
 
 

PHẦN 1. TRIẾT LÝ GIÁO DỤC, SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, CHÍNH SÁCH 

CHẤT LƯỢNG, MỤC TIÊU, VĂN HÓA, NGUYÊN TẮC ỨNG XỬ, SLOGAN, 

ĐẶC ĐIỂM NHẬN DIỆN 

Triết Lý Giáo Dục: Vì sự khai sáng cho nhân loại 

Sứ Mạng: Giáo dục, nghiên cứu và sáng tạo để phát triển nhân loại bền vững 

Tầm Nhìn: Vì sự phát triển con người và một thế giới hòa bình, hạnh phúc 

Chính sách chất lượng:  

1. Liên tục tuyển lựa kỹ và đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn, giảng viên, viên chức trung thành, 

có trình độ khoa học cao, chuyên nghiệp và trách nhiệm. 

2. Phát triển ngày càng nhanh, chất lượng; và tập trung phát triển bền vững hoạt động giáo dục, 

khoa học-công nghệ; xây dựng tinh thần phụng sự; thói quen làm việc theo qui trình, thủ tục 

ISO trong các lĩnh vực; cam kết bảo đảm công tác kiểm định khách quan để tiêu chuẩn hóa tất 

cả đầu ra của TDTU. 

3. Đầu tư lâu dài và liên tục về cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học bảo đảm sự hiện đại và liên 

tục cập nhật trong suốt thời kỳ 2007-2037 và sau đó; bảo đảm trang bị - thiết bị ngày càng đầy 

đủ, chuyên sâu và kịp thời cho việc thực hiện các mục tiêu chất lượng trong giáo dục và nghiên 

cứu từng giai đoạn phát triển. 

4. Truyền thông về TDTU trong nước và quốc tế; liên tục mở rộng quan hệ hợp tác với các đại học 

TOP 500 của Thế giới, TOP 60 của Châu Á để liên kết nghiên cứu, giáo dục; học tập kinh 

nghiệm quản lý hiện đại; tiếp cận những gì mới nhất về học thuật và thực tiễn; thực hiện chuyển 

giao công nghệ và khoa học; nâng chất lượng hoạt động của TDTU nhanh chóng lên chuẩn quốc 

tế về mọi phương diện. Chương trình và văn bằng các chương trình giáo dục đại học, sau đại 

học của TDTU được kiểm định, và công nhận bởi các Tổ chức quốc tế. 

Mục Tiêu: Là đại học nghiên cứu tinh hoa trong TOP 200 đại học tốt nhất thế giới 

Văn Hóa: Chất lượng và sự tin cậy 

Nguyên Tắc Ứng Xử: Công bằng, Hiệu quả, Phụng sự 

Slogan: Từ nơi đây, ánh sáng sẽ chiếu đến khắp nơi trong vũ trụ 

Đặc Điểm Nhận Diện Sinh Viên TDTU:  Kỷ luật - Lễ phép - Chuyên nghiệp - Sáng tạo - Phụng sự 

Đặc Điểm Nhận Diện Giảng Viên - Viên Chức TDTU: Công bằng - Hiệu quả - Phụng sự 

NHIỆM VỤ THỰC HIỆN 3 NỘI DUNG ĐẠO ĐỨC 

Giảng viên, viên chức nhà trường trong mọi thời điểm, có nhiệm vụ giáo dục sinh viên thực hiện đúng 

nội dung của Chương trình giáo dục 3 nội dung đạo đức; Sinh viên nhà trường có nhiệm vụ thực hiện 

tốt 3 nội dung sau đây: 

1. Sinh viên cần nhận thức, hiểu rằng học tập tốt là nhiệm vụ, là lương tâm của người học; Phải 

liên tục phấn đấu, nỗ lực học trong mọi hoàn cảnh; Thực hiện đúng, hiệu quả cao những yêu 

cầu của thày cô về chuyên môn; Hoàn thành kế hoạch học tập theo quy định; Luôn tích cực chủ 

động tự học, tự rèn luyện để đạt kết quả học tập với đa số điểm từ mức khá trở lên. 

2. Sinh viên phải tập thói quen sống kỷ luật, nề nếp; Tại trường: tuân thủ kỷ cương, chấp hành mọi 

Quy định, qui chế của Nhà trường một cách tự giác và chủ động; Ngoài trường: là người tôn 

trọng pháp luật, thực hiện đúng các Quy định của pháp luật. 

3. Sinh viên phải có tinh thần vì tập thể, đặt quyền lợi của số đông, của lớp, của trường trên lợi ích 

cá nhân mình; Sinh viên phải biết giữ uy tín cho lớp, cho trường; phải rèn luyện thói quen coi 

trọng tập thể lớp, trường và sau này là cơ quan làm việc. Nghiêm cấm mọi hành vi gây phương 

hại đến uy tín của tập thể lớp, trường xuất phát từ động cơ hoặc lợi ích cá nhân. 


