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                  BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 

 

THÔNG BÁO 
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm  

năm học 2020 - 2021 

TT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến sĩ Thạc sĩ 

Đại học 

Cao đẳng 

sư phạm 

chính quy 

Trung cấp 

sư phạm 

chính quy Chính quy 
Liên thông 

chính quy 

Văn bằng 

2 chính 

quy 

I 

Điều kiện 

đăng ký 

tuyển sinh 

* Người dự tuyển đào tạo trình 

độ tiến sĩ phải đáp ứng các điều 

kiện sau:  

1. Có bằng tốt nghiệp đại học 

loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc 

sĩ có chuyên ngành phù hợp với 

chuyên ngành dự tuyển.  

2. Là tác giả 01 bài báo hoặc báo 

cáo liên quan đến lĩnh vực dự 

định nghiên cứu đăng trên tạp 

chí khoa học hoặc kỷ yếu hội 

nghị, hội thảo khoa học chuyên 

ngành có phản biện trong thời 

hạn 03 năm (36 tháng) tính đến 

ngày đăng ký dự tuyển.  

3. Người dự tuyển là công dân 

Việt Nam phải có một trong 

những văn bằng, chứng chỉ minh 

 * Người dự thi tuyển sinh đào 

tạo trình độ thạc sĩ phải có các 

điều kiện sau:  

1. Tốt nghiệp đại học đúng 

chuyên ngành hoặc phù hợp với 

chuyên ngành đăng ký dự thi; 

Nếu thí sinh tốt nghiệp đại học 

chuyên ngành gần với chuyên 

ngành đăng ký dự thi phải học 

bổ sung kiến thức trước khi dự 

thi; Người dự thi ngành Quản trị 

kinh doanh tốt nghiệp đại học 

ngành khác, phải học bổ sung 

kiến thức và có ít nhất 02 năm 

kinh nghiệm làm việc trong lĩnh 

vực quản trị kinh doanh.  

2. Có đủ sức khỏe để học tập.  

- Phương thức 1: 

Tuyển thẳng theo 

quy chế tuyển sinh 

của Bộ GD&ĐT.  

- Phương thức 2: 

Xét tuyển thí sinh 

đoạt giải học sinh 

giỏi cấp tỉnh/thành 

phố, thí sinh có 

chứng chỉ quốc tế. 

- Phương thức 3: 

Xét tuyển dựa vào 

kết quả thi tốt 

nghiệp THPT.  

- Phương thức 4: 

Xét tuyển dựa vào 

kết quả học tập 

THPT cho thí sinh 

 Thí sinh 

Tốt nghiệp 

CĐ/CĐN 

và tham dự 

kỳ thi 

tuyển sinh 

liên thông 

của trường 

 

Không  Không Không   



chứng về năng lực ngoại ngữ 

sau:  

a) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc 

bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo 

nước ngoài cấp  cho người học 

toàn thời gian ở nước ngoài mà 

ngôn ngữ sử dụng trong quá 

trình học tập là tiếng Anh hoặc 

tiếng nước ngoài khác;  

b) Bằng tốt nghiệp đại học các 

ngành ngôn ngữ nước ngoài do 

các cơ sở đào tạo của Việt Nam 

cấp;  

c) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL 

iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ 

IELTS (Academic Test) từ 5.0 

trở lên do một tổ chức khảo thí 

được quốc tế và Việt Nam công 

nhận cấp trong thời hạn 02 năm 

(24 tháng) tính đến ngày đăng ký 

dự tuyển;  

d) Người dự tuyển đáp ứng quy 

định tại điểm a khoản này khi 

ngôn ngữ sử dụng trong thời 

gian học tập không phải là tiếng 

Anh; hoặc đáp ứng quy định tại 

điểm b khoản này khi có bằng tốt 

nghiệp đại học ngành ngôn ngữ 

nước ngoài không phải là tiếng 

Anh; hoặc có các chứng chỉ 

tiếng nước ngoài khác tiếng Anh 

ở trình độ tương đương (Phụ lục 

II) do một tổ chức khảo thí được 

quốc tế và Việt Nam công nhận 

cấp trong thời hạn 24 tháng tính 

3. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời 

hạn theo quy định của Hội đồng 

tuyển sinh. Ghi chú: Nếu người 

dự thi có văn bằng tốt nghiệp đại 

học do cơ sở giáo dục nước 

ngoài cấp, ngoài các điều kiện 

nêu trên phải có công nhận về 

văn bằng tốt nghiệp của Cục 

Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục 

và Đào tạo.  

* Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển   

 

đủ điều kiện đã đăng 

kí dự thi nhưng 

không tham dự thi 

Kỳ thi tốt nghiệp 

THPT do giãn cách 

xã hội (bao gồm cả 

thí sinh diện đặc 

cách xét công nhận 

tốt nghiệp).  



đến ngày đăng ký dự tuyển thì 

phải có khả năng giao tiếp được 

bằng tiếng Anh trong chuyên 

môn (có thể diễn đạt những vấn 

đề thuộc lĩnh vực chuyên môn 

cho người khác hiểu bằng tiếng 

Anh và hiểu được người khác 

trình bày những vấn đề chuyên 

môn bằng tiếng Anh).  

4. Người dự tuyển là công dân 

nước ngoài phải có trình độ tiếng 

Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên 

theo Khung năng lực tiếng Việt 

dùng cho người nước ngoài. 

* Hình thức tuyển sinh: Xét 

tuyển  

II 

Mục tiêu 

kiến thức, 

kỹ năng, 

thái độ và 

trình độ 

ngoại ngữ 

đạt được 

a) Kiến thức:  

Có hệ thống kiến thức chuyên 

sâu, tiên tiến và toàn diện thuộc 

lĩnh vực khoa học chuyên 

ngành; có tư duy nghiên cứu độc 

lập, sáng tạo; làm chủ được các 

giá trị cốt lõi, quan trọng trong 

học thuật; phát triển các nguyên 

lý, học thuyết của chuyên ngành 

nghiên cứu; có kiến thức tổng 

hợp về pháp luật, tổ chức quản lý 

và bảo vệ môi trường; có tư duy 

mới trong tổ chức công việc 

chuyên môn và nghiên cứu để 

giải quyết các vấn đề phức tạp 

phát sinh;  

b) Kỹ năng:  

a) Kiến thức:  

Làm chủ kiến thức chuyên 

ngành, có thể đảm nhiệm công 

việc của chuyên gia trong lĩnh 

vực được đào tạo; có tư duy 

phản biện; có kiến thức lý thuyết 

chuyên sâu để có thể phát triển 

kiến thức mới và tiếp tục nghiên 

cứu ở trình độ tiến sĩ; có kiến 

thức tổng hợp về pháp luật, quản 

lý và bảo vệ môi trường liên 

quan đến lĩnh vực được đào tạo;  

b) Kỹ năng:  

Có kỹ năng hoàn thành công 

việc phức tạp, không thường 

xuyên xảy ra, không có tính quy 

luật, khó dự báo; có kỹ năng 

nghiên cứu độc lập để phát triển 

Kiến thức: 

Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu 

trong lĩnh vực đào tạo; nắm vững 

kỹ thuật và có kiến thức thực tế để 

có thể giải quyết các công việc 

phức tạp; tích lũy được kiến thức 

nền tảng về các nguyên lý cơ bản, 

các quy luật tự nhiên và xã hội 

trong lĩnh vực được đào tạo để 

phát triển kiến thức mới và có thể 

tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn; 

có kiến thức quản lý, điều hành, 

kiến thức pháp luật và bảo vệ môi 

trường liên quan đến lĩnh vực được 

đào tạo; 

Kỹ năng: 

Có kỹ năng hoàn thành công việc 

phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến 

      



Có kỹ năng phát hiện, phân tích 

các vấn đề phức tạp và đưa ra 

được các giải pháp sáng tạo để 

giải quyết vấn đề; sáng tạo tri 

thức mới trong lĩnh vực chuyên 

môn; có khả năng thiết lập mạng 

lưới hợp tác quốc gia và quốc tế 

trong hoạt động chuyên môn; có 

năng lực tổng hợp trí tuệ tập thể, 

dẫn dắt chuyên môn để xử lý các 

vấn đề quy mô khu vực và quốc 

tế; Có kỹ năng ngoại ngữ có thể 

hiểu được các báo cáo phức tạp 

về các chủ đề cụ thể và trừu 

tượng, bao gồm cả việc trao đổi 

học thuật thuộc lĩnh vực chuyên 

ngành. Có thể giao tiếp, trao đổi 

học thuật bằng ngoại ngữ ở mức 

độ trôi chảy, thành thạo với 

người bản ngữ. Có thể viết được 

các báo cáo khoa học, báo cáo 

chuyên ngành; có thể giải thích 

quan điểm của mình về một vấn 

đề, phân tích quan điểm về 

sự  lựa chọn các phương án khác 

nhau; Cụ thể Tiếng Anh đạt trình 

độ bậc 4/6 theo khung năng lực 

ngoại ngữ Việt Nam   

c) Năng lực tự chủ và trách 

nhiệm:  

Có năng lực phát hiện, giải quyết 

vấn đề; rút ra những nguyên tắc, 

quy luật trong quá trình giải 

quyết công việc; đưa ra được 

những sáng kiến có giá trị và có 

khả năng đánh giá giá trị của các 

và thử nghiệm những giải pháp 

mới, phát triển các công nghệ 

mới trong lĩnh vực được đào tạo; 

Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có 

thể hiểu được một báo cáo hay 

bài phát biểu về hầu hết các chủ 

đề trong công việc liên quan đến 

ngành được đào tạo; có thể diễn 

đạt bằng ngoại ngữ trong hầu hết 

các tình huống chuyên môn 

thông thường; có thể viết báo 

cáo  liên quan đến công việc 

chuyên môn; có thể trình bày rõ 

ràng các ý kiến và phản biện một 

vấn đề kỹ thuật bằng ngoại ngữ; 

Cụ thể Tiếng Anh đạt trình độ 

bậc 3/6 theo khung năng lực 

ngoại ngữ Việt Nam.  

c) Năng lực tự chủ và trách 

nhiệm:  

Có năng lực phát hiện và giải 

quyết các vấn đề thuộc chuyên 

môn đào tạo và đề xuất những 

sáng kiến có giá trị; có khả năng 

tự định hướng phát triển năng 

lực cá nhân, thích nghi với môi 

trường làm việc có tính cạnh 

tranh cao và năng lực dẫn dắt 

chuyên môn; đưa ra được những 

kết luận mang tính chuyên gia về 

các vấn đề phức tạp của chuyên 

môn, nghiệp vụ; bảo vệ và chịu 

trách nhiệm về những kết luận 

chuyên môn; có khả năng xây 

dựng, thẩm định kế hoạch; có 

năng lực phát huy trí tuệ tập thể 

thức lý thuyết và thực tiễn của 

ngành được đào tạo trong những 

bối cảnh khác nhau; có kỹ năng 

phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ 

liệu và thông tin. Tổng hợp ý kiến 

tập thể và sử dụng những thành tựu 

mới về khoa học trong lĩnh vực 

được đào tạo; có năng lực dẫn dắt 

chuyên môn để xử lý những vấn đề 

quy mô địa phương và vùng miền; 

Thái độ: 

Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh 

nghiệm để nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ, có khả 

năng tự định hướng, thích nghi với 

các môi trường làm việc khác 

nhau; 

Trình độ ngoại ngữ đạt được: 

Trình độ ngoại ngữ 3/6 theo khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho 

Việt Nam 

  

  

  



sáng kiến; có khả năng thích 

nghi với môi trường làm việc hội 

nhập quốc tế; có năng lực lãnh 

đạo và có tầm ảnh hưởng tới 

định hướng phát triển chiến lược 

của tập thể; có năng lực đưa ra 

được những đề xuất của chuyên 

gia hàng đầu với luận cứ chắc 

chắn về khoa học và thực tiễn; có 

khả năng quyết định về kế hoạch 

làm việc, quản lý các hoạt động 

nghiên cứu, phát triển tri thức, ý 

tưởng mới, quy trình mới. 

trong quản lý và hoạt động 

chuyên môn; có khả năng nhận 

định đánh giá và quyết định 

phương hướng phát triển nhiệm 

vụ công việc được giao; có khả 

năng dẫn dắt chuyên môn để xử 

lý những vấn đề lớn. 

III 

Các chính 

sách, hoạt 

động hỗ trợ 

học tập, 

sinh hoạt 

cho người 

học 

Trường cung cấp đầy đủ, chính 

xác, kịp thời các thông tin về 

việc học tập, nghiên cứu của 

NCS; Được sử dụng thư viện, tài 

liệu học tập, phòng thí nghiệm, 

trang thiết bị của Trường; Được 

tham gia hoạt động đoàn thể, 

hoạt động khoa học có liên quan. 

Tạo mọi điều kiện cho NCS học 

tập, nghiên cứu khoa học, tham 

gia hội thảo khoa học trong nước 

và quốc tế. Tổ chức các hoạt 

động văn hóa, văn nghệ thể thao. 

Thực hiện chế độ chính sách kịp 

thời, thỏa đáng cho NCS. Theo 

dõi và đề xuất các hình thức 

khen  thưởng chính xác, kịp thời 

đúng đối tượng  

Trường cung cấp đầy đủ, chính 

xác, kịp thời các thông tin về 

việc học tập, nghiên cứu của 

NCS; Được sử dụng thư viện, tài 

liệu học tập, phòng thí nghiệm, 

trang thiết bị của Trường; Được 

tham gia hoạt động đoàn thể, 

hoạt động khoa học có liên quan. 

Tạo mọi điều kiện cho NCS học 

tập, nghiên cứu khoa học, tham 

gia hội thảo khoa học trong nước 

và quốc tế. Tổ chức các hoạt 

động văn hóa, văn nghệ thể thao. 

Thực hiện chế độ chính sách kịp 

thời, thỏa đáng cho NCS. Theo 

dõi và đề xuất các hình thức 

khen thưởng chính xác, kịp thời 

đúng đối tượng 

Trường cung cấp đầy đủ, chính 

xác, kịp thời các thông tin về việc 

học tập, nghiên cứu của sinh viên; 

Được sử dụng thư viện, tài liệu học 

tập, phòng thí nghiệm, trang thiết 

bị của Trường; Được tham gia 

hoạt động đoàn thể, hoạt động 

khoa học có liên quan. Tạo mọi 

điều kiện cho sinh viên học tập, 

nghiên cứu khoa học, tham gia hội 

thảo khoa học trong nước và quốc 

tế. Tổ chức các hoạt động văn hóa, 

văn nghệ thể thao. Thực hiện chế 

độ chính sách kịp thời, thỏa đáng 

cho sinh viên. Theo dõi và đề xuất 

các hình thức khen thưởng chính 

xác, kịp thời như: Học bổng, Khen 

thưởng, khuyến học  

      

IV 

Chương 

trình đào 

tạo mà nhà 

* 03 ngành đào tạo: Kỹ thuật Cơ 

khí; Kỹ thuật Hóa học; Kế toán.  

* Đào tạo theo học chế tín chỉ  

* 11 ngành đào tạo: Kỹ thuật Cơ 

khí; Kỹ thuật Cơ khí động lực; 

Kỹ thuật Cơ điện tử; Kỹ thuật 

Điện; Kỹ thuật Điện tử; Kỹ thuật 

Đào tạo theo học chế tín chỉ     




