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B¸o c¸o thùc hiÖn quy chÕ c«ng khai
Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thực hiện Công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17/10/2014 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc báo cáo các nội dung thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở
giáo dục đại học theo quy định tại Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong năm học 2014 - 2015 Trường Đại học Mỏ - Địa chất tiếp
tục thực hiện tốt các quy định tại Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT, cụ thể như sau:
I. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế
1. Các chuẩn đầu ra
Nhà trường đã xây dựng chiến lược phát triển Trường Đại học Mỏ-Địa chất
giai đoạn 2008-2020 và tầm nhìn đến 2030, được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt
tháng 3/2009 và ban hành thực hiện từ tháng 6/2009, trong đó có đề ra các yêu cầu
về chất lượng đào tạo của Trường.
Sinh viên các chuyên ngành của Trường Đại học Mỏ-Địa chất sau khi tốt
nghiệp có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, sức khoẻ, năng lực, trình độ chuyên
môn trong lĩnh vực chuyên ngành đào tạo, đáp ứng các yêu cầu công nghiệp hoá, hiện
đại hoá đất nước; có khả năng quản lý, thiết kế, giám sát, tổ chức chỉ đạo thi công và
tham gia nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực chuyên ngành được đào tạo; đảm bảo
được các tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, giáo dục thể chất, ngoại ngữ do Bộ
Giáo dục và Đào tạo quy định và tiêu chuẩn về giáo dục quốc phòng do liên Bộ Giáo
dục và Đào tạo và Bộ Quốc phòng quy định.
2. Về tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp năm học 2013-2014 có việc làm
Hàng năm, Nhà trường tổ chức Hội chợ việc làm tạo điều kiện để sinh viên có
cơ hội tiếp cận với các nhà tuyển dụng, đồng thời mở rộng cơ hội tìm kiếm việc làm
sau khi ra trường. Tại Hội chợ việc làm ngày 06/6/2014 đã có 21 nhà tuyển dụng tham
gia trực tiếp và 58 nhà tuyển dụng gửi yêu cầu tuyển dụng, họ từ các Công ty, Tổng
công ty, Tập đoàn kinh tế trong cả nước; đã có 1.949 sinh viên tham gia hội chợ và có
1.500 sinh viên được tuyển dụng tại chỗ. Hội chợ diễn ra trong không khí sôi nổi, kết
quả rất tốt, các nhà tuyển dụng rất hài lòng với chất lượng của người tham gia dự
tuyển. Sau Hội chợ việc làm còn có nhiều Công ty, Doanh nghiệp tư nhân gửi nhu cầu

tuyển dụng các tân cử nhân, kỹ sư của Trường. Qua đó cho thấy các ngành nghề mà
Nhà trường đào tạo vẫn đang rất cần thiết cho nhu cầu của xã hội.
II. Về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục
1. Về đội ngũ nhà giáo, cán bộ giảng dạy
Nhà trường luôn chú trọng đến việc xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ viên
chức, đặc biệt quan tâm đến đội ngũ cán bộ giảng viên. Đội ngũ giảng viên của Nhà
trường đang ngày càng được trẻ hóa, có trình độ cao và khá đa dạng về ngành nghề,
phân bố ở các khoa, bộ môn chuyên ngành đáp ứng được yêu cầu của công tác giảng
dạy theo mục tiêu đào tạo của Nhà trường.
Hiện nay, tổng số cán bộ viên chức của Trường là 916, trong đó có 640 cán bộ
giảng dạy (1 GS, 47 PGS, 123 Tiến sỹ, 377 Thạc sỹ, 92 Cử nhân). Trong năm 2014,
Nhà trường đã cử 07 cán bộ đi học cao học (06 học trong nước, 01 học nước ngoài);
23 cán bộ đi làm nghiên cứu sinh (08 NCS trong nước và 15 NCS nước ngoài). Đội
ngũ cán bộ này góp phần quan trọng trong nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà
trường trong thời gian tới.
2. Về cơ sở vật chất
 Dự án xây dựng khu giảng đường, phòng thí nghiệm và ký túc xá khu B với
tổng kinh phí 77.225 tỷ đồng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng hạng mục giảng
đường, phòng thí nghiệm cùng với hạng mục ký túc xá 9 tầng và các hạng mục phụ trợ
khác. Khu giảng đường, phòng thí nghiệm 6 tầng với công suất 4 phòng học lớn 120
chỗ, 22 phòng học 60 chỗ, 8 phòng học 40 chỗ đã đáp ứng nhu cầu học tập cho 4.300
sinh viên, ký túc xá với 64 phòng đáp ứng nhu cầu cho 640 sinh viên.
Ký túc xá sinh viên Lào với kinh phí 25,8 tỷ đồng đã được nghiệm thu và đưa
vào sử dụng đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 175 sinh viên.
Để nâng cao năng lực nghiên cứu của cán bộ nghiên cứu khoa học, giảng viên
và sinh viên trong lĩnh vực địa chất khoáng sản, địa chất thủy văn và môi trường, Nhà
trường đã triển khai dự án đầu tư xây dựng PTN nghiên cứu khoa học địa chất với tổng
mức đầu tư là 59,67 tỷ đồng. Hiện nay, dự án đã được bàn giao đưa vào sử dụng và
đang gấp rút hoàn thiện một số phần việc còn lại.
Nhờ đó, điều kiện học tập và làm việc cho cán bộ và sinh viên trong toàn trường
ngày càng được nâng cao. Nhìn chung, giảng đường, phòng học, phòng thí nghiệm, Hội
trường hiện tại đã đáp ứng cho các hoạt động của Trường. Tuy khuôn viên trường còn
chật hẹp xong Nhà trường đã tận dụng, bố trí sắp xếp hợp lý để đảm bảo chất lượng đào
tạo cho tất cả các ngành.

 Các phòng thí nghiệm trong những năm qua luôn được tăng cường các thiết
bị hiện đại phục vụ cho đào tạo và NCKH. Tuy nhiên, hiện nay nguồn kinh phí trực
tiếp từ Bộ Giáo dục và Đào tạo rất hạn chế, Nhà trường đã vận dụng nguồn kinh phí
thường xuyên để trang bị thiết bị phục vụ giảng dạy (đã cấp đủ máy chiếu cho 56 Bộ
môn; hoàn thành lắp đặt bảng từ trượt đa năng cho các phòng học khu A), đầu tư trang
thiết bị chủ yếu cho Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ mới thành lập.
Bên cạnh đó, Nhà trường cũng đã phối hợp chặt chẽ với các Tập đoàn kinh tế
như: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng
sản Việt Nam, Tập đoàn Sông Đà, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Cục Bản đồ Bộ
Tổng tham mưu, Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam… trong hoạt
động đào tạo nhằm tăng cường thực tập sản xuất và thí nghiệm giúp sinh viên tiếp cận
với các trang thiết bị hiện đại của cơ sở sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao
của xã hội sau khi ra trường.
III. Công khai Tài chính
* Tổng thu năm 2013
- Thu từ ngân sách:

77,9 tỷ đồng

- Từ học phí, lệ phí:

136,6 tỷ đồng

- Từ NCKH và chuyển giao công nghệ: 3,6 tỷ đồng
- Từ nguồn khác:

8,9 tỷ đồng

IV. Về hình thức và địa điểm công khai
Tất cả các thông báo, báo cáo tổng kết, báo cáo Hội nghị CBVC, công tác
tháng, công tác quý, lịch công tác tuần, chiến lược phát triển Trường, quy chế chi tiêu
nội bộ, kế hoạch tài chính đầu năm, các quyết định và quy định của Nhà trường đều
được công khai trên Website của Trường. Các tài liệu trên đều được in ấn và gửi đến
các đơn vị trong Trường và lưu ở bộ phận văn thư, lưu trữ của Trường.
Kèm theo văn bản này là biểu mẫu tổng hợp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào
tạo./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Ban Giám hiệu;
- Website Trường;
- Lưu: HCTH.

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
PGS.TS Lê Hải An
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THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo
của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2014 – 2015
1. Ngành: Kỹ thuật mỏ
STT
Nội dung
I
Điều kiện tuyển sinh
II
Điều kiện cơ sở vật
chất của cơ sở giáo
dục cam kết phục vụ
người học
III
IV

Đội ngũ giảng viên
Các hoạt động hỗ trợ
học tập, sinh hoạt cho
người học

V

Yêu cầu về thái độ
học tập của người
học

VI

Mục tiêu kiến thức,
kỹ năng, trình độ
ngoại ngữ đạt được

Hệ đào tạo chính quy
Theo quy chế
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 khai thác hầm lò với diện tích 125m2, PTN
khai thác lộ thiên với diện tích 75 m2.
53 CBGD (trong đó có 4 PGS, 18 TS, 1 ĐH, 30 ThS)
- 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.
- Có phẩm chất đạo đức tốt, yêu nghề nghiệp, có ý thức tổ
chức kỷ luật và trách nhiệm công dân cao.
- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc, có đạo đức, có tác
phong nghề nghiệp và thái độ phục vụ tốt.
- Ham học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng, tài
liệu chuyên ngành, các lớp chuyên đề, luôn luôn học tập, bổ
sung kiến thức chuyên môn để làm tốt hơn nhiệm vụ; có khả
năng tìm tòi, sáng tạo trong công tác sản xuất và nghiên cứu.
* Về kiến thức:
- Hoàn thành chương trình đào tạo chuyên ngành Khai thác
mỏ được thiết kế theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
- Có khả năng nhận nhiệm vụ trong thực tế và giải quyết các
công tác chuyên môn trong ngành khai thác mỏ. Có khả năng
thực hiện các nghiên cứu khoa học phục vụ cho ngành khai
thác mỏ lộ thiên và mỏ hầm lò. Có kiến thức cơ bản về tuyển
khoáng, có hiểu biết sâu về chuyên ngành khai thác lộ thiên
mỏ và hầm lò.
- Có trình độ chuyên môn đạt chuẩn để có thể thực hành tốt
nghề nghiệp được đào tạo, biết xử lý tình huống và giải quyết
các vấn đề của thực tế nảy sinh trong quá trình sản xuất.

VII

* 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.
Vị trí làm việc sau - Các công ty, tổng công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác
khi tốt nghiệp ở các khoáng sản;
- Có khả năng công tác tại các đơn vị tư vấn thiết kế mỏ cũng
trình độ
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
I
Điều kiện tuyển sinh
II
Điều kiện cơ sở vật
chất của cơ sở giáo
dục cam kết phục vụ
người học
III
IV

Đội ngũ giảng viên
Các hoạt động hỗ trợ
học tập, sinh hoạt cho
người học

V

Yêu cầu về thái độ
học tập của người
học

Hệ đào tạo chính quy
Theo quy chế
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
53 CBGD (trong đó có 4 PGS, 18 TS, 1 ĐH, 30 ThS)
- 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.
- 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

VI

Mục tiêu kiến thức,
kỹ năng, trình độ
ngoại ngữ đạt được

VII

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

kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn và giải quyết tốt
các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tuyển khoáng.
* 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.
- 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
I
Điều kiện tuyển sinh
II
Điều kiện cơ sở vật
chất của cơ sở giáo
dục cam kết phục vụ
người học

Hệ đào tạo chính quy
Theo quy chế
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 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

III
IV

Đội ngũ giảng viên
Các hoạt động hỗ trợ
học tập, sinh hoạt cho
người học

V

Yêu cầu về thái độ
học tập của người
học

VI

Mục tiêu kiến thức,
kỹ năng, trình độ
ngoại ngữ đạt được

VII

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

liệu khoáng (DT: 50 m2), PTN Địa chất thủy văn (DT: 50 m2)
và phòng Bảo tàng Địa chất (450 m2)
90 CBGD (trong đó có 11PGS, 25TS, 19ĐH, 35ThS)
- 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.
- 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.
* 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.
- 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
I
Điều kiện tuyển sinh
II
Điều kiện cơ sở vật
chất của cơ sở giáo
dục cam kết phục vụ
người học

III
IV

Đội ngũ giảng viên
Các hoạt động hỗ trợ
học tập, sinh hoạt cho
người học

V

Yêu cầu về thái độ
học tập của người
học

VI

Mục tiêu kiến thức,
kỹ năng, trình độ
ngoại ngữ đạt được

Hệ đào tạo chính quy
Theo quy chế
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
99 CBGD (trong đó có 11PGS, 31TS, 7ĐH, 50ThS)
- 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.
- 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.
* 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

VII

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.
Vị trí làm việc sau - Làm việc trong các cơ quan nhà nước từ Trung ương tới địa
khi tốt nghiệp ở các phương, các doanh nghiệp trong lĩnh vực trắc địa bản đồ hoặc
liên quan tới trắc địa bản đồ;
trình độ
- 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
I
Điều kiện tuyển sinh
II
Điều kiện cơ sở vật
chất của cơ sở giáo
dục cam kết phục vụ
người học
III
Đội ngũ giảng viên

Hệ đào tạo chính quy
Theo quy chế
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
57 CBGD (trong đó có 3PGS, 17TS, 9ĐH, 28ThS)

IV

V

VI

VII

Các hoạt động hỗ trợ - Hệ thống cố vấn học tập
học tập, sinh hoạt cho - Các câu lạc bộ học thuật
- Các lớp kỹ năng mềm miễn phí
người học
- 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.
Yêu cầu về thái độ - Có ý thức chính trị, tổ chức kỷ luật tốt, có lập trường tư
học tập của người tưởng và bản lĩnh chính trị vững vàng, bồi dưỡng rèn luyện tố
chất nhân văn của người trí thức xã hội chủ nghĩa;
học
- Có lòng yêu nghề, có thái độ phục vụ tốt;
- Có khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc.
Mục tiêu kiến thức, * Về kiến thức:
kỹ năng, trình độ - 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
ngoại ngữ đạt được
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
Vị trí làm việc sau - Các công ty, tổng công ty của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia
khi tốt nghiệp ở các Việt Nam.
- Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam.
trình độ
- 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
I
Điều kiện tuyển sinh
II
Điều kiện cơ sở vật
chất của cơ sở giáo
dục cam kết phục vụ
người học

III
IV

Đội ngũ giảng viên
Các hoạt động hỗ trợ
học tập, sinh hoạt cho
người học

V

Yêu cầu về thái độ
học tập của người
học

VI

Mục tiêu kiến thức,
kỹ năng, trình độ
ngoại ngữ đạt được

Hệ đào tạo chính quy
Theo quy chế
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
57 CBGD (trong đó có 3PGS, 17TS, 9ĐH, 28ThS)
- 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.
- 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.
* 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;
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+ 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.
Vị trí làm việc sau Có thể đảm nhận công tác chuyên môn tại các cơ quan nghiên
khi tốt nghiệp ở các 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
trình độ
nước, nhà nước hoặc tư nhân.

7. Ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học
STT Nội dung
I
Điều kiện tuyển sinh

Hệ đào tạo chính quy
Theo quy chế

II

III
IV

Điều kiện cơ sở vật
chất của cơ sở giáo
dục cam kết phục vụ
người học
Đội ngũ giảng viên
Các hoạt động hỗ trợ
học tập, sinh hoạt cho
người học

V

Yêu cầu về thái độ
học tập của người
học

VI

Mục tiêu kiến thức,
kỹ năng, trình độ
ngoại ngữ đạt được

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 Lọc hóa dầu (DT: 100 m2)
57 CBGD (trong đó có 3PGS, 17TS, 9ĐH, 28ThS)
- 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.
- 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.
* 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
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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.
Vị trí làm việc sau - Làm việc tại các viện, các trung tâm, các trường đại học, các
khi tốt nghiệp ở các cơ sở nghiên cứu;
- Làm việc tại các công ty, doanh nghiệp, các ban quản lý dự
trình độ
án trong lĩnh vực lọc, hóa dầu, công nghệ hóa học và môi
trường.

8. Ngành: Quản trị kinh doanh
Hệ đào tạo chính quy
Theo quy chế
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
56 CBGD (trong đó có 2 PGS, 14 TS, 5 ĐH, 35ThS)
- 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.
Yêu cầu về thái độ - Có phẩm chất đạo đức tốt.
học tập của người - Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng
và Pháp luật của Nhà nước.
học

STT
Nội dung
I
Điều kiện tuyển sinh
II
Điều kiện cơ sở vật
chất của cơ sở giáo
dục cam kết phục vụ
người học
III
Đội ngũ giảng viên
IV
Các hoạt động hỗ trợ
học tập, sinh hoạt cho
người học

V

VI

Mục tiêu kiến thức,
kỹ năng, trình độ
ngoại ngữ đạt được
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Vị trí làm việc sau
khi tốt nghiệp ở các
trình độ

- 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.
* 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.
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
I
Điều kiện tuyển sinh
II
Điều kiện cơ sở vật
chất của cơ sở giáo
dục cam kết phục vụ
người học
III
Đội ngũ giảng viên
IV
Các hoạt động hỗ trợ
học tập, sinh hoạt cho
người học

Hệ đào tạo chính quy
Theo quy chế
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…
56 CBGD (trong đó có 2 PGS, 14 TS, 5 ĐH, 35ThS)
- 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.
- 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.
* 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.

V

Yêu cầu về thái độ
học tập của người
học

VI

Mục tiêu kiến thức,
kỹ năng, trình độ
ngoại ngữ đạt được

VII

Vị trí làm việc sau Các phòng Kế toán, tài chính, kinh doanh trong các loại hình
khi tốt nghiệp ở các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế; Có thể đảm nhận vị trí với vai
trò là người thực hiện hay điều hành quản lý.
trình độ

10. Ngành: Công nghệ thông tin
STT
Nội dung
I
Điều kiện tuyển sinh
II
Điều kiện cơ sở vật
chất của cơ sở giáo
dục cam kết phục vụ
người học
III
Đội ngũ giảng viên
IV
Các hoạt động hỗ trợ
học tập, sinh hoạt cho
người học

V

Yêu cầu về thái độ
học tập của người
học

VI

Mục tiêu kiến thức,
kỹ năng, trình độ
ngoại ngữ đạt được

Hệ đào tạo chính quy
Theo quy chế
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
70 CBGD (trong đó có 3 PGS, 14 TS, 16 ĐH, 37 ThS)
- 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.
- 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.
* 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.

VII

* 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.
Vị trí làm việc sau - Làm cán bộ giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo
khi tốt nghiệp ở các như trường đại học, cao đẳng, trung cấp, dạy nghề và các viện
nghiên cứu trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.
trình độ
- 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
I
Điều kiện tuyển sinh
II
Điều kiện cơ sở vật
chất của cơ sở giáo
dục cam kết phục vụ
người học

III
IV

Hệ đào tạo chính quy

Theo quy chế
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
65 CBGD (trong đó có 6 PGS, 11 TS, 9 ĐH, 39 ThS)
Đội ngũ giảng viên
Các hoạt động hỗ trợ - Hệ thống cố vấn học tập
học tập, sinh hoạt cho - Các câu lạc bộ học thuật

người học

V

Yêu cầu về thái độ
học tập của người
học

VI

Mục tiêu kiến thức,
kỹ năng, trình độ
ngoại ngữ đạt được

VII

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

- 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.
- 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.
* 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.
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
I
Điều kiện tuyển sinh
II
Điều kiện cơ sở vật
chất của cơ sở giáo
dục cam kết phục vụ
người học
III
Đội ngũ giảng viên
IV
Các hoạt động hỗ trợ
học tập, sinh hoạt cho
người học

Hệ đào tạo chính quy
Theo quy chế
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
65 CBGD (trong đó có 6 PGS, 11 TS, 9 ĐH, 39 ThS)
- Hệ thống cố vấn học tập
- Các câu lạc bộ học thuật
- Các lớp kỹ năng mềm miễn phí

V

Yêu cầu về thái độ
học tập của người
học

VI

Mục tiêu kiến thức,
kỹ năng, trình độ
ngoại ngữ đạt được

VII

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

- 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.
- 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.
* 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.
- 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
Hệ đào tạo chính quy
Theo quy chế
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)
65 CBGD (trong đó có 6 PGS, 11 TS, 9 ĐH, 39 ThS)
Đội ngũ giảng viên
Các hoạt động hỗ trợ - Hệ thống cố vấn học tập
học tập, sinh hoạt cho - Các câu lạc bộ học thuật
- Các lớp kỹ năng mềm miễn phí
người học
- 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

STT Nội dung
I
Điều kiện tuyển sinh
II
Điều kiện cơ sở vật
chất của cơ sở giáo
dục cam kết phục vụ
người học
III
IV

V

Yêu cầu về thái độ
học tập của người
học

VI

Mục tiêu kiến thức,
kỹ năng, trình độ
ngoại ngữ đạt được

VII

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

ngoài nước
- Tư vấn giới thiệu các vị trí thực hành, thực tập, việc làm
part-time, full time.
- 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.
* 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.
- 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
I
Điều kiện tuyển sinh
II
Điều kiện cơ sở vật
chất của cơ sở giáo
dục cam kết phục vụ
người học

Hệ đào tạo chính quy
Theo quy chế
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
IV

V

VI

34 CBGD (trong đó có 1 GS, 1 PGS, 9 TS, 4 ĐH, 19 ThS)
- Hệ thống cố vấn học tập
- Các câu lạc bộ học thuật
- Các hoạt động thể thao, văn hóa, hoạt động xã hội
- 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.
Mục tiêu kiến thức, * Về kiến thức:
kỹ năng, trình độ - Hoàn thành chương trình đào tạo chuyên ngành về xây dựng
được thiết kế theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và
ngoại ngữ đạt được
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.
Đội ngũ giảng viên
Các hoạt động hỗ trợ
học tập, sinh hoạt cho
người học
Yêu cầu về thái độ
học tập của người
học

VII

- 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.
Vị trí làm việc sau - Làm các công việc kỹ thuật, quản lý, điều hành, giám sát và
khi tốt nghiệp ở các chỉ đạo thi công tại các đơn vị xây dựng;
- Tư vấn, thiết kế, thẩm định tại các công ty thiết kế, các viện
trình độ
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
Hệ đào tạo chính quy
Theo quy chế
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
31 CBGD (trong đó có 2 PGS, 6 TS, 2 ĐH, 21 ThS)
- Hệ thống cố vấn học tập
- Các câu lạc bộ học thuật
- Các hoạt động thể thao, văn hóa, hoạt động xã hội
- 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.
Mục tiêu kiến thức, * Về kiến thức:
kỹ năng, trình độ - Có kiến thức đại cương về ngành kỹ thuật môi trường như:
Sinh thái học môi trường, hóa học môi trường, luật và chính
ngoại ngữ đạt được
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

STT
Nội dung
I
Điều kiện tuyển sinh
II
Điều kiện cơ sở vật
chất của cơ sở giáo
dục cam kết phục vụ
người học
III
Đội ngũ giảng viên
IV
Các hoạt động hỗ trợ
học tập, sinh hoạt cho
người học
V
Yêu cầu về thái độ
học tập của người
học

VI

VII

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.
Vị trí làm việc sau - Đảm nhận các nhiệm vụ chuyên môn về kỹ thuật môi trường
khi tốt nghiệp ở các 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
trình độ
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.
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THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015
Phân loại tốt nghiệp (%)

TT

I
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nội dung

Đại học chính quy
Chương trình đại trà
Chuyên ngành Địa chất công trình - Địa kỹ thuật
Chuyên ngành Địa sinh thái và CNMT
Chuyên ngành Nguyên liệu khoáng
Chuyên ngành Địa chất công trình - Địa kỹ thuật
Chuyên ngành Địa chất thủy văn-Địa chất công trình
Chuyên ngành Trắc địa
Chuyên ngành Bản đồ
Chuyên ngành Địa chính
Chuyên ngành Trắc địa mỏ-Công trình
Chuyên ngành Hệ thống thông tin địa lý GIS
Chuyên ngành Khai thác mỏ
Chuyên ngành Tuyển khoáng
Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm và mỏ
Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm
Chuyên ngành Tin học Trắc địa
Chuyên ngành Tin học Mỏ

Khóa học/ Số sinh
Năm
viên
tốt nghiệp nhập học

54/2014
54/2014
54/2014
54/2014
54/2014
54/2014
54/2014
54/2014
54/2014
54/2014
54/2014
54/2014
54/2014
54/2014
54/2014
54/2014

142
39
41
119
58
176
40
47
53
39
289
67
66
65
52
49

Số sinh
viên
Loại
tốt
xuất sắc
nghiệp

96
30
25
71
46
129
28
42
34
31
205
41
42
45
42
31

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

Loại
giỏi

Loại
khá

4
2
2
1
1
10
3
5
2
7
3
5
1
0
0
2

37
15
11
38
18
61
18
25
16
19
118
22
14
24
27
13

Loại
Loại TB
trung
khá
bình

32
2
9
16
15
25
4
9
4
4
51
9
20
14
9
8

Tỷ lệ
sinh viên
tốt nghiệp
có việc
làm sau
1 năm
ra trường

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
b
II
a
1
2
3
4
5
6
7
III
1
2
3
IV
A
a

Chuyên ngành Tin học Kinh tế
Chuyên ngành Tin học Địa chất
Chuyên ngành Công nghệ phần mềm
Chuyên ngành Mạng máy tính
Chuyên ngành Điện-Điện tử
Chuyên ngành Tự động hóa
Chuyên ngành Điện khí hóa
Chuyên ngành Máy và Thiết bị mỏ
Chuyên ngành Khoan - Khai thác dầu khí
Chuyên ngành Khoan thăm dò khảo sát
Chuyên ngành Thiết bị dầu khí
Chuyên ngành Địa chất dầu khí
Chuyên ngành Lọc-Hóa dầu
Chuyên ngành Địa vật lý
Chuyên ngành Kế toán
Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
Chương trình tiên tiến
Ngành Kỹ thuật hóa học
Cao đẳng chính quy
Chương trình đại trà
Chuyên ngành Cao đẳng Tự động hóa
Chuyên ngành Cao đẳng Địa chất
Chuyên ngành Cao đẳng Trắc địa
Chuyên ngành Cao đẳng Khai thác mỏ
Chuyên ngành Cao đẳng Xây dựng công trình ngầm và mỏ
Chuyên ngành Cao đẳng Máy và Thiết bị mỏ
Chuyên ngành Kế toán
Chương trình Liên thông Cao đẳng lên Đại học CQ
Chuyên ngành Liên thông Trắc địa
Chuyên ngành Liên thông Khai thác mỏ
Chuyên ngành Liên thông Địa chính
Sau đại học
Thạc sĩ
Chương trình đại trà

31
10
23
25
22
53
38
36
120
43
93
33
89
57
279
189

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
3
0
0
4
2

0
0
2
0
1
0
0
0
7
3
5
1
2
16
60
21

18
5
12
12
6
25
14
17
76
25
67
22
66
35
163
111

107
152
118
130
59
53
111

50
76
52
65
42
11
91

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

4
7
4
1
1
0
22

121
65
39

97
54
35

0
0
0

1
1
2

35
16
17

54/2014
54/2014
54/2014
54/2014
54/2014
54/2014
54/2014
54/2014
54/2014
54/2014
54/2014
54/2014
54/2014
54/2014
55/2014
55/2014

51
29
45
32
45
69
53
51
154
57
129
61
266
70
306
221

K5

65

56/2014
56/2014
56/2014
56/2014
56/2014
56/2014
56/2014
K5/2014
K5/2014
K5/2014

5
4
5
7
4
20
17
15
21
4
12
3
14
3
3
10

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

22
29
33
49
25
7
57

7
10
3
0
12
1
3

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

61
37
27

0
0
0

100%
100%
100%

1 Ngành Khai thác mỏ
2 Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm
3 Ngành Kỹ thuật Tuyển khoáng
4 Ngành Kỹ thuật điện
5 Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
6 Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực
7 Ngành Kỹ thuật địa chất
8 Ngành Kỹ thuật Trắc địa-Bản đồ
9 Ngành Bản đồ viễn thám và hệ thông tin địa lý
10 Ngành Kỹ thuật Dầu khí
11 Ngành Kỹ thuật hóa học
12 Ngành Kỹ thuật Địa vật lý
13 Ngành Quản lý kinh tế
B
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tiến sĩ
Chương trình đại trà
Ngành Kỹ thuật Địa chất
Ngành Địa chất học
Ngành Khoáng vật học và Địa hóa học
Ngành Kỹ thuật Địa vật lý
Ngành Kỹ thuật Dầu khí
Ngành Khai thác mỏ
Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực
Ngành Kỹ thuật dđiều khiển và tự động hóa
Ngành Kỹ thuật điện

2012-2014
2013-2014
2012-2014
2013-2014
2012-2014
2013-2014
2012-2014
2013-2014
2012-2014
2012-2014
2012-2014
2013-2014
2012-2014
2013-2014
2012-2014
2013-2014
2012-2014
2013-2014
2012-2014
2012-2014
2013-2014
2012-2014
2013-2014

38
32
34
8
8
3
14
26
2
6
86
99
51
46
33
25
10
13
21
17
22
198
361

35
28
31
7
5
2
13
26
2
6
54
90
43
48
31
24
2
18
18
5
14
181
352

100%

1
1

4

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

2
3
1
1
1
4

2
3
1

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

10 Ngành Kỹ thuật Trắc địa-Bản đồ
11 Ngành Quản lý kinh tế

8
10

5

100%
100%
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THÔNG BÁO
Công khai cơ sở vật chất của
cơ sở giáo dục đại học năm học 20142015
TT
Nội dung
I Diện tích đất đai
II Diện tích sàn xây dựng
1 Giảng đường
Số phòng
Tổng diện tích
2 Phòng học máy tính
Số phòng
Tổng diện tích
3 Phòng học ngoại ngữ
Số phòng
Tổng diện tích
4 Thư viện
5 Phòng thí nghiệm
Số phòng
Tổng diện tích
6 Xưởng thực tập, thực hành
Số phòng
Tổng diện tích
7 Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý
Số phòng
Tổng diện tích
8 Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo
9 Diện tích khác:
Diện tích hội trường
Diện tích nhà văn hóa
Diện tích nhà thi đấu đa năng
Diện tích bể bơi
Diện tích sân vận động

Đơn vị tính
ha

Tổng số
4254
30060

phòng
2
m

214
15000

phòng
m2

11
790

phòng
m2
m2

3
210
1600

phòng
m2

35
4200

phòng
m2

2
480

phòng
m2
m2

275
10025
1200

m2
m2
m2
m2
m2

600
600
0
0
4000
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THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu
của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015
Đơn vị tính: Người
Nội dung

TT

1
Tổng số
1

2

Tổng số
2
(3+4+5+6
+7+8+9)
687

Chia theo trình độ đào tạo
Phó Giáo TSKH,
Trình độ
Giáo sư
Thạc sĩ Đại học Cao đẳng
sư
Tiến sỹ
khác
3

4

5

6

7

8

9

1

47

170

377

92

0

0

0

3

14

37

16

0

0

0

0

Khoa Công nghệ Thông tin

70

Bộ môn Mạng máy tính

7

0

1

4

2

Bộ môn Công nghệ phần mềm

10

0

2

5

3

Bộ môn Tin học Cơ bản

11

0

1

7

3

Bộ môn Tin học Địa chất

8

1

2

3

2

Bộ môn Tin học Mỏ

10

1

1

6

2

Bộ môn Tin học Kinh tế

8

0

2

5

1

Bộ môn Tin học Trắc địa

16

1

5

7

3

Khoa Cơ Điện

65

6

11

39

9

Bộ môn Điện khí hóa XN mỏ và dầu khí

14

2

3

8

1

Bộ môn Kỹ thuật cơ khí

13

0

1

9

3

Bộ môn Kỹ thuật Điện - Điện tử

11

2

2

5

2

0

3

4

5

6

Bộ môn Tự động hóa XN mỏ và dầu khí

14

1

2

10

1

Bộ môn Máy và Thiết bị mỏ

13

1

3

7

2

Khoa Dầu khí

57

3

17

28

9

Bộ môn Địa vật lý

11

1

4

5

1

Bộ môn Địa chất dầu

9

0

3

4

2

Bộ môn Lọc Hóa dầu

12

1

2

6

3

Bộ môn Khoan - Khai thác

14

1

5

7

1

Bộ môn Thiết bị dầu khí và công trình

11

0

3

6

2

Khoa Đại học Đại cương

108

2

22

66

18

0

0

Bộ môn Cơ lý thuyết

6

0

2

3

1

Bộ môn Hóa

19

0

7

12

0

Bộ môn Hình họa

9

0

3

4

2

Bộ môn Giáo dục thể chất

16

0

0

10

6

Bộ môn Ngoại ngữ

20

0

1

16

3

Bộ môn Toán

20

1

4

12

3

Bộ môn Vật lý

18

1

5

9

3

Khoa Địa chất

90

11

25

35

19

Bộ môn Địa chất

13

2

3

3

5

Bộ môn Địa chất công trình

21

2

7

8

4

Bộ môn Địa chất thủy văn

10

1

2

5

2

Bộ môn Khoáng sản

8

2

1

4

1

Bộ môn Khoáng thạch

14

3

4

6

1

Bộ môn Nguyên liệu khoáng

8

1

2

4

1

Bộ môn Tìm kiếm thăm dò

11

0

5

5

1

Bộ môn Địa chất biển

5

0

1

0

4

Khoa Mỏ

53

4

18

30

1

Bộ môn Khai thác lộ thiên

16

1

4

10

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

8

9

10

11

Bộ môn Khai thác hầm lò

15

3

6

6

0

Bộ môn Tuyển khoáng

11

0

5

6

0

Bộ môn Sức bền vật liệu

11

0

3

8

0

Khoa Môi trường

31

2

6

21

2

Bộ môn Môi trường cơ sở

10

1

2

6

1

Bộ môn Địa sinh thái và CN môi trường

11

0

1

10

0

Bộ môn Kỹ thuật môi trường mỏ

10

1

3

5

1

Khoa Lý luận Chính trị

24

2

3

17

2

Bộ môn Nguyên lý CN Mác Lênin

12

1

0

9

2

Bộ môn Đường lối CM của ĐCS VN

6

0

1

5

0

Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

6

1

2

3

0

Khoa Kinh tế & QTKD

56

2

14

35

5

Bộ môn Kinh tế cơ sở

12

0

4

8

0

Bộ môn Kế toán doanh nghiệp

17

0

2

13

2

Bộ môn QTKD mỏ

15

0

5

8

2

Bộ môn QTKD Địa chất - Dầu khí

12

2

3

6

1

Khoa Trắc địa

99

11

31

50

7

Bộ môn Trắc địa mỏ

14

1

5

6

2

Bộ môn Trắc địa công trình

15

4

6

5

0

Bộ môn Trắc địa cao cấp

15

2

3

8

2

Bộ môn Trắc địa bản đồ

12

0

4

7

1

Bộ môn Trắc địa phổ thông

13

2

3

6

2

Bộ môn Địa chính

12

0

3

9

0

Bộ môn Đo ảnh và viễn thám

17

2

7

8

0

Tổ máy Trắc địa

1

0

0

1

0

Khoa Xây dựng

34

1

1

9

19

4

Bộ môn Xây dựng CT ngầm và mỏ

14

1

1

5

6

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bộ môn Xây dựng hạ tầng cơ sở

8

0

1

6

1

Bộ môn Kỹ thuật xây dựng

12

0

3

7

2
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THÔNG BÁO
Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học
Năm học 2014-2015
Nội dung
Học phí hệ chính quy chương trình
I đại trà năm học 2014-2015
1 Tiến sỹ
2 Thạc sỹ
Khóa 27, 28
Khóa 29
3 Đại học
4 Cao đẳng
5 Đại học, Cao đẳng
Học phí hệ chính quy chương trình
II khác năm học 2014-2015
1 Học phí Chương trình tiên tiến khóa 1, 2, 3
2 Học phí Chương trình tiên tiến khóa 4
Đối với môn học bằng tiếng Việt
Đối với môn học bằng tiếng Anh do giảng viên trong
nước giảng dạy
Đối với môn học bằng tiếng Anh do giảng viên nước
ngoài giảng dạy
Học phí hệ vừa học vừa làm tại trường
III năm học 2014-2015
1 Đại học
IV Tổng thu năm 2013
1 Từ ngân sách
2 Từ học phí, lệ phí
3 Từ nghiên cứu khoc học và chuyển giao công nghệ
4 Từ nguồn khác

TT

Đơn vị tính

Học phí 1SV/năm

triệu đồng/năm
triệu đồng/tín chỉ
triệu đồng/tín chỉ
triệu đồng/tín chỉ
triệu đồng/năm
triệu đồng/năm
triệu đồng/tín chỉ

16

triệu đồng/năm
triệu đồng/tín chỉ
triệu đồng/tín chỉ

0,365
0,325
6,5
5,2
0,198

18
0,21
0,43

triệu đồng/tín chỉ
0,65
triệu đồng/tín chỉ
triệu đồng/năm
triệu đồng/năm
tỷ đồng
tỷ đồng
tỷ đồng
tỷ đồng
tỷ đồng

7,2
227
77,9
136,6
3,6
8,9

Người lập biểu

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2014
HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

(đã ký)

Phạm Thị Thu Thủy

PGS.TS Lê Hải An

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tr.ĐH Mỏ - Địa chất

BIỂU TỔNG HỢP
Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học
Năm học 2014-2015
(Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
- Hình thức công khai: Tại trường và trên website
- Địa chỉ web: humg.edu.vn
- Thông tin người lập biểu: Điện thoại: 04. 38389633 Email:hanhchinhtonghop@humg.edu.vn
Nội dung

STT
1

Số ngành trường đang đào tạo

Đơn vị
tính

Tổng số

ngành

1.1 Đại học

ngành

39

1.2 Cao đẳng

ngành

9

2

Số ngành trường đã công bố chuẩn đầu ra

ngành

2.1 Đại học

ngành

37

2.2 Cao đẳng

ngành

9

3

Diện tích đất của trường

ha

4254

4

Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo

m2

30060

4.1 Diện tích giảng đường/phòng học

m2

15000

4.2 Diện tích thư viện

m2

1600

4.3 Diện tích phòng thí nghiệm

m2

4200

4.4 Diện tích nhà xưởng thực hành

m2

480

2

10025

5

Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường

m

6

Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn

người

687

6.1 Giáo sư

người

1

6.2 Phó giáo sư

người

47

6.3 Tiến sỹ

người

170

6.4 Thạc sỹ

người

377

6.5 Chuyên khoa Y cấp I + II

người

6.6 Đại học

người

6.7 Cao đẳng

người

6.8 Trình độ khác

người

92

người

18091

7.1 Nghiên cứu sinh

người

142

7.2 Cao học

người

2424

7.3 Chuyên khoa Y cấp II

người

7.5 Chuyên khoa Y cấp I

người

7.4 Đại học

người

13947

7.6 Cao đẳng

người

1578

7.7 Trung cấp chuyên nghiệp

người

7

Tổng số học viên, sinh viên, học sinh hệ chính quy

8

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên

9

%

85,6

Tổng thu năm 2013

tỷ đồng

227

9.1 Từ ngân sách nhà nước

tỷ đồng

77,9

9.2 Từ học phí, lệ phí

tỷ đồng

136,6

9.3 Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

tỷ đồng

3,6

9.4 Từ nguồn khác
tỷ đồng
8,9
Lưu ý: Các TSKH và Tiến sỹ nếu đã tính trong mục Giáo sư (6.1), Phó giáo sư (6.2) thì không tính
trong mục Tiến sỹ (6.3) nữa.
Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2014
HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)
PGS.TS Lê Hải An

