
PHỤ LỤC 

BỘ CÔNG THƯƠNG    

TRƯỜNG ĐHCN HÀ NỘI    

Biểu mẫu 20 

(Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014   

của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

  

    

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của  

cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015 

Ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí 

TT Nội dung 

Hệ đào tạo chính quy 

Tiến 

sỹ 

Thạc sỹ Đại học Cao đẳng 

I Điều kiện tuyển sinh  
- TN Đại học đúng chuyên ngành, ngành phù hợp, 

hoặc ngành gần với chuyên ngành ĐKDT  

Tốt nghiệp THPT Tốt nghiệp THPT 

II 

Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 

người học (như 

phòng học, trang 

thiết bị, thư viện ...) 

  - Giảng đường/phòng học: 264 phòng (37.080 m2) 

- Hội trường: 04 phòng (1.450 m2) 

- Phòng máy tính: 4.040 m2 (Số máy tính sử dụng 

được và  nối mạng ADSL: 1.535 máy. 

- Phòng học ngoại ngữ: 30 phòng (1.440 m2); số 

thiết bị ĐT ngoại ngữ chuyên dùng: 102 thiết bị 

- Phòng học thực hành: 42 phòng 

- Phòng thí nghiệm: 04 phòng 

- Phòng Hội thảo, bảo vệ luận văn: 01 phòng 

- Thư viện: 17 phòng (6.240 m2); số đầu sách, giáo 

trình: 300.000 quyển. 

- Ký túc xá: 575 phòng (34.494 m2) 

- Diện tích nhà ăn: 2.840 m2 

- Diện tích nhà thi đấu đa năng, sân bãi thể dục, thể 

thao: 11.400 m2 

- Diện tích khác: 860 m2 

- Giảng đường/phòng học: 264 phòng (37.080 m2) 

- Hội trường: 04 phòng (1.450 m2) 

- Phòng máy tính: 4.040 m2 (Số máy tính sử dụng 

được và  nối mạng ADSL: 1.535 máy. 

- Phòng học ngoại ngữ: 30 phòng (1.440 m2); số 

thiết bị ĐT ngoại ngữ chuyên dùng: 102 thiết bị 

- Phòng học thực hành:  42 phòng 

- Phòng thí nghiệm: 04 phòng 

- Thư viện: 17 phòng (6.240 m2); số đầu sách, giáo 

trình: 300.000 quyển. 

- Ký túc xá: 575 phòng (34.494 m2) 

- Diện tích nhà ăn: 2.840 m2 

- Diện tích nhà thi đấu đa năng, sân bãi thể dục, thể 

thao: 11.400 m2 

- Diện tích khác: 860 m2 

- Giảng đường/phòng học: 264 phòng (37.080 m2) 

- Hội trường: 04 phòng (1.450 m2) 

- Phòng máy tính: 4.040 m2 (Số máy tính sử dụng 

được và  nối mạng ADSL: 1.535 máy. 

- Phòng học ngoại ngữ: 30 phòng (1.440 m2); số 

thiết bị ĐT ngoại ngữ chuyên dùng: 102 thiết bị 

- Phòng học thực hành:  42 phòng 

- Phòng thí nghiệm: 04 phòng 

- Thư viện: 17 phòng (6.240 m2); số đầu sách, giáo 

trình: 300.000 quyển. 

- Ký túc xá: 575 phòng (34.494 m2) 

- Diện tích nhà ăn: 2.840 m2 

- Diện tích nhà thi đấu đa năng, sân bãi thể dục, thể 

thao: 11.400 m2 

- Diện tích khác: 860 m2 

III Đội ngũ giảng viên  7 110 10 0 

IV 

Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt 

cho người học 

  - Tham quan, thực tập tại Doanh nghiệp  

- Hội thi Kỹ năng nghề, thi Robocon, Olympic 

- Các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng mềm cho 

người học 

- Tổ chức giao lưu, thi đấu văn hóa, văn nghệ, thể 

thao … 

- Tham quan, thực tập tại Doanh nghiệp  

- Hội thi Kỹ năng nghề, thi Robocon, Olympic 

- Các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng mềm cho 

người học 

- Tổ chức giao lưu, thi đấu văn hóa, văn nghệ, thể 

thao … 

- Tham quan, thực tập tại Doanh nghiệp  

- Hội thi Kỹ năng nghề, thi Robocon, Olympic 

- Các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng mềm cho 

người học 

- Tổ chức giao lưu, thi đấu văn hóa, văn nghệ, thể 

thao … 



V 

Yêu cầu về thái độ 

học tập của người 

học  

  + Ý thức tổ chức kỷ luật lao động tốt, có  tác phong 

công nghiệp, 

+ Yêu ngành yêu nghề, sẵn sàng chia sẻ kinh 

nghiệm nghề nghiệp với đồng nghiệp. 

+ Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, cần cù chịu 

khó và sáng tạo trong công việc. Có ý thức vươn lên 

trong học tập, không ngừng đưa tiến bộ kỹ thuật mới 

vào ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí, đáp ứng sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất Nước. 

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng của 

giai cấp Công nhân, trung thành tuyệt đối với sự 

nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; 

+ Thường xuyên rèn luyện thân thể để có sức khoẻ 

tốt; 

+ Luôn học tập, nâng cao trình độ; 

+ Có kỷ luật trong lao động và trong xã hội; 

+ Có khả năng làm việc độc lập, làm việc sáng tạo, 

có kỹ năng làm việc tập thể; 

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng của 

giai cấp Công nhân, trung thành tuyệt đối với sự 

nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc 

+ Thường xuyên rèn luyện thân thể để có sức khoẻ 

tốt 

+ Luôn học tập, nâng cao trình độ 

+ Có kỷ luật trong lao động và trong xã hội 

+ Có khả năng làm việc độc lập, làm việc sáng tạo, 

có kỹ năng làm việc tập thể 

+ Có thái độ đúng đắn đối với môi trường và sự phát 

triển bền vững của xã hội 

VI 

Mục tiêu kiến thức, 

kỹ năng, trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

  - Về kiến thức: Cập nhật các kiến thức chuyên sâu, 

các kiến thức công nghệ mới về kỹ thuật Cơ khí để 

đưa ra các giải pháp và thiết kế các chi tiết máy, 

thiết kế máy. Vận dụng được các kiến thức, công 

nghệ mới trong các lĩnh vực chế tạo sản phẩm cơ 

khí; khai thác, vận hành các thiết bị cơ khí; tiếp 

nhận, triển khai và chuyển giao công nghệ, tổ chức, 

quản lý và chỉ đạo sản xuất trong các doanh nghiệp 

sản xuất Cơ khí. 

 - Về kỹ năng:   

+ Chỉ đạo thiết kế, thiết kế hệ thống cơ khí, chi tiết 

máy, cũng như thiết kế quá trình công nghệ sản xuất 

cơ khí (có ứng dụng các giải pháp công nghệ mới), 

+ Hướng dẫn khai thác, vận hành các thiết bị cơ khí 

mới, hiện đại, 

+ Nghiên cứu, triển khai, tiếp nhận và chuyển giao 

công nghệ cơ khí, 

+ Quản lý dự án và triển khai dự án liên quan lĩnh 

vực cơ khí, 

+ Tổ chức, quản lý và điều hành sản xuất, 

+ NCKH, đào tạo và tự đào tạo, 

+ Phân tích và giải quyết được các vấn đề phát sinh 

trong thực tiễn liên quan đến ngành học. 

+ Giao tiếp và làm việc nhóm. 

- Trình độ ngoại ngữ: HV tự đăng ký học ngoài 

chương trình tại các cơ sở đào tạo trong hoặc ngoài 

trường để đạt trình độ năng lực ngoại ngữ ở mức 

tương đương cấp độ  1 hoặc bậc 3/6 Khung Châu 

Âu. 

- Về kiến thức 

+ Vận dụng tốt kiến thức khoa học cơ bản như: toán, 

vật lý, hoá học… trong việc nghiên cứu các môn học 

cơ sở ngành: Cơ ứng dụng, thiết kế chi tiết máy, vật 

liệu học, dung sai và đo lường kỹ thuật… và các 

môn học chuyên ngành gia công kim loại, thiết kế và 

gia công với sự trợ giúp của máy tính, công nghệ 

CNC…và các môn học khoa học xã hội - nhân văn 

như: Tiếng anh, các môn khoa học quản lý  làm cơ 

sở trong việc giải quyết các vấn đề thiết kế và công 

nghệ chế tạo sản phẩm cơ khí cũng như trong việc 

phát triển nghề nghiệp. 

- Về kỹ năng 

+ Tính toán thiết kế các sản phẩm cơ khí (có ứng 

dụng các giải pháp công nghệ mới); 

+ Lập được giải pháp công nghệ để chế tạo các sản 

phẩm cơ khí; 

+ Khai thác, vận hành các thiết bị cơ khí; 

+ Nghiên cứu, triển khai, tiếp nhận và chuyển giao 

công nghệ chế tạo; 

+ Tổ chức, quản lý và chỉ đạo sản xuất trong các 

doanh nghiệp; 

- Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ A2 theo chuẩn 

khung Châu Âu; áp dụng thành thạo các hiện tượng 

ngữ pháp, cấu trúc và từ vựng trong cả 4 kỹ năng 

nghe, nói, đọc, viết; đọc hiểu các tài liệu Tiếng Anh 

thông thường và chuyên ngành đơn giản. 

- Về kiến thức 

+ Vận dụng thành thạo kiến thức khoa học cơ bản 

như: toán, vật lý, hoá học trong  nghiên cứu và giải 

quyết được các bài toán về  Cơ ứng dụng, thiết kế 

chi tiết máy, vật liệu học, dung sai và đo lường kỹ 

thuật, thiết lập được các phương án trong việc vận 

hành, bảo trì, sửa chữa thiết bị công nghiệp.  Ngoài 

ra sinh viên còn được cung cấp các kiến thức về 

khoa học xã hội và nhân văn như: Tiếng anh và các 

môn khoa học quản lý. 

- Về kỹ năng: có khả năng vận dụng các kiến thức 

học được để thực hiện được các công việc sau: 

+ Khai thác, vận hành các thiết bị sử dụng trong 

công nghiệp chế tạo cơ khí 

+ Lắp đặt, bảo trì, sửa chữa các thiết bị Cơ khí 

+ Nghiên cứu, triển khai, tiếp nhận và chuyển giao 

công nghệ cơ khí 

+ Tổ chức, quản lý và chỉ đạo sản xuất trong các 

doanh nghiệp 

- Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ A2 theo chuẩn 

khung Châu Âu; áp dụng thành thạo các hiện tượng 

ngữ pháp, cấu trúc và từ vựng trong cả 4 kỹ năng 

nghe, nói, đọc, viết; đọc hiểu các tài liệu Tiếng Anh 

thông thường và chuyên ngành đơn giản. 

VII 

Vị trí làm việc sau 

khi tốt nghiệp ở các 

trình độ  

  + Làm công tác giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu tại 

các cơ sở đào tạo ngành cơ khí, 

+ Quản lý, triển khai các dự án tại các viện nghiên 

cứu, các doanh nghiệp lĩnh vực cơ khí, 

+ Quản lý, chỉ đạo và thực hiện các công việc thiết 

kế, chế tạo các chi tiết máy. Lắp đặt, vận hành và 

chuyển giao các thiết bị cơ khí trong các công ty, 

nhà máy, xí nghiệp. 

+ Phụ trách kỹ thuật của các công ty, nhà máy, xí 

nghiệp, các viện nghiên cứu cơ khí. 

+ Có kiến thức để tiếp tục được đào tạo ở bậc tiến sĩ. 

Sau khi tốt nghiệp, các kỹ sư công nghệ kỹ thuật Cơ 

khí có thể đảm nhận công việc thiết kế, triển khai 

công nghệ, quản lý sản xuất, nghiên cứu và phát 

triển sản phẩm cơ khí tại các phòng thiết kế; phòng 

công nghệ, đơn vị quản lý sản xuất, quản lý chất 

lượng hoặc tại các cơ quan kinh doanh, làm các dịch 

vụ về trang thiết bị cơ khí cũng như các cơ sở đào 

tạo và viện nghiên cứu. 

Sau khi tốt nghiệp chương trình này, người học có 

thể thực hiện các công việc sau: cán bộ kỹ thuật bảo 

trì, sửa chữa các hệ thống thiết bị cơ khí, quản lý 

thiết bị, kinh doanh sản phẩm cơ khí. 



  

 

  

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2014 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

  
HIỆU TRƯỞNG 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

Trần Anh Tú  

 

TS. Trần Đức Quý 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

  

    

  

    



PHỤ LỤC 

BỘ CÔNG THƯƠNG    

TRƯỜNG ĐHCN HÀ NỘI    

Biểu mẫu 20 

(Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014   

của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

  

    

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của  

cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015 

Ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử 

TT Nội dung 

Hệ đào tạo chính quy 

Tiến 

sỹ 

Thạc sỹ Đại học Cao đẳng 

I Điều kiện tuyển sinh  - - Tốt nghiệp THPT Tốt nghiệp THPT 

II 

Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 

người học (như 

phòng học, trang 

thiết bị, thư viện ...) 

    - Giảng đường/phòng học: 264 phòng (37.080 m2) 

- Hội trường: 04 phòng (1.450 m2) 

- Phòng máy tính: 4.040 m2 (Số máy tính sử dụng 

được và  nối mạng ADSL: 1.535 máy. 

- Phòng học ngoại ngữ: 30 phòng (1.440 m2); số 

thiết bị ĐT ngoại ngữ chuyên dùng: 102 thiết bị 

- Phòng học thực hành: 06 phòng 

- Phòng thí nghiệm: 05 phòng  

- Thư viện: 17 phòng (6.240 m2); số đầu sách, giáo 

trình: 300.000 quyển. 

- Ký túc xá: 575 phòng (34.494 m2) 

- Diện tích nhà ăn: 2.840 m2 

- Diện tích nhà thi đấu đa năng, sân bãi thể dục, thể 

thao: 11.400 m2 

- Diện tích khác: 860 m2 

- Giảng đường/phòng học: 264 phòng (37.080 m2) 

- Hội trường: 04 phòng (1.450 m2) 

- Phòng máy tính: 4.040 m2 (Số máy tính sử dụng 

được và  nối mạng ADSL: 1.535 máy. 

- Phòng học ngoại ngữ: 30 phòng (1.440 m2); số 

thiết bị ĐT ngoại ngữ chuyên dùng: 102 thiết bị 

- Phòng học thực hành: 06 phòng 

- Phòng thí nghiệm: 05 phòng  

- Thư viện: 17 phòng (6.240 m2); số đầu sách, giáo 

trình: 300.000 quyển. 

- Ký túc xá: 575 phòng (34.494 m2) 

- Diện tích nhà ăn: 2.840 m2 

- Diện tích nhà thi đấu đa năng, sân bãi thể dục, thể 

thao: 11.400 m2 

- Diện tích khác: 860 m2 

III Đội ngũ giảng viên  6 56 0 0 

IV 

Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt 

cho người học 

    - Tham quan, thực tập tại Doanh nghiệp  

- Hội thi Kỹ năng nghề, thi Robocon, Olympic 

- Các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng mềm cho 

người học 

- Tổ chức giao lưu, thi đấu văn hóa, văn nghệ, thể 

thao … 

- Tham quan, thực tập tại Doanh nghiệp  

- Hội thi Kỹ năng nghề, thi Robocon, Olympic 

- Các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng mềm cho 

người học 

- Tổ chức giao lưu, thi đấu văn hóa, văn nghệ, thể 

thao … 



V 

Yêu cầu về thái độ 

học tập của người 

học  

    + Có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng của 

giai cấp Công nhân, trung thành tuyệt đối với sự 

nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc 

+ Thường xuyên rèn luyện thân thể để có sức khoẻ 

tốt 

 + Luôn học tập, nâng cao trình độ 

+ Có kỷ luật trong lao động và trong xã hội 

+ Có khả năng làm việc độc lập, làm việc sáng tạo, 

có kỹ năng làm việc tập thể 

+ Có thái độ đúng đắn đối với môi trường và sự phát 

triển bền vững của xã hội. 

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng của 

giai cấp Công nhân, trung thành tuyệt đối với sự 

nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc 

+ Thường xuyên rèn luyện thân thể để có sức khoẻ 

tốt 

+ Luôn học tập, nâng cao trình độ 

+ Có kỷ luật trong lao động và trong xã hội 

+ Có khả năng làm việc độc lập, làm việc sáng tạo, 

có kỹ năng làm việc tập thể 

+ Có thái độ đúng đắn đối với môi trường và sự phát 

triển bền vững của xã hội 

VI 

Mục tiêu kiến thức, 

kỹ năng, trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

    - Về kiến thức 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức khoa học cơ bản 

như: toán, vật lý, hoá học làm nền tảng để nghiên 

cứu các môn học Cơ ứng dụng, thiết kế chi tiết máy, 

kỹ thuật điện, điện tử cơ bản, dung sai và đo lường 

kỹ thuật, các môn học chuyên ngành cơ điện tử: cảm 

biến và đo lường, kỹ thuật vi xử lý, tự động hóa, 

truyền động điện tự động, rô bốt, phân tích và tổng 

hợp hệ thống Cơ điện tử … Ngoài ra sinh viên còn 

được cung cấp các kiến thức về khoa học xã hội và 

nhân văn như: Tiếng anh và các môn khoa học quản 

lý... 

- Về kỹ năng 

+ Thiết kế các hệ thống điều khiển tự động. 

+ Khai thác, vận hành các hệ thống Cơ Điện tử 

+ Lắp đặt, bảo trì, sửa chữa các thiết bị Cơ Điện tử 

+ Nghiên cứu, triển khai, tiếp nhận và chuyển giao 

công nghệ Cơ Điện tử 

 + Tổ chức, quản lý và chỉ đạo sản xuất trong các 

doanh nghiệp 

- Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ A2 theo chuẩn 

khung Châu Âu; áp dụng thành thạo các hiện tượng 

ngữ pháp, cấu trúc và từ vựng trong cả 4 kỹ năng 

nghe, nói, đọc, viết; đọc hiểu các tài liệu Tiếng Anh 

thông thường và chuyên ngành đơn giản. 

- Về kiến thức 

Vận dụng thành thạo kiến thức khoa học cơ bản như: 

toán, vật lý, hoá học trong nghiên cứu các môn học 

Cơ ứng dụng, thiết kế chi tiết máy, kỹ thuật điện, 

điện tử cơ bản, các môn học chuyên ngành cơ điện 

tử: cảm biến và đo lường, kỹ thuật vi xử lý, PLC, 

truyền động điện tự động, rô bốt, phân tích và tổng 

hợp hệ thống Cơ điện tử … Ngoài ra sinh viên còn 

được cung cấp các kiến thức về khoa học xã hội và 

nhân văn như: Tiếng anh và các môn khoa học quản 

lý. 

- Về kỹ năng: Có khả năng vận dụng các kiến thức 

học được để thực hiện được các công việc sau: 

+ Thiết kế, chế tạo các hệ thống điều khiển tự động 

đơn giản 

+ Khai thác, vận hành các hệ thống Cơ Điện tử 

+ Lắp đặt, bảo trì, sửa chữa các thiết bị Cơ Điện tử 

+ Nghiên cứu, triển khai, tiếp nhận và chuyển giao 

công nghệ Cơ Điện tử 

+ Tổ chức, quản lý và chỉ đạo sản xuất trong các 

doanh nghiệp 

- Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ A2 theo chuẩn 

khung Châu Âu; áp dụng thành thạo các hiện tượng 

ngữ pháp, cấu trúc và từ vựng trong cả 4 kỹ năng 

nghe, nói, đọc, viết; đọc hiểu các tài liệu Tiếng Anh 

thông thường và chuyên ngành đơn giản 

VII 

Vị trí làm việc sau 

khi tốt nghiệp ở các 

trình độ  

    Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư công nghệ kỹ thuật Cơ 

điện tử có thể đảm nhận công việc thiết kế, triển 

khai công nghệ, quản lý sản xuất, nghiên cứu và 

phát triển sản phẩm cơ khí tại các phòng thiết kế; 

phòng công nghệ, đơn vị quản lý sản xuất, quản lý 

chất lượng hoặc tại các cơ quan kinh doanh, làm các 

dịch vụ về trang thiết bị cơ khí cũng như các cơ sở 

đào tạo và viện nghiên cứu. 

Sau khi tốt nghiệp chương trình này, người học có 

thể làm việc ở các vị trí: cán bộ kỹ thuật chế tạo, vận 

hành và bảo trì các hệ thống thiết bị Cơ điện tử, 

quản lý và giám sát sản xuất, kinh doanh sản phẩm 

Cơ điện tử. 

  

    

  

    

  

    

  

    



  

 

  

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2014 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

  
HIỆU TRƯỞNG 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

Trần Anh Tú  

 

TS. Trần Đức Quý 

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    



PHỤ LỤC 

BỘ CÔNG THƯƠNG    

TRƯỜNG ĐHCN HÀ NỘI    

Biểu mẫu 20 

(Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014   

của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

  

    

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của  

cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015 

Ngành: Công nghệ kỹ thuật Ô tô 

TT Nội dung 

Hệ đào tạo chính quy 

Tiến 

sỹ 

Thạc sỹ Đại học Cao đẳng 

I Điều kiện tuyển sinh  
- TN Đại học đúng chuyên ngành, ngành phù hợp, 

hoặc ngành gần với chuyên ngành ĐKDT  

Tốt nghiệp THPT Tốt nghiệp THPT 

II 

Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 

người học (như 

phòng học, trang 

thiết bị, thư viện ...) 

  - Giảng đường/phòng học: 264 phòng (37.080 m2) 

- Hội trường: 04 phòng (1.450 m2) 

- Phòng máy tính: 4.040 m2 (Số máy tính sử dụng 

được và  nối mạng ADSL: 1.535 máy. 

- Phòng học ngoại ngữ: 30 phòng (1.440 m2); số 

thiết bị ĐT ngoại ngữ chuyên dùng: 102 thiết bị 

- Phòng học thực hành: 06 phòng 

- Phòng thí nghiệm: 05 phòng  

- Phòng Hội thảo, bảo vệ luận văn: 01 phòng 

- Thư viện: 17 phòng (6.240 m2); số đầu sách, giáo 

trình: 300.000 quyển. 

- Ký túc xá: 575 phòng (34.494 m2) 

- Diện tích nhà ăn: 2.840 m2 

- Diện tích nhà thi đấu đa năng, sân bãi thể dục, thể 

thao: 11.400 m2 

- Diện tích khác: 860 m2 

- Giảng đường/phòng học: 264 phòng (37.080 m2) 

- Hội trường: 04 phòng (1.450 m2) 

- Phòng máy tính: 4.040 m2 (Số máy tính sử dụng 

được và  nối mạng ADSL: 1.535 máy. 

- Phòng học ngoại ngữ: 30 phòng (1.440 m2); số 

thiết bị ĐT ngoại ngữ chuyên dùng: 102 thiết bị 

- Phòng học thực hành: 06 phòng 

- Phòng thí nghiệm: 05 phòng  

- Thư viện: 17 phòng (6.240 m2); số đầu sách, giáo 

trình: 300.000 quyển. 

- Ký túc xá: 575 phòng (34.494 m2) 

- Diện tích nhà ăn: 2.840 m2 

- Diện tích nhà thi đấu đa năng, sân bãi thể dục, thể 

thao: 11.400 m2 

- Diện tích khác: 860 m2 

- Giảng đường/phòng học: 264 phòng (37.080 m2) 

- Hội trường: 04 phòng (1.450 m2) 

- Phòng máy tính: 4.040 m2 (Số máy tính sử dụng 

được và  nối mạng ADSL: 1.535 máy. 

- Phòng học ngoại ngữ: 30 phòng (1.440 m2); số 

thiết bị ĐT ngoại ngữ chuyên dùng: 102 thiết bị 

- Phòng học thực hành: 06 phòng 

- Phòng thí nghiệm: 05 phòng  

- Thư viện: 17 phòng (6.240 m2); số đầu sách, giáo 

trình: 300.000 quyển. 

- Ký túc xá: 575 phòng (34.494 m2) 

- Diện tích nhà ăn: 2.840 m2 

- Diện tích nhà thi đấu đa năng, sân bãi thể dục, thể 

thao: 11.400 m2 

- Diện tích khác: 860 m2 

III Đội ngũ giảng viên  5 42 2 0 

IV 

Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt 

cho người học 

  - Tham quan, thực tập tại Doanh nghiệp  

- Hội thi Kỹ năng nghề, thi Robocon, Olympic 

- Các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng mềm cho 

người học 

- Tổ chức giao lưu, thi đấu văn hóa, văn nghệ, thể 

thao … 

- Tham quan, thực tập tại Doanh nghiệp  

- Hội thi Kỹ năng nghề, thi Robocon, Olympic 

- Các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng mềm cho 

người học 

- Tổ chức giao lưu, thi đấu văn hóa, văn nghệ, thể 

thao … 

- Tham quan, thực tập tại Doanh nghiệp  

- Hội thi Kỹ năng nghề, thi Robocon, Olympic 

- Các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng mềm cho 

người học 

- Tổ chức giao lưu, thi đấu văn hóa, văn nghệ, thể 

thao … 



V 

Yêu cầu về thái độ 

học tập của người 

học  

  + Ý thức tổ chức kỷ luật lao động tốt, có tác phong 

công nghiệp; 

+ Yêu ngành yêu nghề, sẵn sàng chia sẻ kinh 

nghiệm nghề nghiệp với đồng nghiệp; 

+ Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, cần cù chịu 

khó và sáng tạo trong công việc. Có ý thức vươn lên 

trong học tập, không ngừng đưa tiến bộ kỹ thuật mới 

vào ngành Cơ khí Động lực, đáp ứng sự nghiệp công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất Nước. 

+ Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật 

lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh 

nghiệp; 

+ Có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, 

trách nhiệm công dân, làm việc theo pháp luật. 

+ Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng 

nghiệp. 

+ Có ý thức vươn lên trong học tập, không ngừng áp 

dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào giải quyết những vấn 

đề của công việc. 

+ Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật 

lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh 

nghiệp; 

+ Có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, 

trách nhiệm công dân, làm việc theo pháp luật. 

+ Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng 

nghiệp. 

+ Có ý thức vươn lên trong học tập, không ngừng áp 

dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào giải quyết những vấn 

đề của công việc. 

VI 

Mục tiêu kiến thức, 

kỹ năng, trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

  - Về kiến thức:  

+ Cập nhật các kiến thức chuyên sâu, nắm bắt các 

kiến thức công nghệ mới về ngành kỹ thuật Cơ khí 

Động lực; 

 + Vận dụng được các kiến thức công nghệ mới, đa 

lĩnh vực vào sản xuất, khai thác sử dụng động cơ đốt 

trong, phương tiện vận tải đường bộ và xe máy 

chuyên dùng; 

 + Cập nhật kiến thức về tổ chức và quản lý sản xuất 

trong môi trường sản xuất hiện đại; 

+ Có kiến thức để học viên tiếp tục học ỏ bậc Tiến 

sỹ tại các cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế. 

- Về kỹ năng:  

+ Phân tích và tổng hợp các cụm, hệ thống trên các 

phương tiện giao thông vận tải, phát hiện vấn đề và 

vận dụng kiến thức chuyên ngành và liên ngành giải 

quyết các vấn đề cụ thể trong thực tế; 

+ Sử dụng các kỹ thuật, kỹ năng và công cụ hiện đại 

của ngành cần thiết cho thực tiễn; 

+ Làm việc trong một tập thể đa ngành đa lĩnh vực 

đáp ứng đòi hỏi của các đề án công nghiệp có sự 

tham gia của các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực 

khác nhau; 

+ Nghiên cứu, triển khai, quản lý dự án liên quan 

lĩnh vực Cơ khí Động lực; 

+ Nghiên cứu khoa học, đào tạo và tự đào tạo; 

+ Phân tích, phản biện và giải quyết được các vấn đề 

phát sinh trong thực tiễn liên quan đến ngành học; 

+ Phương pháp làm việc khoa học, tư duy hệ thống, 

khả năng trình bày, khả năng giao tiếp và làm việc 

nhóm hiệu quả, hội nhập được trong môi trường 

quốc tế. 

- Trình độ ngoại ngữ: Học viên tự đăng ký học ngoài 

chương trình tại các cơ sở đào tạo trong hoặc ngoài 

trường để đạt trình độ năng lực ngoại ngữ ở mức 

tương đương cấp độ  1 hoặc bậc 3/6 của Khung 

Châu Âu . 

- Về kiến thức 

+ Hiểu được 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, để giải quyết 

các vấn đề thực tiễn;  

+ Hệ thống được kiến thức cơ bản trong lĩnh vực 

Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu 

kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học 

tập nâng cao trình độ; 

+ Hiểu và vận dụng được kiến thức các học phần kỹ 

thuật cơ sở ngành để tiếp thu kiến thức chuyên 

ngành và liên ngành; 

+ Vận dụng được kiến thức chuyên ngành để phân 

tích và đánh giá các chỉ tiêu kỹ thuật trong lĩnh vực 

Công nghệ ô tô; 

+ Hiểu được kiến thức cơ bản về tổ chức và quản lý 

sản xuất; 

- Về kỹ năng 

+ Thiết lập được quy trình kiểm tra, chẩn đoán, bảo 

dưỡng và sửa chữa các loại phương tiện vận tải và 

máy thi công; 

+ Tính toán, thiết kế được quy trình công nghệ chế 

tạo, lắp ráp các sản phẩm trong lĩnh vực chuyên 

ngành;  

+ Đề xuất, phản biện và tư vấn các vấn đề thuộc lĩnh 

vực: vận hành; khai thác; chẩn đoán; bảo trì; bảo 

dưỡng; sửa chữa các loại ôtô và các thiết bị động 

lực; 

+ Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nghề 

nghiệp cho bậc đào tạo thấp hơn; 

- Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ A2 theo chuẩn 

khung Châu Âu; áp dụng thành thạo các hiện tượng 

ngữ pháp, cấu trúc và từ vựng trong cả 4 kỹ năng 

nghe, nói, đọc, viết; đọc hiểu các tài liệu Tiếng Anh 

thông thường và chuyên ngành đơn giản. 

- Về kiến thức 

+ Hiểu được 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, để giải quyết 

các vấn đề thực tiễn;  

+ Hiểu được kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa 

học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến 

thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập 

nâng cao trình độ; 

+ Hiểu và trình bày được kiến thức cơ bản các học 

phần kỹ thuật cơ sở ngành để tiếp thu kiến thức 

chuyên ngành và liên ngành; 

+ Sử dụng được kiến thức chuyên ngành để phân 

tích các chỉ tiêu kỹ thuật trong lĩnh vực Công nghệ ô 

tô; 

+ Hiểu được kiến thức cơ bản về tổ chức sản xuất và 

tổ chức doanh nghiệp; 

- Về kỹ năng 

+ Lập được quy trình kiểm tra bảo dưỡng và sửa 

chữa các loại phương tiện vận tải và máy thi công; 

+ Xây dựng được quy trình công nghệ chế tạo, lắp 

ráp các sản phẩm trong lĩnh vực chuyên ngành;  

+ Cập nhật công nghệ mới, tiếp nhận và chuyển giao 

công nghệ; 

+ Tổ chức và triển khai hoạt động trong phân xưởng 

sản xuất trong doanh nghiệp; 

+ Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nghề 

nghiệp cho bậc đào tạo thấp hơn; 

- Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ A2 theo chuẩn 

khung Châu Âu; áp dụng thành thạo các hiện tượng 

ngữ pháp, cấu trúc và từ vựng trong cả 4 kỹ năng 

nghe, nói, đọc, viết; đọc hiểu các tài liệu Tiếng Anh 

thông thường và chuyên ngành đơn giản. 



VII 

Vị trí làm việc sau 

khi tốt nghiệp ở các 

trình độ  

  + Làm công tác giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu tại 

các cơ sở đào tạo; 

+ Quản lý, triển khai các dự án tại các viện nghiên 

cứu, các doanh nghiệp lĩnh vực Cơ khí Động lực; 

+ Quản lý, chỉ đạo và thực hiện các công việc thiết 

kế, lắp đặt, vận hành và chuyển giao công nghệ 

thuộc lĩnh vực chuyên ngành; 

+ Phụ trách kỹ thuật của các công ty, nhà máy, xí 

nghiệp, các viện nghiên cứu cơ khí. Động lực. 

Sau khi tốt nghiệp chương trình này, người học có 

thể làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp sau: 

+ Kỹ sư chỉ đạo, thực hiện các công việc thiết kế, 

sửa chữa, vận hành bảo trì và các lĩnh vực dịch vụ 

kỹ thuật, kinh doanh ôtô, thiết bị động lực trong các 

doanh nghiệp; 

+ Chuyên viên kỹ thuật trong phòng kỹ thuật, phòng 

kế hoạch, phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm của 

các doanh nghiệp; 

+ Giáo viên giảng dạy trong các trường cao đẳng, 

trung cấp chuyên nghiệp; 

+ Chuyên viên làm việc trong các Viện nghiên cứu 

và các đơn vị chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực 

chuyên ngành và liên ngành. 

Sau khi tốt nghiệp chương trình này, người học có 

thể làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp sau: 

+ Cử nhân kỹ thuật thực hiện các công việc thiết kế, 

sửa chữa, vận hành bảo trì và các lĩnh vực dịch vụ 

kỹ thuật, kinh doanh ôtô, thiết bị động lực trong các 

doanh nghiệp; 

+ Kỹ thuật viên làm việc trong phòng kỹ thuật, 

phòng kế hoạch, phòng nghiên cứu phát triển sản 

phẩm của các doanh nghiệp; 

+ Kỹ thuật viên làm việc trong các đơn vị chuyển 

giao công nghệ thuộc lĩnh vực chuyên ngành và liên 

ngành. 

  

    

  

 

  

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2014 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

  
HIỆU TRƯỞNG 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

Trần Anh Tú  

 

TS. Trần Đức Quý 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    



PHỤ LỤC 

BỘ CÔNG THƯƠNG    

TRƯỜNG ĐHCN HÀ NỘI    

Biểu mẫu 20 

(Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014   

của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

  

    

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của  

cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015 

Ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử 

TT Nội dung 

Hệ đào tạo chính quy 

Tiến 

sỹ 

Thạc sỹ Đại học Cao đẳng 

I Điều kiện tuyển sinh  - - Tốt nghiệp THPT Tốt nghiệp THPT 

II 

Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 

người học (như 

phòng học, trang 

thiết bị, thư viện ...) 

    

- Giảng đường/phòng học: 264 phòng (37.080 m2) 

- Hội trường: 04 phòng (1.450 m2) 

- Phòng máy tính: 4.040 m2 (Số máy tính sử dụng 

được và  nối mạng ADSL: 1.535 máy. 

- Phòng học ngoại ngữ: 30 phòng (1.440 m2); số 

thiết bị ĐT ngoại ngữ chuyên dùng: 102 thiết bị 

- Phòng học thực hành: 23 phòng 

- Phòng thí nghiệm: 06 phòng  

- Thư viện: 17 phòng (6.240 m2); số đầu sách, giáo 

trình: 300.000 quyển. 

- Ký túc xá: 575 phòng (34.494 m2) 

- Diện tích nhà ăn: 2.840 m2 

- Diện tích nhà thi đấu đa năng, sân bãi thể dục, thể 

thao: 11.400 m2 

- Diện tích khác: 860 m2 

- Giảng đường/phòng học: 264 phòng (37.080 m2) 

- Hội trường: 04 phòng (1.450 m2) 

- Phòng máy tính: 4.040 m2 (Số máy tính sử dụng 

được và  nối mạng ADSL: 1.535 máy. 

- Phòng học ngoại ngữ: 30 phòng (1.440 m2); số 

thiết bị ĐT ngoại ngữ chuyên dùng: 102 thiết bị 

- Phòng học thực hành: 23 phòng 

- Phòng thí nghiệm: 06 phòng  

- Thư viện: 17 phòng (6.240 m2); số đầu sách, giáo 

trình: 300.000 quyển. 

- Ký túc xá: 575 phòng (34.494 m2) 

- Diện tích nhà ăn: 2.840 m2 

- Diện tích nhà thi đấu đa năng, sân bãi thể dục, thể 

thao: 11.400 m2 

- Diện tích khác: 860 m2 

III Đội ngũ giảng viên  1 86 7 0 

IV 

Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt 

cho người học 

    

- Tham quan, thực tập tại Doanh nghiệp  

- Hội thi Kỹ năng nghề, thi Robocon, Olympic 

- Các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng mềm cho 

người học 

- Tổ chức giao lưu, thi đấu văn hóa, văn nghệ, thể 

thao … 

- Tham quan, thực tập tại Doanh nghiệp  

- Hội thi Kỹ năng nghề, thi Robocon, Olympic 

- Các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng mềm cho 

người học 

- Tổ chức giao lưu, thi đấu văn hóa, văn nghệ, thể 

thao … 



V 

Yêu cầu về thái độ 

học tập của người 

học  

    

+ Làm việc nghiêm túc, tự giác tuân thủ pháp luật, 

kỷ luật lao động, nội quy của cơ quan, doanh nghiệp. 

+ Có tinh thần hợp tác giúp đỡ đồng nghiệp cùng 

nhau hoàn thành nhiệm vụ. 

+ Có ý thức cầu tiến, biết vươn lên trong công việc. 

+ Không ngừng áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào 

giải quyết những vấn đề của công việc. 

+ Có đạo đức nghề nghiệp và tác phong công 

nghiệp. 

+ Làm việc nghiêm túc, tự giác tuân thủ pháp luật, 

kỷ luật lao động, nội quy của cơ quan, doanh nghiệp. 

+ Có tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng nghiệp cùng 

nhau hoàn thành nhiệm vụ. 

+ Có ý thức cầu tiến, biết vươn lên trong công việc. 

VI 

Mục tiêu kiến thức, 

kỹ năng, trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

    

- Về kiến thức 

+ Có nhận thức chính trị tốt, có kiến thức cơ bản 

trong lĩnh vực khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên 

để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả 

năng học tập nâng cao trình độ.  iết vận dụng chúng 

để giải quyết các vấn đề thực tiễn. 

+ Có kiến thức cơ bản về: Các thiết bị điện, điện tử, 

cung cấp điện, điều khiển, tích hợp các hệ thống 

điều khiển, các dây chuyền sản xuất tự động... 

+ Có kiến thức chuyên sâu về: Thiết kế, lắp đặt, vận 

hành các thiết bị, hệ thống điện, an toàn điện, hệ 

thống điều khiển tự động. 

+ Xác định được các giải pháp kỹ thuật cho việc 

phát triển, tích hợp hệ thống điện, hệ thống điều 

khiển tự động. 

- Về kỹ năng 

+ Lắp đặt các thiết bị điện, điện tử trong công 

nghiệp và dân dụng. 

+ Phán đoán, khắc phục hoặc chỉ đạo khắc phục 

những sự cố trên các thiết bị, hệ thống điều khiển tự 

động. 

+ Lập được kế hoạch, chỉ đạo thực hiện kế hoạch 

bảo trì bảo dưỡng phần điện cho các thiết bị, các dây 

truyền sản xuất trong nhà máy, xí nghiệp. 

+ Soạn thảo, thực hiện và hướng dẫn thực hiện các 

thao tác kỹ thuật đảm bảo an toàn, đúng qui trình 

vận hành cho các thiết bị, hệ thống điều khiển tự 

động, các dây chuyền sản xuất... 

+ Thiết kế, tổ chức thi công, lắp đặt: Các dây truyền 

sản xuất, các hệ thống điều khiển, các lưới cấp điện 

hạ áp. 

+ Tư vấn: thiết kế, lắp đặt, vận hành thiết bị, hệ 

thống điện, hệ thống điều khiển tự động. 

+ Làm việc theo nhóm, tổ chức và hướng dẫn thực 

hiện nhiệm vụ theo nhóm. 

+ Phản biện và tư vấn, giám sát các vấn đề thuộc 

lĩnh vực công nghệ kỹ thuật Điện-điện tử, tự động 

hoá cho khách hàng. 

+ Tự cập nhật công nghệ hiện đại có liên quan đến 

ngành được đào tạo. 

- Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ A2 theo chuẩn 

khung Châu Âu; áp dụng thành thạo các hiện tượng 

- Về kiến thức 

+ Có nhận thức chính trị tốt, có kiến thức cơ bản 

trong lĩnh vực khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên 

để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả 

năng học tập nâng cao trình độ.  iết vận dụng chúng 

để giải quyết các vấn đề thực tiễn; 

+ Có kiến thức cơ bản về: Các thiết bị điện, điện tử, 

cung cấp điện, các dây chuyền sản xuất tự động... 

+ Có kiến thức chuyên sâu về: Lắp đặt, vận hành các 

thiết bị, hệ thống điện, hệ thống điều khiển tự động. 

- Về kỹ năng 

+ Lắp đặt được các thiết bị điện, điện tử các dây 

chuyền sản xuất vừa và nhỏ trong công nghiệp và 

dân dụng. 

+ Phán đoán, khắc phục hoặc chỉ đạo khắc phục 

những sự cố trên các thiết bị, hệ thống điện hạ áp, hệ 

thống điều khiển tự động. 

+ Lập được kế hoạch, chỉ đạo thực hiện kế hoạch 

bảo trì bảo dưỡng cho các thiết bị, các dây truyền 

sản xuất trong nhà máy, xí nghiệp. 

+ Thực hiện và hướng dẫn thực hiện các thao tác kỹ 

thuật đảm bảo an toàn, đúng qui trình vận hành cho 

các thiết bị, hệ thống điện, hệ thống điều khiển tự 

động. 

+ Tổ chức thi công, lắp đặt: Các dây truyền sản xuất, 

mạng điện hạ áp theo thiết kế. 

+ Vận hành và hướng dẫn vận hành các thiết bị, hệ 

thống điện, hệ thống điều khiển tự động. 

+ Có khả năng tổ chức và hướng dẫn thực hiện 

nhiệm vụ theo nhóm. 

+ Giám sát các vấn đề thuộc lĩnh vực công nghệ kỹ 

thuật Điện-điện tử, tự động hoá cho khách hàng. 

+ Tự cập nhật công nghệ hiện đại có liên quan đến 

ngành được đào tạo. 

- Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ A2 theo chuẩn 

khung Châu Âu; áp dụng thành thạo các hiện tượng 

ngữ pháp, cấu trúc và từ vựng trong cả 4 kỹ năng 

nghe, nói, đọc, viết; đọc hiểu các tài liệu Tiếng Anh 

thông thường và chuyên ngành đơn giản. 



ngữ pháp, cấu trúc và từ vựng trong cả 4 kỹ năng 

nghe, nói, đọc, viết; đọc hiểu các tài liệu Tiếng Anh 

thông thường và chuyên ngành đơn giản. 

VII 

Vị trí làm việc sau 

khi tốt nghiệp ở các 

trình độ  

    

Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Điện 

có khả năng thực hiện tốt công việc tại các tổ chức, 

doanh nghiệp sau:   

+ Các nhà máy, xí nghiệp, các toà nhà: Với vai trò 

kỹ sư vận hành, kỹ sư bảo dưỡng, bảo trì hệ thống 

điện hạ áp, hệ thống điều khiển, giám sát,... 

+ Các đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công, giám sát 

trong các lĩnh vực điều khiển tự động, các hệ thống 

cấp điện hạ áp.... 

+ Các đơn vị kinh doanh thiết bị điện, hệ thống, dây 

chuyền tự động hoặc các thiết bị điều khiển dân 

dụng và công nghiệp. 

+ Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên 

nghiệp, các Viện nghiên cứu và các đơn vị chuyển 

giao công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ kỹ thuật 

điện+điện tử, tự động hoá. 

Sau khi tốt nghiệp chương trình này, người học có 

thể làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp sau: 

+ Các nhà máy, xí nghiệp, các toà nhà: Với vai trò 

kỹ thuật viên vận hành, bảo dưỡng, bảo trì hệ thống 

điện, hệ thống điều khiển, giám sát,... 

+ Các đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công, giám sát 

trong các lĩnh vực điều khiển tự động, các hệ thống 

cấp điện hạ áp.... 

+ Các đơn vị kinh doanh thiết bị điện, hệ thống, dây 

chuyền tự động hoặc các thiết bị điều khiển dân 

dụng và công nghiệp. 

+ Các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, 

các đơn vị chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực 

công nghệ kỹ thuật điện+điện tử, tự động hoá. 

  

    

  

 

  

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2014 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

  
HIỆU TRƯỞNG 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

Trần Anh Tú  

 

TS. Trần Đức Quý 

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    



PHỤ LỤC 

BỘ CÔNG THƯƠNG    

TRƯỜNG ĐHCN HÀ NỘI    

Biểu mẫu 20 

(Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014   

của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

  

    

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của  

cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015 

Ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông 

TT Nội dung 

Hệ đào tạo chính quy 

Tiến 

sỹ 

Thạc sỹ Đại học Cao đẳng 

I Điều kiện tuyển sinh  - 
TN Đại học đúng chuyên ngành, ngành phù hợp, 

hoặc ngành gần với chuyên ngành ĐKDT  
Tốt nghiệp THPT Tốt nghiệp THPT 

II 

Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 

người học (như 

phòng học, trang 

thiết bị, thư viện ...) 

  

- Giảng đường/phòng học: 264 phòng (37.080 m2) 

- Hội trường: 04 phòng (1.450 m2) 

- Phòng máy tính: 4.040 m2 (Số máy tính sử dụng 

được và  nối mạng ADSL: 1.535 máy. 

- Phòng học ngoại ngữ: 30 phòng (1.440 m2); số 

thiết bị ĐT ngoại ngữ chuyên dùng: 102 thiết bị 

- Phòng học thực hành: 13 phòng 

- Phòng Hội thảo, bảo vệ luận văn: 01 phòng 

- Thư viện: 17 phòng (6.240 m2); số đầu sách, giáo 

trình: 300.000 quyển. 

- Ký túc xá: 575 phòng (34.494 m2) 

- Diện tích nhà ăn: 2.840 m2 

- Diện tích nhà thi đấu đa năng, sân bãi thể dục, thể 

thao: 11.400 m2 

- Diện tích khác: 860 m2 

- Giảng đường/phòng học: 264 phòng (37.080 m2) 

- Hội trường: 04 phòng (1.450 m2) 

- Phòng máy tính: 4.040 m2 (Số máy tính sử dụng 

được và  nối mạng ADSL: 1.535 máy. 

- Phòng học ngoại ngữ: 30 phòng (1.440 m2); số 

thiết bị ĐT ngoại ngữ chuyên dùng: 102 thiết bị 

- Phòng học thực hành: 13 phòng 

- Thư viện: 17 phòng (6.240 m2); số đầu sách, giáo 

trình: 300.000 quyển. 

- Ký túc xá: 575 phòng (34.494 m2) 

- Diện tích nhà ăn: 2.840 m2 

- Diện tích nhà thi đấu đa năng, sân bãi thể dục, thể 

thao: 11.400 m2 

- Diện tích khác: 860 m2 

- Giảng đường/phòng học: 264 phòng (37.080 m2) 

- Hội trường: 04 phòng (1.450 m2) 

- Phòng máy tính: 4.040 m2 (Số máy tính sử dụng 

được và  nối mạng ADSL: 1.535 máy. 

- Phòng học ngoại ngữ: 30 phòng (1.440 m2); số 

thiết bị ĐT ngoại ngữ chuyên dùng: 102 thiết bị 

- Phòng học thực hành: 13 phòng 

- Thư viện: 17 phòng (6.240 m2); số đầu sách, giáo 

trình: 300.000 quyển. 

- Ký túc xá: 575 phòng (34.494 m2) 

- Diện tích nhà ăn: 2.840 m2 

- Diện tích nhà thi đấu đa năng, sân bãi thể dục, thể 

thao: 11.400 m2 

- Diện tích khác: 860 m2 

III Đội ngũ giảng viên  5 71 4 0 

IV 

Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt 

cho người học 

  

- Tham quan, thực tập tại Doanh nghiệp  

- Hội thi Kỹ năng nghề, thi Robocon, Olympic 

- Các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng mềm cho 

người học 

- Tổ chức giao lưu, thi đấu văn hóa, văn nghệ, thể 

thao … 

- Tham quan, thực tập tại Doanh nghiệp  

- Hội thi Kỹ năng nghề, thi Robocon, Olympic 

- Các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng mềm cho 

người học 

- Tổ chức giao lưu, thi đấu văn hóa, văn nghệ, thể 

thao … 

- Tham quan, thực tập tại Doanh nghiệp  

- Hội thi Kỹ năng nghề, thi Robocon, Olympic 

- Các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng mềm cho 

người học 

- Tổ chức giao lưu, thi đấu văn hóa, văn nghệ, thể 

thao … 



V 

Yêu cầu về thái độ 

học tập của người 

học  

  

+ Ý thức tổ chức kỷ luật lao động tốt, có tác phong 

công nghiệp; 

+ Yêu ngành yêu nghề, sẵn sàng chia sẻ kinh 

nghiệm nghề nghiệp với đồng nghiệp; 

+ Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, cần cù chịu 

khó và sáng tạo trong công việc. Có ý thức vươn lên 

trong học tập, đưa tiến bộ kỹ thuật mới vào ngành 

Kỹ thuật Điện tử. 

+ Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức, kỷ luật 

lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh 

nghiệp. 

+ Có ý thức cộng đồng, tác phong công nghiệp, 

trách nhiệm công dân, làm việc theo pháp luật. 

+ Có tư duy khoa học, năng động, tinh thần cầu tiến, 

hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp. 

+ Có ý thức vươn lên trong học tập, không ngừng áp 

dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào giải quyết những vấn 

đề của công việc. 

+ Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức, kỷ luật 

lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh 

nghiệp. 

+ Có ý thức cộng đồng, tác phong công nghiệp, 

trách nhiệm công dân, làm việc theo pháp luật. 

+ Có tư duy khoa học, năng động, cầu tiến, hợp tác 

giúp đỡ đồng nghiệp. 

+ Có ý thức vươn lên trong học tập, không ngừng áp 

dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào giải quyết những vấn 

đề của công việc. 

VI 

Mục tiêu kiến thức, 

kỹ năng, trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

  

- Về kiến thức: Cung cấp các kiến thức chuyên sâu, 

các kiến thức công nghệ mới về Kỹ thuật Điện tử để 

đưa ra các giải pháp thiết kế, tích hợp hệ thống các 

sản phẩm điện tử dân dụng và chuyên dụng, thiết kế 

và kiểm tra vi mạch số, thiết kế các hệ thống nhúng 

dựa trên vi xử lý, vi điều khiển, mạch số tích hợp 

mật độ cao lập trình được. Vận dụng được các kiến 

thức, công nghệ mới trong các lĩnh vực thiết kế, chế 

tạo thiết bị điện tử; khai thác, vận hành các thiết bị 

điện tử; tiếp nhận, triển khai và chuyển giao công 

nghệ, tổ chức, quản lý và chỉ đạo sản xuất trong các 

doanh nghiệp sản xuất điện tử; có kiến thức để tiếp 

tục được đào tạo ở bậc Tiến sĩ. 

- Về kỹ năng: 

+ Phân tích được nguyên tắc hoạt động các hệ thống, 

thiết bị điện tử; 

+ Chỉ đạo thiết kế và thiết kế các mạch điện tử, các 

hệ thống điện tử; 

+ Nghiên cứu, triển khai, tiếp nhận và chuyển giao 

công nghệ liên quan đến Kỹ thuật điện tử; 

+ Xây dựng, quản lý dự án và triển khai dự án liên 

quan lĩnh vực Điện tử; 

+ Nghiên cứu khoa học, đào tạo và tự đào tạo; 

+ Phân tích và giải quyết được các vấn đề phát sinh 

trong thực tiễn liên quan đến ngành học; 

+ Giao tiếp và làm việc nhóm. 

- Trình độ ngoại ngữ: Học viên tự đăng ký học ngoài 

chương trình tại các cơ sở đào tạo trong hoặc ngoài 

trường để đạt trình độ năng lực ngoại ngữ ở mức 

tương đương cấp độ  1 hoặc bậc 3/6 của Khung 

Châu Âu . 

- Về kiến thức 

+ Có kiến thức cơ bản, tương đối hệ thống trong lĩnh 

vực khoa học tự nhiên. 

+ Có kiến thức tốt về các mạch điện tử tương tự và 

số, công nghệ chế tạo linh kiện điện tử, vi xử lý và 

cấu trúc máy tính, vi điều khiển, kỹ thuật truyền 

hình tương tự và số, kỹ thuật audio-video, thiết kế 

các ứng dụng sử dụng các vi mạch số tổ hợp, hệ 

thống điện tử tự động công nghiệp. 

+ Có kiến thức tốt về thiết kế, chế tạo các thiết bị và 

hệ thống điện tử; có khả năng làm chủ được các hệ 

thống điều khiển công nghiệp, các dây chuyển sản 

xuất công nghiệp. 

- Về kỹ năng 

+ Có kỹ năng tốt về hàn, tháo/ráp linh kiện và lắp 

ráp các sản phẩm điện tử. 

+ Có kỹ năng tốt về kiểm tra, bảo trì, sửa chữa các 

thiết bị, hệ thống điện, điện tử, điều khiển tự động. 

+ Có kỹ năng tốt về lắp đặt, vận hành các thiết bị, hệ 

thống điện tử, điều khiển tự động. 

- Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ A2 theo chuẩn 

khung Châu Âu; áp dụng thành thạo các hiện tượng 

ngữ pháp, cấu trúc và từ vựng trong cả 4 kỹ năng 

nghe, nói, đọc, viết; đọc hiểu các tài liệu Tiếng Anh 

thông thường và chuyên ngành đơn giản. 

- Về kiến thức 

Có kiến thức cơ bản, tương đối hệ thống trong lĩnh 

vực khoa học tự nhiên. 

Có kiến thức tốt về các mạch điện tử tương tự và số, 

công nghệ chế tạo linh kiện điện tử, vi xử lý và cấu 

trúc máy tính, vi điều khiển, kỹ thuật truyền hình 

tương tự và số, kỹ thuật audio-video, thiết kế các 

ứng dụng sử dụng các vi mạch số tổ hợp, hệ thống 

điện tử tự động công nghiệp. 

- Về kỹ năng 

+ Có kỹ năng tốt về hàn, tháo/ráp linh kiện và lắp 

ráp các sản phẩm điện tử. 

+ Có kỹ năng tốt về kiểm tra, bảo trì, sửa chữa các 

thiết bị, hệ thống điện, điện tử, điều khiển tự động. 

+ Có kỹ năng tốt về lắp đặt, vận hành các thiết bị, hệ 

thống điện tử, điều khiển tự động. 

- Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ A2 theo chuẩn 

khung Châu Âu; áp dụng thành thạo các hiện tượng 

ngữ pháp, cấu trúc và từ vựng trong cả 4 kỹ năng 

nghe, nói, đọc, viết; đọc hiểu các tài liệu Tiếng Anh 

thông thường và chuyên ngành đơn giản. 



VII 

Vị trí làm việc sau 

khi tốt nghiệp ở các 

trình độ  

  

+ Làm công tác giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu tại 

các cơ sở nghiên cứu, đào tạo ngành Kỹ thuật Điện 

tử, Kỹ thuật Viễn thông, Kỹ thuật máy tính; 

+ Quản lý, triển khai các dự án tại các viện nghiên 

cứu, các doanh nghiệp lĩnh vực điện tử; 

+ Quản lý, chỉ đạo và thực hiện các công việc thiết 

kế, chế tạo các sản phẩm điện tử. Lắp đặt, vận hành 

và chuyển giao các thiết bị điện tử trong các công ty, 

nhà máy, xí nghiệp; 

+ Phụ trách kỹ thuật của các công ty, nhà máy, xí 

nghiệp, các viện nghiên cứu về Điện tử; Viễn thông, 

Tự động hóa. 

Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Điện 

tử có thể làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp sau: 

+ Các công ty, nhà máy sản xuất, lắp ráp và kinh 

doanh trong lĩnh vực điện tử, viễn thông, Đài phát 

thanh+truyền hình, điều khiển tự động, an ninh, ....; 

Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên 

nghiệp, các viện nghiên cứu và các đơn vị chuyển 

giao công nghệ thuộc lĩnh vực điện tử, tự động, viễn 

thông. 

+ Khả năng đảm trách: quản lý, thiết kế, chế tạo, vận 

hành, khai thác, bảo trì thiết bị và hệ thống điện tử, 

điều khiển tự động. 

+ Có khả năng giảng dạy chuyên ngành điện tử, viễn 

thông, điều khiển tự động cho các hệ cao đẳng, trung 

cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề và trung cấp 

nghề. 

Sau khi tốt nghiệp chương trình này, người học có 

thể làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp sau: 

+ Các công ty, nhà máy sản xuất, lắp ráp và kinh 

doanh trong lĩnh vực: điện tử, viễn thông, đài phát 

thanh-truyền hình, các hệ thống điều khiển tự động, 

an ninh. 

+ Khả năng đảm trách: quản lý, vận hành, khai thác, 

bảo trì thiết bị và hệ thống điện, điện tử, điều khiển 

tự động. 

+ Có khả năng tham gia giảng dạy chuyên ngành 

điện tử, viễn thông, điều khiển tự động cho các hệ 

trung cấp chuyên nghiệp, hệ đào tạo nghề. 

  

    

  

 

  

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2014 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

  
HIỆU TRƯỞNG 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

Trần Anh Tú  

 

TS. Trần Đức Quý 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

  

    

  

    

  

    

  

    



PHỤ LỤC 

BỘ CÔNG THƯƠNG    

TRƯỜNG ĐHCN HÀ NỘI    

Biểu mẫu 20 

(Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014   

của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

  

    

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của  

cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015 

Ngành: Công nghệ kỹ thuật Nhiệt 

TT Nội dung 

Hệ đào tạo chính quy 

Tiến 

sỹ 

Thạc sỹ Đại học Cao đẳng 

I Điều kiện tuyển sinh  - - Tốt nghiệp THPT Tốt nghiệp THPT 

II 

Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 

người học (như 

phòng học, trang 

thiết bị, thư viện ...) 

    

- Giảng đường/phòng học: 264 phòng (37.080 m2) 

- Hội trường: 04 phòng (1.450 m2) 

- Phòng máy tính: 4.040 m2 (Số máy tính sử dụng 

được và  nối mạng ADSL: 1.535 máy. 

- Phòng học ngoại ngữ: 30 phòng (1.440 m2); số 

thiết bị ĐT ngoại ngữ chuyên dùng: 102 thiết bị 

- Phòng học thực hành: 23 phòng 

- Phòng thí nghiệm: 06 phòng  

- Thư viện: 17 phòng (6.240 m2); số đầu sách, giáo 

trình: 300.000 quyển. 

- Ký túc xá: 575 phòng (34.494 m2) 

- Diện tích nhà ăn: 2.840 m2 

- Diện tích nhà thi đấu đa năng, sân bãi thể dục, thể 

thao: 11.400 m2 

- Diện tích khác: 860 m2 

- Giảng đường/phòng học: 264 phòng (37.080 m2) 

- Hội trường: 04 phòng (1.450 m2) 

- Phòng máy tính: 4.040 m2 (Số máy tính sử dụng 

được và  nối mạng ADSL: 1.535 máy. 

- Phòng học ngoại ngữ: 30 phòng (1.440 m2); số 

thiết bị ĐT ngoại ngữ chuyên dùng: 102 thiết bị 

- Phòng học thực hành: 23 phòng 

- Phòng thí nghiệm: 06 phòng  

- Thư viện: 17 phòng (6.240 m2); số đầu sách, giáo 

trình: 300.000 quyển. 

- Ký túc xá: 575 phòng (34.494 m2) 

- Diện tích nhà ăn: 2.840 m2 

- Diện tích nhà thi đấu đa năng, sân bãi thể dục, thể 

thao: 11.400 m2 

- Diện tích khác: 860 m2 

III Đội ngũ giảng viên  1 14 0 0 

IV 

Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt 

cho người học 

    

- Tham quan, thực tập tại Doanh nghiệp  

- Hội thi Kỹ năng nghề, thi Robocon, Olympic 

- Các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng mềm cho 

người học 

- Tổ chức giao lưu, thi đấu văn hóa, văn nghệ, thể 

thao … 

- Tham quan, thực tập tại Doanh nghiệp  

- Hội thi Kỹ năng nghề, thi Robocon, Olympic 

- Các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng mềm cho 

người học 

- Tổ chức giao lưu, thi đấu văn hóa, văn nghệ, thể 

thao … 



V 

Yêu cầu về thái độ 

học tập của người 

học  

    

+ Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo 

đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác 

phong công nghiệp; khả năng làm việc nhóm;  

+ Có phương pháp làm việc khoa học, tư duy sáng 

tạo; biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh 

trong thực tiễn ngành nhiệt lạnh, đúc kết kinh 

nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận.; 

+ Kỹ sư Công nghệ Kỹ Thuật Nhiệt là người có 

phẩm chất đạo đức và đủ sức khỏe tham gia xây 

dựng và bảo vệ tổ quốc, yêu nghề, có tác phong 

công nghiệp, tôn trọng kỷ luật lao động. 

+ Có trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề 

nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong 

công nghiệp;   

+ Có thái độ làm việc nghiêm túc, khoa học, tư duy 

sáng tạo; biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy 

sinh trong thực tiễn của ngành nhiệt lạnh, đúc kết 

kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận. 

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức khỏe tham gia 

xây dựng và bảo vệ tổ quốc, yêu nghề, có tác phong 

công nghiệp, tôn trọng kỷ luật lao động. 

VI 

Mục tiêu kiến thức, 

kỹ năng, trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

    

- Về kiến thức 

+ Được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương 

bao gồm: Khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí 

Minh, đường lối cách mạng Việt Nam, các kiến thức 

về toán học, vật lý, hóa học, tiếng anh cơ bản, tin 

học cơ bản, kinh tế học và các kiến thức đại cương 

khác.  

+ Có kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành bao 

gồm: Kỹ thuật nhiệt, kỹ thuật lạnh ứng dụng trong 

công nghiệp và đời sống, các kiến thức về thiết bị 

điện, phân tích tổng hợp các bài toán về kỹ thuật 

nhiệt lạnh, hệ thống điều hoà không khí, về điều 

khiển hệ thống lạnh, lò hơi công nghiệp...Có kỹ 

năng thực hành cao, đáp ứng tốt nhu cầu của các xí 

nghiệp công nghiệp  

- Về kỹ năng 

+ Hiểu và vận dụng được các nguyên tắc thiết kế chế 

tạo, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa được 

các hệ thống lạnh công nghiệp, gia dụng; hệ thống 

điều hòa không khí; hệ thống sấy; lò hơi; các hệ 

thống nhiệt... 

+ Có khả năng tổ chức, quản lý sản xuất, tổ chức lao 

động và chỉ đạo sản xuất kinh doanh, cải tiến kỹ 

thuật thuộc phạm vi phân xưởng, đảm bảo an toàn 

lao động.  

+ Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, 

từ đó có khả năng hiểu biết sâu về một chuyên 

ngành nào đó trong kỹ thuật công nghệ nhiệt. Có 

khả năng tiếp thu các công nghệ tiến tiến trong sản 

xuất. 

+ Có khả năng chỉ đạo, tổ chức sản xuất và áp dụng 

các quy trình công nghệ vào điều kiện sản xuất thực 

tế tại các cơ sở sản xuất, có khả năng tiếp cận, triển 

khai các công nghệ mới nhằm nâng cao năng suất và 

chất lượng sản phẩm. 

- Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ A2 theo chuẩn 

khung Châu Âu; áp dụng thành thạo các hiện tượng 

ngữ pháp, cấu trúc và từ vựng trong cả 4 kỹ năng 

nghe, nói, đọc, viết; đọc hiểu các tài liệu Tiếng Anh 

thông thường và chuyên ngành đơn giản. 

- Về kiến thức 

+ Được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương 

bao gồm: Khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí 

Minh, đường lối cách mạng Việt Nam, các kiến thức 

về toán học, vật lý, hóa học, tiếng anh, tin học cơ 

bản, kinh tế học và các kiến thức đại cương khác.  

+ Kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành bao 

gồm: Kỹ thuật nhiệt, kỹ thuật lạnh ứng dụng trong 

công nghiệp và đời sống, các kiến thức về thiết bị 

điện, hệ thống điều hoà không khí, hệ thống điều 

khiển của các hệ thống lạnh, lò hơi công nghiệp...Có 

kỹ năng thực hành, đáp ứng được nhu cầu công 

nghiệp. 

- Về kỹ năng 

+ Áp dụng được các nguyên tắc thiết kế chế tạo, lắp 

đặt, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa được các hệ 

thống lạnh công nghiệp, gia dụng; hệ thống điều hòa 

không khí; hệ thống sấy; lò hơi; các hệ thống nhiệt... 

+  iết tổ chức và quản lý sản xuất, tổ chức lao động 

và chỉ đạo sản xuất kinh doanh, cải tiến kỹ thuật 

thuộc phạm vi phân xưởng, đảm bảo an toàn lao 

động. + Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc 

theo nhóm, đủ khả năng tiếp thu các kỹ thuật tiến 

tiến trong sản xuất. 

+ Có khả năng tổ chức sản xuất và áp dụng các quy 

trình vào điều kiện sản xuất thực tế tại các cơ sở sản 

xuất, có khả năng tiếp cận, triển khai các kỹ thuật 

mới nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản 

phẩm. 

- Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ A2 theo chuẩn 

khung Châu Âu; áp dụng thành thạo các hiện tượng 

ngữ pháp, cấu trúc và từ vựng trong cả 4 kỹ năng 

nghe, nói, đọc, viết; đọc hiểu các tài liệu Tiếng Anh 

thông thường và chuyên ngành đơn giản. 



VII 

Vị trí làm việc sau 

khi tốt nghiệp ở các 

trình độ  

    

Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Nhiệt 

có thể thực hiện tốt các công việc tại các tổ chức, 

doanh nghiệp sau đây: 

+ Các công việc thi công lắp đặt các hệ thống lạnh, 

vận hành các hệ thống trong các nhà máy chế biến 

thủy hải sản, thực phẩm, nhà máy sữa, các hệ thống 

điều hòa trung tâm , nhà máy nhiệt điện. 

+ Các hộ cấp nhiệt sử dụng trong công nghiệp và đời 

sống, các cơ sở và doanh nghiệp kinh doanh sử dụng 

máy lạnh và điều hòa không khí.  

+  ộ phận Cơ điện lạnh của các nhà hàng, khách 

sạn, các siêu thị, cảng, sân bay,các công ty thiết kế 

xây dựng, ngành kỹ thuật Nhiệt lạnh ... Lập được kế 

hoạch, chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo trì bảo dưỡng 

cho các thiết bị,  

+ Tư vấn: thiết kế, lắp đặt, vận hành thiết bị, hệ 

thống điện điều khiển cho các hệ thống lạnh. 

+ Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ Kỹ Thuật 

Nhiệt có khả năng đảm trách công tác tại các Viện 

nghiên cứu, trường Đại học, Cao đẳng, các trung 

tâm ứng dụng và triển khai công nghệ.  

Sau khi tốt nghiệp chương trình này, người học có 

thể làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp sau: 

+ Đảm nhiệm các công việc như: Thi công lắp đặt 

các hệ thống lạnh, vận hành các hệ thống trong các 

nhà máy chế biến thủy hải sản, thực phẩm, nhà máy 

sữa, các hệ thống điều hòa trung tâm, nhà máy nhiệt 

điện.  

Có khả năng làm việc tại: 

+ Các hộ cấp nhiệt sử dụng trong công nghiệp và đời 

sống, các cơ sở và doanh nghiệp kinh doanh sử dụng 

máy lạnh và điều hòa không khí.  

+ Các đơn vị tư vấn thiết kế, thi công, giám sát trong 

các lĩnh vực điều khiển tự động, các hệ thống cấp 

điện 

+  ộ phận Cơ điện lạnh của các nhà hàng, khách 

sạn, các siêu thị, cảng, sân bay, các công ty thiết kế 

ngành xây dựng, ngành kỹ thuật Nhiệt lạnh ... 

  

    

  

 

  

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2014 

NGƯỜI LẬP BIỂU 
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PHỤ LỤC 

BỘ CÔNG THƯƠNG    

TRƯỜNG ĐHCN HÀ NỘI    

Biểu mẫu 20 

(Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014   

của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

  

    

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của  

cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015 

Ngành: Khoa học máy tính 

TT Nội dung 

Hệ đào tạo chính quy 

Tiến 

sỹ 

Thạc sỹ Đại học Cao đẳng (CNTT) 

I Điều kiện tuyển sinh  - - Tốt nghiệp THPT Tốt nghiệp THPT 

II 

Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 

người học (như 

phòng học, trang 

thiết bị, thư viện ...) 

    

- Giảng đường/phòng học: 264 phòng (37.080 m2) 

- Hội trường: 04 phòng (1.450 m2) 

- Phòng máy tính: 4.040 m2 (Số máy tính sử dụng 

được và  nối mạng ADSL: 1.535 máy. 

- Phòng học ngoại ngữ: 30 phòng (1.440 m2); số 

thiết bị ĐT ngoại ngữ chuyên dùng: 102 thiết bị 

- Phòng học thực hành: 21 phòng 

- Thư viện: 17 phòng (6.240 m2); số đầu sách, giáo 

trình: 300.000 quyển. 

- Ký túc xá: 575 phòng (34.494 m2) 

- Diện tích nhà ăn: 2.840 m2 

- Diện tích nhà thi đấu đa năng, sân bãi thể dục, thể 

thao: 11.400 m2 

- Diện tích khác: 860 m2 

- Giảng đường/phòng học: 264 phòng (37.080 m2) 

- Hội trường: 04 phòng (1.450 m2) 

- Phòng máy tính: 4.040 m2 (Số máy tính sử dụng 

được và  nối mạng ADSL: 1.535 máy. 

- Phòng học ngoại ngữ: 30 phòng (1.440 m2); số 

thiết bị ĐT ngoại ngữ chuyên dùng: 102 thiết bị 

- Phòng học thực hành: 21 phòng 

- Thư viện: 17 phòng (6.240 m2); số đầu sách, giáo 

trình: 300.000 quyển. 

- Ký túc xá: 575 phòng (34.494 m2) 

- Diện tích nhà ăn: 2.840 m2 

- Diện tích nhà thi đấu đa năng, sân bãi thể dục, thể 

thao: 11.400 m2 

- Diện tích khác: 860 m2 

III Đội ngũ giảng viên  2 36 4 0 

IV 

Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt 

cho người học 

    

- Tham quan, thực tập tại Doanh nghiệp  

- Hội thi Kỹ năng nghề, thi Robocon, Olympic 

- Các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng mềm cho 

người học 

- Tổ chức giao lưu, thi đấu văn hóa, văn nghệ, thể 

thao … 

- Tham quan, thực tập tại Doanh nghiệp  

- Hội thi Kỹ năng nghề, thi Robocon, Olympic 

- Các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng mềm cho 

người học 

- Tổ chức giao lưu, thi đấu văn hóa, văn nghệ, thể 

thao … 



V 

Yêu cầu về thái độ 

học tập của người 

học  

    

+ Hiểu biết, sống và làm việc theo pháp luật. 

+ Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật 

lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh 

nghiệp; 

+ Có 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 đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức, kỷ luật 

lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh 

nghiệp. 

+ Có ý thức cộng đồng, tác phong công nghiệp, 

trách nhiệm công dân, làm việc theo pháp luật. 

+ Có tư duy khoa học, năng động, tinh thần cầu tiến, 

hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp. 

'+ Có ý thức vươn lên trong học tập, không ngừng áp 

dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào giải quyết những vấn 

đề của công việc. 

VI 

Mục tiêu kiến thức, 

kỹ năng, trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

    

- Về kiến thức 

+ 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;  iết vận 

dụng để giải quyết các vấn đề thực tiễn; Có kiến 

thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và Khoa 

học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên 

nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ. 

+ Có kiến thức cơ sở ngành: Lập trình hướng đối 

tượng, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Kiến trúc máy 

tính, Hệ điều hành, Công nghệ phần mềm, Mạng 

máy tính, Cơ sở dữ liệu… tạo điều kiện thuận lợi 

cho việc học tập các môn chuyên ngành, nghiên cứu 

chuyên sâu, tiếp cận dễ dàng với các công nghệ mới; 

+ Có kiến thức chuyên ngành đáp ứng được nhu cầu 

của xã hội về lĩnh vực công nghệ thông tin. Nắm 

vững công nghệ lập trình: .NET, Java, Web, Mã 

nguồn mở. 

- Về kỹ năng 

+ Thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo trì và phát triển 

hệ thống thông tin cho các cơ quan, trường học, 

doanh nghiệp. 

+ Sử dụng thành thạo các hệ thống cơ sở dữ liệu 

thông dụng, các ngôn ngữ lập trình cơ bản và hiện 

đại đáp ứng được với sự thay đổi của khoa học công 

nghệ. 

+ Tổ chức, triển khai và quản lý các dự án phần 

mềm tại các công ty tin học. Áp dụng một cách 

chuyên nghiệp và hiệu quả các quy trình xây dựng 

phần mềm… 

+ Xây dựng, phát triển và điều hành chương trình 

đào tạo tin học, hệ thống học tập trực tuyến (e-

learning) cho các tổ chức có ứng dụng công nghệ 

thông tin. 

+ Đề xuất, phản biện và tư vấn các vấn đề thuộc lĩnh 

vực công nghệ thông tin. 

+ Tham khảo, nghiên cứu và phát triển được các 

phần mềm mã nguồn mở cho từng ứng dụng cụ thể, 

đưa ra giải pháp tiếp cận công nghệ mới phù hợp với 

môi trường, lĩnh vực hoạt động. 

+ Tham gia nghiên cứu và giảng dạy công nghệ 

- Về kiến thức 

+ 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;  iết vận 

dụng để giải quyết các vấn đề thực tiễn; Có kiến 

thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và Khoa 

học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên 

nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ. 

+ Có kiến thức cơ bản, có trình độ lý thuyết và kỹ 

năng thực hành, có khả năng tự học tập và nâng cao 

trình độ để làm việc trong các lĩnh vực: 

+ Thiết kế và cài đặt các hệ thống thông tin phục vụ 

cho các nhu cầu khoa học, quản lý, hỗ trợ sản xuất… 

+ Tổ chức, quản lý và triển khai các dự án sản xuất 

phần mềm có quy mô từ  đơn giản đến phức tạp. 

+ Quản trị các hệ thống thông tin hay các hệ thống 

mạng máy tính có quy mô vừa và nhỏ. 

+ Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin cho các 

công ty đang ứng dụng công nghệ thông tin… 

- Về kỹ năng 

+ Vận hành, bảo trì và phát triển hệ thống thông tin 

cho các cơ quan, trường học, doanh nghiệp. Sử dụng 

được các hệ thống cơ sở dữ liệu thông dụng… 

+ Tham gia xây dựng và triển khai hệ quản trị cơ sở 

dữ liệu. 

+ Tham gia quản lý, và giảng dạy công nghệ thông 

tin ở bậc phổ thông. 

+ Có các kỹ năng: Làm việc độc lập,  làm việc 

nhóm, tự học tập, nghiên cứu nâng cao kiến thức và 

kỹ năng làm việc, kỹ năng giao tiếp xã hội và một số 

kỹ năng mềm khác. 

- Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ A2 theo chuẩn 

khung Châu Âu; áp dụng thành thạo các hiện tượng 

ngữ pháp, cấu trúc và từ vựng trong cả 4 kỹ năng 

nghe, nói, đọc, viết; đọc hiểu các tài liệu Tiếng Anh 

thông thường và chuyên ngành đơn giản. 



thông tin ở các bậc phù hợp. 

+ Có các kỹ năng: Làm việc độc lập, làm việc nhóm, 

nghiên cứu khoa học, giải quyết vấn đề, giao tiếp, ra 

quyết định. 

+  iết phân tích, tổng hợp, đánh giá để đưa ra những 

giải pháp cho những tình huống cụ thể. 

- Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ A2 theo chuẩn 

khung Châu Âu; áp dụng thành thạo các hiện tượng 

ngữ pháp, cấu trúc và từ vựng trong cả 4 kỹ năng 

nghe, nói, đọc, viết; đọc hiểu các tài liệu Tiếng Anh 

thông thường và chuyên ngành đơn giản. 

VII 

Vị trí làm việc sau 

khi tốt nghiệp ở các 

trình độ  

    

Có thể làm việc trong các tổ chức, doanh nghiệp, 

công ty có ứng dụng công nghệ thông tin như: 

+ Các công ty phần mềm: phát triển phần mềm, thiết 

kế website, gia công phần mềm… 

+ Các công ty tư vấn: tư vấn thiết kế các giải pháp 

về mạng, các giải pháp công nghệ thông tin cho 

doanh nghiệp. 

+ Các công ty phân phối và bảo trì về phần mềm và 

các thiết bị máy tính. 

+  ộ phận vận hành và phát triển công nghệ thông 

tin của các cơ quan, nhà máy, trường học, ngân 

hàng… các doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ 

thông tin. 

+ Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên 

nghiệp, các Viện nghiên cứu và chuyển giao công 

nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin. 

Sau khi tốt nghiệp chương trình này, người học có 

thể làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp sau:  

+ Các công ty phần mềm: gia công phần mềm. 

+ Các công ty phân phối và bảo trì các thiết bị máy 

tính. 

+  ộ phận vận hành công nghệ thông tin của các cơ 

quan, nhà máy, trường học, ngân hàng… các doanh 

nghiệp có ứng dụng công nghệ thông tin. 

  

    

  

 

  

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2014 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

  
HIỆU TRƯỞNG 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

Trần Anh Tú  

 

TS. Trần Đức Quý 

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    



PHỤ LỤC 

BỘ CÔNG THƯƠNG    

TRƯỜNG ĐHCN HÀ NỘI    

Biểu mẫu 20 

(Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014   

của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

  

    

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của  

cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015 

Ngành: Kế toán 

TT Nội dung 

Hệ đào tạo chính quy 

Tiến 

sỹ 

Thạc sỹ Đại học Cao đẳng 

I Điều kiện tuyển sinh  - 
TN Đại học đúng chuyên ngành, ngành phù hợp, 

hoặc ngành gần với chuyên ngành ĐKDT  
Tốt nghiệp THPT Tốt nghiệp THPT 

II 

Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 

người học (như 

phòng học, trang 

thiết bị, thư viện ...) 

  

- Giảng đường/phòng học: 264 phòng (37.080 m2) 

- Hội trường: 04 phòng (1.450 m2) 

- Phòng máy tính: 4.040 m2 (Số máy tính sử dụng 

được và  nối mạng ADSL: 1.535 máy. 

- Phòng học ngoại ngữ: 30 phòng (1.440 m2); số 

thiết bị ĐT ngoại ngữ chuyên dùng: 102 thiết bị 

- Phòng Hội thảo, bảo vệ luận văn: 01 phòng 

- Thư viện: 17 phòng (6.240 m2); số đầu sách, giáo 

trình: 300.000 quyển. 

- Ký túc xá: 575 phòng (34.494 m2) 

- Diện tích nhà ăn: 2.840 m2 

- Diện tích nhà thi đấu đa năng, sân bãi thể dục, thể 

thao: 11.400 m2 

- Diện tích khác: 860 m2 

- Giảng đường/phòng học: 264 phòng (37.080 m2) 

- Hội trường: 04 phòng (1.450 m2) 

- Phòng máy tính: 4.040 m2 (Số máy tính sử dụng 

được và  nối mạng ADSL: 1.535 máy. 

- Phòng học ngoại ngữ: 30 phòng (1.440 m2); số 

thiết bị ĐT ngoại ngữ chuyên dùng: 102 thiết bị 

- Phòng học thực hành: 03 phòng 

- Thư viện: 17 phòng (6.240 m2); số đầu sách, giáo 

trình: 300.000 quyển. 

- Ký túc xá: 575 phòng (34.494 m2) 

- Diện tích nhà ăn: 2.840 m2 

- Diện tích nhà thi đấu đa năng, sân bãi thể dục, thể 

thao: 11.400 m2 

- Diện tích khác: 860 m2 

- Giảng đường/phòng học: 264 phòng (37.080 m2) 

- Hội trường: 04 phòng (1.450 m2) 

- Phòng máy tính: 4.040 m2 (Số máy tính sử dụng 

được và  nối mạng ADSL: 1.535 máy. 

- Phòng học ngoại ngữ: 30 phòng (1.440 m2); số 

thiết bị ĐT ngoại ngữ chuyên dùng: 102 thiết bị 

- Phòng học thực hành: 03 phòng 

- Thư viện: 17 phòng (6.240 m2); số đầu sách, giáo 

trình: 300.000 quyển. 

- Ký túc xá: 575 phòng (34.494 m2) 

- Diện tích nhà ăn: 2.840 m2 

- Diện tích nhà thi đấu đa năng, sân bãi thể dục, thể 

thao: 11.400 m2 

- Diện tích khác: 860 m2 

III Đội ngũ giảng viên  11 127 52 0 

IV 

Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt 

cho người học 

  

- Tham quan, thực tập tại Doanh nghiệp  

- Hội thi Kỹ năng nghề, thi Robocon, Olympic 

- Các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng mềm cho 

người học 

- Tổ chức giao lưu, thi đấu văn hóa, văn nghệ, thể 

thao … 

- Tham quan, thực tập tại Doanh nghiệp  

- Hội thi Kỹ năng nghề, thi Robocon, Olympic 

- Các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng mềm cho 

người học 

- Tổ chức giao lưu, thi đấu văn hóa, văn nghệ, thể 

thao … 

- Tham quan, thực tập tại Doanh nghiệp  

- Hội thi Kỹ năng nghề, thi Robocon, Olympic 

- Các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng mềm cho 

người học 

- Tổ chức giao lưu, thi đấu văn hóa, văn nghệ, thể 

thao … 



V 

Yêu cầu về thái độ 

học tập của người 

học  

  

+ Có phẩm chất đạo đức cá nhân như bản lĩnh, dám 

nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, linh hoạt, sáng 

tạo; 

 + Có phẩm chất đạo đức nghệ nghiệp như đam mê 

nghiên cứu khám phá kiến thức mới, có trách nhiệm 

trong công việc và với cộng đồng; 

 + Có phẩm chất đạo đức xã hội như tôn trọng luật 

pháp, có tinh thần kỷ luật, có lối sống trong sáng, 

lành mạnh. 

+ Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật 

lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh 

nghiệp; 

+ Có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, 

trách nhiệm công dân, làm việc theo pháp luật. 

+ Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng 

nghiệp. 

+ Có ý thức vươn lên trong học tập, không ngừng áp 

dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào giải quyết những vấn 

đề của công việc. 

+ Chấp hành nghiêm túc pháp luật của nhà nước và 

các quy định của cơ quan. Làm việc với tinh thần kỷ 

luật cao, có lối sống lành mạnh;  

+ Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật 

lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh 

nghiệp; 

+ Có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, 

trách nhiệm công dân, làm việc theo pháp luật. 

+ Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng 

nghiệp. 

+ Có ý thức vươn lên trong học tập, không ngừng áp 

dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào giải quyết những vấn 

đề của công việc. 

+ Chấp hành nghiêm túc pháp luật của nhà nước và 

các quy định của cơ quan. Làm việc với tinh thần kỷ 

luật cao, có lối sống lành mạnh; 



VI 

Mục tiêu kiến thức, 

kỹ năng, trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

  

- Về kiến thức 

 + Trang bị cho người học những kiến thức phục vụ 

cho việc tổng hợp, phân tích, luận giải các vấn đề 

liên quan đến hệ thống kế toán + kiểm toán và hoạt 

động sản xuất kinh doanh; 

 + Cung cấp cho người học những kiến thức, phương 

pháp và công cụ để hiểu biết sâu về kế toán quản trị, 

kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp; 

 + Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản 

phục vụ cho công tác hoạch định và quản trị tài 

chính của các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế 

xã hội khác. 

- Về kỹ năng 

• Kỹ năng nghề nghiệp 

 + Kỹ năng tổng hợp, phân tích, hoạch định và tổ 

chức thực thi các chính sách và quyết định về kế 

toán và kiểm toán; 

 + Kỹ năng quản trị, đặc biệt là quản trị rủi ro trong 

các doanh nghiệp; 

 + Kỹ năng phân tích, đánh giá tình hình tài chính 

chung cũng như tình hình tài chính của các doanh 

nghiệp; 

 + Có khả năng tư duy hệ thống, phát hiện và giải 

quyết các vấn đề một cách độc lập, sáng tạo. 

• Kỹ năng mềm 

 + Kỹ năng làm việc độc lập, sáng tạo và chịu được 

áp lực công việc; 

 + Kỹ năng thuyết trình, quản lý và lãnh đạo nhóm; 

 - Trình độ ngoại ngữ: Học viên tự đăng ký học 

ngoài chương trình tại các cơ sở đào tạo trong hoặc 

ngoài trường để đạt trình độ năng lực ngoại ngữ ở 

mức tương đương cấp độ  1 hoặc bậc 3/6 của 

Khung Châu Âu . 

- Về kiến thức 

+ Nắm vững kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng 

của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

+ Hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và 

pháp luật của nhà nước, những vấn đề cấp bách của 

thời đại. 

+ Nắm vững các kiến thức Khoa học cơ bản, khoa 

học xã hội có liên quan (như toán, lịch sử kinh tế, 

tâm lý học tiêu dùng,...) để tiếp thu kiến thức giáo 

dục chuyên nghiệp và thực hiện các hoạt động nghề 

nghiệp 

+ Nắm vững các kiến thức cơ bản về marketing, tài 

chính doanh nghiệp; 

+ Nắm vững các quy định của Luật và chuẩn mực kế 

toán Việt Nam, và các văn bản pháp quy có liên 

quan đến việc thực hiện nghiệp vụ chuyên môn; 

+ Nắm vững các kiến thức về kế toán của các doanh 

nghiệp sản xuất công nghiệp và kiến thức kế toán 

chuyên sâu của các doanh nghiệp đặc thù (doanh 

nghiệp xây lắp, doanh nghiệp thương mại dịch vụ, 

...), các đơn vị hành chính sự nghiệp; 

+ Nắm vững kiến thức về tổ chức công tác kế toán, 

kiểm soát nội bộ; 

+ Nắm vững kiến thức về sử dụng phần mềm kế 

toán của các phần mềm kế toán thông dụng được 

nghiên cứu; 

+ Nắm vững kiến thức cơ bản về kiểm toán và kiểm 

toán báo cáo tài chính. 

- Về kỹ năng 

+ Kỹ năng xử lý công việc chuyên môn và nghiên 

cứu một cách độc lập, sáng tạo; 

+ Kỹ năng làm việc theo nhóm hiệu quả, giải quyết 

mối quan hệ trong nhóm để thực hiện các mục tiêu 

đã đề ra; 

+ Kỹ năng và kỹ thuật thu nhận, xử lý và truyền đạt 

thông tin liên quan đến lĩnh vực công. 

- Trình độ ngoại ngữ: Đạt được 450 điểm Tiếng Anh 

TOEIC nội bộ hoặc các chứng chỉ Tiếng Anh quốc 

tế khác tương đương; áp dụng thành thạo các hiện 

tượng ngữ pháp, cấu trúc và từ vựng trong cả 4 kỹ 

năng nghe, nói, đọc, viết; đọc hiểu các tài liệu Tiếng 

Anh thông thường và chuyên ngành đơn giản. 

- Về kiến thức 

+ Nắm vững kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng 

của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

+ Hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và 

pháp luật của nhà nước, những vấn đề cấp bách của 

thời đại. 

+ Nắm vững các kiến thức khoa học cơ bản, khoa 

học xã hội có liên quan (như toán, lịch sử kinh tế, 

tâm lý học tiêu dùng,...) để tiếp thu kiến thức giáo 

dục chuyên nghiệp và thực hiện các hoạt động nghề 

nghiệp 

+ Nắm vững các kiến thức cơ bản về marketing, tài 

chính doanh nghiệp; 

+ Nắm vững các kiến thức về kế toán của các doanh 

nghiệp sản xuất công nghiệp và kiến thức kế toán 

chuyên sâu của các doanh nghiệp đặc thù (doanh 

nghiệp xây lắp, doanh nghiệp thương mại dịch vụ, 

...), các đơn vị hành chính sự nghiệp; 

+ Nắm vững kiến thức về sử dụng phần mềm kế 

toán của các phần mềm kế toán thông dụng được 

nghiên cứu; 

+ Nắm vững kiến thức cơ bản về kiểm toán. 

- Về kỹ năng 

+ Kỹ năng xử lý công việc chuyên môn; 

+ Kỹ năng làm việc theo nhóm hiệu quả, giải quyết 

mối quan hệ trong nhóm để thực hiện các mục tiêu 

đã đề ra; 

+ Kỹ năng và kỹ thuật thu nhận, xử lý và truyền đạt 

thông tin liên quan đến lĩnh vực kinh doanh 

- Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ Tiếng Anh A2 

theo chuẩn khung Châu Âu; áp dụng thành thạo các 

hiện tượng ngữ pháp, cấu trúc và từ vựng trong cả 4 

kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; đọc hiểu các tài liệu 

Tiếng Anh thông thường và chuyên ngành đơn giản. 



VII 

Vị trí làm việc sau 

khi tốt nghiệp ở các 

trình độ  

  

Sau khi tốt nghiệp chương trình này, thạc sỹ kế toán 

có thể làm việc tốt tại các vị trí sau: 

+ Chuyên gia hoạch định, phân tích và tư vấn chính 

sách về các hoạt động liên quan tới lĩnh vực kế toán, 

kiểm toán, tài chính, làm việc tại các tập đoàn, tổng 

công ty, công ty, các tổ chức kinh tế+xã hội từ trung 

ương tới địa phương; 

 + Chuyên viên cao cấp về phân tích, quản trị tài 

chính và kiểm soát nội bộ của các các doanh nghiệp, 

các tập đoàn kinh tế; 

 + Nghiên cứu viên và giảng viên về kế toán+kiểm 

toán, tài chính, tại các viện nghiên cứu, các trường 

đại học và cao đẳng; 

 + Các nhà quản lý tại cơ quan quản lý nhà nước hay 

giám đốc tài chính tại các doanh nghiệp, các tập 

đoàn kinh tế. 

Sau khi tốt nghiệp chương trình này, người học có 

thể làm việc tốt tại các vị trí sau: 

+ Kế toán tổng hợp, kế toán các phần hành trong 

phòng kế toán của tất cả các loại hình doanh nghiệp; 

+ Nhân viên cho các Công ty hành nghề kế toán; 

+ Trợ lý kiểm toán trong các Công ty kiểm toán; 

+ Phụ trách bộ phận kiểm toán nội bộ của các tập 

đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại;  

+ Kiểm soát viên, thanh tra viên, kế toán viên trong 

các cơ quan hành chính sự nghiệp. 

+ Giảng viên giảng dạy các môn học về kế toán, 

phân tích, kiểm toán cho các trường cao đẳng, trung 

học khối kinh tế và quản trị kinh doanh; 

+ Làm nhân viên phụ trách công tác tài chính trong 

các đơn vị; 

+ Làm nhân viên trong các cơ quan quản lý hoạt 

động kế toán, kiểm toán của Nhà nước. 

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo này, người 

học có thể làm việc tốt tại các vị trí sau: 

+ Kế toán trong phòng kế toán của tất cả các loại 

hình doanh nghiệp; 

+ Nhân viên cho các Công ty hành nghề kế toán; 

+ Kiểm soát viên, thanh tra viên, kế toán viên trong 

các cơ quan hành chính sự nghiệp. 

+ Giáo viên giảng dạy các môn học về kế toán, phân 

tích, kiểm toán cho các cao đẳng, trung học khối 

kinh tế và quản trị kinh doanh; 

+ Làm nhân viên phụ trách công tác tài chính trong 

các đơn vị; 

+ Làm nhân viên trong các cơ quan quản lý hoạt 

động kế toán, kiểm toán của Nhà nước 

  

    

  

 

  

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2014 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

  
HIỆU TRƯỞNG 
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PHỤ LỤC 

BỘ CÔNG THƯƠNG    

TRƯỜNG ĐHCN HÀ NỘI    

Biểu mẫu 20 

(Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014   

của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

  

    

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của  

cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015 

Ngành: Quản trị kinh doanh 

TT Nội dung 

Hệ đào tạo chính quy 

Tiến 

sỹ 

Thạc sỹ Đại học Cao đẳng 

I Điều kiện tuyển sinh  - - Tốt nghiệp THPT Tốt nghiệp THPT 

II 

Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 

người học (như 

phòng học, trang 

thiết bị, thư viện ...) 

    

- Giảng đường/phòng học: 264 phòng (37.080 m2) 

- Hội trường: 04 phòng (1.450 m2) 

- Phòng máy tính: 4.040 m2 (Số máy tính sử dụng 

được và  nối mạng ADSL: 1.535 máy. 

- Phòng học ngoại ngữ: 30 phòng (1.440 m2); số 

thiết bị ĐT ngoại ngữ chuyên dùng: 102 thiết bị 

- Phòng học thực hành: 04 phòng 

- Thư viện: 17 phòng (6.240 m2); số đầu sách, giáo 

trình: 300.000 quyển. 

- Ký túc xá: 575 phòng (34.494 m2) 

- Diện tích nhà ăn: 2.840 m2 

- Diện tích nhà thi đấu đa năng, sân bãi thể dục, thể 

thao: 11.400 m2 

- Diện tích khác: 860 m2 

- Giảng đường/phòng học: 264 phòng (37.080 m2) 

- Hội trường: 04 phòng (1.450 m2) 

- Phòng máy tính: 4.040 m2 (Số máy tính sử dụng 

được và  nối mạng ADSL: 1.535 máy. 

- Phòng học ngoại ngữ: 30 phòng (1.440 m2); số 

thiết bị ĐT ngoại ngữ chuyên dùng: 102 thiết bị 

- Phòng học thực hành: 04 phòng 

- Thư viện: 17 phòng (6.240 m2); số đầu sách, giáo 

trình: 300.000 quyển. 

- Ký túc xá: 575 phòng (34.494 m2) 

- Diện tích nhà ăn: 2.840 m2 

- Diện tích nhà thi đấu đa năng, sân bãi thể dục, thể 

thao: 11.400 m2 

- Diện tích khác: 860 m2 

III Đội ngũ giảng viên  9 121 26 0 

IV 

Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt 

cho người học 

    

- Tham quan, thực tập tại Doanh nghiệp  

- Hội thi Kỹ năng nghề, thi Robocon, Olympic 

- Các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng mềm cho 

người học 

- Tổ chức giao lưu, thi đấu văn hóa, văn nghệ, thể 

thao … 

- Tham quan, thực tập tại Doanh nghiệp  

- Hội thi Kỹ năng nghề, thi Robocon, Olympic 

- Các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng mềm cho 

người học 

- Tổ chức giao lưu, thi đấu văn hóa, văn nghệ, thể 

thao … 



V 

Yêu cầu về thái độ 

học tập của người 

học  

    

+ Có các phẩm chất đạo đức cá nhân: tự tin, chủ 

động trong công việc, linh hoạt, đề xuất giải pháp 

hiệu quả, nhiệt tình, say mê và có khát vọng vươn 

lên để trở thành nhà lãnh đạo, chuyên gia cao cấp.  

+ Có các phẩm chất đạo đức nghề nghiệp: trung 

thực, cẩn thận, tác phong làm việc chuyên nghiệp, tự 

giác phát triển sản phẩm sáng tạo, ... 

+ Có các phẩm chất đạo đức xã hội: chấp hành các 

qui định của nhà nước và pháp luật, sống và làm 

việc có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, trân 

trọng các giá trị đạo đức của dân tộc trong cộng 

đồng để nâng cao giá trị của cuộc sống. 

+ Có các phẩm chất đạo đức cá nhân tốt như: tự tin, 

chủ động trong công việc, linh hoạt, đề xuất giải 

pháp hiệu quả, nhiệt tình, say mê và có khát vọng 

vươn lên để trở thành nhà lãnh đạo, chuyên gia cao 

cấp.  

+ Có các phẩm chất đạo đức nghề nghiệp như: trung 

thực, cẩn thận, tác phong làm việc chuyên nghiệp, tự 

giác phát triển sản phẩm sáng tạo, ... 

+ Có các phẩm chất đạo đức xã hội như: chấp hành 

các qui định của nhà nước và pháp luật, sống và làm 

việc có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, trân 

trọng các giá trị đạo đức của dân tộc trong cộng 

đồng để nâng cao giá trị của cuộc sống. 



VI 

Mục tiêu kiến thức, 

kỹ năng, trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

    

+ Về kiến thức 

+ 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 để giải 

quyết các vấn đề thực tiễn. Có kiến thức cơ bản 

trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học tự nhiên 

để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả 

năng học tập nâng cao trình độ. 

+ Đánh giá, phân tích và tổng hợp được một số vấn 

đề chuyên sâu và một số nghiệp vụ cụ thể về Quản 

trị kinh doanh như, xây dựng chiến lược kinh doanh, 

lập kế hoạch kinh doanh, đánh giá tình hình tài 

chính của doanh nghiệp, quản trị nhân lực, quản trị 

sản xuất, quản trị chất lượng, quản trị dự án, quản trị 

rủi ro, quản lý đầu tư,...  

+ Lập luận, tư duy, giải quyết các vấn đề nảy sinh, 

nghiên cứu và khám phá kiến thức trong lĩnh vực 

quản trị kinh doanh nói chung và các lĩnh vực sản 

xuất kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp. Có thể 

đưa ra các quyết định quản trị hiệu quả trong thực 

tiễn công việc chuyên môn tương ứng với các vị trí 

công việc cụ thể. 

+ Về kỹ năng 

+ Thu thập, phân tích và xử lý thông tin trong lĩnh 

vực kinh doanh. 

+ Vận dụng kiến thức đã học, kỹ năng đã được rèn 

luyện về quản trị chung và quản trị kinh doanh nói 

riêng vào thực tiễn của đơn vị; có năng lực sáng tạo 

trong công việc, phát triển vị trí cá nhân trong hệ 

thống quản lý của doanh nghiệp. 

+ Làm việc theo nhóm và giải quyết xung đột: Tổ 

chức nhóm; Duy trì và phát triển hoạt động theo 

nhóm; Giải quyết xung đột trong nhóm 

+ Lãnh đạo và tạo động lực lao động: Điều khiển, 

phân công việc theo nhóm và tập thể; Đánh giá hoạt 

động nhóm và tập thể; Phát triển và duy trì quan hệ 

với các đối tác;  Tạo động lực làm việc cho nhóm và 

tập thể 

+ Thuyết trình và hoạch định, tổ chức các mảng 

công việc cụ thể, công việc trong doanh nghiệp, kỹ 

năng giao tiếp trong kinh doanh (bao gồm giao dịch 

trực tiếp qua điện thoại, văn bản, thư điện tử).  

+ Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn 

phòng như Microsoft Office và sử dụng các phần 

mềm phục vụ công tác chuyên môn. 

+ Trình độ ngoại ngữ: Đạt được 450 điểm Tiếng 

Anh TOEIC nội bộ hoặc các chứng chỉ Tiếng Anh 

quốc tế khác tương đương; áp dụng thành thạo các 

hiện tượng ngữ pháp, cấu trúc và từ vựng trong cả 4 

kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; đọc hiểu các tài liệu 

Tiếng Anh thông thường và chuyên ngành đơn giản. 

- Về kiến thức 

+ 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 để giải 

quyết các vấn đề thực tiễn. Có kiến thức cơ bản 

trong lĩnh vực khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên 

để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả 

năng học tập nâng cao trình độ. 

+ Kiến thức về giải quyết các vấn đề nảy sinh trong 

lĩnh vực quản trị kinh doanh nói chung và các lĩnh 

vực sản xuất kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp. 

+ Đánh giá, phân tích và tổng hợp được một số vấn 

đề chuyên sâu và một số nghiệp vụ cụ thể về Quản 

trị kinh doanh như, xây dựng chiến lược kinh doanh, 

lập kế hoạch kinh doanh, đánh giá tình hình tài 

chính của doanh nghiệp, quản trị nhân lực, quản trị 

sản xuất, quản trị chất lượng,... 

- Về kỹ năng 

+ Thu thập, phân tích và xử lý thông tin trong lĩnh 

vực kinh doanh. 

+ Vận dụng kiến thức đã học, kỹ năng đã được rèn 

luyện về quản trị chung và quản trị kinh doanh nói 

riêng vào thực tiễn của đơn vị.  

+ Làm việc theo nhóm và giải quyết xung đột: Tổ 

chức nhóm; Duy trì và phát triển hoạt động theo 

nhóm; Giải quyết xung đột trong nhóm 

+ Thuyết trình và hoạch định, tổ chức các mảng 

công việc cụ thể, công việc trong doanh nghiệp, kỹ 

năng giao tiếp trong kinh doanh (bao gồm giao dịch 

trực tiếp qua điện thoại, văn bản, thư điện tử).  

+ Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn 

phòng như Microsoft Office và sử dụng các phần 

mềm phục vụ công tác chuyên môn. 

- Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ Tiếng Anh A2 

theo chuẩn khung Châu Âu; áp dụng thành thạo các 

hiện tượng ngữ pháp, cấu trúc và từ vựng trong cả 4 

kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; đọc hiểu các tài liệu 

Tiếng Anh thông thường và chuyên ngành đơn giản. 



VII 

Vị trí làm việc sau 

khi tốt nghiệp ở các 

trình độ  

    

Cử nhân đại học Quản trị kinh doanh sau khi tốt 

nghiệp có thể thực hiện tốt các công việc sau: 

Nhóm 1 - Chuyên viên hành chính, nhân sự: có khả 

năng thích ứng cao trong công việc liên quan đến 

lĩnh vực quản trị nhân lực, có đủ năng lực làm việc 

để có thể đảm nhận các công việc cụ thể: tham gia 

công tác tuyển dụng, đào tạo, đãi ngộ, chính sách 

bảo hiểm xã hội, công tác tiền lương, tham gia xây 

dựng và thực hiện kế hoạch đánh giá, đãi ngộ, đào 

tạo và tuyển dụng. Triển vọng trong tương lai có thể 

trở thành trưởng phòng hành chính, nhân sự, giám 

đốc chi nhánh. 

Nhóm 2 - Chuyên viên quản lý chất lượng, quản lý 

sản xuất: có đủ năng lực để có thể đảm nhận các 

công việc như kiểm soát chất lượng, điều độ sản 

xuất, quản lý sản xuất,… Triển vọng tương lai có thể 

trở thành trưởng bộ phận quản trị chất lượng và quản 

đốc phân xưởng. 

Nhóm 3 - Chuyên viên lập và phân tích dự án: có đủ 

năng lực để có thể đảm nhận các công việc phân tích 

dự án, thẩm định dự án. Triển vọng phát triển thành 

quản lý cấp trung, cấp cao và trưởng bộ phận dự án 

của doanh nghiệp. 

Nhóm 4 - Chuyên viên kế hoạch sản xuất kinh 

doanh: có đủ năng lực làm việc tại các doanh nghiệp 

thương mại, doanh nghiệp sản xuất...trong vai trò 

lập, triển khai, kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện 

kế hoạch; triển vọng phát triển thành trưởng phòng 

kế hoạch, trưởng bộ phận kế hoạch. 

Nhóm 5 - Chuyên viên nghiên cứu và phát triển thị 

trường: có đủ năng lực làm việc để có thể đảm nhận 

các công việc như trợ lý kinh doanh, nghiên cứu và 

phát triển thị trường. Triển vọng phát triển thành 

trưởng bộ phận marketing, trưởng phòng kinh 

doanh, giám đốc kinh doanh, ...  

Nhóm 6 - Nghiên cứu viên và giảng viên: có khả 

năng nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở nghiên 

cứu, cơ sở giáo dục đại học về lĩnh vực quản trị kinh 

doanh. Tham gia nghiên cứu các vấn đề có liên quan 

đến quản trị kinh doanh; giảng dạy các môn học 

chung của ngành kinh tế và các môn: quản trị học, 

quản trị doanh nghiệp, quản trị chiến lược, quản trị 

nhân lực, quản trị bán hàng, quản trị chất lượng, 

quản trị rủi ro, quản trị dự án, phân tích đầu tư, quản 

trị marketing, quản trị kênh phân phối, quản trị 

thương thiệu…. Triển vọng trong tương lai có thể 

trở thành nghiên cứu viên, giảng viên có trình độ 

trong lĩnh vực quản trị kinh doanh. 

Nhóm 1 - Chuyên viên hành chính, nhân sự: có khả 

năng thích ứng cao trong công việc liên quan đến 

lĩnh vực quản trị nhân lực, có đủ năng lực làm việc 

để có thể đảm nhận các công việc cụ thể: tham gia 

công tác tuyển dụng, bảo hiểm xã hội, công tác tiền 

lương, tham gia thực hiện kế hoạch đánh giá và 

tuyển dụng. Triển vọng trong tương lai có thể trở 

thành trưởng bộ phận hành chính, nhân sự. 

Nhóm 2 - Chuyên viên quản lý chất lượng, quản lý 

sản xuất: có đủ năng lực để có thể đảm nhận các 

công việc như kiểm soát chất lượng, điều độ sản 

xuất, quản lý sản xuất,… Triển vọng tương lai có thể 

trở thành trưởng bộ phận quản trị chất lượng và 

trưởng bộ phận sản xuất. 

Nhóm 3 - Chuyên viên kế hoạch sản xuất kinh 

doanh: có đủ năng lực làm việc tại các doanh nghiệp 

thương mại, doanh nghiệp sản xuất...trong vai trò 

lập, triển khai, kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện 

kế hoạch; triển vọng phát triển thành người trưởng 

bộ phận kế hoạch. 

Nhóm 4 - Chuyên viên phát triển thị trường: có thể 

đảm nhận các công việc như trợ lý kinh doanh, 

trưởng bộ phận phát triển thị trường 

  

    

  

    



  

 

  

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2014 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

  
HIỆU TRƯỞNG 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

Trần Anh Tú  

 

TS. Trần Đức Quý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 

BỘ CÔNG THƯƠNG    

TRƯỜNG ĐHCN HÀ NỘI    

Biểu mẫu 20 

(Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014   

của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

  

    

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của  

cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015 

Ngành: Công nghệ May 

TT Nội dung 

Hệ đào tạo chính quy 

Tiến 

sỹ 

Thạc sỹ Đại học Cao đẳng 

I Điều kiện tuyển sinh  - - Tốt nghiệp THPT Tốt nghiệp THPT 

II 

Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 

người học (như 

phòng học, trang 

thiết bị, thư viện ...) 

    

- Giảng đường/phòng học: 264 phòng (37.080 m2) 

- Hội trường: 04 phòng (1.450 m2) 

- Phòng máy tính: 4.040 m2 (Số máy tính sử dụng 

được và  nối mạng ADSL: 1.535 máy. 

- Phòng học ngoại ngữ: 30 phòng (1.440 m2); số 

thiết bị ĐT ngoại ngữ chuyên dùng: 102 thiết bị 

- Phòng học thực hành: 13 phòng 

- Thư viện: 17 phòng (6.240 m2); số đầu sách, giáo 

trình: 300.000 quyển. 

- Ký túc xá: 575 phòng (34.494 m2) 

- Diện tích nhà ăn: 2.840 m2 

- Diện tích nhà thi đấu đa năng, sân bãi thể dục, thể 

thao: 11.400 m2 

- Diện tích khác: 860 m2 

- Giảng đường/phòng học: 264 phòng (37.080 m2) 

- Hội trường: 04 phòng (1.450 m2) 

- Phòng máy tính: 4.040 m2 (Số máy tính sử dụng 

được và  nối mạng ADSL: 1.535 máy. 

- Phòng học ngoại ngữ: 30 phòng (1.440 m2); số 

thiết bị ĐT ngoại ngữ chuyên dùng: 102 thiết bị 

- Phòng học thực hành: 13 phòng 

- Thư viện: 17 phòng (6.240 m2); số đầu sách, giáo 

trình: 300.000 quyển. 

- Ký túc xá: 575 phòng (34.494 m2) 

- Diện tích nhà ăn: 2.840 m2 

- Diện tích nhà thi đấu đa năng, sân bãi thể dục, thể 

thao: 11.400 m2 

- Diện tích khác: 860 m2 

III Đội ngũ giảng viên  1 17 3 0 

IV 

Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt 

cho người học 

    

- Tham quan, thực tập tại Doanh nghiệp  

- Hội thi Kỹ năng nghề, thi Robocon, Olympic 

- Các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng mềm cho 

người học 

- Tổ chức giao lưu, thi đấu văn hóa, văn nghệ, thể 

thao … 

- Tham quan, thực tập tại Doanh nghiệp  

- Hội thi Kỹ năng nghề, thi Robocon, Olympic 

- Các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng mềm cho 

người học 

- Tổ chức giao lưu, thi đấu văn hóa, văn nghệ, thể 

thao … 



V 

Yêu cầu về thái độ 

học tập của người 

học  

    

 + Có phẩm chất đạo đức, lập trường quan điểm 

vững vàng. Khiêm tốn, cần cù, giản dị, có ý thức tổ 

chức kỷ luật cao, có tinh thần làm chủ tập thể, yêu 

nghề, có đạo đức nghề nghiệp. 

 + Có ý thức tổ chức kỷ luật lao động, tôn trọng và 

chấp hành nội qui, qui định của cơ quan, doanh 

nghiệp. 

 + Có ý thức cộng đồng, đoàn kết và tác phong công 

nghiệp, trách nhiệm công dân. Khả năng làm việc 

theo nhóm và làm việc độc lập. 

 + Có thái độ hợp tác, mềm dẻo trong giải quyết 

công việc, quản lý, giao tiếp. 

 + Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng 

nghiệp 

+ Có phẩm chất đạo đức, lập trư¬ờng quan điểm 

vững vàng. Khiêm tốn, cần cù, giản dị, có ý thức tổ 

chức kỷ luật cao, có tinh thần làm chủ tập thể, yêu 

nghề, có đạo đức nghề nghiệp. 

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật lao động, tôn trọng và 

chấp hành nội qui, qui định của cơ quan, doanh 

nghiệp. 

+ Có ý thức cộng đồng, đoàn kết và tác phong công 

nghiệp, trách nhiệm công dân.  

+ Có thái độ hợp tác, mềm dẻo trong giải quyết công 

việc. 

+ Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng 

nghiệp. 



VI 

Mục tiêu kiến thức, 

kỹ năng, trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

    

- Về kiến thức 

+ Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin, 

Tư¬ tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối Cách mạng 

của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hiểu biết về đường 

lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, 

chiến lược quân sự của đất nước, những vấn đề cấp 

bách của thời đại. 

+ Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự 

nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, để tiếp thu kiến 

thức giáo dục chuyên nghiệp, khả năng học tập nâng 

cao trình độ và nghiên cứu khoa học. 

+ Có kiến thức cơ sở ngành: về Vật liệu dệt May, 

Thiết bị May.. và những kiến thức về thẩm mỹ, cách 

nhìn nhận và đánh giá cái đẹp; các kiến thức cơ bản 

về cấu trúc cơ thể người; nghiên cứu và thiết kế điều 

kiện làm việc phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý con 

người. Những kiến thức về quản trị thương hiệu, 

marketing và kinh doanh trong lĩnh vực may mặc. 

+ Có kiến thức chuyên ngành và chuyên sâu về 

ngành: Thiết kế mẫu và kỹ thuật may các loại sản 

phẩm; Phương pháp triển khai mã hàng trong sản 

xuất may công nghiệp; thiết kế dây chuyền, tổ chức 

quản lý và điều hành sản xuất; Quản lý và kiểm tra 

chất lượng sản phẩm;  Tính toán định mức tiêu hao 

nguyên phụ liệu và giá thành sản phẩm; thủ tục quản 

lý xuất nhập khẩu ngành may. 

- Về kỹ năng 

 + Thiết kế và may thành thạo các sản phẩm may 

mặc từ đơn giản đến phức tạp 

 + Nghiên cứu hợp lý hoá thao tác, thiết lập phiếu 

công nghệ và phân công lao động trong sản xuất dây 

chuyền. 

+ Lập kế hoạch quản lý và điều hành dây chuyền sản 

xuất may công nghiệp. 

+ Xây dựng, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và triển 

khai sản xuất một cách linh hoạt. Xử lý và giải quyết 

nhanh các tình huống phát sinh trong sản xuất 

+ Khai thác tốt các phần mềm phục vụ trong ngành 

may: Thiết kế & giác sơ đồ trên máy tính, đồ họa 

thời trang, corel draw... 

+ Áp dụng tốt các phương pháp xây dựng định mức 

tiêu hao nguyên phụ liệu, lập phương án giá thành 

sản phẩm. 

+ Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc 

nhóm. 

- Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ Tiếng Anh A2 

theo chuẩn khung Châu Âu; áp dụng thành thạo các 

hiện tượng ngữ pháp, cấu trúc và từ vựng trong cả 4 

kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; đọc hiểu các tài liệu 

Tiếng Anh thông thường và chuyên ngành đơn giản. 

- Về kiến thức 

+ Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin, 

Tư¬ tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối Cách mạng 

của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hiểu biết về đường 

lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, 

chiến lược quân sự của đất nước, những vấn đề cấp 

bách của thời đại. Có kiến thức cơ bản trong lĩnh 

vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, để tiếp 

thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, khả năng học 

tập nâng cao trình độ. 

+ Có kiến thức cơ sở ngành: về Vật liệu dệt May, 

Thiết bị May.. và những kiến thức về thẩm mỹ, cách 

nhìn nhận và đánh giá cái đẹp; các kiến thức cơ bản 

về cấu trúc cơ thể người.  

+ Có kiến thức chuyên ngành và chuyên sâu về 

ngành: Thiết kế mẫu và kỹ thuật may các loại sản 

phẩm; Phương pháp triển khai mã hàng trong sản 

xuất may công nghiệp; thiết kế dây chuyền, tổ chức 

quản lý và điều hành sản xuất; Quản lý và kiểm tra 

chất lượng sản phẩm;  Tính toán định mức tiêu hao 

nguyên phụ liệu;  Những kiến thức về marketing và 

kinh doanh trong lĩnh vực may mặc. 

- Về kỹ năng 

+ Thiết kế và may thành thạo các sản phẩm may 

mặc từ đơn giản đến phức tạp 

- Nghiên cứu thiết lập phiếu công nghệ và phân công 

lao động trong sản xuất dây chuyền. 

+ Lập kế hoạch quản lý và điều hành dây chuyền sản 

xuất may công nghiệp. 

+ Xây dựng, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật và triển 

khai sản xuất một cách linh hoạt. Giải quyết nhanh 

các tình huống phát sinh trong sản xuất. 

+ Khai thác tốt các phần mềm phục vụ trong ngành 

may: Thiết kế & giác sơ đồ trên máy tính, corel 

draw... 

+ Xây dựng định mức tiêu hao nguyên phụ liệu. 

- Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ Tiếng Anh A2 

theo chuẩn khung Châu Âu; áp dụng thành thạo các 

hiện tượng ngữ pháp, cấu trúc và từ vựng trong cả 4 

kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; đọc hiểu các tài liệu 

Tiếng Anh thông thường và chuyên ngành đơn giản. 



VII 

Vị trí làm việc sau 

khi tốt nghiệp ở các 

trình độ  

    

- Tại các tổ chức trong nước: 

+ Đảm nhiệm các công việc trực tiếp/quản lý và chỉ 

đạo kỹ thuật như: nhân viên tiêu chuẩn, nhân viên 

thiết kế, nhân viên xây dựng định mức, nhân viên 

định mức Hải quan, nhân viên KCS(kiểm tra chất 

lượng sản phẩm), tổ trưởng kỹ thuật, trưởng phòng 

kỹ thuật, trưởng phòng KCS… 

+ Quản lý và Chỉ đạo công tác chuẩn bị sản xuất, 

quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh như: Quản 

đốc phân xưởng sản xuất, Giám đốc xí nghiêp, Giám 

đốc công ty… 

+ Đàm phán và ký kết hợp đồng sản xuất kinh doanh 

+ Làm việc trong các viện, trung tâm  nghiên cứu 

chuyên ngành Dệt May- Thiết kế thời trang; văn 

phòng giao dịch kinh doanh về may mặc. 

+ Chuyên gia tư vấn và đào tạo cho các công ty xuất 

khẩu lao động, du học ngành May - Thiết kế thời 

trang. 

+ Giảng dạy tại các Trường Đại học, Cao đẳng, 

Trung học, cơ sở đào tạo chuyên ngành May – Thời 

trang. 

 - Tại các tổ chức liên kết và hợp tác nước ngoài: 

Phụ trách kỹ thuật, cán bộ theo dõi đơn hàng, QC 

(quanlity control), QA (quanlity assurance), 

merchandiser, trưởng đại diện cho các hãng nước 

ngoài liên kết hoặc độc lập sản xuất kinh doanh 

trong lĩnh vực May – Thời trang. 

- Tại các tổ chức trong nước: 

+ Đảm nhiệm các công việc trực tiếp: nhân viên tiêu 

chuẩn, nhân viên thiết kế, nhân viên xây dựng định 

mức, nhân viên định mức Hải quan, nhân viên 

KCS(kiểm tra chất lượng sản phẩm). Có thể bồi 

dưỡng để đảm nhiệm các công việc quản lý và chỉ 

đạo kỹ thuật như tổ trưởng kỹ thuật, trưởng phòng 

kỹ thuật, trưởng phòng KCS… 

+ Có thể bồi dưỡng để đảm nhiệm các công việc 

quản lý và chỉ đạo công tác chuẩn bị sản xuất, quản 

lý và điều hành sản xuất kinh doanh như: Quản đốc 

phân xưởng sản xuất, Giám đốc xí nghiêp, Giám đốc 

công ty… 

+ Làm việc trong các viện, trung tâm  nghiên cứu 

chuyên ngành Dệt May- Thiết kế thời trang; văn 

phòng giao dịch kinh doanh về may mặc. 

+ Chuyên gia tư vấn và đào tạo cho các công ty xuất 

khẩu lao động, du học ngành May - Thiết kế thời 

trang. 

+ Giảng dạy tại các Trường Trung học, cơ sở đào tạo 

nghề chuyên ngành May – Thời trang. 

- Tại các tổ chức liên kết và hợp tác nước ngoài: 

+ Phụ trách kỹ thuật, cán bộ theo dõi đơn hàng, QC 

(quanlity control), QA (quanlity assurance);  

+ Có thể bồi dưỡng để đảm nhiệm các công việc 

như: Merchandiser, trưởng đại diện cho các hãng 

nước ngoài liên kết hoặc độc lập sản xuất kinh 

doanh trong lĩnh vực May – Thời trang. 

  

    

  

 

  

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2014 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

  
HIỆU TRƯỞNG 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

Trần Anh Tú  

 

TS. Trần Đức Quý 

  

    

 

 

 



PHỤ LỤC 

BỘ CÔNG THƯƠNG    

TRƯỜNG ĐHCN HÀ NỘI    

Biểu mẫu 20 

(Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014   

của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

  

    

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của  

cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015 

Ngành: Thiết kế thời trang 

TT Nội dung 

Hệ đào tạo chính quy 

Tiến 

sỹ 

Thạc sỹ Đại học Cao đẳng 

I Điều kiện tuyển sinh  - - Tốt nghiệp THPT Tốt nghiệp THPT 

II 

Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 

người học (như 

phòng học, trang 

thiết bị, thư viện ...) 

    

- Giảng đường/phòng học: 264 phòng (37.080 m2) 

- Hội trường: 04 phòng (1.450 m2) 

- Phòng máy tính: 4.040 m2 (Số máy tính sử dụng 

được và  nối mạng ADSL: 1.535 máy. 

- Phòng học ngoại ngữ: 30 phòng (1.440 m2); số 

thiết bị ĐT ngoại ngữ chuyên dùng: 102 thiết bị 

- Phòng học thực hành: 13 phòng 

- Thư viện: 17 phòng (6.240 m2); số đầu sách, giáo 

trình: 300.000 quyển. 

- Ký túc xá: 575 phòng (34.494 m2) 

- Diện tích nhà ăn: 2.840 m2 

- Diện tích nhà thi đấu đa năng, sân bãi thể dục, thể 

thao: 11.400 m2 

- Diện tích khác: 860 m2 

- Giảng đường/phòng học: 264 phòng (37.080 m2) 

- Hội trường: 04 phòng (1.450 m2) 

- Phòng máy tính: 4.040 m2 (Số máy tính sử dụng 

được và  nối mạng ADSL: 1.535 máy. 

- Phòng học ngoại ngữ: 30 phòng (1.440 m2); số 

thiết bị ĐT ngoại ngữ chuyên dùng: 102 thiết bị 

- Phòng học thực hành: 13 phòng 

- Thư viện: 17 phòng (6.240 m2); số đầu sách, giáo 

trình: 300.000 quyển. 

- Ký túc xá: 575 phòng (34.494 m2) 

- Diện tích nhà ăn: 2.840 m2 

- Diện tích nhà thi đấu đa năng, sân bãi thể dục, thể 

thao: 11.400 m2 

- Diện tích khác: 860 m2 

III Đội ngũ giảng viên  1 8 3 0 

IV 

Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt 

cho người học 

    

- Tham quan, thực tập tại Doanh nghiệp  

- Hội thi Kỹ năng nghề, thi Robocon, Olympic 

- Các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng mềm cho 

người học 

- Tổ chức giao lưu, thi đấu văn hóa, văn nghệ, thể 

thao … 

- Tham quan, thực tập tại Doanh nghiệp  

- Hội thi Kỹ năng nghề, thi Robocon, Olympic 

- Các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng mềm cho 

người học 

- Tổ chức giao lưu, thi đấu văn hóa, văn nghệ, thể 

thao … 



V 

Yêu cầu về thái độ 

học tập của người 

học  

    

+ Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, 

tác phong công nghiệp, làm việc theo nhóm và độc 

lập. 

+ Có ý thức tự học tập nâng cao trình độ chuyên 

môn, nghiên cứu khoa học và ứng dụng sáng tạo 

nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.    

+ Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng 

nghiệp 

+ Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, 

tác phong công nghiệp, làm việc theo nhóm và độc 

lập. 

+ Có ý thức tự học tập nâng cao trình độ chuyên 

môn, nghiên cứu khoa học và ứng dụng sáng tạo 

nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.    

+ Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng 

nghiệp. 

VI 

Mục tiêu kiến thức, 

kỹ năng, trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

    

- Về kiến thức 

+ Có kiến thức nền tảng về ngành Dệt – May - Thời 

trang, có kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành 

Thiết kế Thời trang. 

+ Có hiểu biết về Lịch sử văn minh thế giới, Lịch sử 

mỹ thuật Việt Nam, Lịch sử thời trang và trang phục 

các dân tộc Việt Nam. 

+ Hiểu rõ những nguyên tắc cơ bản về mỹ thuật về: 

hình hoạ, bố cục trang trí, sử dụng mầu sắc và chất 

liệu. 

+ Hiểu rõ tính chất của nguyên vật liệu may, so sánh 

được các loại vật liệu dệt - may 

+  iết được nguyên lý, tính năng tác dụng các loại 

thiết bị máy móc trang bị trên dây chuyền may công 

nghiệp.  

+  iết phương pháp thiết kế các dạng trang phục cơ 

bản và cao cấp: Quần áo sơmi, váy, áo Jackét, áo 

dài, comple... 

+ Tiếp cận phương pháp thiết kế mẫu trên 

manơcanh, ứng dụng phần mềm thiết kế và giác sơ 

đồ trên máy tính và phần thuộc lĩnh vực ngành May 

và Thiết kế thời trang. 

+ Vận dụng được kiến thức vào xây dựng quy trình 

công nghệ lắp ráp các loại sản phẩm may thời trang. 

- Về kỹ năng 

+ Tổng hợp, phân tích và đánh giá xu hướng thời 

trang trong nước và quốc tế ứng dụng vào lĩnh vực 

thiết kế thời trang. 

+ Có khả năng phân tích được giá trị ứng dụng và 

thẩm mỹ của trang phục. 

+ Sáng tác thời trang mang tính thẩm mỹ và ứng 

dụng cao phù hợp xu hướng thời trang.  

+ Độc lập thực hiện được bộ sưu tập mang tính ứng 

dụng và nghệ thuật theo các chủ đề. 

+ Thiết kế kỹ thuật và xây dựng quy trình công nghệ 

may các dạng sản phẩm. 

+ Sử dụng thành thạo phần mềm CAD trong ngành 

May và Thiết kế thời trang. 

+ Có khả năng quản lý, xây dựng kế hoạch truyền 

thông hiệu quả để kinh doanh trong lĩnh vực thời 

trang. 

+ Có khả năng tổ chức chương trình trình diễn thời 

trang giới thiệu sản phẩm. 

- Về kiến thức 

+ Có kiến thức nền tảng về ngành Dệt - May - Thời 

trang, có kiến thức cơ bản về chuyên ngành Thiết kế 

Thời trang. 

+ Có hiểu biết về Lịch sử văn minh thế giới, Lịch sử 

mỹ thuật Việt Nam và trang phục các dân tộc Việt 

Nam. 

+ Hiểu rõ những nguyên tắc cơ bản về mỹ thuật về: 

hình hoạ, bố cục trang trí, sử dụng mầu sắc và chất 

liệu. 

+ Hiểu rõ tính chất của nguyên vật liệu may, so sánh 

được các loại vật liệu dệt + may 

+  iết được nguyên lý, tính năng tác dụng các loại 

thiết bị máy móc trang bị trên dây chuyền may công 

nghiệp.  

+  iết phương pháp thiết kế các dạng trang phục cơ 

bản và cao cấp: Quần áo sơmi, váy, áo Jackét, 

comple... 

+ Tiếp cận phương pháp thiết kế mẫu trên 

manơcanh. 

+ Vận dụng được kiến thức vào xây dựng quy trình 

công nghệ lắp ráp các loại sản phẩm may thời trang. 

- Về kỹ năng 

+ Tổng hợp, phân tích và đánh giá xu hướng thời 

trang trong nước và quốc tế ứng dụng vào lĩnh vực 

thiết kế thời trang. 

+ Thiết kế thời trang mang tính thẩm mỹ và ứng 

dụng phù hợp xu hướng thời trang.  

+ Độc lập thực hiện được bộ sưu tập mang tính ứng 

dụng theo chủ đề. 

+ Thiết kế kỹ thuật và xây dựng quy trình công nghệ 

may các dạng sản phẩm. 

+ Có khả năng tổ chức chương trình trình diễn thời 

trang giới thiệu sản phẩm. 

+ Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm. 

- Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ Tiếng Anh A2 

theo chuẩn khung Châu Âu; áp dụng thành thạo các 

hiện tượng ngữ pháp, cấu trúc và từ vựng trong cả 4 

kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; đọc hiểu các tài liệu 

Tiếng Anh thông thường và chuyên ngành đơn giản. 



+ Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm. 

- Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ Tiếng Anh A2 

theo chuẩn khung Châu Âu; áp dụng thành thạo các 

hiện tượng ngữ pháp, cấu trúc và từ vựng trong cả 4 

kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; đọc hiểu các tài liệu 

Tiếng Anh thông thường và chuyên ngành đơn giản. 

VII 

Vị trí làm việc sau 

khi tốt nghiệp ở các 

trình độ  

    

+ Giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng, 

Trung cấp chuyên nghiệp hoặc các trung tâm đào tạo 

chuyên ngành Thiết kế thời trang. 

+ Đảm nhiệm được công việc Chuyên gia thiết kế 

thời trang, nhà thiết kế trong các doanh nghiệp may 

+ thời trang.  

+ Độc lập kinh doanh, quản lý điều hành công việc 

thiết kế mẫu và quá trình sản xuất sản phẩm. 

+ Đảm nhiệm được công việc kỹ thuật viên thiết kế 

thời trang trong các doanh nghiệp may - thời trang.  

+ Độc lập kinh doanh, thực hiện công việc thiết kế 

mẫu và hoàn thiện sản phẩm. 

  

    

  

 

  

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2014 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

  
HIỆU TRƯỞNG 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

Trần Anh Tú  

 

TS. Trần Đức Quý 

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    



PHỤ LỤC 

BỘ CÔNG THƯƠNG    

TRƯỜNG ĐHCN HÀ NỘI    

Biểu mẫu 20 

(Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014   

của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

  

    

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của  

cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015 

Ngành: Công nghệ kỹ thuật Hóa học 

TT Nội dung 

Hệ đào tạo chính quy 

Tiến 

sỹ 

Thạc sỹ Đại học Cao đẳng 

I Điều kiện tuyển sinh  - 
TN Đại học đúng chuyên ngành, ngành phù hợp, 

hoặc ngành gần với chuyên ngành ĐKDT  
Tốt nghiệp THPT Tốt nghiệp THPT 

II 

Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 

người học (như 

phòng học, trang 

thiết bị, thư viện ...) 

  

- Giảng đường/phòng học: 264 phòng (37.080 m2) 

- Hội trường: 04 phòng (1.450 m2) 

- Phòng máy tính: 4.040 m2 (Số máy tính sử dụng 

được và  nối mạng ADSL: 1.535 máy. 

- Phòng học ngoại ngữ: 30 phòng (1.440 m2); số 

thiết bị ĐT ngoại ngữ chuyên dùng: 102 thiết bị 

- Phòng học thí nghiệm: 24 phòng 

- Phòng Hội thảo, bảo vệ luận văn: 01 phòng 

- Thư viện: 17 phòng (6.240 m2); số đầu sách, giáo 

trình: 300.000 quyển. 

- Ký túc xá: 575 phòng (34.494 m2) 

- Diện tích nhà ăn: 2.840 m2 

- Diện tích nhà thi đấu đa năng, sân bãi thể dục, thể 

thao: 11.400 m2 

- Diện tích khác: 860 m2 

- Giảng đường/phòng học: 264 phòng (37.080 m2) 

- Hội trường: 04 phòng (1.450 m2) 

- Phòng máy tính: 4.040 m2 (Số máy tính sử dụng 

được và  nối mạng ADSL: 1.535 máy. 

- Phòng học ngoại ngữ: 30 phòng (1.440 m2); số 

thiết bị ĐT ngoại ngữ chuyên dùng: 102 thiết bị 

- Phòng học thí nghiệm: 24 phòng 

- Thư viện: 17 phòng (6.240 m2); số đầu sách, giáo 

trình: 300.000 quyển. 

- Ký túc xá: 575 phòng (34.494 m2) 

- Diện tích nhà ăn: 2.840 m2 

- Diện tích nhà thi đấu đa năng, sân bãi thể dục, thể 

thao: 11.400 m2 

- Diện tích khác: 860 m2 

- Giảng đường/phòng học: 264 phòng (37.080 m2) 

- Hội trường: 04 phòng (1.450 m2) 

- Phòng máy tính: 4.040 m2 (Số máy tính sử dụng 

được và  nối mạng ADSL: 1.535 máy. 

- Phòng học ngoại ngữ: 30 phòng (1.440 m2); số 

thiết bị ĐT ngoại ngữ chuyên dùng: 102 thiết bị 

- Phòng học thí nghiệm: 24 phòng 

- Thư viện: 17 phòng (6.240 m2); số đầu sách, giáo 

trình: 300.000 quyển. 

- Ký túc xá: 575 phòng (34.494 m2) 

- Diện tích nhà ăn: 2.840 m2 

- Diện tích nhà thi đấu đa năng, sân bãi thể dục, thể 

thao: 11.400 m2 

- Diện tích khác: 860 m2 

III Đội ngũ giảng viên  14 18 2 0 

IV 

Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt 

cho người học 

  

- Tham quan, thực tập tại Doanh nghiệp  

- Hội thi Kỹ năng nghề, thi Robocon, Olympic 

- Các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng mềm cho 

người học 

- Tổ chức giao lưu, thi đấu văn hóa, văn nghệ, thể 

thao … 

- Tham quan, thực tập tại Doanh nghiệp  

- Hội thi Kỹ năng nghề, thi Robocon, Olympic 

- Các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng mềm cho 

người học 

- Tổ chức giao lưu, thi đấu văn hóa, văn nghệ, thể 

thao … 

- Tham quan, thực tập tại Doanh nghiệp  

- Hội thi Kỹ năng nghề, thi Robocon, Olympic 

- Các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng mềm cho 

người học 

- Tổ chức giao lưu, thi đấu văn hóa, văn nghệ, thể 

thao … 



V 

Yêu cầu về thái độ 

học tập của người 

học  

  

+ Ý thức tổ chức kỷ luật lao động tốt, có  tác phong 

công nghiệp; 

+ Yêu ngành yêu nghề, sẵn sàng chia sẻ kinh 

nghiệm nghề nghiệp với đồng nghiệp; 

+ Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, cần cù chịu 

khó và sáng tạo trong công việc. Có ý thức vươn lên 

trong học tập, không ngừng đưa tiến bộ kỹ thuật mới 

vào ngành Công nghệ Hóa học, đáp ứng sự nghiệp 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

+ Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật 

lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh 

nghiệp; 

+ Có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, 

trách nhiệm công dân, làm việc theo pháp luật. 

+ Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng 

nghiệp. 

Có ý thức vươn lên trong học tập, không ngừng áp 

dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào giải quyết những vấn 

đề của công việc. 

+ Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật 

lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh 

nghiệp; 

+ Có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, 

trách nhiệm công dân, làm việc theo pháp luật. 

+ Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng 

nghiệp. 

+ Có ý thức vươn lên trong học tập, áp dụng tiến bộ 

kỹ thuật mới vào giải quyết những vấn đề của công 

việc. 

VI 

Mục tiêu kiến thức, 

kỹ năng, trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

  

- Về kiến thức:  

+ Cập nhật các kiến thức chuyên sâu, nắm bắt các 

kiến thức mới về ngành Kỹ thuật Hóa học; 

+ Vận dụng các kiến thức và công nghệ mới trong 

các lĩnh vực thiết kế, chế tạo, khai thác và vận hành 

các thiết bị Kỹ thuật Hóa học; 

+ Tổ chức quản lý chỉ đạo quá trình sản xuất kinh 

doanh và tham gia xây dựng dự án phát triển sản 

xuất; 

+ Có đủ cơ sở kiến thức để tiếp tục học ở bậc tiến sĩ 

tại các cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế.    

- Về kỹ năng: 

+ Xây dựng hệ thống thực nghiệm, tiến hành thực 

nghiệm, phân tích và giải quyết các vấn đề kỹ thuật 

cụ thể trong thực tế; 

+ Sử dụng được các kỹ thuật, kỹ năng và phương 

tiện phân tích hiện đại trong ngành Kỹ thuật Hóa 

học; 

+ Làm việc trong một tập thể đa ngành đa lĩnh vực 

đáp ứng đòi hỏi của các đề án công nghiệp có sự 

tham gia của các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực 

khác nhau; 

+ Nghiên cứu, triển khai, quản lý dự án liên quan 

lĩnh vực Kỹ thuật Hóa học; 

+ Nghiên cứu khoa học, đào tạo và tự đào tạo; 

+ Phương pháp nghiên cứu khoa học, khả năng làm 

việc độc lập, khả năng giao tiếp và làm việc nhóm 

hiệu quả, hội nhập được trong môi trường quốc tế. 

 - Trình độ ngoại ngữ: Học viên tự đăng ký học 

ngoài chương trình tại các cơ sở đào tạo trong hoặc 

ngoài trường để đạt trình độ năng lực ngoại ngữ ở 

mức tương đương cấp độ  1 hoặc bậc 3/6 của 

Khung Châu Âu. 

- Về kiến thức 

+ 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;  iết vận 

dụng để giải quyết các vấn đề thực tiễn; Có kiến 

thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và Khoa 

học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên 

nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ. 

+ Trình bày được cơ sở lí thuyết, qui trình công 

nghệ, nguyên tắc phân tích đánh giá chất lượng các 

nguyên liệu, bán sản phẩm và sản phẩm theo chuyên 

ngành được đào tạo.  

+ Hiểu rõ nguyên lý vận hành các máy, thiết bị trong 

các xưởng sản xuất, các thiết bị dụng cụ trong các 

phòng nghiên cứu, thí nghiệm theo chuyên ngành 

được đào tạo. 

- Về kỹ năng 

+ Sử dụng thành thạo các máy, thiết bị trong các 

xưởng sản xuất, các thiết bị dụng cụ trong các phòng 

nghiên cứu, thí nghiệm theo chuyên ngành được đào 

tạo. 

+ Tự cập nhật kiến thức, kỹ thuật công nghệ mới. Đề 

xuất các biện pháp cải tiến nâng cao hiệu quả, năng 

suất lao động và chất lượng sản phẩm. 

+ Tham gia nghiên cứu và tự nghiên cứu khoa học.  

+ Sử dụng thành thạo vi tính trong công việc. 

+ Có khả năng hoạt động nhóm.  

- Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ Tiếng Anh A2 

theo chuẩn khung Châu Âu; áp dụng thành thạo các 

hiện tượng ngữ pháp, cấu trúc và từ vựng trong cả 4 

kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; đọc hiểu các tài liệu 

Tiếng Anh thông thường và chuyên ngành đơn giản. 

- Về kiến thức 

+ 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;  iết vận 

dụng để giải quyết các vấn đề thực tiễn; Có kiến 

thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa 

học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên 

nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ. 

+ Hiểu được cơ sở lí thuyết và qui trình công nghệ 

các về sản xuất các hợp chất vô cơ cơ bản, phân 

khoáng, silicat và điện hóa. 

+ Vận dụng vào thực tế trong sản xuất, đời sống và 

nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực: sản xuất 

hóa chất, phân đạm, công nghệ mạ điện, xi măng, 

gốm xứ. 

- Về kỹ năng 

+ Sử dụng thành thạo các máy, thiết bị trong các 

xưởng sản xuất, các thiết bị dụng cụ trong các phòng 

nghiên cứu, thí nghiệm theo chuyên ngành được đào 

tạo.Thuyết trình các mảng công việc tài chính cụ thể, 

công việc trong ngân hàng, kỹ năng giao tiếp (bao 

gồm giao dịch trực tiếp qua điện thoại, văn bản, thư 

điện tử).  

+ Sử dụng thành thạo các trang thiết bị trong phòng 

thí nghiệm, tham gia vận hành được các qui trình 

công nghệ  trong các nhà máy, xí nghiệp sản xuất 

hóa chất, nắm bắt các kiến thức và thành tựu khoa 

học công nghệ trong lĩnh vực Hóa học. 

+ Tự cập nhật kiến thức, kỹ thuật công nghệ mới. Đề 

xuất các biện pháp cải tiến nâng cao hiệu quả, năng 

xuất lao động và chất lượng sản phẩm. 

+ Tham gia nghiên cứu khoa học.  

- Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ Tiếng Anh A2 

theo chuẩn khung Châu Âu; áp dụng thành thạo các 

hiện tượng ngữ pháp, cấu trúc và từ vựng trong cả 4 

kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; đọc hiểu các tài liệu 

Tiếng Anh thông thường và chuyên ngành đơn giản. 



VII 

Vị trí làm việc sau 

khi tốt nghiệp ở các 

trình độ  

  

+ Làm công tác giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu tại 

các cơ sở đào tạo. 

+ Quản lý, triển khai các dự án tại các viện nghiên 

cứu, các doanh nghiệp lĩnh vực hóa học; 

+ Quản lý, chỉ đạo và thực hiện các công việc thiết 

kế, lắp đặt, vận hành và chuyển giao các thiết bị kỹ 

thuật hóa học trong các công ty, nhà máy, xí nghiệp; 

+ Phụ trách kỹ thuật của các công ty, nhà máy, xí 

nghiệp, các viện nghiên cứu về hóa học; 

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Hóa học sẽ đảm trách 

công tác chuyên môn tại các nhà máy, công ty,… 

làm việc tại các Viện, Trường, các Trung tâm ứng 

dụng và triển khai công nghệ hóa học, hoặc giảng tại 

các cơ sở đào tạo. 

+ Làm công việc của kỹ thuật viên trong các doang 

nghiệp sản xuất, kinh doanh hoá chất..., 

 + Tham gia công tác nghiên cứu ở các trung tâm, 

các viện nghiên cứu. 

+ Giảng dạy ở các trường trung học chuyên nghiệp, 

trung học cơ sở, tiếp tục học tập nâng cao trình độ. 

  

    

  

 

  

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2014 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

  
HIỆU TRƯỞNG 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

Trần Anh Tú  

 

TS. Trần Đức Quý 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    



PHỤ LỤC 

BỘ CÔNG THƯƠNG    

TRƯỜNG ĐHCN HÀ NỘI    

Biểu mẫu 20 

(Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014   

của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

  

    

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của  

cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015 

Ngành: Ngôn ngữ Anh 

TT Nội dung 

Hệ đào tạo chính quy 

Tiến 

sỹ 

Thạc sỹ Đại học Cao đẳng 

I Điều kiện tuyển sinh  - - Tốt nghiệp THPT - 

II 

Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 

người học (như 

phòng học, trang 

thiết bị, thư viện ...) 

    

- Giảng đường/phòng học: 264 phòng (37.080 m2) 

- Hội trường: 04 phòng (1.450 m2) 

- Phòng máy tính: 4.040 m2 (Số máy tính sử dụng 

được và  nối mạng ADSL: 1.535 máy. 

- Phòng học ngoại ngữ: 30 phòng (1.440 m2); số 

thiết bị ĐT ngoại ngữ chuyên dùng: 102 thiết bị 

- Thư viện: 17 phòng (6.240 m2); số đầu sách, giáo 

trình: 300.000 quyển. 

- Ký túc xá: 575 phòng (34.494 m2) 

- Diện tích nhà ăn: 2.840 m2 

- Diện tích nhà thi đấu đa năng, sân bãi thể dục, thể 

thao: 11.400 m2 

- Diện tích khác: 860 m2 

  

III Đội ngũ giảng viên  2 48 0 0 

IV 

Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt 

cho người học 

    

- Tham quan, thực tập tại Doanh nghiệp  

- Hội thi Kỹ năng nghề, thi Robocon, Olympic 

- Các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng mềm cho 

người học 

- Tổ chức giao lưu, thi đấu văn hóa, văn nghệ, thể 

thao … 

  

V 

Yêu cầu về thái độ 

học tập của người 

học  

    

Có suy nghĩ tích cực với công việc mình lựa chọn, 

tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần hợp tác, 

cầu tiến trong công việc 

  



VI 

Mục tiêu kiến thức, 

kỹ năng, trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

    

- Về kiến thức 

Vận dụng linh hoạt các kiến thức về ngôn ngữ Tiếng 

Anh trong các tình huống giao tiếp với người nước 

ngoài; so sánh, đối chiếu sự khác biệt về ngôn ngữ, 

văn hóa, phong tục tập quán của Việt Nam với các 

nước nói tiếng Anh để nâng cao tính phù hợp trong 

khi sử dụng ngôn ngữ; nhận biết và giải thích được 

các kỹ thuật dịch. 

- Về kỹ năng 

Thực hiện có hiệu quả các kỹ năng giao tiếp nghe, 

nói, đọc, viết và kỹ thuật dịch trong giao tiếp và 

chuyển dịch ngôn ngữ. 

- Trình độ ngoại ngữ: Ngoài ngoại ngữ chính là 

Tiếng Anh, sinh viên còn có khả năng sử dụng một 

ngoại ngữ thứ 2 là Tiếng Trung hoặc Tiếng Nhật 

trong các trao đổi thông tin đơn giản qua hình thức 

viết hoặc nói. 

  

VII 

Vị trí làm việc sau 

khi tốt nghiệp ở các 

trình độ  

    

Cử nhân Ngôn ngữ Anh sau khi tốt nghiệp có thể là 

các công việc:  iên dịch viên, phiên dịch viên hoặc 

nhân viên văn phòng cho các tổ chức, công ty nước 

ngoài, công ty Việt Nam có liên kết, hợp tác với 

nước ngoài, các công ty xuất nhập khẩu, văn phòng 

dịch thuật, đặc biệt có liên quan đến các chuyên 

ngành kỹ thuật, giáo viên dạy Tiếng Anh cho các 

trường phổ thông 

  

  

    

  

 

  

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2014 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

  
HIỆU TRƯỞNG 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

Trần Anh Tú  

 

TS. Trần Đức Quý 

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    



PHỤ LỤC 

BỘ CÔNG THƯƠNG    

TRƯỜNG ĐHCN HÀ NỘI    

Biểu mẫu 20 

(Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014   

của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

  

    

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của  

cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015 

Ngành: CNKT Điều khiển & Tự động hóa 

TT Nội dung 

Hệ đào tạo chính quy 

Tiến 

sỹ 

Thạc sỹ Đại học Cao đẳng 

I Điều kiện tuyển sinh  - - Tốt nghiệp THPT Tốt nghiệp THPT 

II 

Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 

người học (như 

phòng học, trang 

thiết bị, thư viện ...) 

    

- Giảng đường/phòng học: 264 phòng (37.080 m2) 

- Hội trường: 04 phòng (1.450 m2) 

- Phòng máy tính: 4.040 m2 (Số máy tính sử dụng 

được và  nối mạng ADSL: 1.535 máy. 

- Phòng học ngoại ngữ: 30 phòng (1.440 m2); số 

thiết bị ĐT ngoại ngữ chuyên dùng: 102 thiết bị 

- Phòng học thực hành: 23 phòng 

- Phòng thí nghiệm: 06 phòng  

- Thư viện: 17 phòng (6.240 m2); số đầu sách, giáo 

trình: 300.000 quyển. 

- Ký túc xá: 575 phòng (34.494 m2) 

- Diện tích nhà ăn: 2.840 m2 

- Diện tích nhà thi đấu đa năng, sân bãi thể dục, thể 

thao: 11.400 m2 

- Diện tích khác: 860 m2 

- Giảng đường/phòng học: 264 phòng (37.080 m2) 

- Hội trường: 04 phòng (1.450 m2) 

- Phòng máy tính: 4.040 m2 (Số máy tính sử dụng 

được và  nối mạng ADSL: 1.535 máy. 

- Phòng học ngoại ngữ: 30 phòng (1.440 m2); số 

thiết bị ĐT ngoại ngữ chuyên dùng: 102 thiết bị 

- Phòng học thực hành: 23 phòng 

- Phòng thí nghiệm: 06 phòng  

- Thư viện: 17 phòng (6.240 m2); số đầu sách, giáo 

trình: 300.000 quyển. 

- Ký túc xá: 575 phòng (34.494 m2) 

- Diện tích nhà ăn: 2.840 m2 

- Diện tích nhà thi đấu đa năng, sân bãi thể dục, thể 

thao: 11.400 m2 

- Diện tích khác: 860 m2 

III Đội ngũ giảng viên  1 29 0 0 

IV 

Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt 

cho người học 

    

- Tham quan, thực tập tại Doanh nghiệp  

- Hội thi Kỹ năng nghề, thi Robocon, Olympic 

- Các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng mềm cho 

người học 

- Tổ chức giao lưu, thi đấu văn hóa, văn nghệ, thể 

thao … 

- Tham quan, thực tập tại Doanh nghiệp  

- Hội thi Kỹ năng nghề, thi Robocon, Olympic 

- Các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng mềm cho 

người học 

- Tổ chức giao lưu, thi đấu văn hóa, văn nghệ, thể 

thao … 



V 

Yêu cầu về thái độ 

học tập của người 

học  

    

+ Làm việc nghiêm túc, tự giác tuân thủ pháp luật, 

kỷ luật lao động, nội quy của cơ quan, doanh nghiệp. 

+ Có tinh thần hợp tác giúp đỡ đồng nghiệp cùng 

nhau hoàn thành nhiệm vụ. 

+ Có ý thức cầu tiến, biết vươn lên trong công việc. 

+ Không ngừng áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào 

giải quyết những vấn đề của công việc. 

+ Có đạo đức nghề nghiệp và tác phong công 

nghiệp. 

+ Làm việc nghiêm túc, tự giác tuân thủ pháp luật, 

kỷ luật lao động, nội quy của cơ quan, doanh nghiệp. 

+ Có tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng nghiệp cùng 

nhau hoàn thành nhiệm vụ. 

+ Có ý thức cầu tiến, biết vươn lên trong công việc. 

+ Có khả năng áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào 

thực tế. 

+ Có đạo đức nghề nghiệp và tác phong công 

nghiệp. 

VI 

Mục tiêu kiến thức, 

kỹ năng, trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

    

- Về kiến thức 

+ 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 cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và Khoa 

học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên 

nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ. 

+ Có kiến thức cơ bản về: Các loại máy điện, thiết bị 

điện, thiết bị điều khiển tự động, thiết bị tích hợp, 

các hệ thống điều khiển tự động, các dây chuyền sản 

xuất tự động, các thiết bị tự động hóa trong toàn nhà. 

+ Có kiến thức chuyên sâu về: Thiết kế, lắp đặt, vận 

hành các thiết bị, hệ thống điều khiển tự động và tự 

động hóa. 

+ Xác định được các giải pháp kỹ thuật cho việc 

phát triển, tích hợp hệ thống điều khiển tự động hóa. 

- Về kỹ năng 

+ Lắp đặt các thiết bị điện trong công nghiệp và dân 

dụng. 

+ Phán đoán, khắc phục hoặc chỉ đạo khắc phục 

những sự cố trên các máy điện, thiết bị điện, thiết bị 

tích hợp, các hệ thống điều khiển tự động, hệ thống 

điện hạ áp. 

+ Lập được kế hoạch, chỉ đạo thực hiện kế hoạch 

bảo trì, bảo dưỡng cho các loại máy điện, thiết bị 

điện, các thiết bị tích hợp các dây truyền sản xuất 

trong nhà máy, xí nghiệp. 

+ Soạn thảo và hướng dẫn thực hiện các thao tác kỹ 

thuật đảm bảo an toàn, đúng qui trình vận hành cho 

các thiết bị, hệ thống điều khiển tự động, các dây 

chuyền sản xuất, các toàn nhà... 

+ Thiết kế, tổ chức thi công, lắp đặt: Các dây truyền 

sản xuất, các hệ thống tự động hóa trong tòa nhà. 

+ Tư vấn: thiết kế, lắp đặt, vận hành thiết bị, hệ 

thống điều khiển tự động, hệ thống tự động hóa tòa 

nhà. 

+ Làm việc theo nhóm, tổ chức và hướng dẫn thực 

hiện nhiệm vụ theo nhóm. 

+ Phản biện và tư vấn, giám sát các vấn đề thuộc 

lĩnh vực công nghệ điều khiển và tự động hoá cho 

khách hàng. 

- Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ Tiếng Anh A2 

- Về kiến thức 

+ Có nhận thức chính trị tốt;  iết vận dụng để giải 

quyết các vấn đề thực tiễn; Có kiến thức cơ bản 

trong lĩnh vực khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên 

để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả 

năng học tập nâng cao trình độ. 

+ Có kiến thức cơ bản về: Các máy điện, thiết bị 

điện, thiết bị điều khiển tự động, các dây chuyền sản 

xuất tự động. 

+ Có kiến thức chuyên sâu về: Lắp đặt, vận hành các 

thiết bị, hệ thống điều khiển tự động và tự động hóa. 

- Về kỹ năng 

+ Lắp đặt được các thiết bị điện trong công nghiệp 

và dân dụng. 

+ Phán đoán, và chỉ đạo khắc phục những sự cố trên 

các thiết bị, các hệ thống điện hạ áp, hệ thống điều 

khiển tự động đơn giản. 

+ Lập được kế hoạch, chỉ đạo thực hiện kế hoạch 

bảo trì, bảo dưỡng cho các thiết bị, các dây truyền 

sản xuất loại vừa và nhỏ trong nhà máy, xí nghiệp. 

+ Hướng dẫn thực hiện các thao tác kỹ thuật đảm 

bảo an toàn, đúng qui trình vận hành cho các loại 

máy điện, thiết bị, hệ thống điều khiển tự động. 

+ Tổ chức thi công, lắp đặt: Các dây truyền sản xuất, 

các hệ thống tự động hóa trong tòa nhà theo thiết kế 

hoặc theo sự chỉ đạo của các kỹ sư. 

+ Có khả năng tổ chức và hướng dẫn thực hiện 

nhiệm vụ theo nhóm. 

+ Giám sát các vấn đề thuộc lĩnh vực công nghệ điều 

khiển và tự động hoá cho khách hàng. 

+ Tự cập nhật công nghệ hiện đại có liên quan đến 

ngành được đào tạo. 

- Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ Tiếng Anh A2 

theo chuẩn khung Châu Âu; áp dụng thành thạo các 

hiện tượng ngữ pháp, cấu trúc và từ vựng trong cả 4 

kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; đọc hiểu các tài liệu 

Tiếng Anh thông thường và chuyên ngành đơn giản. 



theo chuẩn khung Châu Âu; áp dụng thành thạo các 

hiện tượng ngữ pháp, cấu trúc và từ vựng trong cả 4 

kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; đọc hiểu các tài liệu 

Tiếng Anh thông thường và chuyên ngành đơn giản. 

VII 

Vị trí làm việc sau 

khi tốt nghiệp ở các 

trình độ  

    

Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Điều 

khiển và Tự động hóa có khả năng thực hiện tốt 

công việc tại các tổ chức, doanh nghiệp sau:   

+ Các nhà máy, xí nghiệp, các toà nhà: Với vai trò 

kỹ sư vận hành, kỹ sư bảo dưỡng, bảo trì hệ thống 

điều khiển tự động, giám sát... 

+ Các đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công, giám sát 

trong các lĩnh vực điều khiển tự động... 

+ Các đơn vị kinh doanh thiết bị điện, hệ thống, dây 

chuyền tự động hoặc các thiết bị điều khiển dân 

dụng và công nghiệp. 

+ Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên 

nghiệp, các Viện nghiên cứu và các đơn vị chuyển 

giao công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử, công nghệ điều khiển và tự động hoá. 

Sau khi tốt nghiệp chương trình này, người học có 

thể làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp sau: 

+ Các nhà máy, xí nghiệp, các toà nhà: Với vai trò 

kỹ thuật viên vận hành, bảo dưỡng, bảo trì  hệ thống 

điều khiển tự động, giám sát,... 

+ Các đơn vị tư vấn, thi công, giám sát trong lĩnh 

vực điều khiển tự động.... 

+ Các đơn vị kinh doanh máy điện, thiết bị điện, hệ 

thống, dây chuyền tự động hoặc các thiết bị điều 

khiển dân dụng và công nghiệp. 

+ Các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, 

các đơn vị chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực 

công nghệ điện, điện tử và tự động hoá. 

  

    

  

 

  

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2014 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

  
HIỆU TRƯỞNG 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

Trần Anh Tú  

 

TS. Trần Đức Quý 

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    



PHỤ LỤC 

BỘ CÔNG THƯƠNG    

TRƯỜNG ĐHCN HÀ NỘI    

Biểu mẫu 20 

(Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014   

của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

  

    

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của  

cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015 

Ngành: Hệ thống thông tin 

TT Nội dung 

Hệ đào tạo chính quy 

Tiến 

sỹ 

Thạc sỹ Đại học Cao đẳng 

I Điều kiện tuyển sinh  - - Tốt nghiệp THPT - 

II 

Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 

người học (như 

phòng học, trang 

thiết bị, thư viện ...) 

    

- Giảng đường/phòng học: 264 phòng (37.080 m2) 

- Hội trường: 04 phòng (1.450 m2) 

- Phòng máy tính: 4.040 m2 (Số máy tính sử dụng 

được và  nối mạng ADSL: 1.535 máy. 

- Phòng học ngoại ngữ: 30 phòng (1.440 m2); số 

thiết bị ĐT ngoại ngữ chuyên dùng: 102 thiết bị 

- Phòng học thực hành: 21 phòng 

- Thư viện: 17 phòng (6.240 m2); số đầu sách, giáo 

trình: 300.000 quyển. 

- Ký túc xá: 575 phòng (34.494 m2) 

- Diện tích nhà ăn: 2.840 m2 

- Diện tích nhà thi đấu đa năng, sân bãi thể dục, thể 

thao: 11.400 m2 

- Diện tích khác: 860 m2 

  

III Đội ngũ giảng viên  1 18 1 0 

IV 

Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt 

cho người học 

    

- Tham quan, thực tập tại Doanh nghiệp  

- Hội thi Kỹ năng nghề, thi Robocon, Olympic 

- Các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng mềm cho 

người học 

- Tổ chức giao lưu, thi đấu văn hóa, văn nghệ, thể 

thao … 

  



V 

Yêu cầu về thái độ 

học tập của người 

học  

    

+ Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật 

lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh 

nghiệp; 

+ Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách 

nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc 

độc lập 

+ Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng 

nghiệp. 

  

VI 

Mục tiêu kiến thức, 

kỹ năng, trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

    

- Về kiến thức 

+ 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;  iết vận 

dụng để giải quyết các vấn đề thực tiễn; Có kiến 

thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và Khoa 

học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên 

nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ. 

+ Có kiến thức cơ sở ngành: Phân tích thiết kế hệ 

thống thông tin, Trí tuệ nhân tạo, Nhận dạng, Hệ 

điều hành, Công nghệ phần mềm, Mạng máy tính, 

Cơ sở dữ liệu… tạo điều kiện thuận lợi cho việc học 

tập các môn chuyên ngành, nghiên cứu chuyên sâu, 

tiếp cận dễ dàng với các công nghệ mới; 

+ Có kiến thức chuyên ngành đáp ứng được nhu cầu 

của xã hội về lĩnh vực hệ thống thông tin. Nắm vững 

kiến thức để thiết kế, xây dựng, hoặc triển khai các 

hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu, hệ đồ họa, hệ thống 

thông tin địa lý và các hệ thống thông minh. 

- Về kỹ năng 

+ Thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo trì và phát triển 

hệ thống thông tin cho các cơ quan, trường học, 

doanh nghiệp. Sử dụng thành thạo các hệ thống cơ 

sở dữ liệu thông dụng… 

+ Tổ chức thiết kế, đánh giá và tối ưu hóa cơ sở dữ 

liệu. 

+ Thiết kế, xây dựng và triển khai hệ quản trị cơ sở 

dữ liệu. 

+ Khai phá dữ liệu. 

+ Ứng dụng và xây dựng hệ thống thông tin địa lý. 

+ Thiết kế hệ thống đồ họa mô phỏng hoạt động của 

hệ thống thực. 

+ Thiết kế các hệ thống thông minh (hệ hỗ trợ quyết 

định, hệ chuyên gia…). 

+ Tham gia nghiên cứu và giảng dạy công nghệ 

thông tin ở các bậc phù hợp. 

+ Có các kỹ năng: Làm việc độc lập, làm việc nhóm, 

nghiên cứu khoa học, giải quyết vấn đề, giao tiếp, ra 

quyết định. 

- Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ Tiếng Anh A2 

theo chuẩn khung Châu Âu; áp dụng thành thạo các 

hiện tượng ngữ pháp, cấu trúc và từ vựng trong cả 4 

kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; đọc hiểu các tài liệu 

  



Tiếng Anh thông thường và chuyên ngành đơn giản. 

VII 

Vị trí làm việc sau 

khi tốt nghiệp ở các 

trình độ  

    

Có thể làm việc trong các tổ chức, doanh nghiệp, 

công ty có ứng dụng công nghệ thông tin như: 

+ Các công ty phần mềm: Lập trình các ứng dụng 

trên window, phát triển phần mềm, gia công phần 

mềm… 

+ Các công ty tư vấn: tư vấn thiết kế các giải pháp 

công nghệ thông tin cho doanh nghiệp. 

+ Các công ty phân phối và bảo trì các thiết bị máy 

tính. 

+  ộ phận vận hành và phát triển công nghệ thông 

tin của các cơ quan, nhà máy, trường học, ngân 

hàng… các doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ 

thông tin. 

+ Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên 

nghiệp, các Viện nghiên cứu và chuyển giao công 

nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin. 

  

  

    

  

 

  

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2014 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

  
HIỆU TRƯỞNG 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

Trần Anh Tú  

 

TS. Trần Đức Quý 

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    



PHỤ LỤC 

BỘ CÔNG THƯƠNG    

TRƯỜNG ĐHCN HÀ NỘI    

Biểu mẫu 20 

(Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014   

của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

  

    

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của  

cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015 

Ngành: Tài chính - Ngân hàng 

TT Nội dung 

Hệ đào tạo chính quy 

Tiến 

sỹ 

Thạc sỹ Đại học Cao đẳng 

I Điều kiện tuyển sinh  - - Tốt nghiệp THPT Tốt nghiệp THPT 

II 

Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 

người học (như 

phòng học, trang 

thiết bị, thư viện ...) 

    

- Giảng đường/phòng học: 264 phòng (37.080 m2) 

- Hội trường: 04 phòng (1.450 m2) 

- Phòng máy tính: 4.040 m2 (Số máy tính sử dụng 

được và  nối mạng ADSL: 1.535 máy. 

- Phòng học ngoại ngữ: 30 phòng (1.440 m2); số 

thiết bị ĐT ngoại ngữ chuyên dùng: 102 thiết bị 

- Phòng học thực hành: 03 phòng 

- Thư viện: 17 phòng (6.240 m2); số đầu sách, giáo 

trình: 300.000 quyển. 

- Ký túc xá: 575 phòng (34.494 m2) 

- Diện tích nhà ăn: 2.840 m2 

- Diện tích nhà thi đấu đa năng, sân bãi thể dục, thể 

thao: 11.400 m2 

- Diện tích khác: 860 m2 

- Giảng đường/phòng học: 264 phòng (37.080 m2) 

- Hội trường: 04 phòng (1.450 m2) 

- Phòng máy tính: 4.040 m2 (Số máy tính sử dụng 

được và  nối mạng ADSL: 1.535 máy. 

- Phòng học ngoại ngữ: 30 phòng (1.440 m2); số 

thiết bị ĐT ngoại ngữ chuyên dùng: 102 thiết bị 

- Phòng học thực hành: 03 phòng 

- Thư viện: 17 phòng (6.240 m2); số đầu sách, giáo 

trình: 300.000 quyển. 

- Ký túc xá: 575 phòng (34.494 m2) 

- Diện tích nhà ăn: 2.840 m2 

- Diện tích nhà thi đấu đa năng, sân bãi thể dục, thể 

thao: 11.400 m2 

- Diện tích khác: 860 m2 

III Đội ngũ giảng viên  1 30 16 0 

IV 

Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt 

cho người học 

    

- Tham quan, thực tập tại Doanh nghiệp  

- Hội thi Kỹ năng nghề, thi Robocon, Olympic 

- Các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng mềm cho 

người học 

- Tổ chức giao lưu, thi đấu văn hóa, văn nghệ, thể 

thao … 

- Tham quan, thực tập tại Doanh nghiệp  

- Hội thi Kỹ năng nghề, thi Robocon, Olympic 

- Các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng mềm cho 

người học 

- Tổ chức giao lưu, thi đấu văn hóa, văn nghệ, thể 

thao … 



V 

Yêu cầu về thái độ 

học tập của người 

học  

    

+ Có các phẩm chất đạo đức cá nhân tốt như: tự tin 

không chỉ trong công việc liên quan đến Tài chính - 

Ngân hàng, linh hoạt trong việc tìm các giải pháp 

trong và ngoài chuyên môn Tài chính - Ngân hàng, 

đương đầu với rủi ro, nhiệt tình, say mê, sáng tạo, 

tinh thần tự tôn, hiểu biết văn hóa và có khát vọng 

vươn lên để trở thành nhà lãnh đạo, chuyên gia cao 

cấp.  

+ Có các phẩm chất đạo đức nghề nghiệp như: trung 

thực, cẩn thận, tác phong làm việc chuyên nghiệp, tự 

giác phát triển sản phẩm sáng tạo... 

+ Có các phẩm chất đạo đức xã hội như: chấp hành 

các qui định của nhà nước và pháp luật, sống và làm 

việc có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, trân 

trọng các giá trị đạo đức của dân tộc, hiểu biết vai 

trò của ngành tài chính + ngân hàng trong cộng đồng 

để nâng cao giá trị của cuộc sống. 

+ Có các phẩm chất đạo đức cá nhân tốt như: tự tin 

không chỉ trong công việc liên quan đến Tài chính + 

Ngân hàng, linh hoạt trong việc tìm các giải pháp 

trong và ngoài chuyên môn Tài chính + Ngân hàng, 

đương đầu với rủi ro, nhiệt tình, say mê, sáng tạo, 

tinh thần tự tôn, hiểu biết văn hóa và có khát vọng 

vươn lên để trở thành nhà lãnh đạo, chuyên gia cao 

cấp.  

+ Có các phẩm chất đạo đức nghề nghiệp như: trung 

thực, cẩn thận, tác phong làm việc chuyên nghiệp, tự 

giác phát triển sản phẩm sáng tạo... 

+ Có các phẩm chất đạo đức xã hội như: chấp hành 

các qui định của nhà nước và pháp luật, sống và làm 

việc có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, trân 

trọng các giá trị đạo đức của dân tộc, hiểu biết vai 

trò của ngành tài chính + ngân hàng trong cộng đồng 

để nâng cao giá trị của cuộc sống. 



VI 

Mục tiêu kiến thức, 

kỹ năng, trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

    

- Về kiến thức 

+ 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;  iết vận 

dụng để giải quyết các vấn đề thực tiễn. Có kiến 

thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa 

học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên 

nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ. 

+ Lập luận, tư duy, giải quyết các vấn đề nảy sinh, 

nghiên cứu và khám phá kiến thức trong lĩnh vực tài 

chính - ngân hàng. 

+ Đánh giá, phân tích và tổng hợp được một số vấn 

đề chuyên sâu và một số nghiệp vụ cụ thể về tài 

chính - ngân hàng như tài chính doanh nghiệp, tài 

chính quốc tế, quản lý đầu tư, quản trị ngân hàng 

thương mại, phân tích báo cáo tài chính…trong thực 

tiễn, công việc chuyên môn ứng với các vị trí công 

việc cụ thể. 

- Về kỹ năng 

+ Thu thập, phân tích và xử lý thông tin trong lĩnh 

vực tài chính - ngân hàng. 

+ Vận dụng kiến thức đã học, kỹ năng đã được rèn 

luyện về tài chính - ngân hàng vào thực tiễn của đơn 

vị; có năng lực sáng tạo trong công việc, phát triển 

vị trí cá nhân trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. 

+ Lập kế hoạch hoạt động tài chính, tổ chức, sắp xếp 

công việc, đánh giá kết quả công việc theo nghiệp vụ 

tài chính được giao; có kỹ năng hình thành nhóm 

làm việc trong và ngoài đơn vị, thực hiện các nghiệp 

vụ tài chính - ngân hàng có hiệu quả trong các nhóm 

công tác khác nhau. 

+ Thuyết trình các mảng công việc tài chính cụ thể, 

công việc trong ngân hàng, kỹ năng giao tiếp (bao 

gồm giao dịch trực tiếp qua điện thoại, văn bản, thư 

điện tử).  

- Trình độ ngoại ngữ: Đạt được 450 điểm Tiếng Anh 

TOEIC nội bộ hoặc các chứng chỉ Tiếng Anh quốc 

tế khác tương đương; áp dụng thành thạo các hiện 

tượng ngữ pháp, cấu trúc và từ vựng trong cả 4 kỹ 

năng nghe, nói, đọc, viết; đọc hiểu các tài liệu Tiếng 

Anh thông thường và chuyên ngành đơn giản. 

- Về kiến thức 

+ 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 để giải 

quyết các vấn đề thực tiễn. Có kiến thức cơ bản 

trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học tự nhiên 

để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả 

năng học tập nâng cao trình độ. 

+ Kiến thức về giải quyết các vấn đề nảy sinh trong 

lĩnh vực tài chính + ngân hàng. 

+ Đánh giá, phân tích và tổng hợp được một số vấn 

đề chuyên sâu và một số nghiệp vụ cụ thể về tài 

chính + ngân hàng như tài chính doanh nghiệp, tài 

chính quốc tế, phân tích báo cáo tài chính,... 

- Về kỹ năng 

+ Thu thập, phân tích và xử lý thông tin trong lĩnh 

vực tài chính + ngân hàng. 

+ Vận dụng kiến thức đã học, kỹ năng đã được rèn 

luyện về tài chính + ngân hàng vào thực tiễn của đơn 

vị;   

+ Tổ chức, sắp xếp công việc, đánh giá kết quả công 

việc theo nghiệp vụ tài chính được giao; có kỹ năng 

hình thành nhóm làm việc trong và ngoài đơn vị, 

thực hiện các nghiệp vụ tài chính + ngân hàng có 

hiệu quả trong các nhóm công tác khác nhau. 

+ Thuyết trình các mảng công việc tài chính cụ thể, 

công việc trong ngân hàng, kỹ năng giao tiếp (bao 

gồm giao dịch trực tiếp qua điện thoại, văn bản, thư 

điện tử).  

+ Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn 

phòng như Microsoft Office và sử dụng các phần 

mềm tài chính phục vụ công tác chuyên môn. 

- Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ Tiếng Anh A2 

theo chuẩn khung Châu Âu; áp dụng thành thạo các 

hiện tượng ngữ pháp, cấu trúc và từ vựng trong cả 4 

kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; đọc hiểu các tài liệu 

Tiếng Anh thông thường và chuyên ngành đơn giản. 



VII 

Vị trí làm việc sau 

khi tốt nghiệp ở các 

trình độ  

    Cử nhân đại học Tài chính – ngân hàng sau khi tốt 

nghiệp có thể thực hiện tốt các công việc sau: 

Nhóm 1 - Chuyên viên Tài chính doanh nghiệp: Có 

đủ năng lực làm việc liên quan đến công tác tài 

chính tại các bộ, ban, ngành, các đơn vị hành chính 

sự nghiệp, các doanh nghiệp trong nước và quốc tế; 

Có thể đảm nhận các công việc cụ thể: tham gia xây 

dựng và thực hiện kế hoạch tài chính, phân tích báo 

cáo tài chính, thẩm định dự án đầu tư, quản lý tài sản 

- nguồn vốn, quản lý doanh thu - chi phí - lợi 

nhuận… Triển vọng trong tương lai có thể trở thành 

cán bộ quản lý tài chính cấp trung, cấp cao, giám 

đốc tài chính các doanh nghiệp, trưởng phòng. 

Nhóm 2 - Chuyên viên Tài chính ngân hàng: Có đủ 

năng lực làm việc tại các định chế tài chính như 

ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm, công ty 

chứng khoán, công ty tài chính, quỹ tín dụng… 

trong nước và quốc tế; Có thể đảm nhận các công 

việc cụ thể: phân tích tài chính doanh nghiệp, thẩm 

định dự án đầu tư, định giá tài sản, quản lý tín dụng, 

đầu tư tài chính, thanh toán quốc tế… Triển vọng 

trong tương lai có thể trở thành cán bộ quản lý tài 

chính ngân hàng cấp trung, cấp cao, giám đốc chi 

nhánh, trưởng phòng. 

Nhóm 3 - Chuyên gia tư vấn và đầu tư tài chính: Có 

đủ năng lực đảm nhận các công việc cung cấp thông 

tin, tư vấn cho khách hàng về tài chính, thuế, quản lý 

tài sản, quản lý danh mục đầu tư, bảo hiểm, tư vấn 

đầu tư chứng khoán… Triển vọng có thể trở thành 

chuyên gia phân tích và đầu tư tài chính. 

Nhóm 4 - Nghiên cứu viên và giảng viên: Có khả 

năng nghiên cứu độc lập và giảng dạy tại viện 

nghiên cứu, trường đại học về lĩnh vực tài chính - 

ngân hàng. Tham gia nghiên cứu các vấn đề kinh tế - 

xã hội; giảng dạy các môn học thuộc ngành tài chính 

- ngân hàng. Triển vọng có thể trở thành các nghiên 

cứu viên, các giảng viên trong lĩnh vực tài chính - 

ngân hàng. 

Nhóm 1 - Chuyên viên Tài chính doanh nghiệp: Có 

đủ năng lực làm việc liên quan đến công tác tài 

chính tại các bộ, ban, ngành, các đơn vị hành chính 

sự nghiệp, các doanh nghiệp trong nước và quốc tế; 

Có thể đảm nhận các công việc cụ thể: tham gia xây 

dựng và thực hiện kế hoạch tài chính, phân tích báo 

cáo tài chính, thẩm định dự án đầu tư, quản lý tài sản 

- nguồn vốn, quản lý doanh thu - chi phí - lợi 

nhuận… Triển vọng trong tương lai có thể trở thành 

trưởng phòng, giám đốc tài chính. 

Nhóm 2 - Chuyên viên Tài chính ngân hàng: Có đủ 

năng lực làm việc tại các định chế tài chính như 

ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm, công ty 

chứng khoán, công ty tài chính, quỹ tín dụng… 

trong nước và quốc tế; Có thể đảm nhận các công 

việc cụ thể: phân tích tài chính doanh nghiệp, thẩm 

định dự án đầu tư, định giá bất tài sản, quản lý tín 

dụng, đầu tư tài chính, thanh toán quốc tế… Triển 

vọng trong tương lai có thể trở thành trưởng phòng 

tín dụng, trưởng phòng tài chính kế toán, giám đốc 

chi nhánh. 

 Nhóm 3 - Chuyên gia tư vấn và đầu tư tài chính: Có 

đủ năng lực đảm nhận các công việc cung cấp thông 

tin, tư vấn cho khách hàng về tài chính, thuế, quản lý 

tài sản, quản lý danh mục đầu tư, bảo hiểm, tư vấn 

đầu tư chứng khoán… Triển vọng có thể trở thành 

các nhà phân tích và đầu tư tài chính chuyên nghiệp. 
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PHỤ LỤC 

BỘ CÔNG THƯƠNG    

TRƯỜNG ĐHCN HÀ NỘI    

Biểu mẫu 20 

(Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014   

của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

  

    

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của  

cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015 

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Du lịch 

TT Nội dung 

Hệ đào tạo chính quy 

Tiến 

sỹ 

Thạc sỹ Đại học Cao đẳng 

I Điều kiện tuyển sinh  - - Tốt nghiệp THPT Tốt nghiệp THPT 

II 

Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 

người học (như 

phòng học, trang 

thiết bị, thư viện ...) 

    

- Giảng đường/phòng học: 264 phòng (37.080 m2) 

- Hội trường: 04 phòng (1.450 m2) 

- Phòng máy tính: 4.040 m2 (Số máy tính sử dụng 

được và  nối mạng ADSL: 1.535 máy. 

- Phòng học ngoại ngữ: 30 phòng (1.440 m2); số 

thiết bị ĐT ngoại ngữ chuyên dùng: 102 thiết bị 

- Phòng học thực hành: 02 phòng 

- Thư viện: 17 phòng (6.240 m2); số đầu sách, giáo 

trình: 300.000 quyển. 

- Ký túc xá: 575 phòng (34.494 m2) 

- Diện tích nhà ăn: 2.840 m2 

- Diện tích nhà thi đấu đa năng, sân bãi thể dục, thể 

thao: 11.400 m2 

- Diện tích khác: 860 m2 

- Giảng đường/phòng học: 264 phòng (37.080 m2) 

- Hội trường: 04 phòng (1.450 m2) 

- Phòng máy tính: 4.040 m2 (Số máy tính sử dụng 

được và  nối mạng ADSL: 1.535 máy. 

- Phòng học ngoại ngữ: 30 phòng (1.440 m2); số 

thiết bị ĐT ngoại ngữ chuyên dùng: 102 thiết bị 

- Phòng học thực hành: 02 phòng 

- Thư viện: 17 phòng (6.240 m2); số đầu sách, giáo 

trình: 300.000 quyển. 

- Ký túc xá: 575 phòng (34.494 m2) 

- Diện tích nhà ăn: 2.840 m2 

- Diện tích nhà thi đấu đa năng, sân bãi thể dục, thể 

thao: 11.400 m2 

- Diện tích khác: 860 m2 

III Đội ngũ giảng viên  2 31 4 0 

IV 

Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt 

cho người học 

    

- Tham quan, thực tập tại Doanh nghiệp  

- Hội thi Kỹ năng nghề, thi Robocon, Olympic 

- Các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng mềm cho 

người học 

- Tổ chức giao lưu, thi đấu văn hóa, văn nghệ, thể 

thao … 

- Tham quan, thực tập tại Doanh nghiệp  

- Hội thi Kỹ năng nghề, thi Robocon, Olympic 

- Các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng mềm cho 

người học 

- Tổ chức giao lưu, thi đấu văn hóa, văn nghệ, thể 

thao … 



V 

Yêu cầu về thái độ 

học tập của người 

học  

    

Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao 

động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh 

nghiệp; Có ý thức cộng đồng và tác phong công 

nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo pháp 

luật; Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng 

nghiệp; Có ý thức vươn lên trong học tập, không 

ngừng áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào giải quyết 

những vấn đề của công việc; Có ý thức bảo vệ môi 

trường; Tôn trọng phong tục tập quán của các đối 

tượng giao tiếp; Có tinh thần phục vụ tốt, có ý thức 

tiết kiệm và đấu tranh chống lãng phí; Có ý thức 

nâng cao chất lượng phục vụ và đảm bảo sự hài lòng 

của khách hàng trong thực hiện mọi công việc. 

Có các phẩm chất đạo đức và lập trường quan điểm 

của giai cấp công nhân, trung thành tuyệt đối với sự 

nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, khiêm tốn, 

cần cù, giản dị, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, có tinh 

thần làm chủ tập thể, tha thiết yêu nghề, hăng say 

học tập để trở thành chuyên gia giỏi, là công dân tốt. 

Có tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, yêu quí 

con người, có ý thức trân trọng, gìn giữ các di sản 

văn hóa dân tộc và nhân loại. 

VI 

Mục tiêu kiến thức, 

kỹ năng, trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

    

- Về kiến thức 

Có những tri thức cơ bản và hệ thống về khoa học tự 

nhiên, khoa học xã hội, đủ để tiếp thu kiến thức khoa 

học cơ sở, khoa học chuyên ngành và rèn luyện kỹ 

năng, thực hành nghề nghiệp cũng như¬ nghiên cứu 

khoa học; Có các tri thức cơ bản về kế toán, quản trị 

kinh doanh, quản trị kinh doanh du lịch và khách 

sạn,  về văn hóa và con người Việt Nam. 

- Về kỹ năng 

Có kỹ năng tổ chức các hoạt động kinh doanh lĩnh 

vực du lịch-khách sạn, có kỹ năng làm việc độc lập, 

sáng tạo, tự học suốt đời, kỹ năng làm việc theo 

nhóm và thích ứng tốt; Có kỹ năng quản lý tài chính, 

quản lý nhân sự, quản lý cơ sở vật chất, quản lý kế 

hoạch... trong hoạt động kinh doanh du lịch-khách 

sạn; Có kỹ năng tổ chức các sự kiện: hội thảo, hội 

nghị, diễn đàn... trong khách sạn và trong hoạt động 

du lịch; Có kỹ năng tự học, tự nghiên cứu để phát 

triển hoạt động du lịch trong và ngoài nước. 

- Trình độ ngoại ngữ, tin học: Đạt được 450 điểm 

Tiếng Anh TOEIC nội bộ hoặc các chứng chỉ Tiếng 

Anh quốc tế khác tương đương; áp dụng thành thạo 

các hiện tượng ngữ pháp, cấu trúc và từ vựng trong 

cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; đọc hiểu các tài 

liệu Tiếng Anh thông thường và chuyên ngành đơn 

giản. 

- Về kiến thức 

Có những tri thức cơ bản và hệ thống về khoa học tự 

nhiên, khoa học xã hội, đủ để tiếp thu kiến thức khoa 

học cơ sở, khoa học chuyên ngành và rèn luyện kỹ 

năng, thực hành nghề nghiệp cũng như¬ nghiên cứu 

khoa học; Có các tri thức cơ bản về kế toán, quản trị 

kinh doanh, quản trị kinh doanh du lịch và khách 

sạn. 

- Về kỹ năng 

Có kỹ năng tổ chức các hoạt động kinh doanh lĩnh 

vực du lịch-khách sạn, có kỹ năng làm việc độc lập, 

sáng tạo, tự học suốt đời, kỹ năng làm việc theo 

nhóm và thích ứng tốt; Có kỹ năng quản lý tài chính, 

quản lý nhân sự, quản lý cơ sở vật chất, quản lý kế 

hoạch... trong hoạt động kinh doanh du lịch-khách 

sạn; Có kỹ năng tổ chức các sự kiện: hội thảo, hội 

nghị, diễn đàn... trong khách sạn và trong hoạt động 

du lịch. 

- Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ Tiếng Anh A2 

theo chuẩn khung Châu Âu; áp dụng thành thạo các 

hiện tượng ngữ pháp, cấu trúc và từ vựng trong cả 4 

kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; đọc hiểu các tài liệu 

Tiếng Anh thông thường và chuyên ngành đơn giản. 



VII 

Vị trí làm việc sau 

khi tốt nghiệp ở các 

trình độ  

    

Sau khi tốt nghiệp chương trình này, người học có 

thể làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp sau: 

+ Trong doanh nghiệp dịch vụ du lịch, tại các khách 

sạn, khu nghỉ dưỡng thuộc mọi thành phần kinh tế 

của nhà nước, doanh  nghiệp cổ phần, doanh nghiệp 

liên doanh, doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn và 

doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài… Với 

các chức danh: Trưởng nhóm, Giám sát hoặc Quản 

lý các bộ phận Lễ tân,  uồng, Ẩm thực, Kinh doanh, 

Nhân sự, Tổ chức sự kiện hoặc có thể giữ các vị trí 

Điều hành tour, Trưởng nhóm hoặc Trưởng bộ phận 

Quan hệ khách hàng, Nghiên cứu và phát triển, 

Quan hệ công chúng (PR) tại các doanh nghiệp trong 

ngành du lịch hoặc các doanh nghiệp có liên quan. 

+ Tại các cơ quan quản lý Nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp có liên quan đến du lịch (như  ộ Văn hoá 

Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch), các cơ quan 

nhà nước về du lịch ở các địa phương thuộc  ộ, 

ngành, cơ quan có bộ phận nghiên cứu liên quan đến 

du lịch, các doanh  nghiệp du lịch ở các ngành khác 

có nghiệp vụ liên quan đến du lịch như: thương mại, 

hàng không… 

Sau khi tốt nghiệp chương trình này, người học có 

thể làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp sau: 

Chuyên viên tại các cơ quan nhà nước về du lịch 

như tổng cục du lịch (Vụ lữ hành hoặc Vụ khách 

sạn), Viện nghiên cứu du lịch; Cán bộ quản lý, hoặc 

nghiệp vụ tại các doanh nghiệp, công ty lữ hành, 

khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí … 

  

    

  

 

  

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2014 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

  
HIỆU TRƯỞNG 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

Trần Anh Tú  

 

TS. Trần Đức Quý 

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    



PHỤ LỤC 

BỘ CÔNG THƯƠNG    

TRƯỜNG ĐHCN HÀ NỘI    

Biểu mẫu 20 

(Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014   

của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

  

    

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của  

cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015 

Ngành: Kỹ thuật phần mềm 

TT Nội dung 

Hệ đào tạo chính quy 

Tiến 

sỹ 

Thạc sỹ Đại học Cao đẳng 

I Điều kiện tuyển sinh  - - Tốt nghiệp THPT - 

II 

Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 

người học (như 

phòng học, trang 

thiết bị, thư viện ...) 

    

- Giảng đường/phòng học: 264 phòng (37.080 m2) 

- Hội trường: 04 phòng (1.450 m2) 

- Phòng máy tính: 4.040 m2 (Số máy tính sử dụng 

được và  nối mạng ADSL: 1.535 máy. 

- Phòng học ngoại ngữ: 30 phòng (1.440 m2); số 

thiết bị ĐT ngoại ngữ chuyên dùng: 102 thiết bị 

- Phòng học thực hành: 21 phòng 

- Thư viện: 17 phòng (6.240 m2); số đầu sách, giáo 

trình: 300.000 quyển. 

- Ký túc xá: 575 phòng (34.494 m2) 

- Diện tích nhà ăn: 2.840 m2 

- Diện tích nhà thi đấu đa năng, sân bãi thể dục, thể 

thao: 11.400 m2 

- Diện tích khác: 860 m2 

  

III Đội ngũ giảng viên  1 40 2 0 

IV 

Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt 

cho người học 

    

- Tham quan, thực tập tại Doanh nghiệp  

- Hội thi Kỹ năng nghề, thi Robocon, Olympic 

- Các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng mềm cho 

người học 

- Tổ chức giao lưu, thi đấu văn hóa, văn nghệ, thể 

thao … 

  



V 

Yêu cầu về thái độ 

học tập của người 

học  

    

+ Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật 

lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh 

nghiệp; 

+ Có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, 

trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm 

việc độc lập 

+ Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng 

nghiệp. 

  

VI 

Mục tiêu kiến thức, 

kỹ năng, trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

    

- Về kiến thức 

+ 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;  iết vận 

dụng để giải quyết các vấn đề thực tiễn; Có kiến 

thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và Khoa 

học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên 

nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ. 

+ Có kiến thức cơ sở ngành: Phân tích thiết kế một 

hệ thống thông tin, Lập trình hướng đối tượng, Cấu 

trúc dữ liệu và giải thuật, Kiến trúc máy tính, Hệ 

điều hành, Công nghệ phần mềm, Mạng máy tính, 

Cơ sở dữ liệu, Hệ chuyên gia… tạo điều kiện thuận 

lợi cho việc học tập các môn chuyên ngành, nghiên 

cứu chuyên sâu, tiếp cận dễ dàng với các công nghệ 

mới; 

+ Có kiến thức chuyên ngành đáp ứng được nhu cầu 

của xã hội về lĩnh vực công nghệ thông tin. Nắm 

vững công nghệ lập trình: .NET, Java, Web, Mã 

nguồn mở… Quản lý các dự án phần mềm, phát 

triển các hệ thống bằng các phương pháp, công cụ, 

môi trường mới, các công nghệ thực tại ảo, có các 

kỹ năng để kiểm soát một sản phẩm phần mềm có 

chất lượng tốt. 

- Về kỹ năng 

+ Thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo trì và phát triển 

hệ thống thông tin cho các cơ quan, trường học, 

doanh nghiệp.  

+ Tổ chức quản lý phát triển một dự án phần mềm 

hoàn chỉnh theo các quy trình chuẩn. 

+ Đưa ra các giải pháp, các sản phẩm phần mềm phù 

hợp cho các tổ chức. 

+ Thực hiện việc tổ chức, quản lý đảm bảo chất 

lượng cho một hệ thống phần mềm. 

+ Xây dựng, chỉnh sửa và phát triển phần mềm dựa 

trên các công cụ lập trình, phân tích, đánh giá yêu 

cầu của dự án, đưa ra giải pháp tiếp cận công nghệ 

mới. 

+  iết áp dụng các chuẩn, các công cụ và thành phần 

phần mềm sẵn có để phát triển các dự án phù hợp 

cho khách hàng. 

+ Xây dựng, phát triển và điều hành chương trình 

đào tạo tin học, hệ thống học tập trực tuyến (e-

  



learning) cho các tổ chức có ứng dụng công nghệ 

thông tin. 

+ Đề xuất, phản biện và tư vấn các vấn đề thuộc lĩnh 

vực công nghệ thông tin. 

+ Tham gia nghiên cứu và giảng dạy công nghệ 

thông tin ở các bậc phù hợp. 

+ Có các kỹ năng: Làm việc độc lập, làm việc nhóm, 

nghiên cứu khoa học, giải quyết vấn đề, giao tiếp, ra 

quyết định. 

+  iết phân tích, tổng hợp, đánh giá để đưa ra những 

giải pháp cho những tình huống cụ thể. 

- Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ Tiếng Anh A2 

theo chuẩn khung Châu Âu; áp dụng thành thạo các 

hiện tượng ngữ pháp, cấu trúc và từ vựng trong cả 4 

kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; đọc hiểu các tài liệu 

Tiếng Anh thông thường và chuyên ngành đơn giản. 

VII 

Vị trí làm việc sau 

khi tốt nghiệp ở các 

trình độ  

    

Có thể làm việc trong các tổ chức, doanh nghiệp, 

công ty có ứng dụng công nghệ thông tin như: 

+ Các công ty phần mềm: phát triển phần mềm, gia 

công phần mềm… 

+ Các công ty tư vấn: tư vấn thiết kế các giải pháp 

về mạng, các giải pháp công nghệ thông tin cho 

doanh nghiệp. 

+ Các công ty phân phối và bảo trì các thiết bị máy 

tính. 

+  ộ phận vận hành và phát triển công nghệ thông 

tin của các cơ quan, nhà máy, trường học, ngân 

hàng… các doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ 

thông tin. 

+ Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên 

nghiệp, các Viện nghiên cứu và chuyển giao công 

nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin. 

  

  

    

  

 

  

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2014 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

  
HIỆU TRƯỞNG 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

Trần Anh Tú  

 

TS. Trần Đức Quý 

  

    



PHỤ LỤC 

BỘ CÔNG THƯƠNG    

TRƯỜNG ĐHCN HÀ NỘI    

Biểu mẫu 20 

(Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014   

của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

  

    

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của  

cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015 

Ngành: Việt Nam học 

TT Nội dung 

Hệ đào tạo chính quy 

Tiến 

sỹ 

Thạc sỹ Đại học Cao đẳng 

I Điều kiện tuyển sinh  - - Tốt nghiệp THPT Tốt nghiệp THPT 

II 

Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 

người học (như 

phòng học, trang 

thiết bị, thư viện ...) 

    

- Giảng đường/phòng học: 264 phòng (37.080 m2) 

- Hội trường: 04 phòng (1.450 m2) 

- Phòng máy tính: 4.040 m2 (Số máy tính sử dụng 

được và  nối mạng ADSL: 1.535 máy. 

- Phòng học ngoại ngữ: 30 phòng (1.440 m2); số 

thiết bị ĐT ngoại ngữ chuyên dùng: 102 thiết bị 

- Phòng học thực hành: 02 phòng 

- Thư viện: 17 phòng (6.240 m2); số đầu sách, giáo 

trình: 300.000 quyển. 

- Ký túc xá: 575 phòng (34.494 m2) 

- Diện tích nhà ăn: 2.840 m2 

- Diện tích nhà thi đấu đa năng, sân bãi thể dục, thể 

thao: 11.400 m2 

- Diện tích khác: 860 m2 

- Giảng đường/phòng học: 264 phòng (37.080 m2) 

- Hội trường: 04 phòng (1.450 m2) 

- Phòng máy tính: 4.040 m2 (Số máy tính sử dụng 

được và  nối mạng ADSL: 1.535 máy. 

- Phòng học ngoại ngữ: 30 phòng (1.440 m2); số 

thiết bị ĐT ngoại ngữ chuyên dùng: 102 thiết bị 

- Phòng học thực hành: 02 phòng 

- Thư viện: 17 phòng (6.240 m2); số đầu sách, giáo 

trình: 300.000 quyển. 

- Ký túc xá: 575 phòng (34.494 m2) 

- Diện tích nhà ăn: 2.840 m2 

- Diện tích nhà thi đấu đa năng, sân bãi thể dục, thể 

thao: 11.400 m2 

- Diện tích khác: 860 m2 

III Đội ngũ giảng viên  1 31 3 0 

IV 

Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt 

cho người học 

    

- Tham quan, thực tập tại Doanh nghiệp  

- Hội thi Kỹ năng nghề, thi Robocon, Olympic 

- Các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng mềm cho 

người học 

- Tổ chức giao lưu, thi đấu văn hóa, văn nghệ, thể 

thao … 

- Tham quan, thực tập tại Doanh nghiệp  

- Hội thi Kỹ năng nghề, thi Robocon, Olympic 

- Các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng mềm cho 

người học 

- Tổ chức giao lưu, thi đấu văn hóa, văn nghệ, thể 

thao … 



V 

Yêu cầu về thái độ 

học tập của người 

học  

    

Có các phẩm chất đạo đức và lập trư¬ờng quan điểm 

của giai cấp công nhân, trung thành tuyệt đối với sự 

nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Khiêm 

tốn, cần cù, giản dị, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, có 

tinh thần làm chủ tập thể, tha thiết yêu nghề, hăng 

say học tập để trở thành chuyên gia giỏi, là công dân 

tốt. Có tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, yêu 

quí con người, có ý thức trân trọng, gìn giữ các di 

sản văn hóa dân tộc và nhân loại 

Có các phẩm chất đạo đức và lập trư¬ờng quan điểm 

của giai cấp công nhân, trung thành tuyệt đối với sự 

nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, khiêm tốn, 

cần cù, giản dị, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, có tinh 

thần làm chủ tập thể, tha thiết yêu nghề, hăng say 

học tập để trở thành chuyên gia giỏi, là công dân tốt. 

Có tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, yêu quí 

con người, có ý thức trân trọng, gìn giữ các di sản 

văn hóa dân tộc và nhân loại. 

VI 

Mục tiêu kiến thức, 

kỹ năng, trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

    

- Về kiến thức 

Có những tri thức cơ bản và hệ thống về khoa học tự 

nhiên, khoa học xã hội đủ để tiếp thu tri thức khoa 

học cơ sở, khoa học chuyên ngành và rèn luyện kỹ 

năng thực hành nghề nghiệp; Có các tri thức cơ bản 

về Việt Nam học: địa lý, lịch sử, văn học, kinh tế  về 

bản sắc văn hóa và con người Việt Nam; Có hệ 

thống tri thức cơ bản về lý luận và nghiệp vụ hướng 

dẫn du lịch. 

- Về kỹ năng 

Có kỹ năng giao tiếp tốt, sử dụng được tiếng Anh 

trong giao tiếp và trong công tác chuyên môn; Có kỹ 

năng hướng dẫn du lịch; Có kỹ năng xử lý các tình 

huống trong công việc như: tắc nghẽn giao thông, 

hoãn hoặc hủy chuyến bay, bệnh tật, tai nạn, mất 

hành lý...; Có kỹ năng quản lý khách du lịch trong 

đoàn mình phụ trách; Thuyết minh chính xác, rõ 

ràng các di tích lịch sử, di tích văn hóa đã xếp hạng 

ở Việt Nam; Có kỹ năng nghiên cứu khoa học, có 

thói quen làm việc độc lập, sáng tạo, kỹ năng tự học 

suốt đời, khả năng hợp tác, thích ứng với điều kiện 

của đất nước trong thế kỷ XXI. 

- Trình độ ngoại ngữ: Đạt được 450 điểm Tiếng Anh 

TOEIC nội bộ hoặc các chứng chỉ Tiếng Anh quốc 

tế khác tương đương; áp dụng thành thạo các hiện 

tượng ngữ pháp, cấu trúc và từ vựng trong cả 4 kỹ 

năng nghe, nói, đọc, viết; đọc hiểu các tài liệu Tiếng 

Anh thông thường và chuyên ngành đơn giản. 

- Về kiến thức 

Có những tri thức cơ bản và hệ thống về khoa học tự 

nhiên, khoa học xã hội đủ để tiếp thu tri thức khoa 

học cơ sở, khoa học chuyên ngành và rèn luyện kỹ 

năng thực hành nghề nghiệp; Có các tri thức cơ bản 

về Việt Nam học: địa lý, lịch sử, văn học, kinh tế  về 

bản sắc văn hóa và con người Việt Nam; Có hệ 

thống tri thức cơ bản về lý luận và nghiệp vụ hướng 

dẫn du lịch ở trình độ cao đẳng. 

- Về kỹ năng 

Kỹ năng giao tiếp tốt, sử dụng được tiếng Anh trong 

giao tiếp và trong công tác chuyên môn; Có kỹ năng 

hướng dẫn du lịch; Có kỹ năng xử lý các tình huống 

trong công việc như: tắc nghẽn giao thông, hoãn 

hoặc hủy chuyến bay, bệnh tật, tai nạn, mất hành 

lý...; Có kỹ năng quản lý khách du lịch trong đoàn 

mình phụ trách; Thuyết minh chính xác, rõ ràng các 

di tích lịch sử, di tích văn hóa đã xếp hạng ở Việt 

Nam; Có kỹ năng nghiên cứu khoa học, có thói quen 

làm việc độc lập, sáng tạo, kỹ năng tự học suốt đời, 

khả năng hợp tác, thích ứng với điều kiện của đất 

nước trong thế kỷ XXI. 

- Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ Tiếng Anh A2 

theo chuẩn khung Châu Âu; áp dụng thành thạo các 

hiện tượng ngữ pháp, cấu trúc và từ vựng trong cả 4 

kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; đọc hiểu các tài liệu 

Tiếng Anh thông thường và chuyên ngành đơn giản. 

VII 

Vị trí làm việc sau 

khi tốt nghiệp ở các 

trình độ  

    

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Việt Nam học có thể 

làm các công việc: Chuyên viên tại các cơ quan nhà 

nước về du lịch như Tổng cục du lịch, Viện nghiên 

cứu du lịch; Cán bộ quản lý, hoặc nghiệp vụ tại các 

doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, nhà hàng, khu vui 

chơi giải trí …; Cán bộ hướng dẫn tại các doanh 

nghiệp, công ty lữ hành, điểm du lịch, bảo tàng … 

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân cao đẳng Việt Nam học 

có thể làm các công việc: Chuyên viên tại các cơ 

quan nhà nước về du lịch như Tổng cục du lịch, 

Viện nghiên cứu du lịch; Cán bộ quản lý, hoặc 

nghiệp vụ tại các doanh nghiệp, công ty lữ hành, 

khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí …; Cán bộ 

hướng dẫn tại các doanh nghiệp, công ty lữ hành, 

điểm du lịch, bảo tàng … 

  

    

  

    

  

    

  

    



  

 

  

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2014 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

  
HIỆU TRƯỞNG 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

Trần Anh Tú  

 

TS. Trần Đức Quý 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    



PHỤ LỤC 

BỘ CÔNG THƯƠNG    

TRƯỜNG ĐHCN HÀ NỘI    

Biểu mẫu 20 

(Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014   

của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

  

    

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của  

cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015 

Ngành: Công nghệ kỹ thuật Môi trường 

TT Nội dung 

Hệ đào tạo chính quy 

Tiến 

sỹ 

Thạc sỹ Đại học Cao đẳng 

I Điều kiện tuyển sinh  - - Tốt nghiệp THPT Tốt nghiệp THPT 

II 

Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 

người học (như 

phòng học, trang 

thiết bị, thư viện ...) 

    

- Giảng đường/phòng học: 264 phòng (37.080 m2) 

- Hội trường: 04 phòng (1.450 m2) 

- Phòng máy tính: 4.040 m2 (Số máy tính sử dụng 

được và  nối mạng ADSL: 1.535 máy. 

- Phòng học ngoại ngữ: 30 phòng (1.440 m2); số 

thiết bị ĐT ngoại ngữ chuyên dùng: 102 thiết bị 

- Phòng học thí nghiệm: 24 phòng 

- Thư viện: 17 phòng (6.240 m2); số đầu sách, giáo 

trình: 300.000 quyển. 

- Ký túc xá: 575 phòng (34.494 m2) 

- Diện tích nhà ăn: 2.840 m2 

- Diện tích nhà thi đấu đa năng, sân bãi thể dục, thể 

thao: 11.400 m2 

- Diện tích khác: 860 m2 

- Giảng đường/phòng học: 264 phòng (37.080 m2) 

- Hội trường: 04 phòng (1.450 m2) 

- Phòng máy tính: 4.040 m2 (Số máy tính sử dụng 

được và  nối mạng ADSL: 1.535 máy. 

- Phòng học ngoại ngữ: 30 phòng (1.440 m2); số 

thiết bị ĐT ngoại ngữ chuyên dùng: 102 thiết bị 

- Phòng học thí nghiệm: 24 phòng 

- Thư viện: 17 phòng (6.240 m2); số đầu sách, giáo 

trình: 300.000 quyển. 

- Ký túc xá: 575 phòng (34.494 m2) 

- Diện tích nhà ăn: 2.840 m2 

- Diện tích nhà thi đấu đa năng, sân bãi thể dục, thể 

thao: 11.400 m2 

- Diện tích khác: 860 m2 

III Đội ngũ giảng viên  2 5 0 0 

IV 

Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt 

cho người học 

    

- Tham quan, thực tập tại Doanh nghiệp  

- Hội thi Kỹ năng nghề, thi Robocon, Olympic 

- Các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng mềm cho 

người học 

- Tổ chức giao lưu, thi đấu văn hóa, văn nghệ, thể 

thao … 

- Tham quan, thực tập tại Doanh nghiệp  

- Hội thi Kỹ năng nghề, thi Robocon, Olympic 

- Các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng mềm cho 

người học 

- Tổ chức giao lưu, thi đấu văn hóa, văn nghệ, thể 

thao … 



V 

Yêu cầu về thái độ 

học tập của người 

học  

    

+ Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật môi trường là người có 

ý thức tổ chức kỷ luật lao động tốt, yêu ngành nghề, 

sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp với đồng 

nghiệp.  

 + Có ý thức vươn lên trong học tập, không ngừng 

áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào giải quyết những 

vấn đề của công việc. 

+ Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật 

lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh 

nghiệp; 

+ Có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, 

trách nhiệm công dân, làm việc theo pháp luật. 

+ Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng 

nghiệp. 

+ Có ý thức vươn lên trong học tập, áp dụng tiến bộ 

kỹ thuật mới vào giải quyết những vấn đề của công 

việc 

VI 

Mục tiêu kiến thức, 

kỹ năng, trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

    

- Về kiến thức 

Được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, 

kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành, có năng 

lực thực hành về Công nghệ kỹ thuật môi trường, 

đáp ứng yêu cầu kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi 

trường của công nghiệp và xã hội. 

- Về kỹ năng 

- Kỹ sư công nghệ kỹ thuật Môi trường nắm vững 

kiến thức cơ bản trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, 

có khả năng thiết kế công nghệ, tổ chức thi công, 

vận hành các công trình xử lý chất thải: khí, lỏng, 

rắn, có khả năng tìm hiểu, phát triển ứng dụng công 

nghệ môi trường trong sản xuất và đời sống dân 

dụng. 

- Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ Tiếng Anh A2 

theo chuẩn khung Châu Âu; áp dụng thành thạo các 

hiện tượng ngữ pháp, cấu trúc và từ vựng trong cả 4 

kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; đọc hiểu các tài liệu 

Tiếng Anh thông thường và chuyên ngành đơn giản. 

- Về kiến thức 

Được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, 

kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành, có năng 

lực thực hành về Công nghệ kỹ thuật môi trường, 

đáp ứng yêu cầu kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi 

trường của công nghiệp và xã hội. 

- Về kỹ năng 

Sinh viên ngành kỹ thuật môi trường nắm vững kiến 

thức cơ bản trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, có 

khả năng thiết kế công nghệ, tổ chức thi công, vận 

hành các công trình xử lý chất thải: khí, lỏng, rắn, có 

khả năng tìm hiểu, phát triển ứng dụng công nghệ 

môi trường trong sản xuất và đời sống dân dụng. 

- Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ Tiếng Anh A2 

theo chuẩn khung Châu Âu; áp dụng thành thạo các 

hiện tượng ngữ pháp, cấu trúc và từ vựng trong cả 4 

kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; đọc hiểu các tài liệu 

Tiếng Anh thông thường và chuyên ngành đơn giản. 

VII 

Vị trí làm việc sau 

khi tốt nghiệp ở các 

trình độ  

    

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật môi trường sẽ đảm trách 

công tác bảo vệ môi trường tại các Nhà máy, Công 

ty,… làm việc tại các Viện, Trường, các Trung tâm 

ứng dụng và triển khai công nghệ môi trường, các cơ 

quan quản lý nhà nước về môi trường hoặc giảng 

dạy ngành khoa học môi trường tại các cơ sở đào 

tạo. 

Cử nhân cao đẳng Công nghệ kỹ thuật môi trường sẽ 

đảm trách công tác bảo vệ môi trường tại các Nhà 

máy, Công ty,… làm việc tại các Viện, Trường, các 

Trung tâm ứng dụng và triển khai công nghệ môi 

trường, các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường 

hoặc giảng dạy ngành khoa học môi trường tại các 

cơ sở đào tạo. 

  

    

  

 

  

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2014 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

  
HIỆU TRƯỞNG 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

Trần Anh Tú  

 

TS. Trần Đức Quý 



PHỤ LỤC 

BỘ CÔNG THƯƠNG    

TRƯỜNG ĐHCN HÀ NỘI    

Biểu mẫu 20 

(Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014   

của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

  

    

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của  

cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015 

Ngành: Công nghệ Chế tạo máy 

TT Nội dung 

Hệ đào tạo chính quy 

Tiến 

sỹ 

Thạc sỹ Đại học Cao đẳng 

I Điều kiện tuyển sinh  - - - Tốt nghiệp THPT 

II 

Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 

người học (như 

phòng học, trang 

thiết bị, thư viện ...) 

      

- Giảng đường/phòng học: 264 phòng (37.080 m2) 

- Hội trường: 04 phòng (1.450 m2) 

- Phòng máy tính: 4.040 m2 (Số máy tính sử dụng 

được và  nối mạng ADSL: 1.535 máy. 

- Phòng học ngoại ngữ: 30 phòng (1.440 m2); số 

thiết bị ĐT ngoại ngữ chuyên dùng: 102 thiết bị 

- Phòng học thực hành:  42 phòng 

- Phòng thí nghiệm: 04 phòng 

- Thư viện: 17 phòng (6.240 m2); số đầu sách, giáo 

trình: 300.000 quyển. 

- Ký túc xá: 575 phòng (34.494 m2) 

- Diện tích nhà ăn: 2.840 m2 

- Diện tích nhà thi đấu đa năng, sân bãi thể dục, thể 

thao: 11.400 m2 

- Diện tích khác: 860 m2 

III Đội ngũ giảng viên  7 110 10 0 

IV 

Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt 

cho người học 

      

- Tham quan, thực tập tại Doanh nghiệp  

- Hội thi Kỹ năng nghề, thi Robocon, Olympic 

- Các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng mềm cho 

người học 

- Tổ chức giao lưu, thi đấu văn hóa, văn nghệ, thể 

thao … 



V 

Yêu cầu về thái độ 

học tập của người 

học  

      

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng của 

giai cấp Công nhân, trung thành tuyệt đối với sự 

nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc 

+ Thường xuyên rèn luyện thân thể để có sức khoẻ 

tốt 

+ Luôn học tập, nâng cao trình độ 

+ Có kỷ luật trong lao động và trong xã hội 

+ Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, có kỹ 

năng làm việc tập thể. 

+ Thái độ đúng đắn vì sự phát triển bền vững của xã 

hội. 

VI 

Mục tiêu kiến thức, 

kỹ năng, trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

      

- Về kiến thức 

Cung cấp cho sinh viên kiến thức khoa học cơ bản 

như: toán, vật lý, hoá học làm cơ sở  để nghiên cứu 

các môn học Cơ ứng dụng, thiết kế chi tiết máy, vật 

liệu học, dung sai và đo lường kỹ thuật, các môn học 

chuyên ngành gia công kim loại, thiết kế và gia công 

với sự trợ giúp của máy tính, công nghệ CNC… 

Ngoài ra sinh viên còn được cung cấp các kiến thức 

về khoa học xã hội và nhân văn như: Tiếng anh và 

các môn khoa học quản lý. 

- Về kỹ năng: Có khả năng vận dụng các kiến thức 

học được để thực hiện được các công việc sau: 

+ Đưa ra được các giải pháp  chế tạo sản phẩm cơ 

khí. 

+ Thiết kế được các sản phẩm cơ khí có độ phức tạp 

trung bình 

+ Khai thác, vận hành các thiết bị cơ khí 

+ Triển khai, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ 

Cơ khí 

- Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ Tiếng Anh A2 

theo chuẩn khung Châu Âu; áp dụng thành thạo các 

hiện tượng ngữ pháp, cấu trúc và từ vựng trong cả 4 

kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; đọc hiểu các tài liệu 

Tiếng Anh thông thường và chuyên ngành đơn giản. 

VII 

Vị trí làm việc sau 

khi tốt nghiệp ở các 

trình độ  

      

Sau khi tốt nghiệp chương trình này, người học có 

thể làm việc tại các cơ sở, doanh nghiệp thiết kế, chế 

tạo các sản phẩm cơ khí, thực hiện công việc quản lý 

và giám sát sản xuất tại phân xưởng, kinh doanh sản 

phẩm cơ khí 

  

    

  

 

  

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2014 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

  
HIỆU TRƯỞNG 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 



  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

Đinh Hương Liên  

 

TS. Trần Đức Quý 

 


