
 
 

PHẦN 3- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO – CHUẨN ĐẦU RA 

CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO 

Chương trình đào tạo chất lượng cao được xây dựng dựa trên khung chương trình đào tạo tham khảo 

các trường thuộc TOP 100 trên thế giới và cập nhật cho phù hợp với tình hình phát triển của Việt Nam 

nói chung, nhu cầu nguồn nhân lực của thị trường lao động nói riêng. Bên cạnh đó, Nhà trường đặc 

biệt chú ý gắn kết lý thuyết với thực tiễn; kết hợp kiến thức chuyên môn với rèn luyện kỹ năng thực 

hành; chú trọng đến các kỹ năng mềm và thực tập doanh nghiệp. Trong suốt quá trình đào tạo, Khoa 

chuyên ngành thường xuyên mời các chuyên gia trong lĩnh vực đến trình bày chuyên đề, chia sẻ kinh 

nghiệm thực tiễn cũng như trao đổi trực tiếp với sinh viên về ngành nghề đào tạo. 

Chương trình chất lượng cao được tổ chức đào tạo với nhiều tiêu chí khác biệt so với chương trình 

chuẩn về cơ sở vật chất, quy mô lớp; về lực lượng giảng viên chuyên gia giỏi; về phương pháp dạy – 

học; học kỳ quân đội, học kỳ ở nước ngoài; chứng chỉ nghề nghiệp; thực tập và kiến tập, … . Sinh viên 

được giảng dạy bằng ngôn ngữ tiếng Việt cho các môn chung, môn cơ bản, cơ sở ngành và giảng dạy 

bằng tiếng Anh cho các chuyên ngành.  

Sinh viên tốt nghiệp đại học chương trình chất lượng cao phải đạt đủ chuẩn đầu ra mà Nhà trường đã 

công bố; trong đó kỹ năng Tiếng Anh đạt trình độ B2 quốc tế (tương đương chứng chỉ IELTS 5.5 

hoặc chứng chỉ quốc tế khác tương đương); kỹ năng tin học văn phòng (chứng chỉ MOS 750 điểm/1000 

điểm cho 3 kỹ năng Word, Excel, Powerpoint); đạt các kỹ năng mềm theo chương trình đào tạo; sinh 

viên có tinh thần kỷ luật, ý thức tập thể, thái độ sẵn sàng; Kỹ năng thực hành chuyên môn phải đáp 

ứng được yêu cầu thực tế...  

(Tham khảo thêm về chương trình đào tạo chất lượng cao tại https://admission.tdtu.edu.vn/dai-

hoc/chuong-trinh-day-hoc-bang-tieng-viet-va-tieng-anh) 

  


