
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

Biểu mẫu 20 

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2017 - 2018 

Ngành đào tạo     : CÔNG NGHỆ SINH HỌC 

Trình độ đào tạo  : ĐẠI HỌC  

Loại hình đào tạo: CHÍNH QUY  

STT Nội dung Trình bày 

I Điều kiện tuyển sinh  Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học bổ túc văn hóa hoặc Trung 

cấp chuyên nghiệp, trung học nghề, trung cấp nghề và tương đương theo quy định 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

II Chương trình đào tạo mà cơ sở giáo dục thực hiện Khối lượng kiến thức toàn khóa là 130 tín chỉ không bao gồm các học phần Giáo 

dục thể chất (3 tín chỉ) và Giáo dục An ninh quốc phòng (165 tiết). Trong đó: tổng 

số tiết lý thuyết: 57.47%, tổng số tiết thực hành: 42.53%.  

III Yêu cầu về thái độ học tập của người học - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có sức khỏe tốt; ý thức và trách nhiệm công 

dân và ý thức cộng đồng. 

- Có tinh thần tuân thủ luật pháp, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. 

Tuân thủ pháp luật và các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, có ý thức 

và vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ Tổ quốc. Có chuẩn 

mực đạo đức nghề nghiệp và xã hội. 

- Nhận thức đúng đắn, phân tích, tiếp cận và giải quyết các vấn đề xã hội, trung thực, 

có trách nhiệm và thái độ làm việc chuyên nghiệp, áp dụng, phân tích phát triển khoa 

học kỹ thuật nâng cao đời sống, góp phần sự phát triển kinh tế xã hội. 



IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của người học 

ở cơ sở giáo dục 

- Công tác quản lý sinh viên được tăng cường và đổi mới nhằm tạo môi trường thân 

thiện, đảm bảo an ninh chính trị, tư tưởng cho sinh viên.  

- Cùng với hoạt động học tập, phòng Công tác Sinh viên nhà trường phối hợp Đoàn 

TNCS HCM, Hội sinh viên thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

thể dục thể thao tạo sân chơi lành mạnh giúp sinh viên phát triển toàn diện, rèn luyện 

sức khỏe, kỹ năng.  

- Hoạt động nghiên cứu khoa học được Nhà trường quan tâm. Sinh viên được khuyến 

khích tham gia nghiên cứu khoa học, được tạo điều kiện tham gia các đề tài, chương 

trình nghiên cứu và trao đổi học tập cùng các cán bộ giảng dạy và nghiên cứu của 

trường. 

V 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 ...) 

Cơ sở vật chất (biễu mẫu 22) 

VI Đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý, phương pháp 

quản lý của cơ sở giáo dục  
Đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý (biễu mẫu 23) 

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

được 

- Chương trình Tiếng Anh dành cho sinh viên khối không chuyên Anh gồm 6 học 

phần, tổng cộng 12 tín chỉ hoặc Chứng chỉ ngoại ngữ tương tương trình độ B1 Châu 

Âu. 

1 Mục tiêu - Ứng dụng tốt các kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành về lĩnh vực Sinh học-

Công nghệ sinh học để nhân giống, bảo tồn và chuyển giao các giống cây trồng có 

năng suất, chất lượng tốt, hiệu quả kinh tế cao, phục vụ phát triển nông nghiệp bền 

vững tại địa phương và xuất khẩu ra khu vực.  

- Ứng dụng kiến thức chuyên môn nghiên cứu, sản xuất chế phẩm sinh học mới, an 

toàn sử dụng rộng rãi trong nông-lâm-ngư nghiệp, công nghiệp, dược phẩm, xử lý ô 

nhiễm môi trường. 

- Áp dụng công nghệ cao vào trong nghiên cứu sản xuất, chế biến, phát triển nguyên, 

nhiên liệu mới, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường. 

2 Kiến thức - Áp dụng kiến thức về Công nghệ sinh học Thực vật và Công nghệ sinh học Vi sinh 

vật trong mối quan hệ với Công nghệ sinh học và các ngành khoa học tự nhiên khác; 



nhận thức, phát triển ngành Công nghệ sinh học trong thời đại công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa và vai trò của ngành đối với các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội. 

- Áp dụng kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành Công nghệ sinh học Thực vật, 

Công nghệ sinh học Vi sinh vật, phân tích và kết nối các ứng dụng của chuyên ngành 

trong thực tế nền sản xuất theo định hướng khoa học kỹ thuật hiện đại và phát triển 

xã hội bền vững. 

3 Kỹ năng - Có kỹ năng tổ chức, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm. 

- Đạt trình độ ngoại ngữ, tin học đủ để học tập, giao tiếp, làm việc và hội nhập trong 

môi trường quốc tế. 

- Vận dụng các kiến thức ngành, chuyên ngành, kỹ thuật trong phòng thí nghiệm đã 

được học vào thực tế. Phát thảo, hình thành ý tưởng liên quan đến chuyên môn và 

hỗ trợ triển khai nghiên cứu, ứng dụng vào thực tiễn sản xuất. Sử dụng thành thạo 

các thiết bị và công nghệ trong lĩnh vực Công nghệ Sinh học. 

4 Trình độ ngoại ngữ đạt được - Chương trình Tiếng Anh dành cho sinh viên khối không chuyên Anh gồm 6 học 

phần, tổng cộng 12 tín chỉ hoặc Chứng chỉ ngoại ngữ tương tương trình độ B1 Châu 

Âu. 

VIII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ theo 

các ngành đào tạo 

- Tham gia giảng dạy, quản lý, kỹ thuật viên, nghiên cứu khoa học tại các trường 

Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học và các Viện nghiên cứu, bệnh viện cơ 

sở sản xuất, doanh nghiệp trong và ngoài nước.  

- Tiếp tục theo học các bậc sau đại học và nghiên cứu sinh tại các cơ sở đào tạo trong 

và ngoài nước. 

 Lâm Đồng, ngày 31 tháng 12 năm 2017 

 Hiệu trưởng 

  



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

Biểu mẫu 20 

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2017 - 2018 

Ngành đào tạo     :  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

Trình độ đào tạo  : ĐẠI HỌC 

Loại hình đào tạo: CHÍNH QUY  

STT Nội dung Trình bày 

I Điều kiện tuyển sinh  Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học bổ túc văn hóa hoặc Trung 

cấp chuyên nghiệp, trung học nghề, trung cấp nghề và tương đương theo quy định 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

II Chương trình đào tạo mà cơ sở giáo dục thực hiện Khối lượng kiến thức toàn khóa là 130 tín chỉ không bao gồm các học phần Giáo 

dục thể chất (3 tín chỉ) và Giáo dục An ninh quốc phòng (7 tín chỉ). Trong đó: tổng 

số tiết lý thuyết: 61.75%, tổng số tiết thực hành: 38.25%. 

III Yêu cầu về thái độ học tập của người học Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin có phẩm chất chính trị tốt, có ý thức 

tổ chức kỷ luật cao, có tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, có đạo đức nghề 

nghiệp, có tinh thần học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn. - Có phẩm chất chính 

trị, đạo đức tốt, có sức khỏe tốt; ý thức và trách nhiệm công dân và ý thức cộng đồng. 

- Có tinh thần tuân thủ luật pháp, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. 

Tuân thủ pháp luật và các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, có ý thức 

và vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ Tổ quốc. Có chuẩn 

mực đạo đức nghề nghiệp và xã hội. 

- Nhận thức đúng đắn, phân tích, tiếp cận và giải quyết các vấn đề xã hội, trung thực, 

có trách nhiệm và thái độ làm việc chuyên nghiệp, áp dụng, phân tích phát triển khoa 

học kỹ thuật nâng cao đời sống, góp phần sự phát triển kinh tế xã hội. 



IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của người học 

ở cơ sở giáo dục 

- Công tác quản lý sinh viên được tăng cường và đổi mới nhằm tạo môi trường thân 

thiện, đảm bảo an ninh chính trị, tư tưởng cho sinh viên.  

- Cùng với hoạt động học tập, phòng Công tác Sinh viên nhà trường phối hợp Đoàn 

TNCS HCM, Hội sinh viên thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

thể dục thể thao tạo sân chơi lành mạnh giúp sinh viên phát triển toàn diện, rèn luyện 

sức khỏe, kỹ năng.  

- Hoạt động nghiên cứu khoa học được Nhà trường quan tâm. Sinh viên được khuyến 

khích tham gia nghiên cứu khoa học, được tạo điều kiện tham gia các đề tài, chương 

trình nghiên cứu và trao đổi học tập cùng các cán bộ giảng dạy và nghiên cứu của 

trường. 

V 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 ...) 

Cơ sở vật chất (biễu mẫu 22) 

VI Đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý, phương pháp 

quản lý của cơ sở giáo dục  
Đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý (biễu mẫu 23) 

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

được 

 

1 Mục tiêu Ngành hệ thống thông tin: 

Chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin cung cấp cho sinh viên những kiến 

thức cơ bản và nâng cao về hệ thống thông tin. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả 

năng phân tích, thiết kế và thực hiện các ứng dụng về hệ thống thông tin trên những 

môi trường khác nhau, đáp ứng các yêu cầu thực tế của xã hội. 

Ngành Kỹ thuật máy tính: 

Người học nắm vững được các kiến thức và kỹ năng về mạng và các hệ thống nhúng. 

Có khả năng: phân tích, tư vấn thiết kế và lập kế hoạch triển khai các hệ thống mạng; 

triển khai ứng dụng các kỹ thuật máy tính cho các hệ thống nhúng để thực hiện được 

các mạch phần cứng. 

Ngành Mạng máy tính: 



Chương trình đào tạo ngành Mạng máy tính cung cấp cho sinh viên những kiến thức 

cơ bản trong lĩnh vực Mạng máy tính đủ rộng về ngành nghề, có khả năng nghiên 

cứu chuyên sâu. Sinh viên còn có năng lực tự học để tiếp thu các thành tựu khoa học 

kỹ thuật, tiếp tục nâng cao và mở rộng kiến thức nhằm thích ứng với nhu cầu phát 

triển kinh tế - xã hội. 

2 Kiến thức Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin được trang bị các kiến thức cơ bản 

và chuyên sâu về Công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, sinh viên tốt nghiệp cũng như 

được định hướng một số vấn đề hiện đại theo xu hướng phát triển chung về Công 

nghệ thông tin trong nước cũng như trên thế giới. 

3 Kỹ năng - Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin được đào tạo kỹ năng tư duy logic, 

phân tích, đánh giá và đưa ra thuật toán cho các vấn đề về công nghệ thông tin. 

4 Trình độ ngoại ngữ đạt được - Chương trình Tiếng Anh dành cho sinh viên khối không chuyên Anh gồm 6 học 

phần, tổng cộng 12 tín chỉ hoặc Chứng chỉ ngoại ngữ tương tương trình độ B1 Châu 

Âu. 

VIII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ theo 

các ngành đào tạo 

Đối với ngành Hệ thống thông tin: 

- Lập trình viên, tư vấn giải pháp công nghệ, quản lý dự án công nghệ thông tin ở 

các ngành, cơ quan, doanh nghiệp, trung tâm nghiên cứu. 

Đối với ngành Kỹ thuật máy tính: 

- Lập trình viên, đặc biệt là lập trình các phần mềm nhúng trên các thiết bị di động 

(smartphone, tablet, iphone, ipad,…), các hệ điều khiển trong các hệ thống công 

nghiệp, xe ô tô, điện gia dụng, ngôi nhà thông minh,… 

- Kỹ sư thiết kế mạch điện-điện tử, mạch điều khiển trong công nghiệp, vi mạch, 

chip,… 

Đối với ngành Mạng máy tính: 

- Kỹ sư, chuyên viên phân tích, thiết kế, cài đặt, quản trị, bảo trì và đảm bảo an ninh 

cho các hệ thống mạng máy tính trong các cơ quan, công ty, trường học... 

 Lâm Đồng, ngày 31 tháng 12 năm 2017 

 Hiệu trưởng 



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

Biểu mẫu 20 

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2017 - 2018 

Ngành đào tạo     :  ĐIỂU DƯỠNG 

Trình độ đào tạo  : ĐẠI HỌC 

Loại hình đào tạo: CHÍNH QUY  

STT Nội dung Trình bày 

I Điều kiện tuyển sinh  Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học bổ túc văn hóa hoặc Trung 

cấp chuyên nghiệp, trung học nghề, trung cấp nghề và tương đương theo quy định 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

II Chương trình đào tạo mà cơ sở giáo dục thực hiện Khối lượng kiến thức toàn khóa là: 150 tín chỉ, không bao gồm các học phần Giáo 

dục thể chất (3 tín chỉ) và Giáo dục An ninh quốc phòng (7 tín chỉ). Trong đó: tổng 

số tiết lý thuyết: 53.78%, tổng số tiết thực hành: 46.22%. 

III Yêu cầu về thái độ học tập của người học - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có sức khỏe tốt; ý thức và trách nhiệm công 

dân và ý thức cộng đồng. 

- Có tinh thần tuân thủ luật pháp, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. 

Tuân thủ pháp luật và các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, có ý thức 

và vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ Tổ quốc. Có chuẩn 

mực đạo đức nghề nghiệp và xã hội. 

- Nhận thức đúng đắn, phân tích, tiếp cận và giải quyết các vấn đề xã hội, trung thực, 

có trách nhiệm và thái độ làm việc chuyên nghiệp, áp dụng, phân tích phát triển khoa 

học kỹ thuật nâng cao đời sống, góp phần sự phát triển kinh tế xã hội. 



IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của người học 

ở cơ sở giáo dục 

- Công tác quản lý sinh viên được tăng cường và đổi mới nhằm tạo môi trường thân 

thiện, đảm bảo an ninh chính trị, tư tưởng cho sinh viên.  

- Cùng với hoạt động học tập, phòng Công tác Sinh viên nhà trường phối hợp Đoàn 

TNCS HCM, Hội sinh viên thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

thể dục thể thao tạo sân chơi lành mạnh giúp sinh viên phát triển toàn diện, rèn luyện 

sức khỏe, kỹ năng.  

- Hoạt động nghiên cứu khoa học được Nhà trường quan tâm. Sinh viên được khuyến 

khích tham gia nghiên cứu khoa học, được tạo điều kiện tham gia các đề tài, chương 

trình nghiên cứu và trao đổi học tập cùng các cán bộ giảng dạy và nghiên cứu của 

trường. 

V 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 ...) 

Cơ sở vật chất (biễu mẫu 22) 

VI Đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý, phương pháp 

quản lý của cơ sở giáo dục  
Đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý (biễu mẫu 23) 

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

được 

 

1 Mục tiêu - Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội, nắm vững kiến thức chuyên 

sâu ngành Điều dưỡng; 

- Có đủ năng lực làm việc tại các vị trí quản lý, điều hành tại các cơ sở y tế nhà nước 

và tư nhân trong cả nước, thực hiện tốt công việc nghiên cứu, giảng dạy về ngành 

học. 

- Có phẩm chất đạo đức, y đức tốt, ý thức kỷ luật cao, trung thực, yêu nghề, có sức 

khỏe và kỹ năng để đáp ứng yêu cầu công việc. 

2 Kiến thức - Có các kiến thức đáp ứng với các tiêu chí và chuẩn năng lực điều dưỡng Việt Nam 

trong công tác chăm sóc người bệnh, trong công tác quản lý điều dưỡng và hành 

nghề điều dưỡng.  

- Có các kiến thức cơ bản về khoa học y học (Giải phẫu học, Sinh lý học, Hóa sinh, 

Vi sinh, Ký sinh, Sinh lý bệnh-miễn dịch, Mô phôi, Dược lý học, Sức khỏe môi 



trường, Tổ chức y tế, Dịch tễ học, Nghiên cứu khoa học, Dinh dưỡng- vệ sinh an 

toàn thực phẩm, Giáo dục sức khỏe-kỹ năng giao tiếp) vào chuyên ngành. 

3 Kỹ năng - Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức và làm việc nhóm. 

- Đạt trình độ ngoại ngữ, ti học đủ để học tập, đọc và hiểu được tài liệu chuyên môn 

tiếng nước ngoài,  giao tiếp, làm việc và hội nhập trong môi trường quốc tế. 

- Đạt được các kỹ năng nhận định, thực hành, áp dụng các quy trình, quản lý, vận 

hành và sử dụng các trang thiết bị y tế… 

4 Trình độ ngoại ngữ đạt được - Chương trình Tiếng Anh dành cho sinh viên khối không chuyên Anh gồm 6 học 

phần, tổng cộng 12 tín chỉ hoặc Chứng chỉ ngoại ngữ tương tương trình độ B1 Châu 

Âu. 

- Đối với những sinh viên ngành Điều dưỡng theo học chương trình Đào tạo điều 

dưỡng viên làm việc tại Nhật Bản: Hoàn thành chương trình Tiếng Anh dành cho 

sinh viên khối không chuyên Anh của Trường Đại học Yersin Đà Lạt. Chương trình 

Tiếng Anh dành cho sinh viên khối không chuyên Anh gồm 6 học phần, tổng cộng 

18 tín chỉ hoặc chứng chỉ Nhật ngữ JLPT N4 Quốc tế. 

VIII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ theo 

các ngành đào tạo 

- Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân điều dưỡng có khả năng hôi nhập và làm việc trong 

các cơ sở y tế thuộc các tuyến trung ương, tỉnh, huyện và các cơ sở đào tạo, nghiên 

cứu, quản lý thuộc ngành y tế trong hệ thống nhà nước cũng như các cơ sở y tế tư 

nhân và nước ngoài. 

- Có thể tiếp tục học lên thạc sỹ, tiến sỹ. 

 Lâm Đồng, ngày 31 tháng 12 năm 2017 

 Hiệu trưởng 

  



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

Biểu mẫu 20 

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2017 - 2018 

Ngành đào tạo     :  QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH 

Trình độ đào tạo  : ĐẠI HỌC 

Loại hình đào tạo: CHÍNH QUY  

STT Nội dung Trình bày 

I Điều kiện tuyển sinh  Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học bổ túc văn hóa hoặc Trung 

cấp chuyên nghiệp, trung học nghề, trung cấp nghề và tương đương theo quy định 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

II Chương trình đào tạo mà cơ sở giáo dục thực hiện Khối lượng kiến thức toàn khóa là: 130 tín chỉ, không bao gồm các học phần Giáo 

dục thể chất (3 tín chỉ) và Giáo dục An ninh quốc phòng (7 tín chỉ). Trong đó: tổng 

số tiết lý thuyết: 57.64%, tổng số tiết thực hành: 42.36%. 

III Yêu cầu về thái độ học tập của người học - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có sức khỏe tốt; ý thức và trách nhiệm công 

dân và ý thức cộng đồng. 

- Có tinh thần tuân thủ luật pháp, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. 

Tuân thủ pháp luật và các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, có ý thức 

và vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ Tổ quốc. Có chuẩn 

mực đạo đức nghề nghiệp và xã hội. 

- Nhận thức đúng đắn, phân tích, tiếp cận và giải quyết các vấn đề xã hội, trung thực, 

có trách nhiệm và thái độ làm việc chuyên nghiệp, áp dụng, phân tích phát triển khoa 

học kỹ thuật nâng cao đời sống, góp phần sự phát triển kinh tế xã hội. 



IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của người học 

ở cơ sở giáo dục 

- Công tác quản lý sinh viên được tăng cường và đổi mới nhằm tạo môi trường thân 

thiện, đảm bảo an ninh chính trị, tư tưởng cho sinh viên.  

- Cùng với hoạt động học tập, phòng Công tác Sinh viên nhà trường phối hợp Đoàn 

TNCS HCM, Hội sinh viên thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

thể dục thể thao tạo sân chơi lành mạnh giúp sinh viên phát triển toàn diện, rèn luyện 

sức khỏe, kỹ năng.  

- Hoạt động nghiên cứu khoa học được Nhà trường quan tâm. Sinh viên được khuyến 

khích tham gia nghiên cứu khoa học, được tạo điều kiện tham gia các đề tài, chương 

trình nghiên cứu và trao đổi học tập cùng các cán bộ giảng dạy và nghiên cứu của 

trường. 

V 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 ...) 

Cơ sở vật chất (biễu mẫu 22) 

VI Đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý, phương pháp 

quản lý của cơ sở giáo dục  
Đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý (biễu mẫu 23) 

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

được 

 

1 Mục tiêu - Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, nhân văn, khoa học tự nhiên, tổng quan 

ngành du lịch, nắm vững kiến thức chuyên sâu ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và 

Lữ hành. 

- Có đủ năng lực làm việc tại các vị trí quản lý, điều hành ở các cơ quan quản lý du 

lịch, các doanh nghiệp du lịch trong cả nước, thực hiện tốt công việc nghiên cứu, 

tham gia giảng dạy ở các cơ sở đào tạo về du lịch, tự rèn luyện để nâng cao trình độ 

chuyên môn. 

2 Kiến thức - Hiểu biết và vận dụng kiến thức văn hóa, địa lý, lịch sử Việt Nam và thế giới 

vào phân tích và kinh doanh du lịch. 



- Nắm vững và vận dụng kiến thức cơ bản và chuyên sâu trong họat động kinh 

doanh lữ hành như xây dựng, điều hành tour, thiết kế, xây dựng tuyến điểm 

du lịch, khác sạn, nhà hàng… 

3 Kỹ năng - Thành thạo tin học và tiếng Anh giao tiếp, tiếng Anh chuyên ngành du lịch; biết 

cách sử dụng một số phần mềm quản lý trong lĩnh vực dịch vụ du lịch và lữ hành. 

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm,  

- Kỹ năng quản lý và lãnh đạo, phân tích và xử lý thông tin. 

4 Trình độ ngoại ngữ đạt được - Chương trình Tiếng Anh dành cho sinh viên khối không chuyên Anh gồm 6 học 

phần, tổng cộng 12 tín chỉ hoặc Chứng chỉ ngoại ngữ tương tương trình độ B1 Châu 

Âu. 

VIII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ theo 

các ngành đào tạo 

- Có khả năng làm việc tại các  cơ sở kinh doanh du lịch, cơ quan quản lý Nhà nước 

về du lịch và cơ sở đào tạo du lịch. 

- Có kiến thức nền tảng để học lên bậc cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ. 

 Lâm Đồng, ngày 31 tháng 12 năm 2017 

 Hiệu trưởng 

 

  



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

Biểu mẫu 20 

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2017 - 2018 

Ngành đào tạo     :  KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG 

Trình độ đào tạo  : ĐẠI HỌC 

Loại hình đào tạo: CHÍNH QUY  

STT Nội dung Trình bày 

I Điều kiện tuyển sinh  Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học bổ túc văn hóa hoặc Trung 

cấp chuyên nghiệp, trung học nghề, trung cấp nghề và tương đương theo quy định 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

II Chương trình đào tạo mà cơ sở giáo dục thực hiện Khối lượng kiến thức toàn khóa là 130 tín chỉ không bao gồm các học phần Giáo 

dục thể chất (3 tín chỉ) và Giáo dục An ninh quốc phòng (7 tín chỉ). Trong đó: tổng 

số tiết lý thuyết: 71.28%, tổng số tiết thực hành: 28.72%. 

III Yêu cầu về thái độ học tập của người học - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có sức khỏe tốt; ý thức và trách nhiệm công 

dân và ý thức cộng đồng. 

- Có tinh thần tuân thủ luật pháp, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. 

Tuân thủ pháp luật và các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, có ý thức 

và vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ Tổ quốc. Có chuẩn 

mực đạo đức nghề nghiệp và xã hội. 

- Nhận thức đúng đắn, phân tích, tiếp cận và giải quyết các vấn đề xã hội, trung thực, 

có trách nhiệm và thái độ làm việc chuyên nghiệp, áp dụng, phân tích phát triển khoa 

học kỹ thuật nâng cao đời sống, góp phần sự phát triển kinh tế xã hội 



IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của người học 

ở cơ sở giáo dục 

- Công tác quản lý sinh viên được tăng cường và đổi mới nhằm tạo môi trường thân 

thiện, đảm bảo an ninh chính trị, tư tưởng cho sinh viên.  

- Cùng với hoạt động học tập, phòng Công tác Sinh viên nhà trường phối hợp Đoàn 

TNCS HCM, Hội sinh viên thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

thể dục thể thao tạo sân chơi lành mạnh giúp sinh viên phát triển toàn diện, rèn luyện 

sức khỏe, kỹ năng.  

- Hoạt động nghiên cứu khoa học được Nhà trường quan tâm. Sinh viên được khuyến 

khích tham gia nghiên cứu khoa học, được tạo điều kiện tham gia các đề tài, chương 

trình nghiên cứu và trao đổi học tập cùng các cán bộ giảng dạy và nghiên cứu của 

trường. 

V 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 ...) 

Cơ sở vật chất (biễu mẫu 22) 

VI Đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý, phương pháp 

quản lý của cơ sở giáo dục  
Đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý (biễu mẫu 23) 

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

được 

 

1 Mục tiêu - Có kiến thức cơ bản về khoa hoc̣ tư ̣nhiên bao gồm toán hoc̣, hóa hoc̣, sinh hoc̣,… 

làm nền tảng cho viêc̣ tiếp thu hiêụ quả các kiến thức giáo duc̣ chuyên nghiêp̣ trong 

liñh vưc̣ môi trường và tài nguyên ở bâc̣ đaị hoc̣ và trình đô ̣cao hơn. 

- Nắm vững các kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành trong liñh vưc̣ quản lý môi 

trường và tài nguyên, biết cách vâṇ duṇg chúng để phục vụ công tác bảo vệ môi 

trường theo hướng phát triển bền vững. 

2 Kiến thức - Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội. 

- Nắm và vận dụng kiến thức về các phương pháp phân tích vào lĩnh vực môi trường, 

phương pháp nghiên cứu khoa học, phần mềm quản lý môi trường và tài nguyên. 

- Nắm vững các kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu, pháp luật về tài nguyên môi 

trường, xử lý, kiểm soát ô nhiễm, hệ thống quản lý chất lượng môi trường, an toàn 



lao động, quan trắc môi trường, vẽ bản đồ, xử lý nước cấp và nước thải, chất thải 

rắn và chất thải nguy hại, năng lượng sạch, đánh giá tác động môi trường. 

3 Kỹ năng - Có kỹ năng tổ chức, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm. 

- Đạt trình độ ngoại ngữ, tin học đủ để học tập, giao tiếp, làm việc và hội nhập trong 

môi trường quốc tế. 

- Sử dụng thành thạo phần mềm chuyên dụng trong lĩnh vực môi trường và quản lý 

dư ̣án như: MapInfo, ArcWiew, DHI, MIKE, ENVIMQ2K… 

- Biết vận dụng kiến thức chuyên môn và có năng lực thực hành nghề nghiệp tốt phù 

hợp với trình độ đào tạo. 

4 Trình độ ngoại ngữ đạt được - Chương trình Tiếng Anh dành cho sinh viên khối không chuyên Anh gồm 6 học 

phần, tổng cộng 12 tín chỉ hoặc Chứng chỉ ngoại ngữ tương tương trình độ B1 Châu 

Âu. 

VIII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ theo 

các ngành đào tạo 

- Các cơ quan và các tổ chức Chính phủ, phi Chính phủ về bảo vệ môi trường. 

- Các cơ quan phụ trách công tác quản lý môi trường như: Bộ/Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Công ty môi trường đô thị, Sở giao thông công chánh, Phòng Tài nguyên và 

Môi trường, Chi cục Bảo vệ Môi trường...   

- Các cơ sở giáo dục, nghiên cứu môi trường… 

- Sinh viên sau khi ra trường có thể tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn tại các 

đơn vị đào tạo sau đại học. 

 Lâm Đồng, ngày 31 tháng 12 năm 2017 

 Hiệu trưởng 

 

  



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

Biểu mẫu 20 

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2017 - 2018 

Ngành đào tạo     :  KIẾN TRÚC 

Trình độ đào tạo  : ĐẠI HỌC 

Loại hình đào tạo: CHÍNH QUY  

STT Nội dung Trình bày 

I Điều kiện tuyển sinh  Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học bổ túc văn hóa hoặc Trung 

cấp chuyên nghiệp, trung học nghề, trung cấp nghề và tương đương theo quy định 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

II Chương trình đào tạo mà cơ sở giáo dục thực hiện Khối lượng kiến thức toàn khóa là 163 tín chỉ không bao gồm các học phần Giáo 

dục thể chất (3 tín chỉ) và Giáo dục An ninh quốc phòng (165 tiết). Trong đó: tổng 

số tiết lý thuyết: 40.31%, tổng số tiết thực hành: 59.69%. 

III Yêu cầu về thái độ học tập của người học - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có sức khỏe tốt; ý thức và trách nhiệm công 

dân và ý thức cộng đồng. 

- Có tinh thần tuân thủ luật pháp, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. 

Tuân thủ pháp luật và các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, có ý thức 

và vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ Tổ quốc. Có chuẩn 

mực đạo đức nghề nghiệp và xã hội. 

- Nhận thức đúng đắn, phân tích, tiếp cận và giải quyết các vấn đề xã hội, trung thực, 

có trách nhiệm và thái độ làm việc chuyên nghiệp, áp dụng, phân tích phát triển khoa 

học kỹ thuật nâng cao đời sống, góp phần sự phát triển kinh tế xã hội. 



IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của người học 

ở cơ sở giáo dục 

- Công tác quản lý sinh viên được tăng cường và đổi mới nhằm tạo môi trường thân 

thiện, đảm bảo an ninh chính trị, tư tưởng cho sinh viên.  

- Cùng với hoạt động học tập, phòng Công tác Sinh viên nhà trường phối hợp Đoàn 

TNCS HCM, Hội sinh viên thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

thể dục thể thao tạo sân chơi lành mạnh giúp sinh viên phát triển toàn diện, rèn luyện 

sức khỏe, kỹ năng.  

- Hoạt động nghiên cứu khoa học được Nhà trường quan tâm. Sinh viên được khuyến 

khích tham gia nghiên cứu khoa học, được tạo điều kiện tham gia các đề tài, chương 

trình nghiên cứu và trao đổi học tập cùng các cán bộ giảng dạy và nghiên cứu của 

trường. 

V 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 ...) 

Cơ sở vật chất (biễu mẫu 22) 

VI Đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý, phương pháp 

quản lý của cơ sở giáo dục  
Đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý (biễu mẫu 23) 

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

được 

 

1 Mục tiêu Đào tạo nguồn nhân lực kiến trúc sư hoạt động trong lĩnh vực thiết kế công trình, có 

phẩm chất đạo đức,  có kiến thức và kỹ năng thực hiện công tác thiết kế cho các 

công ty  tư vấn thiết kế xây dựng nội thất, cơ quan nhà nước… 

2 Kiến thức - Kiến trúc sư được trang bị những kiến thức cơ bản rộng, kiến thức chuyên môn 

đáp ứng được các nhu cầu của thực tiễn, có khả năng thiết kế, giám sát xây dựng, 

tham gia quản lý, thi công các công trình kiến trúc dân dụng và công nghiệp. 

- Phát huy sự sáng tạo độc đáo, cá tính của mỗi sinh viên và khả năng kết hợp làm 

việc giữa cá nhân và tập thể. Khả năng thiết kế ở trình độ cao và hiểu biết thẩm mỹ 

dựa trên thực hành nghề nghiệp. 



3 Kỹ năng - Có khả năng làm việc tại các công ty tư vấn kiến trúc, hoặc cơ quan quản lý nhà 

nước, các cơ quan nghiên cứu khoa học liên quan đến thiết kế, quy hoạch, xây dựng 

hoặc giảng dạy các cơ sở đào tạo. 

4 Trình độ ngoại ngữ đạt được - Chương trình Tiếng Anh dành cho sinh viên khối không chuyên Anh gồm 6 học 

phần, tổng cộng 12 tín chỉ hoặc Chứng chỉ ngoại ngữ tương tương trình độ B1 Châu 

Âu. 

VIII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ theo 

các ngành đào tạo 

- Sinh viên được dự kiến sẽ là những người kiến tạo Kiến trúc, không gian Đô thị và 

chuyên ngành Sáng tạo - Dẫn dắt Năng động- Quản lý Hiệu quả - có Tâm và Tầm 

đối với các nhu cầu kiến trúc- đô thị hóa hiện tại và tương lai. 

- Sinh viên tốt nghiệp được chuẩn bị sẵn sàng cho các vị trí tốt trong công tác thiết 

kế kiến trúc và quy hoạch - quản lý đô thị, thiết kế môi trường đô thị; xây dựng và 

phát triển bất động sản và các ngành khác liên quan; cũng như có nhiều thời gian 

chuẩn bị cho các loại học bổng sau đại học theo chuyên ngành được đào tạo. 

- Tỷ lệ 100% sinh viên có chỗ thực tập kỹ thuật, thực tập tốt nghiệp, có việc làm phù 

hợp và có năng lực đáp ứng tốt cho thị thường. 

 Lâm Đồng, ngày 31 tháng 12 năm 2017 

 Hiệu trưởng 

 

  



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

Biểu mẫu 20 

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2017 - 2018 

Ngành đào tạo     :  NGÔN NGỮ ANH 

Trình độ đào tạo  : ĐẠI HỌC 

Loại hình đào tạo: CHÍNH QUY  

STT Nội dung Trình bày 

I Điều kiện tuyển sinh  Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học bổ túc văn hóa hoặc Trung 

cấp chuyên nghiệp, trung học nghề, trung cấp nghề và tương đương theo quy định 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

II Chương trình đào tạo mà cơ sở giáo dục thực hiện Khối lượng kiến thức toàn khóa là 130 tín chỉ không bao gồm các học phần Giáo 

dục thể chất (3 tín chỉ) và Giáo dục An ninh quốc phòng (165 tiết). Trong đó: tổng 

số tiết lý thuyết: 91.81%, tổng số tiết thực hành: 8.19%. 

III Yêu cầu về thái độ học tập của người học - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có sức khỏe tốt; ý thức và trách nhiệm công 

dân và ý thức cộng đồng. 

- Có tinh thần tuân thủ luật pháp, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. 

Tuân thủ pháp luật và các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, có ý thức 

và vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ Tổ quốc. Có chuẩn 

mực đạo đức nghề nghiệp và xã hội. 

- Nhận thức đúng đắn, phân tích, tiếp cận và giải quyết các vấn đề xã hội, trung thực, 

có trách nhiệm và thái độ làm việc chuyên nghiệp, áp dụng, phân tích phát triển khoa 

học kỹ thuật nâng cao đời sống, góp phần sự phát triển kinh tế xã hội  



- Thái độ tự tin và chủ động hòa nhập với môi trường làm việc quốc tế, ý thức tiếp 

thu có chọn lọc tinh hoa của các nền văn hóa sử dụng ngôn ngữ Anh cũng như giữ 

gìn và giới thiệu với bạn bè quốc tế nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam. 

IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của người học 

ở cơ sở giáo dục 

- Công tác quản lý sinh viên được tăng cường và đổi mới nhằm tạo môi trường thân 

thiện, đảm bảo an ninh chính trị, tư tưởng cho sinh viên.  

- Cùng với hoạt động học tập, phòng Công tác Sinh viên nhà trường phối hợp Đoàn 

TNCS HCM, Hội sinh viên thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

thể dục thể thao tạo sân chơi lành mạnh giúp sinh viên phát triển toàn diện, rèn luyện 

sức khỏe, kỹ năng.  

- Hoạt động nghiên cứu khoa học được Nhà trường quan tâm. Sinh viên được khuyến 

khích tham gia nghiên cứu khoa học, được tạo điều kiện tham gia các đề tài, chương 

trình nghiên cứu và trao đổi học tập cùng các cán bộ giảng dạy và nghiên cứu của 

trường. 

V 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 ...) 

Cơ sở vật chất (biễu mẫu 22) 

VI Đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý, phương pháp 

quản lý của cơ sở giáo dục  
Đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý (biễu mẫu 23) 

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

được 

 

1 Mục tiêu - Giảng dạy ngoại ngữ trong trường ĐH, Cao đẳng, PTTH;  

- Đảm nhiệm công tác biên-phiên dịch; 

- Các lĩnh vực hoạt động khác liên quan đến việc sử dụng Tiếng Anh như văn hóa - 

du lịch, kinh tế - xã hội, khoa học - kỹ thuật. 

2 Kiến thức - Những kiến thức đại cương  nền để phục vụ cho quá trình  học tập  và nghiên cứu 

của  ngành  ngôn  ngữ Anh; 

- Cung cấp cho sinh viên kiến thức tương đối rộng về ngôn ngữ Anh, văn hoá, xã 

hội và văn học Anh-Mỹ; lý thuyết biên-phiên dịch, nhằm bảo đảm cho sinh viên khi 



ra trường đạt được trình độ nghiệp vụ đủ để hoạt động và công tác có hiệu quả trong 

các lĩnh vực chuyên môn như công tác biên - phiên dịch, giảng dạy tiếng Anh, và có 

thể đảm đương các công việc đối ngoại và hợp tác quốc tế;  

- Nắm vững lý thuyết tiếng Anh về ngữ pháp, ngữ âm, âm vị học, ngữ dụng học, lý 

thuyết biên, phiên dịch Anh-Việt và Việt-Anh. 

3 Kỹ năng - Chương trình bao gồm những môn học trang bị kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, 

sinh viên được tiếp cận với phương pháp giảng dạy hiện đại, được phát triển toàn 

diện các kỹ năng nghe – nói - đọc – viết, các kỹ năng tiếng chuyên sâu cũng như các 

kỹ năng mềm như thuyết trình, kỹ năng tổ chức công việc, kỹ năng làm việc nhóm, 

khai thác, xử lý thông tin và phản biện, kỹ năng giao tiếp thực tế. Sinh viên có khả 

năng áp dụng những kỹ năng này ở mức độ tương đối thuần thục trong các tình 

huống giao tiếp và chuyên môn cụ thể.  

4 Trình độ ngoại ngữ đạt được - Hoàn thành học phần Standardized 2 (Tương đương trình độ C1) hoặc Chứng chỉ 

ngoại ngữ tương đương trình độ C1 Châu Âu. 

VIII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ theo 

các ngành đào tạo 

- Biên dịch viên, phiên dịch viên trong các công ty, cơ quan ngoại giao, cơ quan 

truyền thông, các tổ chức kinh tế, xã hội của Việt Nam và quốc tế; dịch thuật cho 

các Nhà xuất bản, trung tâm phát hành sách, báo, tạp chí,…  

- Chuyên viên truyền thông, tổ chức sự kiện, thư ký, trợ lý,… trong các công ty nước 

ngoài;  

- Hướng dẫn viên, chuyên viên tư vấn tại các công ty du lịch, lữ hành, nhà hàng 

khách sạn;  

- Giáo viên giảng dạy và nghiên cứu tiếng Anh tại các trường đại học, cao đẳng, 

trung cấp chuyên nghiệp, phổ thông trung học, trung tâm ngoại ngữ. 

 Lâm Đồng, ngày 31 tháng 12 năm 2017 

 Hiệu trưởng 

 

  



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

Biểu mẫu 20 

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2017 - 2018 

Ngành đào tạo     :  QUẢN TRỊ KINH DOANH 

Trình độ đào tạo  : ĐẠI HỌC 

Loại hình đào tạo: CHÍNH QUY  

STT Nội dung Trình bày 

I Điều kiện tuyển sinh  Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học bổ túc văn hóa hoặc Trung 

cấp chuyên nghiệp, trung học nghề, trung cấp nghề và tương đương theo quy định 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

II Chương trình đào tạo mà cơ sở giáo dục thực hiện Khối lượng kiến thức toàn khóa là 130 tín chỉ không bao gồm các học phần Giáo 

dục thể chất (3 tín chỉ) và Giáo dục An ninh quốc phòng (165 tiết). Trong đó: tổng 

số tiết lý thuyết: 62.68%, tổng số tiết thực hành: 37.32%. 

III Yêu cầu về thái độ học tập của người học - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có sức khỏe tốt; ý thức và trách nhiệm công 

dân và ý thức cộng đồng. 

- Có tinh thần tuân thủ luật pháp, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. 

Tuân thủ pháp luật và các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, có ý thức 

và vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ Tổ quốc. Có chuẩn 

mực đạo đức nghề nghiệp và xã hội. 

- Nhận thức đúng đắn, phân tích, tiếp cận và giải quyết các vấn đề xã hội, trung thực, 

có trách nhiệm và thái độ làm việc chuyên nghiệp, áp dụng, phân tích phát triển khoa 

học kỹ thuật nâng cao đời sống, góp phần sự phát triển kinh tế xã hội. 



IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của người học 

ở cơ sở giáo dục 

- Công tác quản lý sinh viên được tăng cường và đổi mới nhằm tạo môi trường thân 

thiện, đảm bảo an ninh chính trị, tư tưởng cho sinh viên.  

- Cùng với hoạt động học tập, phòng Công tác Sinh viên nhà trường phối hợp Đoàn 

TNCS HCM, Hội sinh viên thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

thể dục thể thao tạo sân chơi lành mạnh giúp sinh viên phát triển toàn diện, rèn luyện 

sức khỏe, kỹ năng.  

- Hoạt động nghiên cứu khoa học được Nhà trường quan tâm. Sinh viên được khuyến 

khích tham gia nghiên cứu khoa học, được tạo điều kiện tham gia các đề tài, chương 

trình nghiên cứu và trao đổi học tập cùng các cán bộ giảng dạy và nghiên cứu của 

trường. 

V 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 ...) 

Cơ sở vật chất (biễu mẫu 22) 

VI Đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý, phương pháp 

quản lý của cơ sở giáo dục  
Đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý (biễu mẫu 23) 

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

được 

 

1 Mục tiêu - Sinh viên được trang bị các kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh như: quản trị 

doanh nghiệp, marketing, nhân sự, kinh doanh, tài chính…để có thể đảm nhận tốt 

các công việc ở các bộ phận tổ chức, marketing, bán hàng, tài chính, kế toán…hoặc 

quản lý và điều hành doanh nghiệp. 

- Hướng dẫn và truyền đạt cho sinh viên các kỹ năng cần thiết như: kỹ năng giao 

tiếp, đàm phán; kỹ năng làm việc hiệu quả, kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh; kỹ 

năng trình bày văn bản, kỹ năng trả lời phỏng vấn khi xin việc… 

2 Kiến thức - Có khả năng vận dụng thành thạo kiến thức cơ bản về quản trị như: Quản trị nhân 

sự, Quản trị tài chính, Quản trị sản xuất, Quản trị marketing… 

- Biết cách giải quyết các vấn đề chuyên sâu trong quản trị doanh nghiệp. 

- Biết cách tổ chức và thực hiện các hoạt động kinh doanh như quản lý, điều hành 

doanh nghiệp; quản lý quá trình sản xuất; quản lý chất lượng sản phẩm, dịch vụ; bán 



hàng và các hoạt động liên quan đến bán hàng như: quảng cáo, phân phối, dự trữ; tổ 

chức công tác kế toán, nghiệp vụ xuất nhập khẩu... 

- Có khả năng thu thập và xử lý số liệu định lượng nhận diện, thực hiện ra quyết 

định kinh doanh. 

- Có kiến thức về tài chính, tiền tệ,  khả năng quản trị và sử dụng nguồn lực tài chính 

của doanh nghiệp một cách hiệu quả. 

3 Kỹ năng - Có kỹ năng  giao tiếp, tổ chức và làm việc nhóm. 

- Đạt trình độ ngoại ngữ, tin học đủ để học tập, giao tiếp, làm việc và hội nhập trong 

môi trường quốc tế. 

- Có kỹ năng lãnh đạo, ra quyết định ở cấp cơ sở. 

- Có kỹ năng về quản trị như hoạch định, tổ chức, thực hiện, kiểm tra. 

- Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp như kỹ năng thiết lập cơ cấu tổ chức, kỹ năng 

lập kế hoạch kinh doanh, kỹ năng xây dựng và triển khai dự án, kỹ năng quản trị các 

bộ phận chức năng trong doanh nghiệp hoặc các tổ chức nhà nước. 

4 Trình độ ngoại ngữ đạt được - Chương trình Tiếng Anh dành cho sinh viên khối không chuyên Anh gồm 6 học 

phần, tổng cộng 12 tín chỉ hoặc Chứng chỉ ngoại ngữ tương tương trình độ B1 Châu 

Âu. 

VIII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ theo 

các ngành đào tạo 

- Làm việc ở các bộ phận của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế như doanh 

nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty TNHH, các doanh 

nghiệp trong nước hoặc các doanh nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài. 

- Làm việc ở các bộ phận thuộc ngân hàng, tổ chức tín dụng. 

- Làm việc tại các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất, thương mại, nhà hàng, 

khách sạn. 

- Tự tạo lập doanh nghiệp, tự kinh doanh. 

- Có nền tảng và kiến thức cơ bản để học lên bậc cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ. 

 Lâm Đồng, ngày 31 tháng 12 năm 2017 

 Hiệu trưởng 



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

Biểu mẫu 20 

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2017 - 2018 

Ngành đào tạo     :  THIẾT KẾ NỘI THẤT 

Trình độ đào tạo  : ĐẠI HỌC 

Loại hình đào tạo: CHÍNH QUY  

STT Nội dung Trình bày 

I Điều kiện tuyển sinh  Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học bổ túc văn hóa hoặc Trung 

cấp chuyên nghiệp, trung học nghề, trung cấp nghề và tương đương theo quy định 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

II Chương trình đào tạo mà cơ sở giáo dục thực hiện Khối lượng kiến thức toàn khóa là 146 tín chỉ không bao gồm các học phần Giáo 

dục thể chất (3 tín chỉ) và Giáo dục An ninh quốc phòng (7 tín chỉ). Trong đó: tổng 

số tiết lý thuyết: 32.77%, tổng số tiết thực hành: 67.23%. 

III Yêu cầu về thái độ học tập của người học - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có sức khỏe tốt; ý thức và trách nhiệm công 

dân và ý thức cộng đồng. 

- Có tinh thần tuân thủ luật pháp, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. 

Tuân thủ pháp luật và các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, có ý thức 

và vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ Tổ quốc. Có chuẩn 

mực đạo đức nghề nghiệp và xã hội. 

- Nhận thức đúng đắn, phân tích, tiếp cận và giải quyết các vấn đề xã hội, trung thực, 

có trách nhiệm và thái độ làm việc chuyên nghiệp, áp dụng, phân tích phát triển khoa 

học kỹ thuật nâng cao đời sống, góp phần sự phát triển kinh tế xã hội. 



IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của người học 

ở cơ sở giáo dục 

- Công tác quản lý sinh viên được tăng cường và đổi mới nhằm tạo môi trường thân 

thiện, đảm bảo an ninh chính trị, tư tưởng cho sinh viên.  

- Cùng với hoạt động học tập, phòng Công tác Sinh viên nhà trường phối hợp Đoàn 

TNCS HCM, Hội sinh viên thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

thể dục thể thao tạo sân chơi lành mạnh giúp sinh viên phát triển toàn diện, rèn luyện 

sức khỏe, kỹ năng.  

- Hoạt động nghiên cứu khoa học được Nhà trường quan tâm. Sinh viên được khuyến 

khích tham gia nghiên cứu khoa học, được tạo điều kiện tham gia các đề tài, chương 

trình nghiên cứu và trao đổi học tập cùng các cán bộ giảng dạy và nghiên cứu của 

trường. 

V 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 ...) 

Cơ sở vật chất (biễu mẫu 22) 

VI Đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý, phương pháp 

quản lý của cơ sở giáo dục  
Đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý (biễu mẫu 23) 

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

được 

 

1 Mục tiêu Đào tạo nguồn nhân lực cử nhân cao đẳng Mỹ thuật Công nghiệp, hoạt động trong 

lĩnh vực TKNT, có phẩm chất đạo đức,  có kiến thức và kỹ năng thực hiện công tác 

TKNT cho các công ty  thiết kế xây dựng nội thất và các doanh nghiệp  kinh doanh 

sản phẩm nội thất. 

2 Kiến thức Cung cấp cho sinh viên một số kiến thức nền tảng về mỹ thuật, các nguyên lý thiết 

kế, khả năng tư duy sáng tạo, phương pháp nghiên cứu, quy trình thiết kế nội thất và 

sản phẩm, để ứng dụng trong lĩnh vực thiết kế chuyên ngành. 

3 Kỹ năng - Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng vẽ tay, sử dụng thành thạo phần mềm tin học , 

trang thiết bị ứng dụng trong thiết kế nội thất, thiết kế sản phẩm. 



- Phát huy sự sáng tạo độc đáo, cá tính của mỗi sinh viên và khả năng kết hợp làm 

việc giữa cá nhân và tập thể. Khả năng thiết kế ở trình độ cao và hiểu biết thẩm mỹ 

dựa trên thực hành nghề nghiệp.  

- Sau khi tốt nghiệp sinh viên thực hiện nhiều công việc khác nhau trong lĩnh vực 

thiết kế, có khả năng làm việc ở các xưởng, công ty thiết kế, sản xuất và kinh doanh 

nội thất. 

4 Trình độ ngoại ngữ đạt được - Chương trình Tiếng Anh dành cho sinh viên khối không chuyên Anh gồm 6 học 

phần, tổng cộng 12 tín chỉ hoặc Chứng chỉ ngoại ngữ tương tương trình độ B1 Châu 

Âu. 

VIII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ theo 

các ngành đào tạo 

Sinh viên tốt nghiệp sẽ trở thành các nhà thiết kế, các cán bộ kỹ thuật tham gia quản 

lý văn hóa, nghiên cứu và ứng dụng các lĩnh vực chuyên ngành phục vụ đời sống và 

sản xuất. 

 Lâm Đồng, ngày 31 tháng 12 năm 2017 

 Hiệu trưởng 

 

    



STT Nội dung Đơn vị Số lượng

1 Số ngành trường đang đào tạo Ngành 9

2 Số ngành trường đã công bố chuẩn đầu ra Ngành 9

3 Diện tích đất của trường Ha 20.115

4 Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo m2 9074

4.1 Diện tích giảng đường/phòng học m2 5786

4.2 Diện tích thư viện m2 304

4.3 Diện tích phòng thí nghiệm m2 608

4.4 Diện tích nhà xưởng thực hành m2 1376

5 Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường m2 1000

6 Tổng số giảng viên cơ hữu hợp đồng dài hạn Người 92

6.1 Giáo sư Người

6.2 Phó giáo sư Người 4

6.3 Tiến sỹ Người 14

6.4 Thạc sỹ Người 60

6.5 Chuyên khoa Y cấp I, II Người

6.6 Đại học Người 14

6.7 Cao đẳng Người

6.8 Trình độ khác Người

7 Tổng số giảng viên thỉnh giảng Người 102

7.1 Giáo sư Người

7.2 Phó giáo sư Người

7.3 Tiến sỹ Người 27

7.4 Thạc sỹ Người 53

7.5 Chuyên khoa Y cấp I, II Người

7.6 Đại học Người 22

7.7 Cao đẳng Người

7.8 Trình độ khác Người

8 Tổng thu năm 2016 Tỷ đồng 18.1

8.1 Từ ngân sách nhà nước Tỷ đồng

8.2 Từ học phí, lệ phí Tỷ đồng 13

8.3 Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ Tỷ đồng

8.4 Từ nguồn khác Tỷ đồng 5.1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT

Lâm Đồng, ngày 31 tháng 12 năm 2017
                                                                                                                  Hiệu trưởng

BIỂU TỔNG HỢP

- Hình thức công khai (Tại trường/trên web): Trường Đại học Yersin Đà Lạt

- Địa chỉ web: http://yersin.edu.vn/

Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

Năm học 2017-2018



STT Nội dung Đơn vị tính Học phí 1SV/năm

I Học phí hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2017-2018

1 Đại học

Niên chế triệu đồng 14

Tín chỉ triệu đồng 0,33

2 Cao đẳng( tín chỉ) triệu đồng 0,33

II Học phí hệ liên thông 

1 Cao đẳng- Đại học triệu đồng 16

III Tổng thu năm 2016 tỷ đồng

1 Từ ngân sách tỷ đồng

2 Từ học phí, lệ phí tỷ đồng 13

3 Từ nghiên cứu khoc học và chuyển giao công nghệ tỷ đồng

4 Từ nguồn khác tỷ đồng 5,1

Bộ Giáo dục & Đào tạo 

Trường Đại học Yersin Đà Lạt

THÔNG BÁO 

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học

Năm học 2017-2018

Lâm Đồng, ngày 31 tháng 12 năm 2017

                                                                                                                                     Hiệu trưởng


