BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
Biểu mẫu 20

THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của
Trường Đại học Giao thông Vận tải năm học 2014-2015
TT

Nội dung
Điều kiện tuyển sinh

I

Hệ đào tạo chính quy
Tiến sỹ
Thạc sỹ
Thi tuyển 3 môn: Toán, Ngoại ngữ,
Tốt nghiệp thạc sỹ đúng chuyên
ngành, xét tuyển theo quy chế đào Cơ sở ngành
tạo tiến sỹ. Theo TT05/2012/ TT- Theo TT 15/2014 - BGD&ĐT
BGD&ĐT, TT10/2009/TTTùy theo kiến thức đã học ( Thể
BGD&ĐT. Thời gian đào tạo: 4
hiện trên bảng điểm tốt nghiệp) thí
sinh có thể phải học bổ xung một số
năm
học phần trước khi dự thi (Các học
Thông tin tuyển sinh được công
khai trên trang web:
phần bổ xung do Hội đồng khoa học
www.utc.edu.vn
Đào tạo Trường xét duyệt), thời
gian đào tạo 1,5 năm
Thông tin tuyển sinh được công
khai trên trang web:
www.utc.edu.vn

Đại học
Theo Quy chế 43/QĐ-BGD&ĐT,
Quy chế tuyển sinh của
BGD&ĐT
Tốt nghiệp PTTH, tham dự kỳ thi
3 chung theo quy định của
BGD&ĐT, xét điểm tuyển sinh
theo chỉ tiêu tuyển sinh từng
ngành. Đào tạo theo tín chỉ với
thời gian theo từng ngành
Thông tin tuyển sinh được công
khai trên trang web:
www.utc.edu.vn

Cao đẳng

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 ...)

Đảm bảo chỗ làm việc, nơi nghiên
cứu cho NCS tại trường, tạo điều
kiện cho NCS được tham gia
NCKH

Có đầy đủ phòng học theo quy định,
thư viện với đầy đủ đầu sách trong
và ngoài nước, hệ thống phòng học,
phòng Lab có đầy đủ máy tính, máy
chiếu,hệ thống âm thanh, internet..
Nhằm phục vụ đầy đủ cho người
học.

Có đầy đủ phòng học theo quy
định, thư viện với đầy đủ đầu
sách trong và ngoài nước,
(thường xuyên bổ sung thêm các
đầu sách) hệ thống phòng học,
phòng Lab, phòng y tế, ký túc xá,
có đầy đủ máy tính, máy chiếu,hệ
thống âm thanh, internet.. Nhằm
phục vụ đầy đủ cho người học

Đội ngũ giảng viên

Tập thể hướng dẫn tối đa 2 người
phải có học vị Tiến sỹ trở lên

Tập thể hướng dẫn phải có học vị
Tiến sỹ trở lên

100% các giảng viên có trình độ
Đại học trở lên đúng ngành tham
gia giảng dạy.

Các hoạt động hỗ trợ học
tập, sinh hoạt cho người
học

Người học được hướng dẫn bởi tập
thể hướng dẫn có trình độ chuyên
môn đạt chuẩn.
Người học được tham gia các hoạt
động: Semina khoa học, hội nghị
khoa học, hội thảo chuyên môn.
Được ưu tiên, khuyến khích tham
gia các đề tài NCKH, các bài báo

Người học được hướng dẫn bởi tập
thể hướng dẫn có trình độ chuyên
môn đạt chuẩn.
Người học được tham gia các hoạt
động: Semina khoa học, hội nghị
khoa học, hội thảo chuyên môn.
Được ưu tiên, khuyến khích tham
gia các đề tài NCKH, các bài báo

Cố vấn học tập, Đoàn thanh niên,
Hội sinh viên thường xuyên hỗ
trợ người học, có nguồn học bổng
khuyến khích người học có thành
tích cao trong học tập, nghiên cứu
khoa học, có ký túc xá dành cho
SV có hoàn cảnh khó khăn. Các
hoạt động giới thiệu công việc
sau khi ra trường với SV năm
cuối. Các hoạt động ngoại khóa
khác.

Học tập đầy đủ tại trường, học viên
có mục tiêu học tập rõ ràng, tinh
thần nghiêm túc, được nhận đề tài
và nghiên cứu song song với quá
trình học.

Theo Quy chế 43- BGDĐT
Có mục tiêu học tập rõ ràng, tinh
thần học tập nghiêm túc, ham học
hỏi, say mê nghiên cứu khoa học.
Chăm chỉ đề cao tính chủ động tự
học

III

IV

V

Yêu cầu về thái độ học tập Có mục tiêu rõ ràng, tinh thần học
của người học
tập nghiêm túc, Tham dự đầy đủ
các buổi Semina khoa học, hội
nghị khoa học của ngành.

VI

VII

Mục tiêu kiến thức, kỹ
năng, trình độ ngoại ngữ
đạt được

Trang bị cho NCS kiến thức cao, Trang bị cho học viên kiến thức cao Trang bị cho sinh viên kiến thức
chuyên sâu của nghành.
của nghành.
căn bản, tư duy tiếp cận với các
Ngoại ngữ đạt chuẩn B2 Châu Âu Ngoại ngữ đạt chuẩn B1 Châu Âu vấn đề thực tế cũng như chuyên
sâu.
Ngoại ngữ đạt chuẩn B1 Châu
Âu

Vị trí làm việc sau khi tốt Tham gia giảng dạy tại các trường
nghiệp ở các trình độ
CĐ, ĐH ,Các cơ quan Nhà nước,
Ban quản lý các dự án ( Trong và
ngoài nước), Viện nghiên cứu, Bộ,
Cục …

Người lập biểu

Học viên có thể tiếp tục học nâng
cao trình độ chuyên môn ở bậc học
Tiến sỹ.
Tham gia công tác giảng dạy,
nghiên cứu ở các trường CĐ, ĐH,
các cơ quan nhà nước, Ban quản lý
dự án,Viện nghiên cứu, Bộ, Cục ….

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có
thể tiếp tục nâng cao kiến thức ở
các bậc học Thạc sỹ, Tiến sỹ.
Tham gia công tác giảng dạy tại
các trường CĐ, ĐH, các cơ quan
nhà nước, Ban quản lý dự án,
Viện nghiên cứu, Bộ, Cục …

Hà nội, ngày tháng 11 năm 2014
Thủ trưởng đơn vị

