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Nội dung

I

Điều kiện tuyển sinh

II

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục
cam kết phục vụ người học (như phòng học,
trang thiết bị, thư viện ...)

III

Đội ngũ giảng viên

Hệ đào tạo chính quy
Thạc sĩ
Tốt ngành đại học đúng ngành hoặc
ngành gần với chuyên ngành đăng ký
xét tuyển hoặc dự thi theo thông báo
tuyển sinh trình độ thạc sĩ, chi tiết trên
website: http://grad.tdt.edu.vn/

Đại học
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, TCCN theo qui chế tuyển sinh của
Bộ GD&ĐT,chi tiết trên website: tuyensinh.tdt.edu.vn

Bảo đảm (theo báo cáo ở biểu mẫu 22)

Bảo đảm theo quy định (theo Biểu mẫu 23)

IV

- Khoa/Bộ môn quản lý ngành tư vấn hỗ
trợ về chuyên môn, về chương trình đào
tạo;
- Chế độ miễn giảm học phí theo qui
định
chung;
- Chính sách học bổng sau đại học cho
cựu sinh viên Trường đại học Tôn Đức
Thắng;
- Thư viện hiện đại với nhiều nguồn tài
liệu phục vụ học viên cao học trong qua
trình học tập và nghiên cứu;
- Các nhóm nghiên cứu của Trường hỗ
trợ học viên nghiên cứu khoa học;
- Phòng sau đại học và các đơn vị chức
Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho năng hỗ trợ học viên về chương trình
người học
đào tạo, các hoạt động học tập, sinh
hoạt, nghiên cứu khoa học,...;
-Phòng tham vấn tâm lý học đường.

-Hệ thống Giáo viên chủ nhiệm, Giáo viên cố vấn học tập luôn
tư vấn và hỗ trợ sinh viên về chương trình đào tạo, chuyên môn
trong quá trình học.;
-Văn Phòng tư vấn và hỗ trợ sinh viên hỗ trợ sinh viên về tất cả
các vấn đề về học vụ, các khó khăn khúc mắc trong quá trình học
tập tại trường;
-Phòng tham vấn tâm lý học đường;
-Trung tâm hợp tác doanh nghiệp và cựu sinh viên hỗ trợ về việc
làm, chỗ thực tập, phối hợp các doanh nghiệp tổ chức các chuyên
đề kỹ năng, chương trình khởi nghiệp cho sinh viên;
-Miễn giảm học phí, cấp học bổng và các chương trình hỗ trợ
khác theo qui định.
-Các câu lạc bộ, đoàn thể, hội sinh viên ..;
-Các trung tâm khoa học và công nghệ của trường;
-Hội khuyến học của Trường đại học Tôn Đức Thắng;
-Hỗ trợ công cụ học tập : Cổng thông tin sinh viên, hệ thống
elearning; Thư viện và hệ thống thư viện điện tử..
- Kí túc xá ngay tại Trường và các cơ sở vật chất khác hỗ trợ các
nhu cầu cần thiết cho sinh viên trong quá trình học tập tại trường

V

VI

VII

Chủ động, sáng tạo, trung thực, nghiêm Chủ động, sáng tạo, trung thực, nghiêm túc, chuyên cần, tự
túc, chuyên cần, tự nghiên cứu,…
nghiên cứu,...bảo đảm thực hiện trên 80% các yêu cầu của môn
học tại lớp và tại nhà trong đề cương chi tiết môn học;Sinh viên
tự học theo yêu cầu của chương trình Top 100 và qui định của
Trường.
- Hoàn thành chương trình đào tạo của Thực hiện theo Chuẩn đầu ra của Trường đã ban hành; trong đó
của chuyên ngành + chứng chỉ Triết
về kỹ năng ngoại ngữ sinh viên phải đạt TOEIC 500 (hoặc
học;
IELTS 5.0 và các chứng chỉ quốc tế tương đương); chương trình
Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại
- Trình độ ngoại ngữ đạt TOEIC 500
chất lượng cao sinh viên phải đạt IELTS 5.5 hoặc các chứng chỉ
ngữ đạt được
điểm trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng
quốc tế tương đương)
Anh quốc tế khác tương đương;
- Bảo vệ thành công Luận văn Thạc sĩ.
Công tác quản lý, giảng dạy, nghiên
Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình
Thực hiện theo Vị trí việc làm trong Chuẩn đầu ra của Trường đã
cứu hoặc các vị trí tương ứng tại đơn vị
độ
ban hành
công tác.
Yêu cầu về thái độ học tập của người học

