THÔNG TIN TỔNG QUAN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) là trường đại học công lập trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Sau 25 năm thành
lập và phát triển, Trường đã trở thành một thương hiệu đào tạo uy tín với môi trường giáo dục hiện đại, tiện nghi bậc nhất cả nước.
Hiện nay, Trường đào tạo 21 ngành Tiến sĩ hợp tác với các đại học châu Âu, 18 ngành Thạc sĩ và 40 ngành Đại học.
Năm 2016, TDTU lần đầu tiên được vào bảng xếp hạng các đại học phát triển bền vững nhất thế giới với vị trí 156. Liên tiếp
các năm sau đó, TDTU duy trì ở vị trí TOP 150 trong bối cảnh số lượng các cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng liên tục tăng lên.
Đến năm 2020, TDTU được xếp thứ 83 trong tổng số 922 đại học phát triển bền vững nhất thế giới theo tổ chức xếp hạng UI
GreenMetric.
Về xếp hạng tổng thể, năm 2019, TDTU lần đầu tiên được vào một trong các bảng xếp hạng đại học uy tín nhất thế giới: Bảng
xếp hạng đại học Thượng Hải (ARWU) với vị trí TOP 1.000. Thứ hạng của TDTU liên tục tăng theo từng năm. Đến năm 2022,
TDTU đã xác lập vị trí vững chắc trên bản đồ giáo dục thế giới bởi các hệ thống xếp hạng quan trọng, bao gồm:
i) TOP 500 đại học tốt nhất thế giới theo THE World University rankings. Cũng trong hệ thống xếp hạng này, TDTU được xếp
thứ 98 (TOP 100) trường đại học trẻ (thành lập dưới 50 năm) tốt nhất thế giới (THE Young University rankings), thứ 73 đại học tốt
nhất châu Á (THE Asia University rankings);
ii) Thứ 142 trong tổng số 687 đại học tốt nhất châu Á theo QS Asia University rankings;
iii) TOP 700 đại học tốt nhất thế giới theo Hệ thống xếp hạng đại học Thượng Hải (ARWU).
TDTU với triết lý “Vì sự nghiệp phát triển con người và một xã hội tăng trưởng ổn định, bền vững”, với nguyên tắc tồn
tại: “Hiệu quả, công bằng và ổn định” tiếp tục củng cố những thành tựu của 25 năm qua, đưa Nhà trường phát triển một bước cao
hơn, bền vững hơn nữa trên con đường trở thành một đại học nghiên cứu tinh hoa để phụng sự xã hội ngày càng tốt hơn, đóng góp
ngày càng nhiều hơn và trách nhiệm hơn cho sự nghiệp phát triển con người nói chung, sự nghiệp xây dựng đất nước nói riêng.
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