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Trường đại học
phát triển
bền vững
nhất Thế giới

  Chương trình đào tạo
  được tham khảo từ
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Chất lượng cao

Ngành
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Liên kết
quốc tế

17 10
19 Trung tâm đào tạo, ứng dụng

khoa học, công nghệ trực thuộc

28 lần tổ chức thành công Hội nghị,
Hội thảo quốc tế

Ký
 kế

t h

ợp tác với

100+
Trường đại học

trên thế giới

131+
Đối tác quốc tế 2287+

Du học sinh từ nhiều quốc gia
đến học tập, trao đổi văn hoá…

1000
Hợp tác với hơn

trong và ngoài nước

Doanh nghiệp

Trường ĐH Công lập
đầu tiên tại Việt Nam
được xếp hạng quốc tế
4/5     theo QS-STARS
(Anh Quốc)

về mô hình tự chủ đại học
về cơ sở vật chất,
khuôn viên đại học

SỖ
VIỆT NAM

Trường đại học đầu tiên tại Việt Nam được Chứng nhận 
“Khuôn viên học đường thân thiện môi trường” 

bởi Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam

Khoảng tổng lưu lượng Giảng viên - Viên chức
và Học viên - Sinh viên tại ĐH Tôn Đức Thắng

100 % 
of graduates get jobs
within one year after 
graduation (graduate 
employability)

64
Câu lạc bộ/
Đội/ Nhóm

NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓINHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI
D

E

II
ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

16 Môn
thể thao

Chuẩnđầu ra
ngoại ngữ

5.0
IELTS Chuẩn

đầu ra
tin học

750
MOS

*Thông tin cập nhật đến 10/2018

Thư viện chuẩn quốc tế
tầng, phục vụ 24/7 

Nhà thi đấu đa năng
tầng đạt chuẩn 
quốc tế

Sân vận động
sao đạt chuẩn
FIFA

Ký túc xá 
sao  với 
2200 chỗ

Đứng đầu Việt Nam về
khoa học - công nghệ và
sáng tạo tri thức mới.

www.tdtu.edu.vn

Tổng diện tích đất sở hữu: 108.1 ha
Bảo Lộc

Cà Mau

Nha Trang
Tân Phong, Q.7 Ngô Tất Tố, Q.Bình Thạnh

6CƠ SỞ

An Giang 55 Nhóm
nghiên cứu

2293 Bài công bố
trên ISI/ SCOPUS

7 Bằng
sáng chế

2 Tạp chí
quốc tế

Đại học
Việt Nam
University
in Vietnam
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