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Ddo t4o, trong n[m hgc 2017 - 2018 Trucrng Dai hgc Mo - Dia ch6t ti6p tpc thr,rc hi6n t6t
c5c quy dinh tpi Th6ng

tv

0912009,/TT-BGDDT, cU thi5 nhu sau:

I. C6ng khai cam t<6t ctr6t tugnrg

t.

girflo dBc v]r ch6t

lugng gi6o dgc thlrc t6

Ctic chudn cffiu ro

Nhd trudng d5 x6y dung chi6n lugc ph6t trir5n Trudng D4i hoc M6 - Dia ch6t

giai do4n 2008 - 2020 vd tAm nhin d6n 2030, dugc BQ Gi6o dpc vd Edo t4o ph6 duyqt
th6ng 312009 vd ban hdnh thgc hiQn tt thdng 612009,trong d6 c6 d€ ra c5c y€u cAu ve
chAt lucr-ng ddo t4o cria Trudng. Ndm 2015, OC Aap ring y6u cAu cria tinh hinh mdi, d5p

ring nhu cAu ngdy cdng cao cria xd hQi, Nha trudng da ti6n hdnh rd so6t, di€u chinh

chi6n lugc ph6t triOn Trudng vdi nQi dung chinh ld thay d6i mqc ti6u ph6t tri€n
"Trudng D4i hqc dinh hudng nghiCn cfu" thdnh "Trudng Dai hgc dinh hudng ring
dung" (theo Quytit rllnh sO l2STIQD-MDC ngiry l9ll0l20I5).

N[m hgc 2016 - 2017, Nhd trudng

da ti6n hdnh rd so6t chuong trinh ddo.t4o,

chuAn dAu ra c6c ngdnh ddo t4o cho phir hgrp vdi tli6u kiQn thqc t.5 cria Trubng vd nhu
cAu x5 hQi. Trudng dd ban hdnh Quy itinh ChuAn dAu ra c6c chuy6n ngdnh ddo tao h0

quy (theo Quy6t dinh sO I975|QD-MEC ngiry 2211012016) vd Quy dinh
ChuAn dAu ra ngo4i ngt, ChuAn dAu ra tin hgc cho sinh viOn d4i hqc hQ chfnh quy, ddo
tpo theo hQ thdng tin chi (theo Quy6t tlinh sO 1396/QD-MDC ngdy 2411012017).
i14i hgc chfnh

Theo iI6, sinh vi6n ciic chuy6n ngdnh cria Trudng Eai hgc M6 - Dia ch6t sau khi
.1,.

t6t nghiQp ra trudng c6 bin linh chfnh tri, ph6m chdt dpo dric, sric kho6, ndng luc, trinh
dQ

chuydn m6n tron$ linh vgc chuyOn ngdnh ddo t4o, t16p ung c6c y€u cAu c6ng nghiQp

ho6, hiQn dai ho6 d6t nudc; c6

khi ndng qu6n ly, thit5t

ki5, giSm s6t, tO

chtic chi dpo thi

cdngvd tham gia nghiOn cr?u khoa hoc trong c6c linh vuc chuy6n ngdnh dugc cldo t4o;
,dim b6o dugc c6c ti6u chu6n

vA.

chuy6n-mdn,. nghiQp vp, gi5o dUc th€ chAt, ngo4i ngfr

do BQ Gi6o dqc vd Ddo tpo quy dinh vd ti0u chuAn v€ gi6o duc qu6c phdng do li6n BQ

Gi6o dpc vd Ddo t4o vd BQ Qu6c phdng quy dinh.

2. Về tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp năm học 2015-2016 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. Ngày 08/6/2017, Nhà trường đã tổ chức Ngày hội việc làm sinh
viên. Tại Ngày hội việc làm đã có 80 đơn vị đăng ký tuyển dụng và 74 đơn vị tuyển
dụng trực tiếp; nhà tuyển dụng là các Công ty, Tổng công ty, các Tập đoàn kinh tế
trong cả nước, đã có khoảng 6.590 cơ hội việc làm cho sinh viên, trong đó ngành có
nhu cầu tuyển dụng nhiều nhất là kỹ thuật viên (tốt nghiệp hệ cao đẳng các ngành
khối kỹ thuật) (5.127), ngành quản trị kinh doanh (191), mạng máy tính (115); ngành
có nhu cầu tuyển dụng ít là ngành địa chất (Địa chất công trình - Địa chất thủy văn:
3, Địa chất công trình - Địa kỹ thuật: 4), Xây dựng công trình ngầm và mỏ (5), Địa
sinh thái và Công nghệ môi trường (6). Năm 2017, số lượng vị trí việc làm tăng gấp
5 lần so với năm 2016 nguyên nhân là do một số đơn vị tuyển làm việc bán thời gian
(392 vị trí) và nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực đi làm việc tại Nhật Bản tăng cao.
Sau Hội chợ việc làm còn có nhiều Công ty, Doanh nghiệp tư nhân gửi nhu cầu
tuyển dụng các tân cử nhân, tân 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.

11.84%
45.54%
42.62%

SVTN có việc làm đúng chuyên ngành
SVTN có việc làm không đúng chuyên ngành
SVTN chưa có việc làm

Hình 1. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm năm 2016
Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp năm 2016 có việc làm đúng chuyên ngành khá cao,
đặc biệt các ngành như Công nghệ thông tin (56,15%), Kế toán (57,82%), Quản trị
kinh doanh (94,87%), Kỹ thuật Điện - Điện tử (61,02%), Kỹ thuật Điều khiển và Tự
động hóa (57,78%), Kỹ thuật Cơ khí (56,76%)… Sinh viên sau khi ra trường có khả
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năng và trình độ, đáp ứng khá tốt yêu cầu của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, một số
ngành có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm khá cao nhưng tỷ lệ có việc làm đúng
chuyên ngành không cao như Kỹ thuật dầu khí (tỷ lệ có việc làm: 94,25%, tỷ lệ có
việc làm đúng chuyên ngành: 24,5%), Công nghệ kỹ thuật hóa học (tỷ lệ có việc làm:
88,89%, tỷ lệ có việc làm đúng chuyên ngành: 12,82%), Kỹ thuật Địa vật lý (tỷ lệ có
việc làm: 91,6%, tỷ lệ có việc làm đúng chuyên ngành: 21,59%)… Nguyên nhân do
trong năm vừa qua ngành dầu khí thế giới và trong nước nói chung có nhiều biến
động, các doanh nghiệp khai thác, chế biến, kinh doanh dầu khí thu hẹp quy mô sản
xuất, cắt giảm nhân sự; do đó ảnh hưởng đến đầu ra của các ngành này. Tuy nhiên,
sinh viên tốt nghiệp các ngành này có chất lượng đầu vào và đầu ra khá tốt nên việc
tìm kiếm việc làm không quá khó khăn, đáp ứng tốt yêu cầu của doanh nghiệp và
thậm chí nhiều sinh viên đã được bố trí vào các vị trí quan trọng trong các cơ quan,
doanh nghiệp.
Về vị trí việc làm: sinh viên tốt nghiệp làm việc trong khu vực tư nhân là chủ
yếu (chiếm trên 60%), tiếp đến là các công ty liên doanh với nước ngoài; khu vực
Nhà nước chủ yếu là các doanh nghiệp có vốn Nhà nước như Tập đoàn Công nghiệp
Than Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tổng công ty
Đông Bắc, một số viện nghiên cứu…; sinh viên làm việc trong các cơ quan nhà
nước, hành chính sự nghiệp chiếm tỉ lệ rất ít.
Nhà trường cũng tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ tìm kiếm việc làm
cho sinh viên như phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức tuyển dụng trực tiếp tại
Trường giúp sinh viên tìm được việc làm đúng chuyên ngành đào tạo: Tập đoàn Hoa
Sen (5 sinh viên được tuyển dụng), Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp (8
sinh viên được tuyển dụng), Công ty Holcim Việt Nam (11 sinh viên được tuyển
dụng), Công ty SAMSUNG Việt Nam (31 sinh viên được tuyển dụng), Nhà máy Ô tô
VEAM Việt Nam (26 sinh viên được tuyển dụng); xây dựng bộ dữ liệu về sinh viên
tốt nghiệp (số điện thoại, email liên hệ) gửi cho các cơ quan, doanh nghiệp có nhu
cầu tuyển dụng; gửi thông tin cho sinh viên tốt nghiệp qua email của sinh viên, đăng
thông tin trên website, facebook, bảng tin, giúp đỡ sinh viên hoàn thiện hồ sơ tuyển
dụng, viết giấy giới thiệu đến doanh nghiệp cần tuyển dụng đó đến tham gia ứng
tuyển; phối hợp với Trung tâm giới thiệu việc làm của Đoàn Thanh niên Cộng sản
Hồ Chí Minh, Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội…mở ra nhiều cơ hội việc làm
cho sinh viên. Đồng thời, Nhà trường tăng cường quan hệ, xây dựng và ký kết các
thỏa thuận hợp tác với một số doanh nghiệp lớn liên quan đến ngành đào tạo của
Trường để sinh viên có thể đến tham quan, kiến tập, thực tập ngành nghề và tuyển
dụng việc làm sau khi tốt nghiệp. Phối hợp đào tạo, bồi dưỡng sinh viên theo hướng
yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.
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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 874, trong đó có 668 cán bộ
giảng dạy (2 GS, 56 PGS, 218 Tiến sĩ, 396 Thạc sĩ, 54 Cử nhân). Trong năm 2017,
Nhà trường đã cử 28 cán bộ đi học tập trong nước trong đó có 10 học viên cao học và
18 nghiên cứu sinh; cử đi đào tạo ở nước ngoài là 22 cán bộ trong đó có 01 học viên
cao học, 20 nghiên cứu sinh và 01 cán bộ nghiên cứu sau tiến sĩ. Cử đi đào tạo cao cấp
lý luận chính trị cho 01 cán bộ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho 249 cán bộ. Đội
ngũ cán bộ này góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường
trong thời gian tới.
2. Về cơ sở vật chất
 Nhà trường đã có quy hoạch xây dựng cơ sở vật chất trên diện tích đất hiện
có. Dự án Đầu tư xây dựng Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu Đô thị Đại học đã được
Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt theo Quyết
định số 7819/QĐ-BGDĐT ngày 27/10/2009 với tổng mức đầu tư là 190,407 tỷ đồng
(trong đó chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng: 66,156 tỷ đồng) có diện tích sử dụng
đất 23,6 ha trên địa bàn của 3 phường Cổ nhuế 2, Xuân Đỉnh, Đức Thắng. Thời gian
thực hiện dự án là 2015 - 2019, được điều chỉnh theo Quyết định số 2041/QĐ-BGDĐT
ngày 15/6/2016. Năm 2017, đã thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng với diện tích đất
đã được thu hồi theo quyết định của UBND quận Bắc Từ Liêm là 7ha/123 hộ dân và 1
tổ chức (UBND phường) nằm trên địa giới hành chính phường Cổ Nhuế 2 (5ha/60 hộ
dân), phường Xuân Đỉnh (2ha/63 hộ dân). Nhà trường cùng với UBND phường Xuân
Đỉnh đã thực hiện đo đạc, kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất của 23 hộ dân với diện
tích 1ha thuộc địa giới hành chính phường Xuân Đỉnh làm cơ sở lập phương án đền
bù. Dự kiến đến 31/11/2017 sẽ hoàn thành đền bù, giải phòng mặt bằng khu vực này.
 Các phòng thí nghiệm trong những năm qua luôn được tăng cường các thiết
bị hiện đại phục vụ cho đào tạo và NCKH. Năm 2017, Nhà trường đã triển khai thực
hiện dự án tăng cường thiết bị phòng học với kinh phí 3,36 tỷ đồng từ nguồn Ngân
sách Nhà nước; mua sắm máy tính phòng học ngoại ngữ với kinh phí gần 200 triệu
đồng; mua sắm dụng cụ vật tư máy quang phổ phát xạ Plasma thuộc Trung tâm Phân
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tích, Thí nghiệm Công nghệ cao với kinh phí gần 600 triệu đồng; mua sắm dụng cụ,
vật tư, hóa chất thí nghiệm là 869 triệu đồng.
Đồng thời, Nhà trường đang triển khai thực hiện 02 dự án tăng cường năng lực
nghiên cứu PTN, đó là: Dự án Hiện đại hóa trang thiết bị giảng dạy và nghiên cứu cho
ngành Trắc địa - Bản đồ, Tuyển khoáng (theo Quyết định số 2935/QĐ-BGDĐT ngày
23/8/2016) với tổng mức đầu tư là 20.675.266.000 đồng và Dự án tăng cường năng lực
nghiên cứu Phòng thí nghiệm Cơ Điện với tổng mức đầu tư là 8.400.000.000 đồng
(theo Quyết định số 5457/QĐ-BGDĐT ngày 16/11/2016). Hai dự án này hoàn thành sẽ
góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường.
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.
 Hiện nay toàn Trường có Trung tâm Phân tích thí nghiệm công nghệ cao
cùng với 36 phòng thí nghiệm, trong đó: Khoa Trắc địa, Bản đồ và Quản lý đất đai: 08
phòng, Khoa Khoa học và Kỹ thuật địa chất: 08 phòng, Khoa Cơ - Điện: 05 phòng,
Khoa Dầu khí: 05 phòng, Khoa Khoa học cơ bản: 02 phòng, Khoa xây dựng: 01
phòng, Khoa Môi trường: 01 phòng, Khoa CNTT: 01 phòng, Khoa Kinh tế và QTKD:
01 phòng, Khoa Mỏ: 04 phòng.
Tình hình hoạt động các phòng thí nghiệm trong toàn trường khá hiệu quả, có
các phòng hoạt động liên tục, hết công suất như: PTN Vật lý, PTN Hóa học, PTN và
Xưởng thực hành Kỹ thuật Điện - Điện tử, PTN Kỹ thuật cơ khí -Thủy lực, PTN Địa
tin học, PTN Địa chất công trình phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu
khoa học.
Bên cạnh đó, Nhà trường cũng 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 Việt Nam, 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 2016
- Thu từ ngân sách:

73,73 tỷ đồng
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- Tit hgc phi,
-

Tt NCKH

lQ

phi:

169 ty d6ng

vd chuy6n giao cdng nghQ:

- Tir neudn kh6c:

12,8

6' il6ng

21,6

ti rl6ng

IV. VA hinh thrfrc vir tlia tli6m cdng khai
a r

,

,A

t /

Tdt ch c6c thdng bito,b6o c6o t6ng k0t, b6o c6o HQi nghf CBVC, c6ng t6cth5ng,
cdng t6c quy, lich cdng t6c tuAn, chi6n lugc ph6t tritin Truong, guy chiS chi ti€u nQi b0,
k6 ho4ch tdi chinh dAu ndm, cric quytit ttinh vd quy ilinh cria Nhd trudng dAu dugc cOng

khai trong pham vi todn trudrng. Chc titi liQu tr6n d6u dugc in 6n vd grii di5n c6c don vi
trong Truong vd luu o bQ phfln vdn thu, luu trfr cria Trudng.

Kdm theo vdn bdn ndy ld bi6u m6u tdng hqp theo quy dinh cria B0 Gi6o dgc vd

Daotao.i.WL
Noi nhQn:
- Nhu kinh grii;

- Ban Gi6m hi0u;
- Website Trudng;

Tnt,(]flG

- Luu: HCTH.

gt
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
Biểu mẫu 20

THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo
của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2017 - 2018
(Kèm theo Báo cáo số 709/BC-MĐC ngày 30 tháng 11 năm 2017
của Trường Đại học Mỏ - Địa chất)
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 120 m2.
56 CBGD (trong đó có 7 PGS, 21 TS, 32 ThS, 3 ĐH)
- 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 và 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, bao gồm:
Kiến thức giáo dục đại cương
Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam và
Tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức về khoa học cơ bản, làm
nền tảng cho những kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành
sau này; có sức khỏe và những kiến thức cần thiết đáp ứng
yêu cầu học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Kiến thức cơ sở ngành
Nắm vững các kiến thức cơ sở về toán; các kiến thức cơ bản
về hình học và vẽ kỹ thuật; các kiến thức cơ bản về địa chất
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mỏ và cấu tạo đặc điểm cơ bản của các khoáng sản mỏ.
Kiến thức chuyên ngành
Nắm vững những kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật mỏ, đặc
biệt là công tác thiết kế và quản lý điều hành hoạt động sản
xuất mỏ.
* Về kỹ năng:
Kỹ năng cứng
- Có kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để có thể thích
ứng tốt với những công việc khác nhau thuộc lĩnh vực rộng
của ngành Kỹ thuật mỏ và chuyên ngành Khai thác mỏ.
- Có khả năng áp dụng kiến thức cơ sở, kiến thức cơ sở ngành
và chuyên ngành để khảo sát, mô tả, phân tích, thiết kế, mô
phỏng, xây dựng và đánh giá các giải pháp hệ thống/quá
trình/sản phẩm kỹ thuật mỏ.
- Có khả năng ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong hoạt
động khoa học kỹ thuật mỏ nhằm nâng cao hiệu quả kinh
doanh và sản xuất.
Kỹ năng mềm
- Chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học: Phù hợp với yêu cầu của
Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT về khung năng lực ngoại
ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và Thông tư số 03/2014/TTBTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông, cụ thể khi sv tốt
nghiệp phải đạt trình độ bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ VN
và chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản.
- Tính chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân: có tính năng
động, sáng tạo, nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc;
Có khả năng lập luận, phân tích và giải quyết vấn đề; có khả
năng tự bồi dưỡng, nắm bắt được các tiến bộ khoa học kỹ
thuật và ý thức học suốt đời.
- Làm việc theo nhóm: Có kỹ năng làm việc hiệu quả theo
nhóm; kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình,
thảo luận, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hỗ trợ
hiện đại.
Vị trí làm việc sau Sinh viên tốt nghiệp có năng lực, có cơ hội làm việc trong các
khi tốt nghiệp ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị phát triển và hoạt động khai thác mỏ
trong và ngoài nước.
trình độ
Các đơn vị hành chính sự nghiệp tại các Bộ, các Sở ban ngành
liên quan tới lĩnh vực mỏ (điển hình như Bộ Tài nguyên &
Môi trường, Bộ Công thương, Bộ Lao động thương binh & Xã
hội,... các sở Tài nguyên & Môi trường, sở Công thương,...),
các đơn vị làm công tác tư vấn hoặc nghiên cứu (các công ty
tư vấn thiết kế, các viện nghiên cứu).
Kỹ sư chuyên ngành Khai thác mỏ cũng có thể làm việc trong
các đơn vị đào tạo (các trường Đại học, Cao đẳng và Trung
cấp).

2. Ngành: Kỹ thuật tuyển khoáng
STT Nội dung
I
Điều kiện tuyển sinh

Hệ đào tạo chính quy
Theo quy chế

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

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 với diện tích
225 m2, PTN Cơ học vật liệu và công trình với diện tích 95m2
56 CBGD (trong đó có 7 PGS, 21 TS, 32 ThS, 3 ĐH)
- 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 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.
* 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 giải
quyết sáng tạo các vấn đề kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực
tuyển khoáng.
* Về kỹ năng:
Kỹ năng cứng
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 chất lượng sản phẩm.
Kỹ năng mềm
- Chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học: Phù hợp với yêu cầu của
Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT về khung năng lực ngoại
ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và Thông tư số 03/2014/TTBTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông, cụ thể khi sv tốt
nghiệp phải đạt trình độ bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ VN
và chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản.
- 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. Được trang bị kiến thức cơ bản về pháp luật; bổ sung
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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.
Vị trí làm việc sau - Vận hành tốt các thiết bị công nghệ chính thuộc xưởng tuyển
khi tốt nghiệp ở các khoáng và chỉ huy vận hành sản xuất trong dây chuyền.
- Là nhân viên thuộc phòng KCS (kiểm tra chất lượng sản
trình độ
phẩm) thuộc các mỏ hoặc xưởng tuyển, phụ trách công tác lấy
mẫu;
- Thực hiện chính các công việc thí nghiệm - nghiên cứu về
Tuyển khoáng;
- Là cán bộ giảng dạy thuộc 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

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

Hệ đào tạo chính quy
Theo quy chế
Có 08 PTN: PTN Địa kỹ thuật công trình (DT: 75 m2), PTN
Địa chất học (DT: 100 m2), PTN Khoáng thạch (DT: 293
m2), PTN Triển khai công nghệ thăm dò và phân tích trọng sa
(DT: 60 m2), PTN Khoáng sản (DT: 100 m2), PTN Nguyên
liệu khoáng (DT: 140 m2), PTN Địa chất thủy văn (DT: 140
m2) và phòng Bảo tàng Địa chất (450 m2)
80 CBGD (trong đó có 11 PGS, 25 TS, 42 ThS, 13 ĐH)
- 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:
Kiến thức giáo dục đại cương

ngoại ngữ đạt được

Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và
tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức về khoa học cơ bản, trong
đó có toán, vật lý và hóa học làm nền tảng cho những kiến
thức cơ sở ngành và chuyên ngành sau này; có sức khỏe và
những kiến thức cần thiết đáp ứng yêu cầu học tập, xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc.
Kiến thức cơ sở ngành
Nắm vững các kiến thức cơ sở về địa chất như địa chất đại
cương, địa chất cấu tạo, tinh thể khoáng vật, thạch học, địa
mạo, địa vật lý, khoáng sản đại cương,…và các phương pháp
nghiên cứu.
Kiến thức chuyên ngành
Nắm vững những kiến thức chuyên sâu về địa chất, các
phương pháp nghiên cứu địa chất trong phòng và ngoài trời,
am hiểu và nắm vững các kiến thức chung về địa chất, khoáng
sản, các phương pháp tìm kiếm và thăm dò khoáng sản, các
yêu cầu công nghiệp và các lĩnh vực chính có sử dụng khoáng
sản; Các kiến thức chuyên sâu về khoáng vật nguồn gốc, thạch
luận và địa hóa môi trường, địa kiến tạo, cấu trúc địa chất,
kiến trúc trường quặng, toán địa chất và địa thống kê,…
* Về kỹ năng:
Kỹ năng cứng
- Có kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để có thể thích
ứng tốt với những công việc khác nhau thuộc lĩnh vực nghiên
cứu địa chất.
- Có khả năng áp dụng các kiến thức cơ sở toán, vật lý, hóa
học, khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành
để triển khai công tác đo vẽ bản đồ địa chất, điều tra đánh giá
tài nguyên khoáng sản và tìm kiếm, thăm dò các mỏ khoáng
sản rắn; các nghiên cứu chuyên sâu về cấu trúc kiến tạo,
khoáng sản, thạch luận các đá magma, trầm tích và biến chất,
dự báo tài nguyên khoáng sản rắn.
- Có khả năng ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong nghiên
cứu địa chất nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc.
Kỹ năng mềm
- Chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học: Phù hợp với yêu cầu của
Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT về khung năng lực ngoại
ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và Thông tư số 03/2014/TTBTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông, cụ thể khi sv tốt
nghiệp phải đạt trình độ bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ VN
và chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản.
- Tính chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân: có tính năng
động, sáng tạo, nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc;
có khả năng lập luận, phân tích và giải quyết vấn đề; có khả
năng tự bồi dưỡng, nắm bắt được các tiến bộ khoa học kỹ
thuật và ý thức học suốt đời.
- Làm việc theo nhóm: có kỹ năng làm việc hiệu quả theo
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nhóm; kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình,
thảo luận, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện
đại.
Vị trí làm việc sau - Có khả năng công tác tại các đơn vị Tư vấn thiết kế xây
khi tốt nghiệp ở các 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 độ
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

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: 60 m2), PTN Công nghệ Địa
chính (DT: 50 m2), PTN Công nghệ mới Trắc địa công trình
(DT: 52 m2), PTN Trắc địa cao cấp (DT: 75 m2), PTN Trắc
địa mỏ (DT: 86 m2), PTN Công nghệ Bản đồ (DT: 60 m2),
PTN Đo ảnh số (DT: 120 m2), PTN Bản đồ số địa hình (DT:
110 m2) và Tổ máy Trắc địa
94 CBGD (trong đó có 10 PGS, 38 TS, 52 ThS, 4 ĐH)
- 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 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.
- Có khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc.
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Mục tiêu kiến thức, * Về kiến thức:
kỹ năng, trình độ - Hoàn thành chương trình đào tạo chuyên ngành Trắc địa-Bản
đồ được thiết kế theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và
ngoại ngữ đạt được
Đào tạo, bao gồm:
Kiến thức giáo dục đại cương
Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam và
Tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức về khoa học cơ bản, đặc
biệt là Toán học, làm nền tảng cho những kiến thức cơ sở
ngành và chuyên ngành sau này; có sức khỏe và những kiến
thức cần thiết đáp ứng yêu cầu học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc.
Kiến thức cơ sở ngành
Nắm vững các kiến thức cơ sở về trắc địa cơ sở, hình dạng
kích thước Trái đất, các hệ tọa độ và các phép chiếu biểu diễn
bề mặt trái đất lên mặt phẳng, các kiến thức về lý thuyết sai
số, xử lý số liệu trắc địa, trắc địa cao cấp, nguyên lý số bình
phương nhỏ nhất, các phương pháp đo đạc xác định vị trí điểm
trên bề mặt trái đất, hệ thống thông tin đất đai, cơ sở bản đồ và
vẽ bản đồ, máy trắc địa…
Kiến thức hướng chuyên sâu
- Nắm được các kiến thức cơ bản về các đặc trưng hình học và
vật lý của Trái đất. Các phương pháp xác định hình dáng kích
thước và thế trọng trường của Trái đất. Các máy móc thiết bị
dùng để thu nhận thông tin về hình dáng, kích thước, thế trọng
trường Trái đất và định vị điểm. Lý thuyết và kỹ thuật xây
dựng các hệ thống tọa độ và độ cao Quốc gia. Các công nghệ
mới đã và đang được sử dụng trong thu thập thông tin trong
trắc địa và khả năng ứng dụng của chúng trong điều kiện Việt
Nam. Kỹ năng ứng dụng tín hiệu của các hệ thống vệ tinh
định vị và dẫn đường toàn cầu trong định vị cũng như phục vụ
các nghiên cứu khác về Trái Đất và khí quyển. Các kiến thức
về đo đạc trên biển. Lý thuyết về các phương pháp xử lý số
liệu trong. Các phương pháp cũng như quy trình đo đạc để
thành lập bản đồ các loại. Đo đạc và xử lý số liệu trong trắc
địa công trình.
- Nắm vững những kiến thức chuyên sâu về: trắc địa mỏ lộ
thiên và mỏ khai thác vật liệu xây dựng, trắc địa trong xây
dựng công trình ngầm và mỏ, trắc địa mỏ hầm lò, hình học
hóa khoáng sản có ích, dịch chuyển và biến dạng đất đá trong
khai thác mỏ, xây dựng cơ sở dữ liệu GIS mỏ địa chất, cơ sở
toán học mô hình hóa khoáng sản, tin học ứng dụng trong trắc
địa mỏ, tiếng anh chuyên ngành, trắc địa công trình thành phố
công nghiệp, trắc địa công trình giao thông thủy lợi, đo vẽ bản
đồ công trình ngầm đô thị, quan trắc dịch chuyển biến dạng
công trình.
- Nắm vững những kiến thức chuyên sâu về: địa tin học trong
quản lý đất đai, quan trắc và dự báo tai biến thiên nhiên môi
trường bằng công nghệ viễn thám và GIS, bảo vệ môi trường
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khai thác khoáng sản, quy hoạch và quản lý môi trường, xây
dựng cơ sở dữ liệu GIS môi trường, nghiên cứu tài nguyên
môi trường bằng kỹ thuật địa tin học, đánh giá tác động môi
trường bằng phương pháp mô hình hóa GIS, phân tích không
gian cho quản lý sử dụng đất, xử lý ảnh viễn thám với các
phần mềm thông dụng, ứng dụng phần mềm GIS trong phân
tích dữ liệu môi trường, phân tích thống kê bằng phần mềm
SPSS và R, địa lý tự nhiên Việt Nam.
* Về kỹ năng:
Kỹ năng cứng
- Có kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để có thể thích
ứng tốt với những công việc khác nhau thuộc lĩnh vực rộng
của ngành kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ.
- Có khả năng áp dụng kiến thức cơ sở toán, khoa học cơ bản,
kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành để khảo sát, mô tả,
phân tích và xử lý các số liệu, các thông tin thu thập được từ
các phương pháp đo đạc khác nhau.
- Có khả năng lập trình và sử dụng thành thạo các phần mềm
xử lý số liệu trắc địa phục vụ cho mục đích sản xuất cũng như
nghiên cứu khoa học; Có khả năng ứng dụng các công nghệ
hiện đại, tiên tiến như hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu
(GNSS), Hệ thống thông tin địa lý (GIS), Viễn thám (RS)
nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng của các sản phẩm trắc địa
bản đồ.
Kỹ năng mềm
- Chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học: Phù hợp với yêu cầu của
Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT về khung năng lực ngoại
ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và Thông tư số 03/2014/TTBTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông, cụ thể khi sv tốt
nghiệp phải đạt trình độ bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ VN
và chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản.
- Tính chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân: có tính năng
động, sáng tạo, nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc;
có khả năng lập luận, phân tích và giải quyết vấn đề; có khả
năng tự bồi dưỡng, nắm bắt được các tiến bộ khoa học kỹ
thuật và ý thức học suốt đời.
- Làm việc theo nhóm: có kỹ năng làm việc hiệu quả theo
nhóm; kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình,
thảo luận, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện
đại.
Vị trí làm việc sau Sinh viên học theo ngành Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ có khả
khi tốt nghiệp ở các năng làm việc tại các cơ quan sản xuất cũng như các cơ quan
nghiên cứu khoa học về trắc địa:
trình độ
- Các cơ quan Nhà nước từ Trung ương tới địa phương trong
lĩnh vực Trắc địa - Bản đồ hoặc liên quan tới trắc địa - bản đồ.
- Các Viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực trắc địa bản đồ và có thể
làm công tác giảng dạy về trắc địa bản đồ ở các trường trung
học, cao đẳng và đại học trong cả nước.
- Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam.

- Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
- Tổng cục Biển và Hải đảo
- Cục Bản đồ - Bộ Tổng tham mưu - Bộ Quốc phòng
- Cục Viễn thám quốc gia.
- Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh thành.
- Các công ty đo đạc công trình, địa chính…
- Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường.
- Các tổng công ty, công ty về xây dựng, giao thông, thủy lợi…
- Các đơn vị có sử dụng dữ liệu trắc địa đặc biệt là dữ liệu
không gian (đo vệ tinh).
- Các công ty, tổng công ty về xây dựng, giao thông, thủy lợi…
- Các công ty đo đạc địa chính.
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
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 vật lý với diện tích 86 m2
62 CBGD (trong đó có 8 PGS, 26 TS, 28 ThS, 8 ĐH)
- 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 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.
* Về kiến thức:
Hoàn thành chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Địa vật lý
được thiết kế theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và
Đào tạo, bao gồm:
Kiến thức giáo dục đại cương
- Có kiến thức về khoa học cơ bản, đặc biệt là Toán học và
Vật lý, làm nền tảng cho những kiến thức cơ sở ngành và
chuyên ngành sau này;
- Có hiểu biết về các môn thuộc lĩnh vực lý luận - chính trị
như: Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac - Lê Nin, Tư tưởng Hồ
Chí Minh.
Kiến thức cơ sở ngành
Nắm vững các kiến thức cơ sở vật lý - địa chất của các
phương pháp Địa vật lý; kiến thức chung về máy móc thiết bị
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phục vụ công tác đo đạc trong Địa vật lý; các kiến thức cơ bản
về kỹ thuật lập trình; ngôn ngữ lập trình và xử lý số liệu cơ
bản nhằm phục vụ công tác xử lý số liệu Địa vật lý trong các
môn học chuyên ngành sau này.
Kiến thức chuyên ngành
- Nắm vững những kiến thức chuyên sâu về các phương pháp
Địa vật lý.
- Biết sử dụng các máy móc, thiết bị đo ghi số liệu Địa vật lý.
- Biết sử dụng các ngôn ngữ lập trình, phần mềm chuyên dụng
vào xử lý số liệu Địa vật lý.
- Biết cách áp dụng kiến thức chuyên sâu về các phương pháp
Địa vật lý, sử dụng máy móc thiết bị và các phần mềm xử lý
để tìm kiếm khoáng sản có ích, minh giải cấu trúc địa chất,
khảo sát địa chất nền móng công trình và giải quyết các vấn đề
môi trường.
* Về kỹ năng:
Kỹ năng cứng
- Có kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để có thể thích
ứng tốt với những công việc khác nhau thuộc lĩnh vực Địa vật
lý.
- Có khả năng áp dụng kiến thức chuyên môn trong tìm kiếm
khoáng sản có ích, minh giải cấu trúc địa chất, khảo sát địa
chất nền móng công trình, tai biến địa chất và giải quyết các
vấn đề môi trường.
- Có khả năng ứng dụng các phương pháp Địa vật lý, ở trình
độ cao hơn có thể đổi mới các phương pháp hoặc mở rộng đối
tượng nghiên cứu nhằm nâng cao độ tin cậy và tính chính xác
của các phương pháp Địa vật lý.
Kỹ năng mềm
- Chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học: Phù hợp với yêu cầu của
Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT về khung năng lực ngoại
ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và Thông tư số 03/2014/TTBTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông, cụ thể khi sv tốt
nghiệp phải đạt trình độ bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ VN
và chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản.
- Tính chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân: có tính năng
động, sáng tạo, nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc;
có khả năng lập luận, phân tích và giải quyết vấn đề; có khả
năng tự bồi dưỡng, nắm bắt được các tiến bộ khoa học kỹ
thuật và ý thức học suốt đời.
- Làm việc theo nhóm: có kỹ năng làm việc hiệu quả theo
nhóm; kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình,
thảo luận, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện
đại.
Vị trí làm việc sau - Sinh viên tốt nghiệp có năng lực chủ yếu làm việc trong các
khi tốt nghiệp ở các cơ quan, viện nghiên cứu, các trường chuyên về lĩnh vực Dầu
khí, Khoáng sản, Môi trường. Ngoài ra, do tính đa dạng về
trình độ
phương pháp và đối tượng nghiên cứu, sinh viên tốt nghiệp
ngành Kỹ thuật Địa vật lý còn thích hợp làm việc tại các cơ
quan có liên quan đến lĩnh vực địa chất công trình, địa chất

thủy văn.
- Cụ thể, sinh viên tốt nghiệp có khả năng đảm nhận công tác
phục vụ sản xuất và nghiên cứu khoa học trong tìm kiếm thăm
dò, khai thác dầu khí, nghiên cứu địa chất - địa vật lý biển tại
các xí nghiệp, công ty, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo thuộc
các lĩnh vực dầu khí và biển; phục vụ sản xuất, nghiên cứu
khoa học trong vẽ bản đồ địa chất, tìm kiếm và thăm dò
khoáng sản, tìm kiếm nước ngầm, phục vụ công tác đánh giá
nền móng trong xây dựng, điều tra đánh giá môi trường và tai
biến địa chất tại các cơ quan, xí nghiệp, công ty, viện nghiên
cứu, cơ sở đào tạo, bộ Khoa học và Công nghệ, bộ Tài nguyên
Môi trường, các sở Tài nguyên Môi trường, các đoàn, liên
đoàn Địa chất; phục vụ sản xuất, nghiên cứu khoa học trong
nghiên cứu các trường vật lý Trái đất, nghiên cứu tai biến địa
chất tại các Viện nghiên cứu và cơ sở sản xuất của Viện Khoa
học và Công nghệ Việt Nam, các sở Khoa học và Công nghệ,
sở Tài nguyên Môi trường, các trường Đại học Khoa học tự
nhiên.
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 Lọc - Hóa dầu (DT: 150 m2), PTN Địa chất
dầu khí (DT: 86 m2), PTN Khoan khai thác (DT: 75 m2) và
Trung tâm xử lý số liệu
62 CBGD (trong đó có 8 PGS, 26 TS, 28 ThS, 8 ĐH)
- 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:
Kiến thức giáo dục đại cương
Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê
Nin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam và Tư

tưởng Hồ Chí Minh; nắm vững và có khả năng áp dụng được
các kiến thức đại cương về toán học và khoa học tự nhiên, tạo
tiền đề cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục cơ sở ngành.
Kiến thức cơ sở ngành
Nắm vững, có khả năng áp dụng được các kiến thức cơ sở
ngành như địa chất, cơ khí,... cho việc học tập và nghiên cứu
chuyên ngành.
Kiến thức chuyên ngành
- Nắm vững các kiến thức chuyên ngành bao gồm Khoan,
Công nghệ giếng, Công nghệ mỏ, Thu gom - Vận chuyển và
Cất chứa dầu khí, Khoan khai thác nước ngầm; Khoan thăm
dò dầu khí; Khoan khảo sát phục vụ thiết kế nền móng, khoan
các giếng kỹ thuật...
- Có khả năng tham gia các nhóm nghiên cứu, thí nghiệm, lập
chương trình và tham gia thi công tối thiểu một công đoạn
trong các lĩnh vực:
- Khoan: Thiết kế profil và cấu trúc giếng; Lựa chọn bộ dụng
cụ khoan và thiết kế các chế độ công nghệ; Lập chương trình
dung dịch, chương trình khoan xiên, Trám xi măng và hoàn
thiện giếng...
- Công nghệ giếng: Lựa chọn phương án khai thác, thiết kế
các chế độ khai thác giếng; Thiết kế gọi dòng sản phẩm cho
giếng; Lựa chọn, lập phương án, thiết kế xử lý vùng cận đáy
giếng...
- Công nghệ mỏ: Qui hoạch phát triển mỏ; Lựa chọn phương
pháp và lập chương trình duy trì áp suất vỉa, chế độ khai thác;
Lập chương trình thử vỉa cho giếng thăm dò, thẩm lượng và
giếng khai thác; Lựa chọn, thiết kế các phương pháp nâng cao
thu hồi dầu...
- Thu gom, vận chuyển, cất chứa; Thiết kế các hệ thống thu
gom, xử lý sơ bộ dầu thô để phục vụ công tác vận chuyển;
Thiết lập và thiết kế các phương án vận chuyển, cất chứa dầu
khí...
- Khoan thăm dò khoáng sản rắn: Lập đề án thăm dò; Thiết kế
cấu trúc lỗ khoan; Thiết kế bộ dụng cụ lấy mẫu và chế độ
khoan,...
- Khoan khai thác nước ngầm: Lập đề án thăm dò; Thiết kế
cấu trúc giếng; Lập qui trình khoan và hoàn thiện giếng; Phục
hồi độ nhả nước của giếng,...
- Khoan thăm dò dầu khí: Thiết kế profin và cấu trúc giếng;
Lựa chọn bộ dụng cụ khoan và thiết kế các chế độ công nghệ;
Lập chương trình dung dịch, chương trình khoan xiên, chương
trình lấy mẫu lõi, mẫu chất lưu và thử vỉa; Trám xi măng và
hoàn thiện giếng,...
- Khoan khảo sát phục vụ thiết kế nền móng và khoan các
giếng kỹ thuật: Lựa chọn phương pháp, bộ dụng cụ và thiết kế
chế độ khoan; Lập phương án khảo sát; Thiết kế cấu trúc lỗ
khoan; Lập báo cáo khảo sát...
- Kiến thức về hệ thống dầu khí, đánh giá tiềm năng dầu khí
của bể trầm tích và các cấu tạo triển vọng, 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 quản lý và phát triển mỏ, cơ sở và các
giải pháp gia tăng hệ số thu hồi dầu khí, cơ sở và các phương
pháp xử lý vùng cận đáy giếng để gia tăng lưu lượng dòng, cơ
sở và các phương pháp tác động lên vỉa chứa (bơm ép nước,
khí, polymer và các phương pháp khác) để nâng cao hệ số thu
hồi dầu.
- Các kiến thức về hệ thống đo lường và chuyển đổi giữa các
hệ thống đo lường áp dụng trong ngành dầu khí.
* Về kỹ năng:
Kỹ năng cứng
- Biết cách vận dụng linh hoạt các kiến thức lý thuyết vào thực
tế sản xuất. Nhanh chóng làm quen và sử dụng thành thạo các
thiết bị công nghệ ngoài thực tế, các công nghệ kỹ thuật mới;
Chuyển đổi linh hoạt giữa các hệ đơn vị đo lường;
- Có khả năng tiếp cận và sử dụng các phần mềm chuyên
ngành như thiết kế giếng, dòng chảy, mô hình hóa mỏ, mô
phỏng khai thác, phát triển mỏ, mô phỏng vận chuyển;
- Nắm bắt và triển khai được một trong những quy trình: Lập
phương án phát triển mỏ dầu khí, phương án khoan, phương
án phai thác, phương án nâng cao hệ số thu hồi dầu, phương
án vận chuyển cất chứa dầu khí, phương án phát hiện và xử lý
sự cố; Lập báo cáo khoan, báo cáo kế hoạch phát triển mỏ;
Phân tích kết quả thử vỉa...;
- Biết sử dụng, vận hành các thiết bị phân tích, thí nghiệm
như: thiết bị thí nghiệm dung dịch, xi măng, cơ lý đá, phân
tích mẫu lõi, phân tích PVT, các thiết bị thí nghiệm về đường
ống...
- Có kỹ năng về cơ khí chế tạo, sửa chữa thiết bị và dụng cụ
khoan, khai thác, vận chuyển, cất chứa;
- Nắm vững và thực hiện các quy chế, luật và các quy định
bảo vệ tài nguyên, môi trường...
Kỹ năng mềm
- Chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học: Phù hợp với yêu cầu của
Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT về khung năng lực ngoại
ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và Thông tư số 03/2014/TTBTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông, cụ thể khi sv tốt
nghiệp phải đạt trình độ bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ VN
và chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản.
- Biết cập nhật, tích lũy kiến thức qua các phương tiện thông
tin, các tổ chức nghề trong nước và quốc tế; Ứng dụng các
kiến thức cập nhật cho công việc đang đảm nhiệm, nhanh
chóng thích ứng với những điều kiện làm việc mới;
- Làm việc theo nhóm: đảm nhận và hoàn thành tốt mọi vai trò
và vị trí trong nhóm;
- Giao tiếp: biết tiếp thu, trình bày, tạo mối quan hệ tốt với
đồng nghiệp không những trong công việc mà cả trong cuộc
sống.
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Vị trí làm việc sau Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đảm nhận công việc
khi tốt nghiệp ở các chuyên môn tại các cơ quan nghiên cứu, các công ty trong và
ngoài nước hoạt động trong các lĩnh vực dầu khí, địa chất, xây
trình độ
dựng... và một số lĩnh vực khác của nền kinh tế quốc dân.
Làm công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy tại các trường
đại học, các viện nghiên cứu và các cơ sở đào tạo chuyên
ngành.

7. Ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa 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

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 Lọc hóa dầu (DT: 150 m2)
62 CBGD (trong đó có 8 PGS, 26 TS, 28 ThS, 8 ĐH)
- 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
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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.
- Đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ (Tiếng Anh) và tin học theo quy
định hiện hành.
* Về kỹ năng:
Kỹ năng cứng
- 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.
Kỹ năng mềm
- Chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học: Phù hợp với yêu cầu của
Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT về khung năng lực ngoại ngữ
6 bậc dùng cho Việt Nam và Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT
của Bộ Thông tin và truyền thông, cụ thể khi sv tốt nghiệp phải
đạt trình độ bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ VN và chuẩn kỹ
năng sử dụng CNTT cơ bản.
- 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 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
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: Phòng thực nghiệm QTKD với diện tích 70 m2
51 CBGD (trong đó có 2 PGS, 17 TS, 32 ThS, 2 ĐH)
- 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, ý thức nghề nghiệp và trách nhiệm
công dân, có tác phong và thái độ làm việc nghiêm túc,
chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu thực tế của xã hội, đồng thời
thương xuyên cập nhật kiến thức mới và có sự sáng tạo trong
công việc.
* Về kiến thức:
Hoàn thành chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị kinh
doanh được thiết kế theo chương trình khung của Bộ Giáo dục
và Đào tạo, bao gồm:
Kiến thức giáo dục đại cương
Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MácLênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam và
tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức khoa học cơ bản như
Toán học, Tin học, Tiếng anh, làm nền tảng cho những kiến
thức cơ sở ngành và chuyên ngành sau này; có sử khỏe và
những kiến thức cần thiết đáp ứng yêu cầu học tập, xây dựng
và bảo vệ tổ quốc.
Kiến thức cơ sở ngành
Nắm vững các kiến thức cơ sở về kinh tế học (kinh tế vĩ mô,
kinh tế vi mô); các kiến thức cơ bản về kinh tế đặc biệt là kinh
doanh; luật pháp trong kinh doanh cũng như nắm chắc những
kiến thức cơ bản về thống kê kinh tế
Kiến thức chuyên ngành
Nắm vững những kiến thức chuyên môn sâu về quản trị kinh
doanh, đặc biệt biết vận dụng những kiến thức đã được trang
bị để giải quyết các vấn đề quản trị kinh doanh trên thực tế
trong điều kiện nền kinh tế thị trường cạnh tranh và có sự toàn
cầu hóa.
* Về kỹ năng:
Kỹ năng cứng
Có các kỹ năng thực hiện các công việc quản trị doanh nghiệp
như xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược và kế hoạch
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kinh doanh; lập và phân tích các dự án đầu tư; quản trị các
nguồn lực của doanh nghiệp như nhân lực, vật tư, TSCĐ…;
xây dựng các quy chế hành chính như quy chế lao động, quy
chế tiền lương, quy chế quản lý vật tư, quy chế khoán…; tổ
chức các quá trình sản xuất, quy trình quản lý doanh nghiệp;
phân tích hoạt động kinh doanh…
Kỹ năng mềm
- Chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học: Phù hợp với yêu cầu của
Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT về khung năng lực ngoại
ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và Thông tư số 03/2014/TTBTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông, cụ thể khi sv tốt
nghiệp phải đạt trình độ bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ VN
và chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản.
- Các kỹ năng mềm khác: Kỹ năng thuyết trình; kỹ năng giao
tiếp; kỹ năng làm việc và lãnh đạo nhóm…
Vị trí làm việc sau - Làm cán bộ quản trị doanh nghiệp tại các doanh nghiệp
khi tốt nghiệp ở các thuộc các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế quốc dân, trong
trình độ
đó đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công
nghiệp.
- Làm công tác tư vấn trong lĩnh vực kinh tế, quản trị doanh
nghiệp cho các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác nhau
của nền kinh tế, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong
lĩnh vực công nghiệp.
- Làm cán bộ nghiên cứu tại các viện nghiên cứu, trung tâm
nghiên cứu về kinh tế, quản trị doanh nghiệp của nền kinh tế
quốc dân.
- Làm giảng viên giảng dạy Quản trị kinh doanh tại các trường
đại học, cao đẳng.

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…
51 CBGD (trong đó có 2 PGS, 17 TS, 32 ThS, 2 ĐH)
- 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

VI

Yêu cầu về thái độ - Có phẩm chất đạo đức tốt.
học tập của người - Chấp hành chủ chương, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước.
học
- Trung thực và tuân thủ đạo đức nghề nghiệp.
Mục tiêu kiến thức, * Về kiến thức:
kỹ năng, trình độ Hoàn thành chương trình đào tạo theo chương trình khung đào
tạo ngành Kế toán được Bộ giáo dục và Đào tạo phê duyệt,
ngoại ngữ đạt được
bao gồm:
Kiến thức giáo dục đại cương
Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam và
tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức khoa học cơ bản như
Toán học, Tin học, Tiếng anh, làm nền tảng cho những kiến
thức cơ sở ngành và chuyên ngành sau này; có sức khỏe và
những kiến thức cần thiết đáp ứng yêu cầu học tập, xây dựng
và bảo vệ tổ quốc.
Kiến thức cơ sở ngành
Nắm vững các kiến thức cơ sở về kinh tế học (kinh tế vĩ mô,
kinh tế vi mô); các kiến thức cơ bản về kinh tế; luật pháp
trong quản lý kinh tế cũng như nắm chắc những kiến thức cơ
bản về thống kê kinh tế; đặc biệt là những nguyên lý cơ bản
trong kế toán.
Kiến thức chuyên ngành
Nắm vững những kiến thức chuyên môn sâu về kế toán trong
doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp công nghiệp và doanh
nghiệp thương mại, dịch vụ; biết vận dụng những kiến thức đã
được trang bị để đảm nhận các phần hành kế toán tại các loại
hình doanh nghiệp
Nắm vững những kiến thức chuyên môn sâu về kế toán trong
các đơn vị hành chính sự nghiệp, đơn vị thuộc khối ngân sách
nhà nước, kho bạc nhà nước; biết vận dụng những kiến thức
đã được trang bị để thực hành tốt công tác kế toán tại các đơn
vị hành chính sự nghiệp, đơn vị thuộc khối ngân sách, kho bạc
nhà nước,….
* Về kỹ năng:
Kỹ năng cứng
Có khả năng thực hiện tốt các kỹ năng về kế toán, kiểm toán
trong các tổ chức doanh nghiệp và khối cơ quan nhà nước,
đơn vị hành chính sự nghiệp; có khả năng tư vấn, nghiên cứu
về kế toán, kiểm toán trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự
nghiệp.
Kỹ năng mềm
- Chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học: Phù hợp với yêu cầu của
Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT về khung năng lực ngoại
ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và Thông tư số 03/2014/TTBTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông, cụ thể khi sv tốt
nghiệp phải đạt trình độ bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ VN
và chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản.
- Các kỹ năng mềm khác: Kỹ năng thuyết trình; kỹ năng giao
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tiếp; kỹ năng làm việc và lãnh đạo nhóm; có tính chuyên
nghiệp và phẩm chất cá nhân: có tính năng động, sáng tạo,
nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc; có khả năng
lập luận, phân tích và giải quyết vấn đề; có khả năng tự bồi
dưỡng, nắm bắt được các tiến bộ khoa học kỹ thuật và ý thức
học suốt đời.
Vị trí làm việc sau - Làm cán bộ quản lý kinh tế, tài chính, kế toán viên, kiểm
khi tốt nghiệp ở các toán viên tại các tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi loại hình.
trình độ
- Làm công việc tư vấn về lĩnh vực kế toán, kiểm toán cho các
đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, kho bạc nhà
nước.
- Làm công tác giảng dạy tại các Trường đại học, cao đẳng,
trung cấp kinh tế có đào tạo ngành kế toán.
- Làm công tác nghiên cứu thuộc lĩnh vực Kế toán, kiểm toán.

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 420 m2
67 CBGD (trong đó có 1 GS, 3 PGS, 12 TS, 44 ThS, 11 ĐH)
- 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 trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.
- Phải biết vươn lên để vượt qua mọi khó khăn, thử thách
trong cuộc sống.
- Tham gia vào các diễn đàn chia sẻ kiến thức.
- Có trách nhiệm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của
ngành.
- Tham gia các tổ chức xã hội: hội cựu sinh viên, các tổ chức
nghề nghiệp.
* Về kiến thức:
Hoàn thành chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin
được thiết kế theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
bao gồm:
Kiến thức giáo dục đại cương
Có những kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã
hội và lý luận chính trị, trong đó chú trọng đến toán học và vật

lý làm nền tảng cho những kiến thức cơ sở chuyên ngành, chú
trọng đến tiếng Anh để giao tiếp và đọc dịch tài liệu.
Kiến thức cơ sở ngành
Nắm vững các kiến thức cơ sở lập trình, cấu trúc dữ liệu và
giải thuật, các kiến thức cơ bản về máy tính, các kiến thức về
nguyên lý và thiết kế cơ sở dữ liệu, các kỹ thuật lập trình và
ngôn ngữ lập trình thông dụng…
Kiến thức chuyên ngành
- Nắm vững các kiến thức chuyên sâu về địa tin học: các kiến
thức cơ sở về trắc địa - bản đồ; hệ quy chiếu và lưới chiếu bản
đồ; công nghệ định vị vệ tinh toàn cầu GPS/GNSS; công nghệ
đo ảnh & viễn thám; công nghệ hệ thông tin đia lý GIS; thiết
kế cơ sở dữ liệu địa không gian; ứng dụng và phát triển mã
nguồn mở cho địa tin học; phân tích và thiết kế hệ thống; dữ
liệu lớn trong địa tin học; bản đồ, GIS và công nghệ di động.
- Nắm vững những kiến thức chuyên sâu về khoa học máy
tính, đặc biệt là ứng dụng các công nghệ mới, như: học máy,
phân tích và thiết kế thuật toán, dữ liệu lớn, công nghệ di
động.
* Về kỹ năng:
Kỹ năng cứng
- Có kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để có thể thích
ứng tốt với những công việc khác nhau thuộc lĩnh vực rộng
của ngành công nghệ thông tin.
- Có khả năng áp dụng kiến thức cơ sở toán, khoa học cơ bản,
kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành để khảo sát, mô tả,
phân tích, thiết kế, mô phỏng, xây dựng và đánh giá các giải
pháp hệ thống quá trình sản phẩm công nghệ thông tin.
- Có khả năng làm việc đối với một trong các lĩnh vực: đo vẽ
và thành lập bản đồ, phân tích và xử lý dữ liệu không gian,
phát triển phần mềm, phân tích yêu cầu phần mềm, thiết kế
phần mềm, lập trình máy tính, phát triển ứng dụng web, kiểm
thử phần mềm, khai thác và ứng dụng phần mềm chuyên
ngành.
- Biết xử lý sự cố máy tính thường gặp, khai thác và sử dụng
phần mềm ứng dụng chuyên ngành.
- Biết áp dụng chuyển đổi các hệ quy chiếu và lưới chiếu bản
đồ cho viễn thám, hệ thông tin địa lý và thành lập bản đồ.
- Biết thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo trì và phát triển hệ
thống thông tin cho các cơ quan, trường học, doanh nghiệp.
- Biết thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo trì và quản trị hệ
thống thương mại điện tử cho các cơ quan, doanh nghiệp.
- Biết thiết kế, vận hành và bảo trì hệ thống mạng cục bộ,
mạng diện rộng cho các cơ quan, doanh nghiệp. Tiếp cận được
các công nghệ mạng mới và thành thạo trong vấn đề bảo mật
hệ thống mạng.
Kỹ năng mềm
- Chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học: Phù hợp với yêu cầu của
Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT về khung năng lực ngoại
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ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và Thông tư số 03/2014/TTBTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông, cụ thể khi sv tốt
nghiệp phải đạt trình độ bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ VN
và chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản.
- Tính chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân: có tính năng
động, sáng tạo, nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc;
có khả năng lập luận, phân tích và giải quyết vấn đề; có khả
năng tự bồi dưỡng, nắm bắt được các tiến bộ khoa học kỹ
thuật và ý thức học suốt đời; Có thể chịu được áp lực cao của
công việc.
- Làm việc theo nhóm: có kỹ năng làm việc hiệu quả theo
nhóm; kỹ năng lập kế hoạch; kỹ năng phỏng vấn và thu thập
thông tin; kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết
trình, thảo luận, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện
hiện đại.
Vị trí làm việc sau - Làm giáo viên dạy tin học cho các trường trung học phổ
khi tốt nghiệp ở các thông; cán bộ giảng dạy, cán bộ hướng dẫn thực hành tại các
trình độ
trường đại học, cao đẳng và trung học có nội dung đào tạo liên
quan.
- Làm cán bộ kỹ thuật khảo sát - lập bản đồ tại các cơ quan
thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và các doanh nghiệp Trắc
địa-Bản đồ; Cục bản đồ - Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc
phòng, Bộ Giao thông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn…
- Làm cán bộ kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại
các cơ quan thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Cục bản đồ Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông, Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn…
- Làm cán bộ nghiên cứu tại các viện nghiên cứu thuộc Bộ Tài
nguyên và Môi trường, Cục bản đồ - Bộ Tổng tham mưu, Bộ
Quốc phòng, Bộ Giao thông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn...
- Làm lập trình viên cho các công ty phần mềm; công ty tư
vấn - thiết kế giải pháp mạng…
- Trưởng nhóm phát triển ứng dụng Mobile, Web cho các dự
án lâm nghiệp, dự án của các tổ chức phi chính phủ, kiêm
quản lý dự án và đào tạo tập huấn, các khóa ứng dụng GIS.
- Project Manager / Team Leader tại Fpt Software, kiêm đào
tạo lập trình iOS, Android cho các khóa ở công ty.
- Làm kỹ sư cầu nối làm việc tại Nhật Bản và Việt Nam.

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

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…

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

Có 01 PTN: PTN Kỹ thuật Điện-Điện tử với diện tích 150 m2,
PTN Hệ thống điện với diện tích 175 m2
73 CBGD (trong đó có 5 PGS, 22 TS, 48 ThS, 3 ĐH)
- 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, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm
công dân.
- Có trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ
phục vụ.
- Có khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc.
* Về kiến thức:
Kiến thức giáo dục đại cương
Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam và
Tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức về khoa học cơ bản, đặc
biệt là Toán học, làm nền tảng cho những kiến thức cơ sở
ngành và chuyên ngành sau này; có sức khỏe và những kiến
thức cần thiết đáp ứng yêu cầu học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc.
Kiến thức cơ sở ngành
Nắm vững các kiến thức về toán, kỹ thuật điện, điện tử; các
kiến thức cơ bản về tính toán nguyên lý thiết kế, lắp đặt trang
thiết bị điện, hệ thống cung cấp điện và bảo vệ mạng xí nghiệp
công nghiệp.
Kiến thức chuyên ngành
Nắm vững những kiến thức chuyên sâu về Điện khí hóa xí
nghiệp, hệ thống cung cấp điện, đặc biệt là thiết kế, thử
nghiệm, vận hành, sử dụng, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng,
quản lý các mạng điện xí nghiệp công nghiệp đặc biệt là các
lĩnh vực và công nghệ mới của hệ thống điện xí nghiệp công
nghiệp và dân dụng.
* Về kỹ năng:
Kỹ năng cứng
- Có kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để có thể thích
ứng tốt với những công việc khác nhau thuộc lĩnh vực rộng
của ngành Kỹ thuật điện, điện tử và chuyên ngành Điện khí
hóa, hệ thống điện.
- Có khả năng áp dụng kiến thức cơ sở toán, khoa học cơ bản,
kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành để kế, thử nghiệm,
vận hành, sử dụng, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng, quản lý các
mạng điện xí nghiệp công nghiệp đặc biệt là các lĩnh vực và
công nghệ mới của hệ thống điện xí nghiệp công nghiệp và
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dân dụng, nhà máy điện lưới truyền tải và lưới điện phân phối.
- Có khả năng ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực
Kỹ thuật điện, điện tử nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của
mạng điện xí nghiệp công nghiệp và dân dụng.
Kỹ năng mềm
- Chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học: Phù hợp với yêu cầu của
Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT về khung năng lực ngoại
ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và Thông tư số 03/2014/TTBTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông, cụ thể khi sv tốt
nghiệp phải đạt trình độ bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ VN
và chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản.
- Tính chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân: có tính năng
động, sáng tạo, nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc;
có khả năng lập luận, phân tích và giải quyết vấn đề; có khả
năng tự bồi dưỡng, nắm bắt được các tiến bộ khoa học kỹ
thuật và ý thức học suốt đời.
- Làm việc theo nhóm: có kỹ năng làm việc hiệu quả theo
nhóm; kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình,
thảo luận, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện
đại.
Vị trí làm việc sau Có thể làm việc trong các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp,
khi tốt nghiệp ở các các viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng và dạy nghề
có liên quan đến lĩnh vực Kỹ thuật điện-Điện tử.
trình độ

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

V

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 250 m2
73 CBGD (trong đó có 5 PGS, 22 TS, 48 ThS, 3 ĐH)
- 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, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công
học tập của người dân.
- Có trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ
học
phục vụ.
- Có khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc.
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Mục tiêu kiến thức, * Về kiến thức:
kỹ năng, trình độ Hoàn thành chương trình đào tạo chuyên ngành Tự động hóa
được thiết kế theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và
ngoại ngữ đạt được
Đào tạo, bao gồm:
Kiến thức giáo dục đại cương
Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và
Tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức về khoa học cơ bản, đặc
biệt là Toán học, Vật lý làm nền tảng cho những kiến thức cơ
sở ngành và chuyên ngành sau này; có sức khỏe và những
kiến thức cần thiết đáp ứng yêu cầu học tập, xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc.
Kiến thức cơ sở ngành
Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ sở về:
- Kỹ thuật điện: Lý thuyết mạch; Kỹ thuật điện; Kỹ thuật điện
tử tương tự và số; Máy điện.
- Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa gồm có: Lý thuyết điều
khiển tự động; Đo lường điện; Tín hiệu và hệ thống; Kỹ thuật
lập trình tự động hóa; Hệ vi xử lý và máy tính;
- Và một số kiến thức cơ sở khác
Kiến thức chuyên ngành
Trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về một
hoặc một vài lĩnh vực khác nhau của ngành như :
- Kỹ thuật điện tử - máy tính: Vi điều khiển; Điều khiển
nhúng; Xử lý tín hiệu số; Phương pháp lập trình CNC... ;
- Kỹ thuật điều khiển: Lý thuyết điều khiển tự động nâng cao;
Điều khiển mờ và mạng nơron; Cơ sở điều khiển quá trình; Tự
động hóa quá trình sản xuất; Mô hình hóa và mô phỏng...
- Ðiện tử công nghiệp và tự động hóa: Điện tử công suất;
Truyền động điện; Điều khiển tự động truyền động điện; Các
hệ thống rời rạc; Phần tử tự động...
* Về kỹ năng:
Kỹ năng cứng
Các kỹ năng được xây dựng dựa theo chuẩn đầu ra của
chương trình đào tạo được xác định theo ABET như sau:
- Khả năng áp dụng các kiến thức toán học, khoa học, và kỹ
thuật vào các vấn đề thuộc lĩnh vực ĐK-TĐH.
- Khả năng thiết kế và tiến hành các thí nghiệm, phân tích và
giải thích dữ liệu trong lĩnh vực ĐK-TĐH.
- Khả năng thiết kế một hệ thống, một thành phần, một quá
trình trong lĩnh vực ĐK-TĐH để đáp ứng các nhu cầu mong
muốn với các ràng buộc thực tế như về kinh tế, môi trường, xã
hội, chính trị, đạo đức, sức khỏe và sự an toàn, có thể sản xuất
được, và có tính bền vững.
- Khả năng hoạt động hiệu quả trong các nhóm để hoàn thành
một mục đích chung.
- Khả năng nhận diện, diễn đạt và giải quyết các vấn đề kỹ
thuật trong lĩnh vực ĐK-TĐH.
. Có hiểu biết về trách nhiệm đạo đức và nghề nghiệp.
- Có khả năng giao tiếp hiệu quả
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- Được trang bị kiến thức đủ rộng để hiểu rõ tác động của các
giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, môi trường và xã hội
toàn cầu.
- Nhận thức về sự cần thiết và có khả năng học trọn đời.
- Có kiến thức về các vấn đề đương đại.
- Có khả năng sử dụng các phương pháp, kỹ năng và công cụ
kỹ thuật hiện đại cần thiết cho thực hành kỹ thuật.
Kỹ năng mềm
- Chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học: Phù hợp với yêu cầu của
Thông tư số 01 2014 TT-BGDĐT về khung năng lực ngoại
ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và Thông tư số 03 2014 TTBTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông, cụ thể khi sv tốt
nghiệp phải đạt trình độ bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ VN
và chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản.
- Tính chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân: có tính năng
động, sáng tạo, nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc;
có khả năng lập luận, phân tích và giải quyết vấn đề; có khả
năng tự bồi dưỡng, nắm bắt được các tiến bộ khoa học kỹ
thuật và ý thức học suốt đời.
- Làm việc theo nhóm: có kỹ năng làm việc hiệu quả theo
nhóm; kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình,
thảo luận, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện
đại.
Vị trí làm việc sau - Thiết kế hệ thống điều khiển tự động các dây chuyền công
khi tốt nghiệp ở các nghệ của xí nghiệp công nghiệp;
- Thiết kế điều khiển hệ thống truyền động điện (thuỷ lực, khí
trình độ
nén) cho các loại máy xúc, máy khoan nông, khoan sâu, các
thiết bị nâng hạ, các thiết bị trong nhà máy...;
- Quản lý, vận hành và khai thác các hệ thống tự động của các
nhà máy, xí nghiệp;
- Có khả năng làm việc ở các viện Khoa học công nghệ, giảng
dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng và Đào tạo nghề có liên
quan đến tự động hoá và có thể tiếp tục học cao học và nghiên
cứu sinh trở thành Thạc sĩ, Tiến sĩ kỹ thuật chuyên ngành Tự
động hoá.

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)
73 CBGD (trong đó có 5 PGS, 22 TS, 48 ThS, 3 ĐH)
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

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

- 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 và sáng tạo trong công
việc.
* Về kiến thức:
Hoàn thành chương trình đào tạo chuyên ngành Máy và Thiết
bị mỏ được thiết kế theo chương trình khung của Bộ Giáo dục
và Đào tạo, bao gồm:
Kiến thức giáo dục đại cương
Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam và
Tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức về khoa học cơ bản, làm
nền tảng cho những kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành
sau này; có sức khỏe và những kiến thức cần thiết đáp ứng
yêu cầu học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Kiến thức cơ sở ngành
Nắm vững các kiến thức cơ sở về kỹ thuật cơ khí như Vẽ kỹ
thuật, Cơ lý thuyết, Sức bền vật liệu, Nguyên lý máy, Cơ sở
thiết kế máy, Công nghệ chế tạo máy ... để phục vụ việc học
tập câc môn học chuyên ngành về sau.
Kiến thức chuyên ngành
Nắm vững những kiến thức chuyên sâu về Kỹ thuật Cơ khí,
Máy vận tải, Máy thủy khí, Máy khai thác đặc biệt là các kiến
thức thiết kế, chế tạo, vận hành các thiết bị đó.
* Về kỹ năng:
Kỹ năng cứng
Có khả năng thực hiện tốt các kỹ năng về chuyên ngành đào
tạo: Thiết kế, chế tạo, lắp đặt, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng,
quản lý về máy, thiết bị, hệ thống cơ khí trong công nghiệp
nói chung và ngành Mỏ nói riêng; có khả năng xử lý tình
huống và giải quyết các vấn đề trong thực tế sản suất.
Kỹ năng mềm
- Chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học: Phù hợp với yêu cầu của
Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT về khung năng lực ngoại
ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và Thông tư số 03/2014/TTBTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông, cụ thể khi sv tốt
nghiệp phải đạt trình độ bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ VN
và chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản.
- Các kỹ năng mềm khác: Có kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ
năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình,....
Đảm nhiệm công việc tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và
dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực cơ khí với vai trò là:
- Kỹ sư thiết kế, chế tạo, phát triển.

- Kỹ sư vận hành, bảo dưỡng
- Kỹ sư kiểm định, đánh giá
- Tư vấn thiết kế, giám sát
- Kỹ sư quản lý dự án
- Kỹ sư dịch vụ 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
III
IV

V

VI

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

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 Cơ học đá - Vật liệu xây dựng với diện tích
120 m2
37 CBGD (trong đó có 1 GS, 3 PGS, 17 TS, 18 ThS, 2 ĐH)
- 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.
* Về kiến thức:
Hoàn thành chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật công trình
xây dựng được thiết kế theo chương trình khung của Bộ Giáo
dục và Đào tạo, bao gồm:
Kiến thức giáo dục đại cương
Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam và
Tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức về khoa học cơ bản, đặc
biệt là Toán học, làm nền tảng cho những kiến thức cơ sở
ngành và chuyên ngành sau này; có sức khỏe và những kiến
thức cần thiết đáp ứng yêu cầu học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc.
Kiến thức cơ sở ngành
Kiến thức cơ sở ngành: nắm vững các kiến thức về cơ sở về
sức bền vật liệu; cơ học lý thuyết; cơ học kết cấu; kiến thức cơ
sở cơ bản về vật liệu xây dựng; cơ học đất; địa chất thủy văn,
công trình.
Kiến thức chuyên ngành
- Nắm vững và biết phân tích, 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 ngầm

và mỏ;
- Nắm vững các phương pháp và sơ đồ công nghệ xây dựng
các công trình và hệ thống các công trình ngầm và mỏ;
- 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 và hệ thống các công trình ngầm và mỏ,
công trình cầu hầm, đường giao thông…
* Về kỹ năng:
Kỹ năng cứng
- Kỹ năng thiết kế: 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 ngầm và mỏ phục vụ các mục đích giao thông, thủy
điện, thủy lợi, an ninh, quốc phòng, hạ tầng cơ sở, khai thác
khoáng sản.
- Kỹ năng tổ chức thực hiện: Trang bị cho sinh viên có kỹ
năng tự tổ chức thực hiện các quá trình xây dựng hệ thống các
công trình ngầm và mỏ từ khâu chuẩn bị đến thi công thực tế.
- Kỹ năng quản lý, điều hành: Trang bị cho sinh viên có kỹ
năng quản lý, điều hành quá trình xây dựng các công trình và
hệ thống các công trình ngầm và mỏ từ công tác khảo sát đến
thiết kế, xây dựng, sử dụng và các công việc liên quan.
- Kỹ năng phân tích và xử lý thông tin: 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;
nhận biết, đánh giá được điều kiện địa cơ học trên cơ sở các
kết quả thí nghiệm, quan sát hiện trường; 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;
- Kỹ năng giải quyết vấn đề: Trang bị cho sinh viên có kỹ
năng tìm lời giải qua các bước phân tích và các công cụ hỗ
trợ.
Kỹ năng mềm
- Chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học: Phù hợp với yêu cầu của
Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT về khung năng lực ngoại
ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và Thông tư số 03/2014/TTBTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông, cụ thể khi sv tốt
nghiệp phải đạt trình độ bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ VN
và chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản.
- Kỹ năng giao tiếp: 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.
- Kỹ năng làm việc theo nhóm: Trang bị cho sinh viên tinh
thần đoàn kết, hợp tác trong mọi hoạt động, phương pháp làm
việc trong một tập thể, phương pháp tổ chức quản lý để đạt
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được hiệu quả.
- Kỹ năng khác: 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 các cán bộ giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu tại các
trường đại học, cao đẳng, trung học và đào tạo nghề;
- 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
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

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
33 CBGD (trong đó có 3 PGS, 7 TS, 25 ThS, 1 ĐH)
- 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 chính trị, đạo đức, lối sống lành mạnh.
- Có nhận thức đúng đắn về chủ trương, đường lối, chính sách
của Đảng và Nhà nước trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế,
văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng.
- Có tinh thần trách nhiệm đối với nghề nghiệp và cộng đồng,
có ý thức bảo vệ môi trường, ý thức học hỏi, cập nhật kiến
thức và khả năng sáng tạo trong công việc.
Mục tiêu kiến thức, * Về kiến thức:
kỹ năng, trình độ Hoàn thành chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Môi trường
được thiết kế theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và
ngoại ngữ đạt được
Đào tạo, bao gồm:
Kiến thức giáo dục đại cương
- Có kiến thức đạt chuẩn theo quy định về giáo dục đại cương.
Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê
nin, đường lối cách mạng của Đảng CSVN và Tư tưởng Hồ
Chí Minh.
- Có kiến thức về Giáo dục thể chất để tự rèn luyện sức khỏe
và có hiểu biết về an ninh quốc phòng đáp ứng yêu cầu học
tập và bảo vệ Tổ quốc.
Kiến thức cơ sở ngành
Am hiểu và nắm vững các kiến thức cơ sở ngành về địa sinh
thái, địa môi trường, công nghệ môi trường, biến đổi khí hậu,
các quá trình cơ bản trong công nghệ môi trường.
Kiến thức chuyên môn
- Có kiến thức chuyên sâu và thực hành tốt các công tác
chuyên môn, có khả năng độc lập làm việc và giải quyết các
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nhiệm vụ về Địa sinh thái và công nghệ môi trường như thiết
kế và vận hành hệ thống xử lý nước, nước thải; Kiểm soát ô
nhiễm không khí và tiếng ồn; Xử lý, quản lý, kiểm soát chất
thải rắn, chất thải nguy hại; Xử lý chất thải bằng công nghệ
sinh học; Đánh giá tác động môi trường; Quan trắc môi
trường; Quản lý và phát triển sinh thái tài nguyên đất, nước;
Quản lý môi trường đô thị và công nghiệp; Quản lý tài nguyên
khoáng sản; Cải tạo và phục hồi môi trường; Phát triển bền
vững...
- Có phương pháp nghiên cứu và thực hiện các công tác
chuyên môn trong phòng và ngoài trời, có khả năng tìm hiểu,
ứng dụng phát triển các công nghệ mới, tiên tiến, ứng dụng
các mô hình dự báo diễn biến chất lượng môi trường.
- Có khả năng học tập nâng cao trình độ.
* Về kỹ năng:
Kỹ năng cứng
- Có khả năng áp dụng kiến thức cơ bản như toán, lý, hóa, tin
học, vẽ kỹ thuật để mô phỏng, phân tích, tính toán, thiết kế
các công trình và giải pháp bảo vệ môi trường.
- Vận dụng tốt kiến thức cơ sở ngành, các Luật, chính sách,
quy luật, các quá trình cơ bản trong công nghệ môi trường để
giải quyết các bài toán môi trường.
- Có kiến thức chuyên môn vững chắc để đáp ứng tốt các
nhiệm vụ chuyên ngành đặt ra. Có khả năng nghiên cứu độc
lập và tổ chức triển khai các phương án điều tra Địa sinh thái,
công nghệ xử lý và cải tạo môi trường, quản lý tài nguyên và
môi trường, phát triển bền vững.
Kỹ năng mềm
- Chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học: Phù hợp với yêu cầu của
Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT về khung năng lực ngoại
ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và Thông tư số 03/2014/TTBTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông, cụ thể khi sv tốt
nghiệp phải đạt trình độ bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ VN
và chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản.
- Có kỹ năng tổ chức, khả năng lãnh đạo, điều hành và làm
việc theo nhóm.
- Có kỹ năng giao tiếp và trình bày tốt những vấn đề chuyên
môn cũng như xã hội thông qua trao đổi, thảo luận, thuyết
trình và biết sử dụng các thiết bị hỗ trợ.
- Năng động, sáng tạo, nghiêm túc trong công việc, có khả
năng tự học.
Vị trí làm việc sau - Công tác giảng dạy chuyên ngành tại các trường Đại học,
khi tốt nghiệp ở các Cao đẳng, Trung học và Dạy nghề liên quan đến lĩnh vực Môi
trường.
trình độ
- Làm các công việc liên quan đến địa sinh thái, kỹ thuật môi
trường, quy hoạch và quản lý tài nguyên môi trường tại các cơ
quan và tổ chức trực thuộc Chính phủ như Bộ Tài nguyên và
Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và
phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng, Tổng cục Địa chất và
Khoáng sản Việt Nam; các tập đoàn lớn như Tập đoàn than và

khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam…
- Công tác nghiên cứu tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt
Nam, các Viện nghiên cứu, các cơ quan nghiên cứu về khí
tượng, thủy văn và hải dương học.
- Làm việc tại các Sở Tài nguyên và Môi trường, sở Khoa học
công nghệ; các Phòng tài nguyên môi trường, Phòng khoa học
công nghệ; Trung tâm kiểm định môi trường thuộc các quận,
huyện, tỉnh và thành phố.
- Cảnh sát môi trường; Thanh tra môi trường các tỉnh, thành
phố và Bộ…
- Các cơ quan quản lý, quy hoạch môi trường, khai thác
khoáng sản, Phòng môi trường và bảo tồn; các công viên và
rừng quốc gia, Chương trình nước…, các dự án về môi trường
trong nước và quốc tế…
16. Ngành: Quản lý đất đai
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…
94 CBGD (trong đó có 10 PGS, 38 TS, 52 ThS, 4 ĐH)
- 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, 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 thực tế của xã hội, đồng thời
thường xuyên cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc.
* Về kiến thức:
Tích lũy đầy đủ khối lượng kiến thức và nội dung chương
trình toàn khóa quy định với ngành Quản lý đất đai.
- Có kiến thức cơ bản, cơ sở, toàn diện về ngành Quản lý đất
đai;
- Có trình độ ngoại ngữ đạt tương đương TOEFL 400 hoặc
IELTS4.5;
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng trong học tập và công
tác, đạt trình độ B;
- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành trong thành
lập bản đồ và thông tin đất đai;
- Có khả năng ứng dụng và phát triển chuyên môn.
Kiến thức giáo dục đại cương
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Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư
tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức vững vàng về khoa học cơ
bản, công nghệ tin học để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên
nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.
Kiến thức cơ sở ngành
Cung cấp các kiến thức cơ bản, cơ sở, toàn diện về ngành
Quản lý đất đai: Hệ thống pháp luật đất đai; điều tra cơ bản
phục vụ quản lý Nhà nước về đất đai; đo đạc thành lập bản đồ
địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính; cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền
với đất; xây dựng hệ thống thông tin đất đai; lập quy hoạch, kế
hoạch sử dụng đất; tài chính đất đai.
Kiến thức chuyên ngành
Có kiến thức cơ bản về hệ thống pháp luật đất đai; điều tra
đánh giá đất đai; các nội dung quản lý Nhà nước về đất đai; đo
đạc thành lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa
chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà và tài sản gắn liền với đất; xây dựng hệ thống thông tin
đất đai; lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tài chính đất đai,
hệ thống thông tin địa lý (GIS) và công nghệ viễn thám (RS).
Có kiến thức chuyên sâu về các công tác quản lý đất đai.
* Về kỹ năng:
Kỹ năng cứng
Có khả năng thực hiện tốt các kỹ năng về ngành đào tạo; giải
quyết các vấn đề về chính sách quản lý, sử dụng đất, kỹ thuật
quản lý đất đai và tài chính đất đai trong khối các cơ quan nhà
nước, các đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức và doanh
nghiệp.
Kỹ năng mềm
- Chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học: Phù hợp với yêu cầu của
Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT về khung năng lực ngoại
ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và Thông tư số 03/2014/TTBTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông, cụ thể khi sv tốt
nghiệp phải đạt trình độ bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ VN
và chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản.
- Đào tạo kỹ sư ngành Quản lý đất đai có phẩm chất chính trị,
đạo đức, sức khỏe tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản, kiến
thức chuyên môn toàn diện về lý luận và thực tiễn ngành quản
lý đất đai; năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với
trình độ đại học, có khả năng hoạch định và vận dụng tốt chế
độ, chính sách quản lý đất đai trong các cơ quan quản lý nhà
nước, các đơn vị hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp hoạt
động trong lĩnh vực đất đai đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ngoài ra, kỹ sư quản
lý đất đai còn được trang bị kiến thức và kỹ năng về nghề
nghiệp, ngoại ngữ, phương pháp làm việc theo nhóm, kỹ năng
trình bày và giao tiếp,…
Vị trí làm việc sau - Các cơ quan nghiên cứu, viện nghiên cứu về quản lý đất đai
khi tốt nghiệp ở các thuộc Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên - Môi trường;
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- C6c Sd Tdi nguy6n - MOi trucrng cdp tinh;
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chinh x6, phudng;
- Chc Vdn phdng il6ng ky
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
Biểu mẫu 21
(Kèm theo Báo cáo số 709/BC-MĐC ngày 30/11/2017 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất)

THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017 - 2018
Phân loại tốt nghiệp (SL)

TT

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

Nội dung

Đại học chính quy
Chương trình đại trà
Chuyên ngành Địa chất
Chuyên ngành Địa sinh thái và CNMT
Chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường
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

Khóa học/ Số sinh
Năm
viên
tốt nghiệp nhập học

57/2017
57/2017
57/2017
57/2017
57/2017
57/2017
57/2017
57/2017
57/2017
57/2017
57/2017
57/2017
57/2017
57/2017
57/2017

Số sinh
viên
Loại
tốt
xuất sắc
nghiệp

24
51
31
16
49
26
77
21
40
20
13
133
42
25
21

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

Loại
giỏi

Loại
khá

0
5
2
0
2
3
13
5
4
2
1
9
6
0
2

22
41
27
15
33
15
53
12
35
16
11
113
30
16
16

Loại
Loại TB
trung
khá
bình

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
4
2
1
14
8
11
4
1
2
1
11
6
8
3

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

91.21
77.78
79.17
83.87
93.18
53.33
90
87.50
68.89
83.72
90.00
87.80
83.67
91.36
91.84

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
b
II
a
1
2
3
4
5
6
7
8
III
1
2
3

Chuyên ngành Tin học Trắc địa
Chuyên ngành Tin học Mỏ
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 Kế toán
Chuyên ngành CNTT
Chuyên ngành Điện khí hóa
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

57/2017
57/2017
57/2017
57/2017
57/2017
57/2017
57/2017
57/2017
57/2017
57/2017
57/2017
57/2017
57/2017
57/2017
57/2017
57/2017
58/2017
58/2017

18
8
33
16
17
19
20
84
23
30
96
18
54
29
43
41
210
88

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

0
0
1
1
0
0
0
3
0
0
9
3
3
8
7
14
41
8

17
7
31
15
15
17
10
34
16
16
78
13
46
15
34
26
165
75

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
0
2
2
10
47
7
14
7
2
5
3
2
1
3
5

100
100
94.87
93.33
92.31
100
85.71
92.24
85.71
90
99.09
74.36
93.33
91.49
92.39
91.80
96.06
94.77

K2

12

0

5

7

0

0

90

59/2017
59/2017
59/2017
59/2017
59/2017
59/2017
59/2017
59/2017

4
7
9
10
0
20
3
7

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
2
0
1
0
8
2
1

0
0
0
0
0
0
0
0

4
5
9
9
0
12
1
6

96.55
84
100
76.67
100
71.43
92.31
89.66

60/2017
60/2017
60/2017

8
21
16

1
0
1

3
1
9

4
14
6

0
0
0

0
6
0

94.12
90.48
66.67

4
5
6
7
8
9
IV
A
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
B
a
1
2
3
4
5
6
7
8

Chuyên ngành Liên thông Kế toán
Chuyên ngành Liên thông Tự động hóa
Chuyên ngành Liên thông Điện khí hóa
Chuyên ngành Liên thông Địa chất
Chuyên ngành Liên thông QTKD
Chuyên ngành Liên thông Xây dựng
Sau đại học
Thạc sĩ
Chương trình đại trà
Ngành Khai thác mỏ
Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm
Ngành Kỹ thuật Tuyển khoáng
Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực
Ngành Kỹ thuật điện
Ngành Kỹ thuật địa chất
Ngành Kỹ thuật Trắc địa-Bản đồ
Ngành Bản đồ viễn thám và hệ thông tin địa lý
Ngành Kỹ thuật Dầu khí
Ngành Kỹ thuật hóa học
Ngành Kỹ thuật Địa vật lý
Ngành Quản lý kinh tế
Ngành Khoáng vật học và địa hóa học

Ngành Địa chất học
Tiến sĩ
Chương trình đại trà
Kỹ thuật địa chất
Khoáng vật học và địa hóa học
Kỹ thuật dầu khí
Kỹ thuật địa vật lý
Kỹ thuật cơ khí động lực
Kỹ thuật trắc địa - bản đồ
Khai thác mỏ
Quản lý kinh tế

60/2017
60/2017
60/2017
60/2017
60/2017
60/2017

18
9
9
17
0
0

33/2017
33/2017
33/2017
33/2017
33/2017
33/2017
33/2017
33/2017
33/2017
33/2017
33/2017
33/2017
33/2017
33/2017
33/2017

80
14
13
16
15
24
75
81
40
25
10
15
335
10
10
26

2014-2017
2014-2017
2014-2017
2014-2017
2014-2017
2014-2017
2014-2017
2014-2017

5
1
1
1
3
9
2
6

69
28
8
13
10
78
41
10
25
9
15
391
3
30
4

1
1
2
3
8

0
0
0
0
0
0

3
1
0
1
0
0

15
4
2
13
0
0

0
0
0
0
0
0

0
4
7
3
0
0

89.47
94.12
100
90.91
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100

\o

cotI

s
ot

.o
bl
H

10
E
/Cg

d
'<(l)

J
'<(l)

<(!

H

'td

r>

\Z

\l
\sl
ll

\-( I

s
s

N

s t''

)(3

R"D

=z
"sfl

qH
s
R
N

,9

.Q
F--

x*.
a,=

6E,

H
ts{

!61

B0 crAo DVC vA DAo rAo
rRrIoNG DAr Hec lvt6 - op cnnr
Bi6u m6u 22
403
/BC-MDC ngdy 50 thdng I
Kdm theo Bdo cdo sa
cfia Trudng Dqi hpc M6 - Ela chtit)

I

ndm 2017

THONG gAO
C6ng khai co s&v$t chdt cria
co s& gi6o dgc tl4i hgc nim hgc 2017 - 2018.

TT
T

NQi dung

Eom

Oi6n tiotr e6t Aai
Di6n tich sdrn x6v dune

I

Giine tluime
phdng

I6ns di6n tich

4
f,

Phdns hoc mfy tinh
SO phons

9

l1
790

m

phdng

I6ne di6n tfch
Ihu- vi€n

2

210

m

m'

Phdne thi nehiOm
Sd phons

1.540

phdng

34

m-

19.t25

Xu&ns thuc tip. thuc hinh
phdns

phdne

T6ng diQn tich

8

28.437

phdns

T6ns di6n tich
Phdne hoc nsoai ngtl
Sd phdne

SO

7

148

m

T6ng diQn tich
6

4,159
64.399

Sd phong

3

Tdng sii

ha

il

)

vi tinh

xri thuOc co s& dio tao quin
56 ohons
T6ng diOn tich
Di6n tich nhir in cta co s& dio tao
Di6n tich kh6c:
DiQn tich hQi trucrng
Di6n tich nhd vdn hoa
Di6n tich nhd thi dAu da ndne
DiOn tfch bC bcri

Kf tfc

F

DiQn

tic!

sag vQn dQng

2

m

5e0

phdne

276

lf
m

r5.972

m

r.020

m

1.733

m
m
m

4.391

m
E0
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thdns I

t ndm 2ufl9
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M
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Hii An

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
Biểu mẫu 23
(Kèm theo Báo cáo số 709/BC-MĐC ngày 30/11/2017 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất)

THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu
của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017 - 2018

TT

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2

Nội dung
1
Toàn đơn vị:
Khoa Công nghệ thông tin
Bộ môn Mạng máy tính
Bộ môn Công nghệ phần mềm
Bộ môn Tin học Cơ bản
Bộ môn Tin học Địa chất
Bộ môn Tin học Mỏ
Bộ môn Tin học Kinh tế
Bộ môn Tin học Trắc địa
Phòng TN CN và xư lý số liệu
Khoa Cơ - Điện
Bộ môn Điện khí hóa
Bộ môn Kỹ thuật cơ khí
Bộ môn Kỹ thuật Điện - Điện tử
Bộ môn Tự động hóa XN Mỏ và Dầu khí
Bộ môn Máy và Thiết bị Mỏ
Xưởng Cơ - Điện
Khoa Dầu khí
Bộ môn Địa vật lý
Bộ môn Địa chất dầu

Tổng số
2
668
67
8
10
10
7
6
8
15
3
73
15
11
12
17
13
5
62
11
7

Giáo sư
3
2
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Phó Giáo
sư
4
56
3
0
1
0
0
0
1
1
0
5
1
0
2
1
1
0
8
2
0

Đơn vị tính: Người
Chia theo trình độ đào tạo
TSKH,
Trình độ
Thạc sĩ Đại học Cao đẳng
Tiến sỹ
khác
5
6
7
8
9
218
396
54
12
44
11
1
5
2
2
6
2
2
7
1
1
6
0
2
4
0
1
6
1
3
8
4
0
2
1
22
48
3
8
7
0
1
10
0
4
8
0
7
10
0
2
10
1
0
3
2
26
28
8
2
7
2
3
1
3

3.3
3.4
3.5
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.6
4.7
4.8
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1
7.2
7.3
8
8.1
8.2
8.3

Bộ môn Lọc hóa dầu
15
Bộ môn Khoan - Khai thác
18
Bộ môn Thiết bị dầu khí và công trình
11
Khoa Khoa học cơ bản
95
Bộ môn Cơ lý thuyết
6
Bộ môn Hóa
18
Bộ môn Hình họa
7
Bộ môn Giáo dục thể chất
13
Bộ môn Ngoại ngữ
17
Bộ môn Toán
18
Bộ môn Vật lý
16
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất
80
Bộ môn Địa chất
9
Bộ môn Địa chất công trình
19
Bộ môn Địa chất Thủy văn
11
Bộ môn Khoáng sản
6
Bộ môn Khoáng thạch và Địa hóa
10
Bộ môn Nguyên liệu khoáng
7
Bộ môn Tìm kiếm thăm dò
11
Bộ môn Địa chất Biển
6
Bảo tàng Địa chất
1
Khoa Mỏ
56
Bộ môn Khai thác lộ thiên
17
Bộ môn Khai thác hầm lò
17
Bộ môn Tuyển khoáng
13
Bộ môn Sức bền vật liệu
9
Khoa Môi trường
33
Bộ môn Môi trường cơ sở
11
Bộ môn Địa sinh thái và Công nghệ môi trường
12
Bộ môn Kỹ thuật Môi trường
10
Khoa Lý luận chính trị
20
Bộ môn Nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lê nin
6
Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
5
Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
1
1
2
0
0
0
0
0
1
1
11
2
1
1
1
2
1
2
1
0
7
2
3
2
0
3
1
1
1
2
0
0
1

9
7
5
25
2
8
3
0
1
5
6
25
2
7
4
1
4
1
5
1
0
21
8
9
4
1
7
3
1
3
8
4
1
2

4
10
6
64
4
9
3
13
14
12
9
42
4
11
6
4
5
5
6
1
0
32
7
7
9
8
25
7
11
7
11
2
4
3

2
1
0
6
0
1
1
0
2
1
1
13
3
1
1
1
1
1
0
4
1
3
2
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
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td

(Kdm theo Bdo cdo
T01 /BC-MEC ngdy,lLthdng I
ctia Trudng Dqi hpc Md - Dla chiit)

I ndm 2017

,

THONG BAO
C6ng khai tiri chfnh cfra co sO gi6o dgc tl4i hgc
Nim hoc 2017 -2018

TT

I

I
2

3
3.1

N6i dune
Hgc phi hQ chinh quy chuotng trinh
d4i tr* ninl hqc 2017 -2018
trcn sv
Kh6i kinh t€
Kh6i W thuqt

4
4.1

,,1

.,

il
I
2

KhOi kinh t€
KhOi ki thuAt
Dui hoc chfnh suv
Ddo tqo theo ni€n chA
Kh6i kinh
KhOi ki thuAt
Ddo tqo theo h€ th6ns t{n chi
Kh6i kinh t€
Kh6i kn thuAt
Cao ttdng chlnh quv
Ddo tao theo niAn chA
Kh6i kinh tA
Kh6i ki thuAt
Ddo tao theo h€ thing t[n chi
KhOi kinh tA
KhOi lfr thudt
Hgc'phi chuong trinh tiOn ti6n nim.hgc 2017-2018
Ddo tqo theo nidn ch?
Ddo tqo theo h€ th6ns t{n chi
D6i vdi hoc phdn ti€ns ViQt

D6i vdi hpc phdn ti€ng Anh do gidng vi€n trong nudc
sidns dqy

D6i vdi hpc phdn fiAng Anh do gidng vi1n nudc ngodi
gidng

III
I

dqy

IIgc phi

I

triQu ddng/ndm

18.500

triQu d6ng/ndm

21.750

triQu d6ns/tin chi

tri€u d6ng/tin chi

0.370
0.435

tri€u ddng/ndm

7,400

triQu d6ng/ndm

8,700

triQu d6ng/t{n chi

triQu d6ng/t[n chi

0,255
0,290

triQu d6ns/ndm

5,900

tri€u ddns/ndm

7,000

E

a

tri€u d6ns/tin chi
triQu d6ng/tln chi

0,200

tri€u ddns/thdns

2,300

trieu d6ng/t[n chi

0,285

triQu d6ng/tin chi

0,495

triQu ddnghin chi

0,725

triQu d6ng/t{n chi
triQu d6ng/tln chi

0,392
0,426

triQu d6ng/h9c lc)

5,550

triQu d6ng/h9c kj,

6.525
277.13
73,73

0,230

virahgc vfra lirm nim hgc 2017-2018
Edo tqo th€o hA thdns tin chi
KhOt kfr thuAt

w

Hqc phi lSV

hQ

Kh6iftinh:t€
2

vi tfnh

Thqc sfr

ft

3.2

Dcrn

Ddo tgo theo ni2n chA
Kh6i kinh tA
Kh6i ki thudt
Tdns thu nim 2016
Tir nean s6ch

rj'd1ng
rj,d6n7

2
J

4

Ttr hoc ohi. 16 phi
Tir nehidn cr?u khoc hoc vd chuv0n eiao c6ne neh€
nzu6n kh6c

It

fi
ri

d6ns
d6ne

169,000
12,8

2r,6

tj,d6ne
!0thdns t t
Int,T)flG

Be crAo DUC vA DAo rAo
TRTI0NG DAr Hec vr6 - op. cnAr

BIEU TONG HgP
MQt sii th6ng tin cdng khai cria co s& gi6o dgc tl4i hgc
(KDm theo Bdo cdo sA I0! /BC-MDC ngdy ,t0 thdng 'lrl ndm 2017
cia Tradng Dqi hqc Md - Dia chiit)
- Hinh thric c6ng khai: Tpi trudng vdr trOn website
- Dfa chi website: humg.edu.vn
- Thdng tin ngudi lflp bi6u: EiQn tho4i: 024.38389633 Email:hanhchinhtonghop@humg.edu.vn

STT
I

Dai hoc

t.2

Cao ddnp
Sd nednh trudne dd c6ne b6 chudn ddu ra

2.1

Eqi hoc

2.2

Cao ddns
DiQn tich ddt ctra trudng

3
/t

ngdnh
ngdnh
ngdnh
ngdnh
ngdnh
ngdnh
ha

Sd nednh trucrne dans ddo tao

t.I
2

vi
tinh

Dcrn

NQi dung

DiQn tich sdn xdy d1mg

tryc ti6p phpc vu ddo t4o

m

4.1

Di€n tich gidng dudng/phdng hgc

m

/)

Di€n tlch tha vi€n

m

4.3

Di€n tich phdns thi nshi€m

m

4.4 Di€n tich nhd xadne thwc hdnh
Di0n tich sdn x6y drme kt' tuc xit cira trudne
T6ng s6 gitLng vi6n co hfru, hgp d6ng dii han
6
6.1 Gido sa
6.2 Ph6 sido sa
6.3 Ti€n si
6.4 Thqc si
6.5 Chuy€nkhoaYcdpl+ll
6.6 Dai hoc
6.7 Cao ddng
6.8 Trinh d6 khdc
T6ng s6 hgc vi6n, sinh viOn, hoc sinh h0 chinh quy
7.1
NghiAn c*u sinh
7.2 Cao h7c
'
7.3 Chuv€n khoa Y ciip II
7.5 Chuy1n khoa Y cdp
a/
/.+ Dqihqc+LiQn th6ng
7.6 Cao ddns
7.7 Trung cdp chuy€n nehi€p
8 Tj'le gi6ng'vi6n ccy hiru tt th4c s! trd l6n
9
T6ns thu ndm20l6
9.1 Tir.ngdn sdch nhd nadc
9.2 Tir hoc phi, I€ phi

m
m

5

I

.

2
2

T6ng sii

t6
10

t(
IC

4,q59
64.399

t028.44
1.544

2

2
2

ngaot
nguot
nguot
nguot
ngaot
nguqt
ngudi
nguot
ngaot
nguot
nguot
nguot
ngaot
ngadi
ngadi
ngaat
nguot
%

19.r25
500

t5.972
668

z
56
160

396
54

18.628
163
899

17.206
360
91,9

rj'd6ng
fj'd6ng

277,13

fi d6ns

169,000

73,73

9.3
9.4

T* nghiAn criru khoa hpc vd chuy€n giao cbng ngh€
T* nsu6n khdc

Luuy: Cdc TSKH vd Ti6n s! ndu dd tlnh trong
muc Ti€n s! (6.3) ntea.

tj'dins
ri d6ns

12,8

2r,6

muc Gido su (6.1), Ph6 gido su (6.2) thi kh6ng tinh trong

intCIfiG

BIAahi4

