thì kỹ sư ngành Trắc địa của Trường Đại học Mỏ - 

Địa chất có khả năng làm việc và thích ứng với môi trường 

năng động trong nền kinh tế thị trường, có đủ kiến thức và kỹ 



năng chuyên môn, có bản lĩnh vững vàng, đủ sức khỏe và 

phẩm chất đạo đức tốt, sẵn sàng làm việc tốt trong mọi loại 

hình cơ quan, xí nghiệp, tổ chức và doanh nghiệp trong và 

ngoài nước… 

- Có khả năng đo đạc, tính toán, thiết kế lưới Trắc địa, xử lý 

ảnh hàng không và ảnh vệ tinh, ứng dụng các phần mềm xử lý 

số liệu trong trắc địa; có khả năng thực hiện các công việc 

thiết kế biên tập, sản xuất các loại bản đồ đáp ứng nhu cầu 

thực tế sản xuất và thực hiện các công tác đo đạc thông 

thường; thực hiện các công việc thiết kế , xây dựng CSDL địa 

lý, quản lý khai thác thông tin địa lý đáp ứng nhu cầu thực tế 

sản xuất. 

* Về kỹ năng: 

- Có khả năng tự học, và nghiên cứu khoa học độc lập, biết 

soạn thảo các văn bản nói chung. 

- Có khả năng trình bày một cách rõ ràng, tự tin và thuyết 

phục các chủ đề về chuyên môn trắc địa, bản đồ. 

- Có kỹ năng làm việc độc lập và tổ chức công việc theo 

nhóm. 

- Có đủ tự tin trong giao tiếp thông dụng bằng tiếng Anh; đọc, 

hiểu và soạn thảo các tài liệu chuyên ngành bằng Tiếng Anh; 

- Có khả năng sử dụng ngoại ngữ một cách hiệu quả để truyền 

đạt thông tin và giải quyết vấn đề trong môi trường làm việc. 

- Có kiến thức tin học căn bản, kỹ năng giải quyết các vấn đề 

chuyên môn bằng các ứng dụng phần mềm của Microsoft 

Office; sử dụng hiệu quả phần mềm ứng dụng phục vụ chuyên 

môn trong môi trường Internet; sử dụng được các phần mềm 

chuyên dùng thuộc chuyên ngành đào tạo. 

VII Vị trí làm việc sau 

khi tốt nghiệp ở các 

trình độ 

- Làm việc trong các cơ quan nhà nước từ Trung ương tới địa 

phương, các doanh nghiệp trong lĩnh vực trắc địa bản đồ hoặc 

liên quan tới trắc địa bản đồ; 

- Giảng dạy về trắc địa bản đồ trong các trường đại học, cao 

đẳng, trung học chuyên nghiệp; 

- Nghiên cứu trong các viện nghiên cứu liên quan đến trắc địa 

bản đồ thuộc các bộ ngành, các trường đại học; 

- Làm việc trong các tổ chức quốc tế, các công ty tư vấn về 

trắc địa bản đồ. 

 

5. Ngành: Kỹ thuật Địa vật lý 

 

STT Nội dung Hệ đào tạo chính quy 

I Điều kiện tuyển sinh Theo quy chế 

II Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 

người học 

Cơ sở vật chất của Trường tạm đủ phục vụ cho giảng dạy, học 

tập và NCKH gồm lớp học, phòng thí nghiệm, xưởng thực 

tập, bãi thực tập, KTX sinh viên…  

Có 01 PTN: PTN Địa vật lý với diện tích 50 m2 

III Đội ngũ giảng viên 63 CBGD (trong đó có 8 PGS, 26 TS, 27 ThS, 10 ĐH) 

IV Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt cho 

người học 

- Hệ thống cố vấn học tập 

- Các câu lạc bộ học thuật 

- Các lớp kỹ năng mềm miễn phí 



- Các hội nghị nghiên cứu khoa học thường niên 

- Các hoạt động thể thao, văn hóa, hoạt động xã hội 

- Các nguồn học bổng tài trợ của các tổ chức cá nhân trong và 

ngoài nước 

- Tư vấn giới thiệu các vị trí thực hành, thực tập, việc làm 

part-time, full time. 

V Yêu cầu về thái độ 

học tập của người 

học 

- Có ý thức chính trị, tổ chức kỷ luật tốt, có lập trường tư 

tưởng và bản lĩnh chính trị vững vàng, bồi dưỡng rèn luyện tố 

chất nhân văn của người trí thức xã hội chủ nghĩa; 

- Có lòng yêu nghề, có thái độ phục vụ tốt; 

- Có khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc. 

VI Mục tiêu kiến thức, 

kỹ năng, trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

* Về kiến thức: 

- Nắm vững kiến thức cơ bản bao gồm: một môn ngoại ngữ, 

nguyên lý và ứng dụng máy tính, nắm được lý luận cơ bản và 

kiến thức toán học, vật lý, hóa học… 

- Nắm được các kiến thức cơ sở về địa chất theo chương trình 

khung của ngành Kỹ thuật Địa chất; 

- Nắm được các kiến thức chuyên ngành của một trong các 

lĩnh vực sau đây: Địa chất dầu khí, địa chất khoáng sản,  địa 

chất Việt Nam; Phương pháp và kỹ thuật thăm dò địa vật lý 

dầu khí và biển (với các môn học trọng điểm: Địa chấn, Địa 

vật lý giếng khoan); Địa vật lý khoáng sản và môi trường (với 

các môn học trọng điểm: Thăm dò điện, thăm dò từ, thăm dò 

trọng lực, thăm dò phóng xạ); Vật lý địa cầu. 

- Nắm được nguyên lý hoạt động, phương pháp vận hành, thu 

thập số liệu từ các máy địa vật lý thông dụng, giám sát công 

tác thực địa và có khả năng phân tích nhanh tài liệu thực địa. 

- Biết cách số hóa bản đồ, thành lập các bản đồ, mặt cắt địa 

chất, địa vật lý 

- Nắm được các phương pháp minh giải định tính và định 

lượng các tài liệu địa vật lý, làm báo cáo tổng kết công tác, 

thiết kế phương án sản xuất. 

- Có năng lực thực hành về các máy địa vật lý thông dụng xử 

lý và minh giải tài liệu địa vật lý; 

- Có năng lực thiết kế phương án sản xuất. 

* Về kỹ năng: 

- Nắm được kiến thức tin học cơ bản và sử dụng các phần 

mềm chuyên ngành để giả quyết các vấn đề chuyên môn trong 

lĩnh vực địa vật lý; 

- Tham khảo được các tài liệu chuyên môn bằng ngoại ngữ, 

giao tiếp bằng tiếng Anh. 

- Kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm 

VII Vị trí làm việc sau 

khi tốt nghiệp ở các 

trình độ 

- Các công ty, tổng công ty của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia 

Việt Nam. 

- Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam. 

- Cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam, Viện Nghiên cứu Địa 

chất Khoáng sản, Bộ Tài nguyên Môi trường. 

- Các Trung tâm, các Liên đoàn Địa chất – Địa vật lý, Tổng 

cục Biển và Hải đảo Việt Nam. 

- Viện Vật lý Địa cầu, Viện Địa chất, Viện Địa chất – Địa vật 



lý Biển, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam. 

- Các sở Khoa học Công nghệ Viện Tài nguyên Môi trường 

của các tỉnh. 

- Các công ty, tổng công ty thuộc các lĩnh vực Mỏ, Địa chất, 

Thủy lợi, Giao thông, Xây dựng. 

 

6. Ngành: Kỹ thuật Dầu khí 

 

STT Nội dung Hệ đào tạo chính quy 

I Điều kiện tuyển sinh Theo quy chế 

II Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 

người học 

Cơ sở vật chất của Trường tạm đủ phục vụ cho giảng dạy, học 

tập và NCKH gồm lớp học, phòng thí nghiệm, xưởng thực 

tập, bãi thực tập, KTX sinh viên…  

Có 04 PTN: PTN Dầu khí (DT: 50 m2), PTN Địa chất dầu khí 

(DT: 50 m2), PTN Khoan khai thác (DT: 75 m2) và Trung 

tâm xử lý số liệu 

III Đội ngũ giảng viên 63 CBGD (trong đó có 8 PGS, 26 TS, 27 ThS, 10 ĐH) 

IV Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt cho 

người học 

- Hệ thống cố vấn học tập 

- Các câu lạc bộ học thuật 

- Các lớp kỹ năng mềm miễn phí 

- Các hội nghị nghiên cứu khoa học thường niên 

- Các hoạt động thể thao, văn hóa, hoạt động xã hội 

- Các nguồn học bổng tài trợ của các tổ chức cá nhân trong và 

ngoài nước 

- Tư vấn giới thiệu các vị trí thực hành, thực tập, việc làm 

part-time, full time. 

V Yêu cầu về thái độ 

học tập của người 

học 

- Hiểu biết và luôn chấp hành đường lối, chủ chương, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Luôn có ý thức chấp 

hành các qui định, nội qui nơi cơ quan công tác.  

- Có tinh thần kỷ luật cao, có ý thức trách nhiệm và tác phong 

công nghiệp trong hoạt động nghề và nghiên cứu khoa học.  

- Có phẩm chất đạo đức tốt, luôn tự rèn luyện nâng cao phẩm 

chất chính trị và năng lực chuyên môn. 

VI Mục tiêu kiến thức, 

kỹ năng, trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

* Về kiến thức: 

Nắm vững và có khả năng áp dụng được các kiến thức cơ bản 

và chuyên ngành để nhận biết, phân tích, và giải quyết hiệu 

quả những vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực dầu khí, cụ thể: 

- Nắm được các kiến thức đại cương và kiến thức cơ sở theo 

chương trình khung của ngành Kỹ thuật dầu khí. 

- Nắm vững các kiến thức chuyên ngành như: 

+ Kiến thức về địa chất, địa chất dầu khí Việt Nam, khu vực 

và thế giới;  

+ Kiến thức về các phương pháp tìm kiếm, thăm dò dầu khí, 

kiến thức về địa vật lý dầu khí;  

+ Kiến thức về hệ thống dầu khí, phân tích, đánh giá rủi ro về 

địa chất trong tìm kiếm thăm dò, kiến thức về phân cấp và tính 

trữ lượng dầu khí; 

+ Kiến thức cơ bản về kỹ thuật và công nghệ khoan các giếng 

khoan dầu khí; 

+ Kiến thức cơ bản về quản lý và phát triển mỏ, cơ sở và các 



giải pháp gia tăng hệ số thu hồi dầu khí; 

+ Các kiến thức về hệ thống đo lường và chuyển đổi giữa các 

hệ thống đo lường áp dụng trong ngành dầu khí. 

- Có khả năng nhận biết, mô tả các loại khoáng vật, đá cơ bản 

trong khảo sát thực địa, theo dõi địa chất giếng khoan.  

- Nhận dạng và minh giải các yếu tố cơ bản có liên quan đến 

chuyên ngành kỹ thuật dầu khí. 

- Phân tích và xử lý số liệu để vẽ được bản đồ, biểu đồ, mặt 

cắt thuộc chuyên ngành từ các nguồn tài liệu khác nhau như 

tài liệu giếng khoan, bản đồ và mặt cắt địa chất, mặt cắt địa 

chấn, tài liệu theo dõi khai thác.  

- Phân tích tổng hợp, các nguồn tài liệu khác nhau để lập 

phương án tìm kiếm, thăm dò; lập báo cáo về cơ sở địa chất 

giếng khoan và cùng với các kỹ sư khoan để thành lập Thiết 

đồ địa chất kỹ thuật giếng khoan; lập báo cáo tổng kết giếng 

khoan; lập báo cáo đánh giá tiềm năng dầu khí và tính trữ 

lượng dầu khí của các đối tượng nghiên cứu. 

- Phân tích tổng hợp, các nguồn tài liệu khác nhau để xây dựng 

mô hình địa chất tầng chứa và các thân sản phẩm phục vụ công 

tác tìm kiếm thăm dò, khai thác và phát triển mỏ dầu khí.  

- Nghiên cứu, phân tích hiện trạng khai thác của mỏ ở từng 

giếng và cụm giếng khoan để tìm ra các nguyên nhân địa chất 

và công nghệ làm suy giảm lưu lượng khai thác dầu và làm 

tăng lượng nước khai thác, làm cơ sở để đưa ra các giải pháp 

gia tăng lưu lượng và nâng cao hệ số thu hồi dầu. 

* Về kỹ năng: 

- Biết sử dụng một số phần mềm chuyên dụng trong minh giải 

tài liệu địa vật lý giếng khoan, minh giải tài liệu địa chấn, mô 

hình hóa đá sinh dầu khí và mô hình hóa tầng chứa. 

- Biết sử dụng các thiết bị thí nghiệm, máy phân tích chuyên 

ngành mà Bộ môn, Khoa đã được trang bị. 

- Có kiến thức cơ bản về tin học để có thể sử dụng các phần 

mềm chuyên ngành mà nhà trường đã trang bị ; 

- Có khả năng đọc, dịch để hiểu được các tài liệu, tạp chí, sách 

chuyên ngành viết bằng tiếng nước ngoài, đặc biệt là tiếng Anh. 

- Có khả năng làm việc độc lập với tính tự giác và kỷ luật cao, hợp 

tác có hiệu quả với các thành viên khác khi làm việc theo nhóm. 

VII Vị trí làm việc sau 

khi tốt nghiệp ở các 

trình độ 

Có thể đảm nhận công tác chuyên môn tại các cơ quan nghiên 

cứu, các đơn vị sản xuất và các cơ sở đào tạo thuộc các lĩnh 

vực về dầu khí và địa chất nói chung, trong nước và ngoài 

nước, nhà nước hoặc tư nhân.  

 

 

7. Ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học 

 

STT Nội dung Hệ đào tạo chính quy 

I Điều kiện tuyển sinh Theo quy chế 

II Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 

Cơ sở vật chất của Trường tạm đủ phục vụ cho giảng dạy, học 

tập và NCKH gồm lớp học, phòng thí nghiệm, xưởng thực 

tập, bãi thực tập, KTX sinh viên…  



người học Có 01 PTN: PTN Lọc hóa dầu (DT: 100 m2) 

III Đội ngũ giảng viên 63 CBGD (trong đó có 8 PGS, 26 TS, 27 ThS, 10 ĐH) 

IV Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt cho 

người học 

- Hệ thống cố vấn học tập 

- Các câu lạc bộ học thuật 

- Các lớp kỹ năng mềm miễn phí 

- Các hội nghị nghiên cứu khoa học thường niên 

- Các hoạt động thể thao, văn hóa, hoạt động xã hội 

- Các nguồn học bổng tài trợ của các tổ chức cá nhân trong và 

ngoài nước 

- Tư vấn giới thiệu các vị trí thực hành, thực tập, việc làm 

part-time, full time. 

V Yêu cầu về thái độ 

học tập của người 

học 

- Có đạo đức tốt, tính kỷ luật cao, trung thực, có ý thức rèn 

luyện bản thân.  

- Hiểu biết và thực hiện tốt các giá trị đạo đức và nghề nghiệp.  

- Ý thức về những vấn đề đương đại trong lĩnh vực chuyên 

ngành và xã hội.  

- Ý thức được việc thường xuyên phải học tập nâng cao trình độ.  

- Nhận thức rõ và góp phần bảo vệ môi trường. 

VI Mục tiêu kiến thức, 

kỹ năng, trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

* Về kiến thức: 

- Nắm vững và có khả năng áp dụng được các kiến thức cơ 

bản và chuyên ngành để nhận biết, phân tích, và giải quyết 

hiệu quả những vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực lọc, hóa dầu và 

chế biến khí. 

- Nắm vững và có khả năng thiết kế, đánh giá, lựa chọn hệ 

thống công nghệ và hệ thống máy, thiết bị trong các nhà máy 

thuộc lĩnh vực lọc và hóa dầu, môi trường và công nghệ hóa 

học đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong những điều kiện thực 

tiễn về kinh tế - xã hội, môi trường và an toàn lao động, khả 

năng chế tạo và phát triển bền vững.  

- Có kiến thức cơ bản về công nghệ môi trường và công nghệ 

hóa học, có khả năng cập nhật, lựa chọn và hiểu được, làm 

chủ được (dây truyền) công nghệ hiện đại, công nghệ sản xuất 

sạch trong lĩnh vực lọc, hóa dầu và chế biến khí.  

- Am hiểu và phân tích thành thạo các chỉ tiêu kỹ thuật của 

sản phẩm dầu mỏ, sản phẩm hóa dầu, cũng như khả năng phân 

tích và đánh giá dữ liệu. 

- Có khả năng phát hiện và xử lý sự cố trong quá trình vận 

hành các nhà máy, hệ thống thiết bị trong lĩnh vực lọc, hóa 

dầu, và chế biến khí. 

- Có khả năng đề xuất và thực hiện các nhiệm vụ, các dự án khoa 

học và công nghệ trong lĩnh vực lọc, hóa dầu và chế biến khí. 

- Có kiến thức tổng quan về ngành Dầu Khí và Dầu Khí Việt 

Nam; hiểu rõ tác động của các giải pháp kỹ thuật trong bối 

cảnh kinh tế, môi trường và xã hội toàn cầu đảm bảo phát triển 

bền vững. 

* Về kỹ năng: 

- Có khả năng sử dụng thành thạo các thiết bị phân tích các chỉ 

tiêu kỹ thuật của sản phẩm dầu mỏ, hóa dầu và chế biến khí. 

- Có khả năng đọc hiểu hồ sơ thiết kế, các dự án trong lĩnh 

vực lọc, hóa dầu và chế biến khí.  



- Có khả năng tiếp cận và tiến tới vận hành thành thạo các hệ 

thống công nghệ trong nhà máy lọc, hóa dầu và chế biến khí.  

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu, cập nhật, tích lũy kiến 

thức qua các phương tiện, có khả năng ứng dụng các kiến thức 

cập nhật cho công việc đảm nhiệm.  

- Có khả năng tư duy logic, có phương pháp luận nghiên cứu 

khoa học. 

- Có khả năng đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.  

- Sử dụng thành thạo phần mềm chuyên ngành HYSIS, PROII 

cũng như các phần mềm tiên tiến, các công cụ hỗ trợ khác.  

- Nắm được các kiến thức tin học cơ bản và các phần mềm 

chuyên ngành để giải quyết các bài toán thuộc lĩnh vực Lọc 

hóa dầu; 

- Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, đáp ứng được yêu 

cầu cơ bản về làm việc trong môi trường quốc tế.  

- Có khả năng thuyết trình, trình bày và trao đổi các vấn đề 

trong lĩnh vực lọc, hóa dầu và chế biến khí.  

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm đa 

ngành, đa lĩnh vực, có khả năng lập kế hoạch và đảm đương 

mọi vị trí làm việc trong nhóm. 

VII Vị trí làm việc sau 

khi tốt nghiệp ở các 

trình độ 

- Làm việc tại các viện, các trung tâm, các trường đại học, các 

cơ sở nghiên cứu; 

- Làm việc tại các công ty, doanh nghiệp, các ban quản lý dự 

án trong lĩnh vực lọc, hóa dầu, công nghệ hóa học và môi 

trường. 

 

8. Ngành: Quản trị kinh doanh  

 

STT Nội dung Hệ đào tạo chính quy 

I Điều kiện tuyển sinh Theo quy chế 

II Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 

người học 

Cơ sở vật chất của Trường tạm đủ phục vụ cho giảng dạy, học 

tập và NCKH gồm lớp học, phòng thí nghiệm, xưởng thực 

tập, bãi thực tập, KTX sinh viên…  

Có 01 PTN: Phòng thực nghiệm QTKD với diện tích 60 m2 

III Đội ngũ giảng viên 52 CBGD (trong đó có 2 PGS, 15 TS, 34 ThS, 3 ĐH) 

IV Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt cho 

người học 

- Hệ thống cố vấn học tập 

- Các câu lạc bộ học thuật 

- Các lớp kỹ năng mềm miễn phí 

- Các hội nghị nghiên cứu khoa học thường niên 

- Các hoạt động thể thao, văn hóa, hoạt động xã hội 

- Các nguồn học bổng tài trợ của các tổ chức cá nhân trong và 

ngoài nước 

- Tư vấn giới thiệu các vị trí thực hành, thực tập, việc làm 

part-time, full time. 

V Yêu cầu về thái độ 

học tập của người 

học 

- Có phẩm chất đạo đức tốt.  

- Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng 

và Pháp luật của Nhà nước.  

- Đạt các tiêu chuẩn đạo đức chuyên môn, tôn trọng nhu cầu 

bảo vệ bí mật trong quan hệ với đối tác kinh doanh.  

- Thái độ cởi mở, thân tình với khách hàng, đối tác kinh 



doanh, sẵn sàng phục vụ khách hàng.  

- Tinh thần hợp tác làm việc nhóm, thái độ thiện chí trong việc 

giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc. 

VI Mục tiêu kiến thức, 

kỹ năng, trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

* Về kiến thức: 

- Có kiến thức cơ bản về khối ngành kinh tế và ngành QTKD 

như: Kinh tế học, Thống kê kinh tế, Kinh tế lượng, Kinh tế đối 

ngoại, Luật kinh tế, Kinh tế môi trường, Mô hình toán kinh tế … 

- Vận dụng tốt các kiến thức cơ bản về ngành QTKD, gồm 

Marketing căn bản, Quản trị học, Quản trị doanh nghiệp, 

Quản trị tài chính, Quản trị nhân lực, Quản trị sản xuất, Quản 

trị chất lượng, Quản trị chiến lược, Phân tích hoạt động sản 

xuất kinh doanh vào việc quản lý, kinh doanh trong các doanh 

nghiệp nói chung sau khi tốt nghiệp. 

- Có kiến thức chuyên sâu về ngành QTKD, gồm: Quản trị 

Marketing tiêu thụ các sản phẩm trong nền kinh tế quốc dân, Lập 

và phân tích dự án đầu tư để khởi sự kinh doanh và Quản trị các 

hoạt động mua bán các sản phẩm dịch vụ khác nhau, có khả 

năng thích ứng cao trong việc chuyển đổi ngành nghề đào tạo. 

- Nắm được các kỹ năng nghề nghiệp như: Hoạch định nguồn 

nhân lực, tuyển dụng đào tạo, đánh giá nhân viên theo cách 

chuyên nghiệp và hiện đại; Tổ chức và kiểm soát trong sản 

xuất; Xây dựng hệ thống sản xuất của các doanh nghiệp có độ 

linh hoạt cao; Kiểm soát và đánh giá chất lượng các yếu tố 

đầu vào của quá trình sản xuất và đầu ra của sản phẩm đảm 

bảo theo yêu cầu của khách hàng; Khảo sát, nghiên cứu thị 

trường và phân tích môi trường kinh doanh ảnh hưởng đến 

hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; Xây dựng, thẩm 

định, quản lý dự án đầu tư trong các lĩnh vực khác nhau của 

nền kinh tế quốc dân. 

 * Về kỹ năng: 

- Có trình độ ngoại ngữ (một trong bốn ngôn ngữ bắt buộc 

Anh, Nga, Trung, Pháp) cơ bản và kiến thức ngoại ngữ 

chuyên ngành để đọc và và hiểu biết kiến thức chuyên môn 

bằng ngoại ngữ và giao dịch đơn giản, là nền tảng để sinh viên 

tiếp tục bổ túc ngoại ngữ nâng cao trình độ. 

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và biết cách sử dụng 

một số phần mềm ứng dụng để giải quyết các công việc 

chuyên môn về quản trị kinh doanh. 

- Có khả năng tự khởi sự kinh doanh, kỹ năng làm việc độc 

lập, kỹ năng làm việc theo nhóm. 

VII Vị trí làm việc sau 

khi tốt nghiệp ở các 

trình độ 

Các phòng ban như: Ban quản lý dự án, Phòng quản trị sản 

xuất, Phòng kinh doanh, Phòng tiếp thị và quảng cáo, Phòng 

nhân lực, Phòng kế hoạch… ở tất cả các loại hình doanh 

nghiệp với vai trò là người thực hiện trực tiếp hay người điều 

hành quản lý. 

 

 

9. Ngành: Kế toán 

 

STT Nội dung Hệ đào tạo chính quy 



I Điều kiện tuyển sinh Theo quy chế 

II Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 

người học 

Cơ sở vật chất của Trường tạm đủ phục vụ cho giảng dạy, học 

tập và NCKH gồm lớp học, phòng thí nghiệm, xưởng thực 

tập, bãi thực tập, KTX sinh viên…  

 

III Đội ngũ giảng viên 52 CBGD (trong đó có 2 PGS, 15 TS, 34 ThS, 3 ĐH) 

IV Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt cho 

người học 

- Hệ thống cố vấn học tập 

- Các câu lạc bộ học thuật 

- Các lớp kỹ năng mềm miễn phí 

- Các hội nghị nghiên cứu khoa học thường niên 

- Các hoạt động thể thao, văn hóa, hoạt động xã hội 

- Các nguồn học bổng tài trợ của các tổ chức cá nhân trong và 

ngoài nước 

- Tư vấn giới thiệu các vị trí thực hành, thực tập, việc làm 

part-time, full time. 

V Yêu cầu về thái độ 

học tập của người 

học 

- Có phẩm chất đạo đức tốt.  

- Chấp hành chủ chương, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước.  

- Trung thực và tuân thủ đạo đức nghề nghiệp. 

VI Mục tiêu kiến thức, 

kỹ năng, trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

* Về kiến thức: 

- Nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế. 

- Nắm chắc các vấn đề cơ bản về kế toán. 

- Nắm chắc các kiến thức chuyên môn sâu về kế toán để có 

thể đảm nhận các phần thực hành kế toán. 

- Đọc hiểu các tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh (hoặc tiếng 

Nga, Pháp, Đức, Trung). 

* Về kỹ năng: 

- Thiết lập được các mẫu biểu, sổ sách kế toán cho doanh nghiệp. 

- Biết lập và phân tích các báo cáo tài chính, báo cáo thuế. 

- Biết tổng hợp các số liệu kế toán, tham mưu cho lãnh đạo 

các vấn đề về Tài chính doanh nghiệp. 

- Có trình độ ngoại ngữ (một trong bốn ngôn ngữ bắt buộc 

Anh, Nga, Trung, Pháp) cơ bản và kiến thức ngoại ngữ 

chuyên ngành để đọc và và hiểu biết kiến thức chuyên môn 

bằng ngoại ngữ và giao dịch đơn giản, là nền tảng để sinh viên 

tiếp tục bổ túc ngoại ngữ nâng cao trình độ. 

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và biết cách sử dụng 

một số phần mềm ứng dụng để giải quyết các công việc 

chuyên môn về quản trị kinh doanh. 

- Có kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc theo nhóm. 

 

VII Vị trí làm việc sau 

khi tốt nghiệp ở các 

trình độ 

Các phòng Kế toán, tài chính, kinh doanh trong các loại hình 

doanh nghiệp, tổ chức kinh tế; Có thể đảm nhận vị trí với vai 

trò là người thực hiện hay điều hành quản lý. 

 

 

 

10. Ngành: Công nghệ thông tin 

 

STT Nội dung Hệ đào tạo chính quy 



I Điều kiện tuyển sinh Theo quy chế 

II Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 

người học 

Cơ sở vật chất của Trường tạm đủ phục vụ cho giảng dạy, học 

tập và NCKH gồm lớp học, phòng thí nghiệm, xưởng thực 

tập, bãi thực tập, KTX sinh viên…  

Có 01 PTN: PTN Địa tin học với diện tích 75 m2 

III Đội ngũ giảng viên 68 CBGD (trong đó có 1 GS, 3 PGS, 12 TS, 43 ThS, 13 ĐH) 

IV Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt cho 

người học 

- Hệ thống cố vấn học tập 

- Các câu lạc bộ học thuật 

- Các lớp kỹ năng mềm miễn phí 

- Các hội nghị nghiên cứu khoa học thường niên 

- Các hoạt động thể thao, văn hóa, hoạt động xã hội 

- Các nguồn học bổng tài trợ của các tổ chức cá nhân trong và 

ngoài nước 

- Tư vấn giới thiệu các vị trí thực hành, thực tập, việc làm 

part-time, full time. 

V Yêu cầu về thái độ 

học tập của người 

học 

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

- Có tác phong công nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật.  

- Tích cực trong hoạt động nghiên cứu phát triển.  

- Hợp tác, hỗ trợ đồng nghiệp trong mọi hoạt động.  

- Có ý thức và trách nhiệm cao trong việc đóng góp công sức 

và trí tuệ của mình vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa của Đất nước, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước 

mạnh, xã hội công bằng, văn minh;  

- Có nhận thức trong việc phải thường xuyên học tập, cập nhật 

kiến thức để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn; đạo 

đức, trách nhiệm nghề nghiệp.  

- Tích cực trong hoạt động nghiên cứu phát triển, năng động, 

tự tin, có khả năng tận dụng thời gian và xác định mục tiêu rõ 

ràng trong cuộc sống.   

VI Mục tiêu kiến thức, 

kỹ năng, trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

* Về kiến thức: 

- Hoàn thành chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ 

thông tin được thiết kế theo chương trình khung của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo; nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về 

công nghệ mạng, mạng Internet, bảo mật và an toàn mạng, các 

hệ thống truyền thông số; đáp ứng yêu cầu về nghiên cứu, ứng 

dụng; có phương pháp luận khoa học để có thể nắm bắt và làm 

chủ các tiến bộ khoa học trong lĩnh vực mạng máy tính. 

- Nắm vững kiến thức cơ sở, nền tảng của ngành như: cơ sở 

lập trình, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, cơ sở dữ liệu, nguyên 

lý hệ điều hành, kiến trúc máy tính, mạng máy tính, … 

- Nắm vững các kiến thức chuyên ngành về mạng máy tính, 

công nghệ phần mềm, tin học địa chất, tin học trắc địa, tin học 

mỏ, tin học kinh tế. Với mô hình kỹ sư 2 trong 1, kỹ sư công 

nghệ thông tin còn có những kiến thức cơ bản về các quá trình 

sản xuất trong doanh nghiệp, có thể nhanh chóng làm quen và 

phát huy năng lực của mình trong các lĩnh vực có ứng dụng 

công nghệ thông tin. 

* Về kỹ năng: 

- Có kỹ năng phân tích, thiết kế, thử nghiệm, xây dựng, quản 

trị, bảo trì, bảo mật các hệ thống mạng máy tính và truyền 



thông từ đơn giản đến phức tạp; có khả năng nghiên cứu cải 

tiến nâng cấp các kỹ thuật mạng hiện có; có kỹ năng phát hiện 

các vấn đề phức tạp, các tình huống nẩy sinh trong quá trình 

làm việc, phân tích và đề xuất giải pháp phù hợp với thực tế 

để giải quyết; có thể thích ứng với sự thay đổi của khoa học 

công nghệ và kỹ năng nghiên cứu độc lập. 

- Có khả năng giao tiếp xã hội, làm việc hợp tác, làm việc 

nhóm và làm việc trong một tổ chức; có khả  năng vận dụng 

các kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để giải quyết các tình 

huống nghề nghiệp khác nhau. 

- Có trình độ tiếng Anh giao tiếp cơ bản và tiếng Anh chuyên 

ngành vững vàng để đọc và cập nhật kiến thức chuyên môn, 

làm nền tảng để tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn cũng 

như trình độ tiếng Anh sau khi ra trường. 

- Có kỹ năng trình bày nội dung và hình thức văn bản tốt, kỹ 

năng thuyết trình tốt thông qua các buổi thảo luận chuyên đề 

hoặc trình bày tiểu luận môn học. 

- Nắm vững kiến thức cơ bản cũng như những qui định của 

pháp luật trong cuộc sống. 

VII Vị trí làm việc sau 

khi tốt nghiệp ở các 

trình độ 

- Làm cán bộ giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo 

như trường đại học, cao đẳng, trung cấp, dạy nghề và các viện 

nghiên cứu trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. 

- Làm cán bộ kỹ thuật và nghiên cứu viên tại các bộ, sở, ban, 

ngành, các tập đoàn, các tổng công ty, các đơn vị liên doanh 

với nước ngoài … trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Kỹ 

thuật Trắc địa - Bản đồ. 

- Các công ty cung cấp giải pháp công nghệ thông tin, công ty 

cung cấp dịch vụ Internet và viễn thông (ISP), công ty tư vấn - 

thiết kế giải pháp mạng và truyền thông, bảo mật hệ thống, 

công ty cung cấp, phân phối thiết bị mạng và viễn thông,… 

- Cán bộ vận hành, quản trị hệ thống mạng và công nghệ 

thông tin ở tất cả các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế 

quốc dân hoặc các cơ quan quản lý nhà nước. 

 

11. Ngành: Kỹ thuật Điện - Điện tử 

 

STT Nội dung Hệ đào tạo chính quy 

I Điều kiện tuyển sinh Theo quy chế 

II Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 

người học 

Cơ sở vật chất của Trường tạm đủ phục vụ cho giảng dạy, học 

tập và NCKH gồm lớp học, phòng thí nghiệm, xưởng thực 

tập, bãi thực tập, KTX sinh viên…  

Có 01 PTN: PTN và Xưởng thực hành Kỹ thuật Điện-Điện tử 

với diện tích 170 m2, PTN và Xưởng thực tập Hệ thống điện 

với diện tích 175 m2 

III Đội ngũ giảng viên 74 CBGD (trong đó có 5 PGS, 20 TS, 47 ThS, 7 ĐH) 

IV Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt cho 

người học 

- Hệ thống cố vấn học tập 

- Các câu lạc bộ học thuật 

- Các lớp kỹ năng mềm miễn phí 

- Các hội nghị nghiên cứu khoa học thường niên 

- Các hoạt động thể thao, văn hóa, hoạt động xã hội 



- Các nguồn học bổng tài trợ của các tổ chức cá nhân trong và 

ngoài nước 

- Tư vấn giới thiệu các vị trí thực hành, thực tập, việc làm 

part-time, full time. 

V Yêu cầu về thái độ 

học tập của người 

học 

- Có phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp và trách nhiệm 

công dân, có tác phong công nghiệp và thái độ làm việc 

nghiêm túc, đáp ứng các yêu cầu của thực tế sản xuất, đồng 

thời thường xuyên cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công 

việc. 

VI Mục tiêu kiến thức, 

kỹ năng, trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

* Về kiến thức: 

- Hoàn thành đủ số tín chỉ trong chương trình đào tạo được 

thiết kế theo chương trình khung ngành Kỹ thuật điện-Điện tử 

đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. 

- Nắm vững các kiến thức cơ sở và chuyên môn về Kỹ thuật 

điện-Điện tử theo định hướng "Điện tử công nghiệp". 

- Có khả năng tham gia thiết kế, lắp đặt, quản lý, sửa chữa và 

vận hành các hệ thống cung cấp điện và trang bị điện-điện tử, 

các hệ thống thông tin-đo lường-điều khiển, các hệ thống 

truyền thông công nghiệp; 

- Có khả năng thiết kế, gia công chế tạo các bo mạch chức 

năng về Kỹ thuật điện-Điện tử và chuyển giao công nghệ. 

* Về kỹ năng: 

- Có tay nghề thực hành tương đương thợ bậc 3 về Kỹ thuật 

điện-Điện tử; 

- Có trình độ Tiếng Anh đủ để tham khảo tài liệu chuyên môn 

và giao dịch đơn giản; 

- Sử dụng tốt Autocad để vẽ các bản vẽ về Kỹ thuật điện-Điện tử; 

- Sử dụng thành thạo ít nhất một phần mềm về mô phỏng, 

phân tích và thiết kế mạch điện-điện tử như Pspise, Psim, 

Tina, Matlab, WorkBench, CircuitMaker v.v... 

- Có kỹ năng giao tiếp và khả năng làm việc theo nhóm. 

VII Vị trí làm việc sau 

khi tốt nghiệp ở các 

trình độ 

Có thể làm việc trong các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp, 

các viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng và dạy nghề 

có liên quan đến lĩnh vực Kỹ thuật điện-Điện tử.  

 

12. Ngành: Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa 

 

STT Nội dung Hệ đào tạo chính quy 

I Điều kiện tuyển sinh Theo quy chế 

II Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 

người học 

Cơ sở vật chất của Trường tạm đủ phục vụ cho giảng dạy, học 

tập và NCKH gồm lớp học, phòng thí nghiệm, xưởng thực 

tập, bãi thực tập, KTX sinh viên…  

Có 01 PTN: PTN Tự động hóa với diện tích 150 m2 

III Đội ngũ giảng viên 74 CBGD (trong đó có 5 PGS, 20 TS, 47 ThS, 7 ĐH) 

IV Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt cho 

người học 

- Hệ thống cố vấn học tập 

- Các câu lạc bộ học thuật 

- Các lớp kỹ năng mềm miễn phí 

- Các hội nghị nghiên cứu khoa học thường niên 

- Các hoạt động thể thao, văn hóa, hoạt động xã hội 

- Các nguồn học bổng tài trợ của các tổ chức cá nhân trong và 



ngoài nước 

- Tư vấn giới thiệu các vị trí thực hành, thực tập, việc làm 

part-time, full time. 

V Yêu cầu về thái độ 

học tập của người 

học 

- Có phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp và trách nhiệm 

công dân, có tác phong công nghiệp, làm việc nghiêm túc, đáp 

ứng các yêu cầu của thực tế sản xuất, thường xuyên cập nhật 

trau dồi kiến thức, sáng tạo trong sản xuất. 

VI Mục tiêu kiến thức, 

kỹ năng, trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

* Về kiến thức: 

- Hoàn thiện chương trình đào tạo theo chương trình khung 

đào tạo chuyên ngành Điều khiển tự động đã được Bộ Giáo 

dục và Đào tạo phê duyệt. 

- Nắm vững các kiến thức chuyên môn, chuyên ngành thuộc 

các lĩnh vực: điều khiển, công nghệ tự động hóa, tự động hóa 

xí nghiệp mỏ, tự động hóa xí nghiệp dầu khí. Có khả năng 

thiết kế, quản lý, vận hành các dây chuyền sản xuất trong công 

nghiệp mỏ và dầu khí nói riêng và trong các ngành công 

nghiệp khác nói chung. 

* Về kỹ năng: 

- Có khả năng thực hiện tốt các kỹ năng về chuyên ngành đào 

tạo và có khả năng xử lý tình huống cũng như giải quyết các 

vấn đề trong thực tế sản xuất; 

- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế, ứng dụng cho 

chuyên ngành như: Proteus, Protel, Protool, Step7, WinCC,… 

- Có trình độ ngoại ngữ TOEIC hay TOEFL nội bộ 400 điểm. 

- Có khả năng làm việc theo nhóm hoặc độc lập. 

VII Vị trí làm việc sau 

khi tốt nghiệp ở các 

trình độ 

- Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp có đào tạo chuyên 

ngành Tự động hóa 

- Các cục, vụ, viện, các công ty, xí nghiệp, cơ sở xản xuất 

thuộc chuyên ngành mỏ và dầu khí nói riêng và các ngành sản 

xuất phục vụ đời sống nói chung. 

 

13. Ngành: Kỹ thuật cơ khí 

 

STT Nội dung Hệ đào tạo chính quy 

I Điều kiện tuyển sinh Theo quy chế 

II Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 

người học 

Cơ sở vật chất của Trường tạm đủ phục vụ cho giảng dạy, học 

tập và NCKH gồm lớp học, phòng thí nghiệm, xưởng thực 

tập, bãi thực tập, KTX sinh viên…  

Có 02 PTN: PTN Kỹ thuật cơ khí - Thủy lực (DT: 90 m2), 

PTN máy và thiết bị mỏ (DT: 75 m2) 

III Đội ngũ giảng viên 74 CBGD (trong đó có 5 PGS, 20 TS, 47 ThS, 7 ĐH) 

IV Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt cho 

người học 

- Hệ thống cố vấn học tập 

- Các câu lạc bộ học thuật 

- Các lớp kỹ năng mềm miễn phí 

- Các hội nghị nghiên cứu khoa học thường niên 

- Các hoạt động thể thao, văn hóa, hoạt động xã hội 

- Các nguồn học bổng tài trợ của các tổ chức cá nhân trong và 

ngoài nước 

- Tư vấn giới thiệu các vị trí thực hành, thực tập, việc làm 

part-time, full time. 



V Yêu cầu về thái độ 

học tập của người 

học 

- Có phẩm chất đạo đức tốt; Có ý thức nghề nghiệp cao và yêu 

nghề; Có trách nhiệm công dân trong xã hội; 

- Có trách nhiệm, đạo đức tác phong nghề nghiệp; Có thái độ 

phục vụ khiêm tốn;  

- Có khả năng cập nhật kiến thức và sáng tạo trong công việc.  

- Có khả năng nhận định về tình hình làm việc của máy và thiết 

bị trong dây chuyền công nghệ khai thác mỏ; giải quyết, xử lý 

đảm bảo công việc theo yêu cầu kỹ thuật và năng suất đề ra. 

VI Mục tiêu kiến thức, 

kỹ năng, trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

* Về kiến thức: 

- Hoàn thiện chương trình đào tạo theo chương trình khung 

của ngành đào tạo Kỹ thuật cơ khí đã được Bộ giáo dục và 

Đào tạo phê duyệt. 

- Nắm vững được các kiến thức chuyên môn về lĩnh vực:  

nguyên lý hoạt động, vận hành, sửa chữa các chi tiết máy;  lắp 

đặt, quản lý và vận hành hệ thống dây chuyền sản xuất trong 

các nhà máy và xí nghiệp; Có khả năng tính toán thiết kế gia 

công chế tạo các bộ phận của máy móc và thiết bị công nghiệp. 

* Về kỹ năng:  

- Nắm vững chuyên môn đựơc đào tạo về lý thuyết; 

- Có thể xử lý các tình huống kỹ thuật nhanh và giải quyết các 

vấn đề công nghệ tốt.   

- Thao tác, vận hành, gia công các chi tiết trên máy gia công cơ khí; 

- Thiết kế được chi tiết máy bằng AutoCad; 

- Lập quy trình công nghệ, sửa chữa gia công các chi tiết  máy 

và thiết bị công nghiệp. 

- Có khả năng giao tiếp các công việc chuyên môn về lý 

thuyết và thực hành  

- Có thể  làm việc theo nhóm chuyên môn sâu và hợp tác với 

các nhóm khác; 

- Có khả năng sử dụng phần mềm tin học. 

- Có thể đọc, dịch các tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh và 

đạt toefl nội bộ (TOEFL ITP) mức 380 điểm, TOEIC 400, 

hoặc IELTS 3.5. 

VII Vị trí làm việc sau 

khi tốt nghiệp ở các 

trình độ 

- Có thể làm việc tại tất cả các đơn vị cơ khí mỏ; Các cơ sở 

sản xuất cơ khí; các Công ty khai thác khoáng sản và các 

ngành kinh tế quốc dân khác có liên quan đến cơ khí. 

- Có thể làm CBGD  ở các trường trung cấp, Cao đẳng và Đại 

học có đạo ngành Kỹ thuật cơ khí. 

 

14. Ngành: Kỹ thuật công trình xây dựng 

 

STT Nội dung Hệ đào tạo chính quy 

I Điều kiện tuyển sinh Theo quy chế 

II Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 

người học 

Cơ sở vật chất của Trường tạm đủ phục vụ cho giảng dạy, học 

tập và NCKH gồm lớp học, phòng thí nghiệm, xưởng thực 

tập, bãi thực tập, KTX sinh viên…  

Có 01 PTN: PTN Xây dựng với diện tích 60 m2 

III Đội ngũ giảng viên 37 CBGD (trong đó có 1 GS, 3 PGS, 11 TS, 22 ThS, 4 ĐH) 

IV Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt cho 

- Hệ thống cố vấn học tập 

- Các câu lạc bộ học thuật 



người học - Các hoạt động thể thao, văn hóa, hoạt động xã hội 

V Yêu cầu về thái độ 

học tập của người 

học 

- Có phẩm chất đạo đức tốt, say mê khoa học, chủ động, năng 

động, sáng tạo trong công việc. Luôn tự rèn luyện nâng cao 

phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn;  

- Có tinh thần kỷ luật cao, có ý thức trách nhiệm và tác phong 

công nghiệp trong hoạt động nghề và nghiên cứu khoa học;  

- Hiểu biết và luôn chấp hành đường lối, chủ trương, chính 

sách của Đảng và Nhà nước. Luôn có ý thức chấp hành các 

nội quy, quy định nơi công tác. 

VI Mục tiêu kiến thức, 

kỹ năng, trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

* Về kiến thức: 

- Hoàn thành chương trình đào tạo chuyên ngành về xây dựng 

được thiết kế theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo; có khả năng nhận biết, phân tích và giải quyết sáng 

tạo các vấn đề kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực xây dựng; 

- Nắm vững các phương pháp và quy trình thiết kế quy hoạch, cấu 

tạo, tính toán các công trình và hệ thống công trình xây dựng; 

- Nắm vững các phương pháp và sơ đồ công nghệ xây dựng 

các công trình và hệ thống các công trình xây dựng. 

- Biết được các kiến thức liên quan đến quy hoạch, thiết kế, 

xây dựng hệ thống hạ tầng cơ sở, các vấn đề liên quan đến 

môi trường; 

- Có khả năng nghiên cứu, lập phương án thiết kế kỹ thuật, 

thiết kế tổ chức xây dựng, chỉ đạo thi công, giám sát thi công, 

kiểm định chất lượng, vận hành khai thác và sửa chữa bảo 

dưỡng các công trình xây dựng. 

* Về kỹ năng: 

- Trang bị cho sinh viên có kỹ năng thiết kế quy hoạch, cấu 

tạo, tính toán, thiết kế xây dựng hệ thống các công trình phục 

vụ các mục đích giao thông, thủy điện, thủy lợi, an ninh, quốc 

phòng, hạ tầng cơ sở, khai thác khoáng sản… 

- Trang bị cho sinh viên có kỹ năng tự tổ chức thực hiện các 

hoạt động xây dựng các công trình từ khâu chuẩn bị đến thi 

công thực tế. 

- Trang bị cho sinh viên có kỹ năng quản lý, điều hành quá 

trình xây dựng các công trình từ công tác khảo sát đến thiết 

kế, xây dựng, sử dụng và các công việc liên quan. 

- Trang bị cho sinh viên có kỹ năng phân tích, sử dụng các tài 

liệu (bản vẽ kỹ thuật, hồ sơ mời thầu, hồ sơ đấu thầu, ...) liên 

quan đến chuyên ngành; có khả năng cập nhật, tích lũy kiến 

thức qua các phương tiện thông tin, ứng dụng các kiến thức 

cập nhật cho công việc đang đảm nhiệm. 

- Trang bị cho sinh viên có kỹ năng giải quyết vấn đề qua các 

bước phân tích và các công cụ hỗ trợ. 

- Trang bị cho sinh viên kỹ năng trình bày, diễn đạt, giải thích 

những vấn đề kỹ thuật xây dựng, ...; có kỹ năng giao tiếp, biết 

lắng nghe, tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp trong công việc 

và cuộc sống tiến tới hội nhập được trong môi trường quốc tế. 

- Trang bị cho sinh viên kỹ năng làm việc nhóm trong mọi 

hoạt động, phương pháp làm việc nhóm có hiệu quả. 

- Trang bị cho sinh viên kiến thức tiếng Anh cơ bản và kiến 



thức tiếng Anh chuyên ngành để đọc và hiểu kiến thức chuyên 

môn bằng tiếng Anh và giao dịch đơn giản, là nền tảng để sinh 

viên tiếp tục bổ túc tiếng Anh để nâng cao trình độ. 

- Trang bị cho sinh viên kỹ năng tin học cơ bản, biết cách sử 

dụng một số phần mềm để giải quyết các bài toán trong xây 

dựng, biết cách sử dụng các phần mềm phụ trợ chuyên dụng 

như AutoCad, Microsoft Office (Word, Excel, Project). 

- Trang bị cho sinh viên có các hiểu biết cơ bản về các lĩnh 

vực kinh tế, chính trị và xã hội. 

VII Vị trí làm việc sau 

khi tốt nghiệp ở các 

trình độ 

- Làm các công việc kỹ thuật, quản lý, điều hành, giám sát và 

chỉ đạo thi công tại các đơn vị xây dựng; 

- Tư vấn, thiết kế, thẩm định tại các công ty thiết kế, các viện 

nghiên cứu, các cơ quan thẩm định về lĩnh vực xây dựng; 

- Làm cán bộ giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu tại các trường đại 

học,  cao đẳng, trung học và đào tạo nghề về lĩnh vực xây dựng; 

- Nghiên cứu khoa học, ứng dụng vào thực tế sản xuất tại các 

Viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực xây dựng; 

 

15. Ngành: Kỹ thuật môi trường 

 

STT Nội dung Hệ đào tạo chính quy 

I Điều kiện tuyển sinh Theo quy chế 

II Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 

người học 

Cơ sở vật chất của Trường tạm đủ phục vụ cho giảng dạy, học 

tập và NCKH gồm lớp học, phòng thí nghiệm, xưởng thực 

tập, bãi thực tập, KTX sinh viên…  

Có 01 PTN: PTN Địa sinh thái – Môi trường với diện tích 160 m2 

III Đội ngũ giảng viên 33 CBGD (trong đó có 3 PGS, 7 TS, 25 ThS, 1 ĐH) 

IV Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt cho 

người học 

- Hệ thống cố vấn học tập 

- Các câu lạc bộ học thuật 

- Các hoạt động thể thao, văn hóa, hoạt động xã hội 

V Yêu cầu về thái độ 

học tập của người 

học 

- Có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức chính trị cao. Yêu nghề và 

có ý thức phát huy nghề nghiệp. Sinh viên khi ra trường phải ý 

thức được trách nhiệm công dân của mình trước xã hội, trước 

tập thể và trong gia đình;  

- Trong công việc chuyên môn phải có ý thức trách nhiệm cao 

trước công việc được giao phó, có đạo đức, tận tụy và trung 

thực trong công tác, tác phong nghề nghiệp nhanh gọn, chính 

xác, thái độ phục vụ tận tình;  

- Luôn có ý thức cập nhật kiến thức chuyên môn, nâng cao 

trình độ, tham khảo tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Đầu tư, 

suy nghĩ để có khả năng sáng tạo trong công việc.  

VI Mục tiêu kiến thức, 

kỹ năng, trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

* Về kiến thức: 

- Có kiến thức đại cương về ngành kỹ thuật môi trường như: 

Sinh thái học môi trường, hóa học môi trường, luật và chính 

sách môi trường, độc học môi trường, phân tích môi trường…. 

- Có kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường 

sau: xử lý khí thải; xử lý nước thải trong kỹ thuật công nghiệp 

và dân dụng; xử lý chất thải rắn trong kỹ thuật công nghiệp và 

dân dụng; tiếng ồn, chấn động và các ô nhiễm vật lý, hoá học 

khác trong kỹ thuật công nghiệp và dân dụng; xó khả năng 



thiết kế hệ thống quản lý nước thải, khí thải và chất thải rắn, 

đặc biệt là các vấn đề quản lý chất thải trong khai thác mỏ 

khoáng sản rắn và dầu khí; 

* Về kỹ năng: 

- Nhận dạng và đánh giá được nguồn phát thải có liên quan 

đến các ngành khai thác mỏ khoáng sản rắn, khai thác dầu khí, 

tuyển khoáng; 

- Phân tích, tổng hợp các nguồn tài liệu khác nhau để lập 

phương án đánh giá các tác động môi trường chiến lược và 

đánh giá môi trường. 

- Thiết kế các công trình xử lý, giảm thiểu các nguồn gây ô 

nhiễm: xử lý nước thải, xử lý chất thải rắn, xử lý khí thải và 

tiếng ồn, xử lý ô nhiễm không khí…; 

- Có kỹ năng trong công tác lấy mẫu, nghiên cứu, phân tích 

hiện trạng ô nhiễm môi trường. 

- Có khả năng nghiên cứu cải tiến qui trình và công nghệ trong 

khai thác khoáng sản nhằm giảm thiểu phát thải ô nhiễm vào 

môi trường; 

- Biết sử dụng một số phần mềm chuyên dụng trong tính toán 

phát thải từ các nguồn gây ô nhiễm vào môi trường không khí, 

môi trường nước, đất, … 

- Có kiến thức cơ bản về tin học để có thể sử dụng các phần 

mềm chuyên ngành mà Nhà trường đã trang bị; 

- Có khả năng đọc, dịch để hiểu được các tài liệu, tạp chí, sách 

chuyên ngành bằng tiếng nước ngoài, đặc biệt là tiếng Anh; 

- Có khả năng hợp tác làm việc hiệu quả với các thành viên 

khác khi làm việc theo nhóm và có tính tự giác, kỹ thuật cao 

khi tiến hành các công việc độc lập; 

- Có các hiểu biết cơ bản về các lĩnh vực kinh tế, chính trị và 

xã hội. 

VII Vị trí làm việc sau 

khi tốt nghiệp ở các 

trình độ 

- Đảm nhận các nhiệm vụ chuyên môn về kỹ thuật môi trường 

dân dụng, đặc biệt có hiểu biết sâu sắc về chuyên ngành kỹ 

thuật môi trường trong khai thác, chế biến khoáng sản rắn và 

dầu khí.  

- Đảm nhận các công tác đánh giá tác động môi trường, thiết 

kế được các công trình xử lý các nguồn thải, các công việc 

chuyên môn tại các cơ quan nghiên cứu, các đơn vị sản xuất, 

các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. 

 

16. Ngành: Quản lý đất đai 

 

STT Nội dung Hệ đào tạo chính quy 

I Điều kiện tuyển sinh Theo quy chế 

II Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 

người học 

Cơ sở vật chất của Trường tạm đủ phục vụ cho giảng dạy, học 

tập và NCKH gồm lớp học, phòng thí nghiệm, xưởng thực 

tập, bãi thực tập, KTX sinh viên…  

III Đội ngũ giảng viên 97 CBGD (trong đó có 11PGS, 36TS, 54ThS, 7ĐH) 

IV Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt cho 

- Hệ thống cố vấn học tập 

- Các câu lạc bộ học thuật 



người học - Các lớp kỹ năng mềm miễn phí 

- Các hội nghị nghiên cứu khoa học thường niên 

- Các hoạt động thể thao, văn hóa, hoạt động xã hội 

- Các nguồn học bổng tài trợ của các tổ chức cá nhân trong và 

ngoài nước 

- Tư vấn giới thiệu các vị trí thực hành, thực tập, việc làm 

part-time, full time. 

V Yêu cầu về thái độ 

học tập của người 

học 

- Chấp hành các nội dung của bản Quy định về công tác giáo 

dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh 

viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên 

nghiệp; 

- Có ý thức và trách nhiệm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật 

lao động; 

- Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm 

công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;  

- Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp. 

VI Mục tiêu kiến thức, 

kỹ năng, trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

* Về kiến thức: 

- Hoàn thành chương trình đào tạo chuyên ngành Trắc địa-Bản 

đồ và Quản lý đất đai được thiết kế theo chương trình khung 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì kỹ sư ngành Quản lý đất đai 

của Trường Đại học Mỏ - Địa chất có khả năng làm việc và 

thích ứng với môi trường năng động trong nền kinh tế thị 

trường, có đủ kiến thức và kỹ năng chuyên môn, có bản lĩnh 

vững vàng, đủ sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt, sẵn sàng 

làm việc tốt trong mọi loại hình cơ quan, xí nghiệp, tổ chức và 

doanh nghiệp trong và ngoài nước… 

- Có khả năng đo đạc, tính toán, thiết kế và lập bản vẽ kỹ thuật 

địa chính, ứng dụng các phần mềm xử lý số liệu trong trắc địa, 

bản đồ và quản lý đất đai; có khả năng thực hiện các công việc 

thiết kế biên tập, sản xuất các loại bản đồ địa chính đáp ứng 

nhu cầu thực tế sản xuất và thực hiện các công tác đo đạc 

thông thường; thực hiện các công việc thiết kế, xây dựng 

CSDL địa lý, quản lý khai thác thông tin địa lý đáp ứng nhu 

cầu thực tế sản xuất. 

* Về kỹ năng: 

- Có khả năng tự học, và nghiên cứu khoa học độc lập, biết 

soạn thảo các văn bản nói chung; 

- Có khả năng trình bày một cách rõ ràng, tự tin và thuyết 

phục các chủ đề về chuyên môn trắc địa, bản đồ và quản lý đất 

đai; 

- Có kỹ năng làm việc độc lập và tổ chức công việc theo 

nhóm; 

- Có đủ tự tin trong giao tiếp thông dụng bằng tiếng Anh; đọc, 

hiểu và soạn thảo các tài liệu chuyên ngành bằng Tiếng Anh; 

- Có khả năng sử dụng ngoại ngữ một cách hiệu quả để truyền 

đạt thông tin và giải quyết vấn đề trong môi trường làm việc. 

- Có kiến thức tin học căn bản, kỹ năng giải quyết các vấn đề 

chuyên môn bằng các ứng dụng phần mềm của Microsoft 

Office; sử dụng hiệu quả phần mềm ứng dụng phục vụ chuyên 

môn trong môi trường Internet; sử dụng được các phần mềm 



chuy€n mdn bdng c6c img dgng phdn mdm c.ira Microsoft
Office; srt dpng hiQu qui phAn m€m img dpng phUc vU chuy€n
m6n trong m6i trudrng Internet; sri dUng dugc cic phAn m6m
chuv6n dtrns thudc chuv€n nsdnh ddo tao.

VU Vi trj lim viQc sau
khi t6t nghiQp & cdc
trinh tl6

- Ldm vi€c trong c6c ccr quan nhd nu6c tu Trung ucrng t6i dia
phuong, c6c doanh nghiQp trong linh vpc trlc dia b6n dd vd
quin lf ddt tfai.hoic li6n quan t6i dia chinh;
- Giing d4y v€ trdc dia bin <16 vd quin ly dat dai trong c6c
trutrng d4i hgc, cao d[ng, trung hgc chuy6n nghiQp;
- Nghi€n cr?u trong c6c viQn nghi€n criu li6n quan cl6n trdc dia
bin d6 thuQc c6c bQ ngdnh, cric trudng d4i hgc;.
- Ldm viQe trong c6c td chric qu5c t€, cdc c6ng ty tu v6n thitit
k€ bin d6, quy hoach dia chinh.

thdng 02 ndm 2017

PGS.TS L0 Hii An
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Bq GIAO DUC VA DAO T4O
TRI'ONG DAI HQC N{O - DJA C}IAT

lJleu mau 22

K.m thco Bdo iao.q J7 Ba-UDa ntoy)5 lhaag 4) n"'nt 2(t | -

cia Trudng Eqi hqc Mi - Dia chtit)

THONG BAo
C6ng Lhai co ro \ rit chit cur

. co s6 gilo dgc d?i hgc nim hgc 2016 - 2017

TT Noi dung Don vitinh T6ng srl

I Dien tich al^t ilai 4.159

II Di6n tich sin xir du ns 6.t.047

I Giiirs aludns
56 phdng phdng 148

T6ns diCn tich 20.009

2 Phdns hoc m{y tinh
S6 phdnq phong t1

IOng olen ltcn 790

3 Phdng hr.rr ngoli ngi
Sd Dhdis phing )
fong Jrcn hch 214

1
-f hu \'ien 1.600

f, l'hdns thi nchiGm

So Dhong l6
T6ns dien tich 6.149

6 Xudns thuc tiirr. thuc hirnh

Si phdne. phing )
f6ns diCn iicll m 450

1 Ki tic \li thuoc (o si d:io tao quin li
So phong phong 276

Tdne di6n tich 1i.97 )
8 Di6n fich nhi in cia co s6 diro tao '720

l) 0n tich khdc: 1.703

D gn rich hOi truong

I) 6n tich nhd van h6a

DiCn tich nhd tli diu da ndng

Dion rich be boi
Diin rLch sin \ ?r) deng 1.3 9l

n'ng,)y
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Bg GIAO DUC VA DAO TAO
TI{TIONG EAI HQC MO - DIA CHAT

Bi6u miu 24

lKi,nt\eoBio."to:i J1 B(-VDr ngoy)5that gA2 ndnt 2nl-
ctla l/Ltoag D,!i h,rc \.14 " Dia chjt)

THONG BAo
C6ng khai trii chinh cia co s6 giio dqc alli hgc

Nnm hoc 2016 - 2017

TT N6i dune Don vi tinh Hgc phi 1SV

I
H9c phi h€ chinh quy chuong trinh
ilqi tri nim hgc 2016-2017

l
Khii kinh ft tri1u d1ndndnl 16.7i0
Kh6i w thu1t 19.750

2 fhoc si
Khii kinh n 0,335

Khii W thull 0,395

3 Doi hoc chinlr quy
3.1 Dia taa theo niAn ch.

KhAi kitlh tt trieu d6ngni1n1 6,7

Kh6i W thual 7.9

3.2 Dita tao theo hi thin.q ttu chi
Ktui kinh ti tri1u d6t1g/Lin ch 0.:21

0,24 8

Cto tldng chirlh ttuf
Dda tqa lhea niAn cho

Khii kinh tA

Kh,)i ki'thutil lrieu d6npndtn 6"1

.t.2 Dito tao thea hA Lhing rin chi
Khii kinh ft 0,181

Khii ki thlt1l trigu cl6ng/tin ch 0,208
II llgc phi rhuong trinh liin liin nim hQr 20lb-2017
I Diu tuo theo niiu chi Il tf u 4ntll tndnt 2,1

2 D00 t00 teo ne totrP Itn cnl
Dii 16i hac phAn titng I/iAl tt'i1u dinglin chi 0,285

Dii tii hoc phdn li.ng,4nh do giAng vi'n trong nLric
gidng dq)

D tclt atonq in cnl 0.495

D6i roi hoc phAn li1ng Anh do giang \)iAn ntutc ngodi
gi.tng dqy

lt tfu altjng Itn LnI 0.725

llt I loc phr hA \ ul hgr r ira lrrm nnm hqc 2Ul6-2U1"
l D.io tgo theo he th6t1g tih chi

Khot ktnh ri lrteu dotlpltn cht 0.t30
Kh,ir A thtnr eu d6ng/tin chi 0.365

2 Dtio tro tlteo nian chA

Kh6 kinh ft If tf u 4nnq noc K1/ ,1,690

Kh6 rtiu,1,,ng hoc kj 5.5.r0

I\T T6ng thu nim 2015 tr ddnc
I 'l i! ngan siich ly ding 8 5.73,1
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BO GIAO DUC VA DAO TAO
TRLI,OI\C DAI HQC M6 - DIA CHJ.T

BItUTONG HqP
MQt s6 th6ng tin c6ng khai cria co s& gi6o dUc al{ti hqc
(KDn rheo Bdo cdo sri 39 ttc-upc nsdy lsLhang 0Lnan t/./h

- Hinh thuc c6ng kiaii T?i trudng vi tron websit€

- Dla chi website: humg.edu.vn

- Th6ng tin ngudi lap bi6u: Di6n thoqi: 04. 38389633 Email:hanhchinhtonghop@humg.edu.vn

.:.' ',al il;
r;,ihi
,ti r',i il"i
ir-.1.----l'.-L/

STT Noi dung
Don v!

tinh
Tdng s6

56 ngdnh truong dang ddo tao ngdnh

Dqi hac ngdnh 16

t.2 Cdo ddns ngitnh 10

2 Sd nginh trudng de c6ng b6 chuan dau ra sAnh

2l Dai hoc ngank l6
2.2 ngitnh 10

3 Die tich dAt cia tru(ing 4.159

DiQn tich siur xay dLrng trqc ti6p phpc vu diro tao 63.047

D!an Lich giang dr;ng phing hnc

.1 2 Ditn tith thv',iCtj
2 1.600

1.3 Dien trh phing lhi nghiint 6.3 49

DiCn tich hdxuing lh!rc hAnh ,15 0

5 D:En rich sxn \.i) d,rirg L) tric \a cra rrJong ) 15.972

6 I ons \o giang \ i;n cu hi u. hof dd.]g J;: han nPLtot 084

6l CiAa st t1qtft\ 2

6.2 ngLrol 58

6.3 Tiin si nguo L 152

6..1 Th(tc.si 395

6.5 (;hut ?n khoa y citt I + Il nIUOt 0

6.6 Dni hot n21fa t 71

6.7 ( ao ddng nltral 0

0

7 [6ng s6 hQc vi€n, sinh vi€n, hgc sinh hQ chinh quy ngLtol

7.1 \'ghtin criu sinh ngrol 164

') Cao hoc ngxdi 977

7.3 Chuytn khoa Y cdp II nguol 0

75 ChutAn khoa Y cdp I ngtfot

Dai hoc't LiAn th6ng nqrrol 14.,193

76 ngtol 326

7.7 'li\!ng cip chuyA]1 nghi(p 0

,9 | \ le giang \ ie.r co hLi! lu rhrJ 5j lro len % 88.7

I T6ns thu ndnl 2015 ti ddnc 271.511

9.1 fi ntLin tich nha nroc tl along 85,731



2 Td hqc pht l€ phi ty clonP 168,795

9.3 Tit ngh,Cn c a khoa. hbc vd chuydn g,ao c6ng nghe ry aong 2,415

9.4 Tit nsu6n khdc ry atong 14,56'7

Lwu i: Cdc TSKH vA Tiin si ndu dd rinh trong muc Gido sn (6.1), Phd gido st (6.2) thi kh6ng tfnh trong
nuc Tiin si 6.3) ira.

rhting 0Lndn Lhll
Tq}fiEu

sA, h'cc,\ttBtaw

PGS.TS L€ Hai An


