






Điện thoại: 0989008485   Email: dambaochatluong@yersin.edu.vn

STT Nội dung Đơn vị Số lượng

1 Số ngành trường đang đào tạo Ngành 8

2 Số ngành trường đã công bố chuẩn đầu ra Ngành 8

3 Diện tích đất của trường Ha 19.93

4 Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo m2 8482

4.1 Diện tích giảng đường/phòng học m2 4858

4.2 Diện tích thư viện m2 240

4.3 Diện tích phòng thí nghiệm m2

4.4 Diện tích nhà xưởng thực hành m2

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 84

6.1 Giáo sư Người

6.2 Phó giáo sư Người 2

6.3 Tiến sỹ Người 8

6.4 Thạc sỹ Người 51

6.5 Chuyên khoa Y cấp I, II Người

6.6 Đại học Người 23

6.7 Cao đẳng Người

6.8 Trình độ khác Người

7 Tổng số sinh viên, học sinh hệ chính quy: Người 1141

7.1 Nghiên cứu sinh Người

7.2 Học viên cao học Người

7.3 Chuyên khoa Y cấp II Người

7.5 Chuyên khoa Y cấp I Người

7.4 Đại học Người 1125

7.6 Cao đẳng Người 16

7.7 Trung cấp chuyên nghiệp Người

8 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên % 61%

9 Tổng thu năm 2015 Tỷ đồng 17.49

9.1 Từ ngân sách nhà nước Tỷ đồng

9.2 Từ học phí, lệ phí Tỷ đồng 16.89

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

9.4 Từ nguồn khác Tỷ đồng 0.60

(Kèm theo công văn số 5496/BGDĐT-KHTC  ngày 8 tháng 11 năm 2016

 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Biểu mẫu  20 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của  

cơ sở giáo dục đại học, năm học 2015-2016 

 

STT Nội dung Ngành Công nghệ thông tin 

I Điều kiện tuyển sinh  - Tuyển sinh theo đề án riêng của Trường. 

- Xét tuyển dựa trên kết quả tuyển sinh đại 

học theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

II Chương trình đào tạo mà cơ sở giáo 

dục thực hiện 

Đào tạo theo hệ thống Tín chỉ, chương 

trình 135 tín (4 năm). 

III Yêu cầu về thái độ học tập của 

người học 

- Có kiến thức chuyên môn và năng lực 

thực hành nghề nghiệp tốt phù hợp với 

trình độ đào tạo, có khả năng làm việc độc 

lập cũng như làm việc nhóm.  

- Năng động, sáng tạo, biết đúc kết kinh 

nghiệm trong công việc để nghiên cứu, 

ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực 

công nghệ thông tin.  

IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh 

hoạt của người học ở cơ sở giáo dục 

- Mỗi lớp sinh hoạt sinh viên có một cố 

vấn học tập có nhiệm vụ tư vấn cho sinh 

viên về vấn đề học tập và sinh hoạt. 

- Các phòng ban hỗ trợ tư vấn cho người 

học về các vấn đề học vụ  

- Sinh viên mới vào trường được tổ chức 

lớp học kỹ năng mềm. 

- Có một số chính sách ưu tiên như: Miễn 

học phí năm học đầu tiên cho sinh viên 

năm nhất đạt loại giỏi và xuất sắc. 

- Hàng năm cấp học bổng hơn 500 triệu 

đồng cho sinh viên khá, giỏi và khó khăn. 

- Miễn học phí 4 năm học cho 100 sinh 

viên có điểm đầu vào từ 20 điểm trở lên 
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(theo kỳ thi THPT quốc gia). 

- Môi trường học tập thân thiện, chú trọng 

giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên. 

 

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 ...) 

- Giảng đường, phòng học lý thuyết và 

phòng học thực hành có đầy đủ trang thiết 

bị phục vụ tốt cho việc giang dạy và học 

tập. 

- Thư viện cung cấp đầy đủ các tài liệu 

học tập cho các môn học được trang bị 

máy tính kết nối mạng, có không gian, 

thoáng đãng tiện nghi phục vụ tốt cho nhu 

cầu người học. Khuôn viên trường rộng 

rãi, sạch sẽ. 

- Có phòng thực hành phục vụ cho các 

môn học chuyên ngành.  

VI Đội ngũ giảng viên và cán bộ quản 

lý, phương pháp quản lý của cơ sở 

giáo dục  

Giảng viên giảng dạy có trình độ Thạc sĩ 

trở lên nhiệt tình, tận tâm, có nhiều kinh 

nghiệm trong công tác giảng dạy và 

nghiên cứu. Nhiều giảng viên của Trường 

tốt nghiệp Tiến sĩ ở nước ngoài. 

VII Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, trình 

độ ngoại ngữ đạt được 

Về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp: 

- Được quy định trong từng chương trình 

đào tạo của ngành học, bậc học tương ứng. 

- Sinh viên viên ra trường đạt chuẩn trình 

độ B tiếng Anh quốc gia. 

VIII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở 

các trình độ theo các ngành đào tạo 

Làm việc trong lãnh vực lập trình hệ 

thống. 

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin. 

Lập trình web, thiết kế web. 

Ứng dụng và lập trình trong hệ thống thời 

gian thực. 

Chuyên viên quản lý dự án. 

Ứng dụng lập trình, multimedia (ảnh, âm 

thanh, tiếng nói…). 
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STT Nội dung Ngành Khoa học môi trường 

I Điều kiện tuyển sinh  - Tuyển sinh theo đề án riêng của Trường. 

- Xét tuyển dựa trên kết quả tuyển sinh đại 

học theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

II Chương trình đào tạo mà cơ sở giáo 

dục thực hiện 

Đào tạo theo hệ thống Tín chỉ, chương 

trình 135 tín (4 năm). 

III Yêu cầu về thái độ học tập của 

người học 

Năng động, sáng tạo, biết đúc kết kinh 

nghiệm trong công việc để nghiên cứu, 

ứng dụng công nghệ mới, công nghệ 

thông tin trong công việc.  

IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh 

hoạt của người học ở cơ sở giáo dục 

- Mỗi lớp sinh hoạt sinh viên có một cố 

vấn học tập có nhiệm vụ tư vấn cho sinh 

viên về vấn đề học tập và sinh hoạt. 

- Các phòng ban hỗ trợ tư vấn cho người 

học về các vấn đề học vụ.  

- Sinh viên mới vào trường được tổ chức 

lớp học kỹ năng mềm. 

- Có một số chính sách ưu tiên như: Miễn 

học phí năm học đầu tiên cho sinh viên 

năm nhất đạt loại giỏi và xuất sắc. 

- Hàng năm cấp học bổng hơn 500 triệu 

đồng cho sinh viên khá, giỏi và khó khăn. 

- Miễn học phí 4 năm học cho 100 sinh 

viên có điểm đầu vào từ 20 điểm trở lên 

(theo kỳ thi THPT quốc gia). 

- Môi trường học tập thân thiện, chú trọng 

giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên. 

 

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 ...) 

- Giảng đường, phòng học lý thuyết và 

phòng học thực hành có đầy đủ trang thiết 

bị phục vụ tốt cho việc giang dạy và học 

tập. 

- Thư viện cung cấp đầy đủ các tài liệu 

học tập cho các môn học được trang bị 
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máy tính kết nối mạng, có không gian, 

thoáng đãng tiện nghi phục vụ tốt cho nhu 

cầu người học. Khuôn viên trường rộng 

rãi, sạch sẽ. 

- Có phòng thực hành phục vụ cho các 

môn học chuyên ngành.  

VI Đội ngũ giảng viên và cán bộ quản 

lý, phương pháp quản lý của cơ sở 

giáo dục  

Giảng viên giảng dạy có trình độ Thạc sĩ 

trở lên nhiệt tình, tận tâm, có nhiều kinh 

nghiệm trong công tác giảng dạy và 

nghiên cứu. Nhiều giảng viên của Trường 

tốt nghiệp Tiến sĩ ở nước ngoài. 

VII Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, trình 

độ ngoại ngữ đạt được 

Về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp: 

- Được quy định trong từng chương trình 

đào tạo của ngành học, bậc học tương ứng. 

- Sinh viên viên ra trường đạt chuẩn trình 

độ B tiếng Anh quốc gia. 

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, Sở Khoa học và công nghệ, 

Chi cục Bảo vệ Môi trường, Công ty môi 

trường đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi 

trường... 

- Phụ trách công tác kiểm soát, quản lý 

môi trường, an toàn môi trường lao động 

tại các công ty, nhà máy sản xuất, xí 

nghiệp, ban quản lý khu công nghiệp. 

- Giảng dạy các môn học chuyên ngành 

Quản lý môi trường tại các trường Đại 

học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp 

và dạy nghề. 

- Các cơ quan nghiên cứu về môi trường: 

Viện nghiên cứu, các trung tâm, các 

trường Đại học...  
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- Quản trị các dự án về bảo vệ môi trường, 

quy  hoạch  môi  trường,  quan  trắc  chất 

lượng  môi trường, đánh giá tác động môi 

trường... 

                                                    

STT Nội dung Ngành Công nghệ sinh học 

I Điều kiện tuyển sinh  - Tuyển sinh theo đề án riêng của Trường. 

- Xét tuyển dựa trên kết quả tuyển sinh đại 

học theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

II Chương trình đào tạo mà cơ sở giáo 

dục thực hiện 

Đào tạo theo hệ thống Tín chỉ, chương 

trình 135 tín (4 năm). 

III Yêu cầu về thái độ học tập của 

người học 

Sinh viên có các kiến thức tiếp thu được 

từ việc thực tế tại các cơ sở sản xuất, các 

viện, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực 

công nghệ sinh học.  

IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh 

hoạt của người học ở cơ sở giáo dục 

- Mỗi lớp sinh hoạt sinh viên có một cố 

vấn học tập có nhiệm vụ tư vấn cho sinh 

viên về vấn đề học tập và sinh hoạt. 

- Các phòng ban hỗ trợ tư vấn cho người 

học về các vấn đề học vụ. 

- Sinh viên mới vào trường được tổ chức 

lớp học kỹ năng mềm. 

- Có một số chính sách ưu tiên như: Miễn 

học phí năm học đầu tiên cho sinh viên 

năm nhất đạt loại giỏi và xuất sắc. 

- Hàng năm cấp học bổng hơn 500 triệu 

đồng cho sinh viên khá, giỏi và khó khăn. 

- Miễn học phí 4 năm học cho 100 sinh 

viên có điểm đầu vào từ 20 điểm trở lên 

(theo kỳ thi THPT quốc gia). 

- Môi trường học tập thân thiện, chú trọng 

giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên. 

 Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở 

giáo dục cam kết phục vụ người học 

- Giảng đường, phòng học lý thuyết và 

phòng học thực hành có đầy đủ trang thiết 
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V (như phòng học, trang thiết bị, thư 

viện ...) 

bị phục vụ tốt cho việc giang dạy và học 

tập. 

- Thư viện cung cấp đầy đủ các tài liệu 

học tập cho các môn học được trang bị 

máy tính kết nối mạng, có không gian, 

thoáng đãng tiện nghi phục vụ tốt cho nhu 

cầu người học. Khuôn viên trường rộng 

rãi, sạch sẽ. 

- Có phòng thực hành phục vụ cho các 

môn học chuyên ngành.  

VI Đội ngũ giảng viên và cán bộ quản 

lý, phương pháp quản lý của cơ sở 

giáo dục  

Giảng viên giảng dạy có trình độ Thạc sĩ 

trở lên nhiệt tình, tận tâm, có nhiều kinh 

nghiệm trong công tác giảng dạy và 

nghiên cứu. Nhiều giảng viên của Trường 

tốt nghiệp Tiến sĩ ở nước ngoài. 

VII Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, trình 

độ ngoại ngữ đạt được 

Về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp: 

- Được quy định trong từng chương trình 

đào tạo của ngành học, bậc học tương ứng. 

- Sinh viên viên ra trường đạt chuẩn trình 

độ B tiếng Anh quốc gia. 

VIII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở 

các trình độ theo các ngành đào tạo 

- Có khả năng làm việc trong các cơ sở 

sản xuất có ứng dụng công nghệ sinh học 

để tạo ra các sản phẩm phục vụ đời sống, 

kinh tế, xã hội… 

- Nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực 

công nghệ sinh học, sinh học thực nghiệm 

ở các cơ sở nghiên cứu và sản xuất, các 

trường đại học và cao đẳng. 

- Giảng dạy công nghệ sinh học và một số 

bộ môn sinh học thực nghiệm ở các 

trường đại học, cao đẳng, trung học 

chuyên nghiệp, dạy nghề và các trường 

trung học phổ thông. 

- Làm các công việc kỹ thuật, kiểm 

nghiệm và quản lý chất lượng tại các đơn 

vị sản xuất và nghiên cứu trong lĩnh vực 
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công nghệ sinh học nông nghiệp, thực 

phẩm, y học, bảo vệ môi trường, khoa học 

hình sự... 

 

STT Nội dung Ngành Quản trị kinh doanh 

I Điều kiện tuyển sinh  - Tuyển sinh theo đề án riêng của Trường. 

- Xét tuyển dựa trên kết quả tuyển sinh đại 

học theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

II Chương trình đào tạo mà cơ sở giáo 

dục thực hiện 

Đào tạo theo hệ thống Tín chỉ, chương 

trình 135 tín (4 năm). 

III Yêu cầu về thái độ học tập của 

người học 

Có phương pháp làm việc khoa học, biết 

phân tích và giải quyết các vấn đề nảy 

sinh trong thực tiễn ngành kinh tế và quản 

trị doanh nghiệp, biết đúc kết kinh nghiệm 

để hình thành kỹ năng tư duy và lập luận 

trong điều hành quản lý. 

IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh 

hoạt của người học ở cơ sở giáo dục 

- Mỗi lớp sinh hoạt sinh viên có một cố 

vấn học tập có nhiệm vụ tư vấn cho sinh 

viên về vấn đề học tập và sinh hoạt. 

- Các phòng ban hỗ trợ tư vấn cho người 

học về các vấn đề học vụ. 

- Sinh viên mới vào trường được tổ chức 

lớp học kỹ năng mềm. 

- Có một số chính sách ưu tiên như: Miễn 

học phí năm học đầu tiên cho sinh viên 

năm nhất đạt loại giỏi và xuất sắc. 

- Hàng năm cấp học bổng hơn 500 triệu 

đồng cho sinh viên khá, giỏi và khó khăn. 

- Miễn học phí 4 năm học cho 100 sinh 

viên có điểm đầu vào từ 20 điểm trở lên 

(theo kỳ thi THPT quốc gia). 

- Môi trường học tập thân thiện, chú trọng 

giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên. 
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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 ...) 

- Giảng đường, phòng học lý thuyết và 

phòng học thực hành có đầy đủ trang thiết 

bị phục vụ tốt cho việc giang dạy và học 

tập. 

- Thư viện cung cấp đầy đủ các tài liệu 

học tập cho các môn học được trang bị 

máy tính kết nối mạng, có không gian, 

thoáng đãng tiện nghi phục vụ tốt cho nhu 

cầu người học. Khuôn viên trường rộng 

rãi, sạch sẽ. 

- Có phòng thực hành phục vụ cho các 

môn học chuyên ngành. 

VI Đội ngũ giảng viên và cán bộ quản 

lý, phương pháp quản lý của cơ sở 

giáo dục  

Giảng viên giảng dạy có trình độ Thạc sĩ 

trở lên nhiệt tình, tận tâm, có nhiều kinh 

nghiệm trong công tác giảng dạy và 

nghiên cứu. Nhiều giảng viên của Trường 

tốt nghiệp Tiến sĩ ở nước ngoài. 

VII Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, trình 

độ ngoại ngữ đạt được 

Về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp: 

- Được quy định trong từng chương trình 

đào tạo của ngành học, bậc học tương ứng. 

- Sinh viên viên ra trường đạt chuẩn trình 

độ B tiếng Anh quốc gia. 

VIII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở 

các trình độ theo các ngành đào tạo 

- Có khả năng khởi sự và vận hành một 

doanh nghiệp độc lập. 

- Làm việc trong các các công ty, các tập 

đoàn đa quốc gia, các cơ quan nhà nước, 

các cơ sở sản xuất kinh doanh, các tổ chức 

phục vụ cộng đồng. 

- Có thể đảm nhiệm các chức vụ như 

trưởng nhóm hay trưởng/phó phòng kinh 

doanh, marketing, dự án, bán hàng; 

Trưởng đại diện thương mại; Trưởng các 

chi nhánh của các doanh nghiệp trong và 

nước ngoài và các tổ chức quốc tế. 

- Có khả năng công tác tại các cơ sở đào 
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tạo, nghiên cứu về quản trị kinh doanh. 

 

STT Nội dung Ngành Kiến trúc 

I Điều kiện tuyển sinh  - Tuyển sinh theo đề án riêng của Trường. 

- Xét tuyển dựa trên kết quả tuyển sinh đại 

học theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

II Chương trình đào tạo mà cơ sở giáo 

dục thực hiện 

Đào tạo theo hệ thống Tín chỉ. 

III Yêu cầu về thái độ học tập của 

người học 

Sinh viên vào nghề với một thái độ tự tin, 

trách nhiệm trong hành động, khiêm tốn 

học hỏi và nỗ lực trong công tác, không 

ngừng cập nhật kiến thức chuyên môn, tư 

duy sáng tạo trong công việc được giao 

phó. 

IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh 

hoạt của người học ở cơ sở giáo dục 

- Mỗi lớp sinh hoạt sinh viên có một cố 

vấn học tập có nhiệm vụ tư vấn cho sinh 

viên về vấn đề học tập và sinh hoạt. 

- Các phòng ban hỗ trợ tư vấn cho người 

học về các vấn đề học vụ. 

- Sinh viên mới vào trường được tổ chức 

lớp học kỹ năng mềm. 

- Có một số chính sách ưu tiên như: Miễn 

học phí năm học đầu tiên cho sinh viên 

năm nhất đạt loại giỏi và xuất sắc. 

- Hàng năm cấp học bổng hơn 500 triệu 

đồng cho sinh viên khá, giỏi và khó khăn. 

- Miễn học phí 4 năm học cho 100 sinh 

viên có điểm đầu vào từ 20 điểm trở lên 

(theo kỳ thi THPT quốc gia). 

- Môi trường học tập thân thiện, chú trọng 

giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên. 

 

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 

- Giảng đường, phòng học lý thuyết và 

phòng học thực hành có đầy đủ trang thiết 

bị phục vụ tốt cho việc giang dạy và học 
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viện ...) tập. 

- Thư viện cung cấp đầy đủ các tài liệu 

học tập cho các môn học được trang bị 

máy tính kết nối mạng, có không gian, 

thoáng đãng tiện nghi phục vụ tốt cho nhu 

cầu người học. Khuôn viên trường rộng 

rãi, sạch sẽ. 

- Có phòng thực hành phục vụ cho các 

môn học chuyên ngành . 

VI Đội ngũ giảng viên và cán bộ quản 

lý, phương pháp quản lý của cơ sở 

giáo dục  

Giảng viên giảng dạy có trình độ Thạc sĩ 

trở lên nhiệt tình, tận tâm, có nhiều kinh 

nghiệm trong công tác giảng dạy và 

nghiên cứu. Nhiều giảng viên của Trường 

tốt nghiệp Tiến sĩ ở nước ngoài. 

VII Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, trình 

độ ngoại ngữ đạt được 

Về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp: 

- Được quy định trong từng chương trình 

đào tạo của ngành học, bậc học tương ứng. 

- Sinh viên viên ra trường đạt chuẩn trình 

độ B tiếng Anh quốc gia. 

VIII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở 

các trình độ theo các ngành đào tạo 

Sau khi tốt nghiệp Kiến trúc sư, người học 

có thể làm việc tại các công ty tư vấn thiết 

kế- xây dựng, các cơ quan quản lý về Quy 

hoạch và công trình, các đơn vị nghiên 

cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và các 

cơ sở đào tạo chuyên ngành Kiến trúc- 

Xây dựng. 

 

STT Nội dung Ngành Mỹ thuật công nghiệp 

I Điều kiện tuyển sinh  - Tuyển sinh theo đề án riêng của Trường. 

- Xét tuyển dựa trên kết quả tuyển sinh đại 

học theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

II Chương trình đào tạo mà cơ sở giáo 

dục thực hiện 

Đào tạo theo hệ thống Tín chỉ, chương 

trình 135 tín (4 năm). 
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III Yêu cầu về thái độ học tập của 

người học 

Có ý thức tiếp thu các ý kiến đồng thời 

cũng tự tin vào khả năng chuyên môn, biết 

phân tích, giải quyết các vấn đề về chuyên 

môn, tiếp cận nhanh với thực tiễn. 

IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh 

hoạt của người học ở cơ sở giáo dục 

- Mỗi lớp sinh hoạt sinh viên có một cố 

vấn học tập có nhiệm vụ tư vấn cho sinh 

viên về vấn đề học tập và sinh hoạt. 

- Các phòng ban hỗ trợ tư vấn cho người 

học về các vấn đề học vụ. 

- Sinh viên mới vào trường được tổ chức 

lớp học kỹ năng mềm. 

- Có một số chính sách ưu tiên như: Miễn 

học phí năm học đầu tiên cho sinh viên 

năm nhất đạt loại giỏi và xuất sắc. 

- Hàng năm cấp học bổng hơn 500 triệu 

đồng cho sinh viên khá, giỏi và khó khăn. 

- Miễn học phí 4 năm học cho 100 sinh 

viên có điểm đầu vào từ 20 điểm trở lên 

(theo kỳ thi THPT quốc gia). 

- Môi trường học tập thân thiện, chú trọng 

giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên. 

 

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 ...) 

- Giảng đường, phòng học lý thuyết và 

phòng học thực hành có đầy đủ trang thiết 

bị phục vụ tốt cho việc giang dạy và học 

tập. 

- Thư viện cung cấp đầy đủ các tài liệu 

học tập cho các môn học được trang bị 

máy tính kết nối mạng, có không gian, 

thoáng đãng tiện nghi phục vụ tốt cho nhu 

cầu người học. Khuôn viên trường rộng 

rãi, sạch sẽ. 

- Có phòng thực hành phục vụ cho các 

môn học chuyên ngành. 

VI Đội ngũ giảng viên và cán bộ quản 

lý, phương pháp quản lý của cơ sở 

Giảng viên giảng dạy có trình độ Thạc sĩ 

trở lên nhiệt tình, tận tâm, có nhiều kinh 



 

12 

 

 

giáo dục  nghiệm trong công tác giảng dạy và 

nghiên cứu. Nhiều giảng viên của Trường 

tốt nghiệp Tiến sĩ ở nước ngoài. 

VII Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, trình 

độ ngoại ngữ đạt được 

Về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp: 

- Được quy định trong từng chương trình 

đào tạo của ngành học, bậc học tương ứng. 

- Sinh viên viên ra trường đạt chuẩn trình 

độ B tiếng Anh quốc gia. 

VIII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở 

các trình độ theo các ngành đào tạo 

- Là chuyên gia trong các tổ chức tư vấn, 

thiết kế, giám sát, thi công về nội thất các 

công trình kiến trúc dân dụng có kỹ thuật 

và mỹ thuật, đáp ứng nhu cầu của đời 

sống xã hội.  

- Có khả năng tự tìm ra việc làm hoặc 

thành lập các công ty tư nhân trong lĩnh 

vực Thiết kế trang trí nội thất. 

- Có khả năng tham gia tư vấn - giảng dạy 

một số nơi như: các trung tâm, câu lạc bộ, 

các nơi hướng nghiệp về ngành nghề... 

 

STT Nội dung Ngành Điều dưỡng 

I Điều kiện tuyển sinh  - Tuyển sinh theo đề án riêng của Trường. 

- Xét tuyển dựa trên kết quả tuyển sinh đại 

học theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

II Chương trình đào tạo mà cơ sở giáo 

dục thực hiện 

Đào tạo theo hệ thống Tín chỉ, chương 

trình 135 tín (4 năm). 

III Yêu cầu về thái độ học tập của 

người học 

- Coi trọng việc kết hợp y học hiện đại với 

y học cổ truyền. 

- Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng, đầy 

đủ yêu cầu của nghề nghiệp. 

- Tôn trọng quyền của người bệnh. 

IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh 

hoạt của người học ở cơ sở giáo dục 

- Mỗi lớp sinh hoạt sinh viên có một cố 

vấn học tập có nhiệm vụ tư vấn cho sinh 
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viên về vấn đề học tập và sinh hoạt. 

- Các phòng ban hỗ trợ tư vấn cho người 

học về các vấn đề học vụ.  

- Sinh viên mới vào trường được tổ chức 

lớp học kỹ năng mềm. 

- Có một số chính sách ưu tiên như: Miễn 

học phí năm học đầu tiên cho sinh viên 

năm nhất đạt loại giỏi và xuất sắc. 

- Hàng năm cấp học bổng hơn 500 triệu 

đồng cho sinh viên khá, giỏi và khó khăn. 

- Miễn học phí 4 năm học cho 100 sinh 

viên có điểm đầu vào từ 20 điểm trở lên 

(theo kỳ thi THPT quốc gia). 

- Môi trường học tập thân thiện, chú trọng 

giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên. 

 

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 ...) 

- Giảng đường, phòng học lý thuyết và 

phòng học thực hành có đầy đủ trang thiết 

bị phục vụ tốt cho việc giang dạy và học 

tập. 

- Thư viện cung cấp đầy đủ các tài liệu 

học tập cho các môn học được trang bị 

máy tính kết nối mạng, có không gian, 

thoáng đãng tiện nghi phục vụ tốt cho nhu 

cầu người học. Khuôn viên trường rộng 

rãi, sạch sẽ. 

- Có phòng thực hành phục vụ cho các 

môn học chuyên ngành. 

VI Đội ngũ giảng viên và cán bộ quản 

lý, phương pháp quản lý của cơ sở 

giáo dục  

Giảng viên giảng dạy có trình độ Thạc sĩ 

trở lên nhiệt tình, tận tâm, có nhiều kinh 

nghiệm trong công tác giảng dạy và 

nghiên cứu. Nhiều giảng viên của Trường 

tốt nghiệp Tiến sĩ ở nước ngoài. 

VII Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, trình 

độ ngoại ngữ đạt được 

Về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp: 

- Được quy định trong từng chương trình 

đào tạo của ngành học, bậc học tương ứng. 
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- Sinh viên viên ra trường đạt chuẩn trình 

độ B tiếng Anh quốc gia. 

VIII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở 

các trình độ theo các ngành đào tạo 

- Các cơ sở khám chữa bệnh, chăm sóc 

người bệnh ở các tuyến trung ương, tỉnh, 

huyện, cộng đồng và cơ quan quản lý nhà 

nước về y tế. 

- Các cơ sở y tế công lập và ngoài công 

lập. 

- Các cơ sở đào tạo nhân lực y tế. 

 

STT Nội dung Ngành Ngôn Ngữ Anh 

I Điều kiện tuyển sinh  - Tuyển sinh theo đề án riêng của Trường. 

- Xét tuyển dựa trên kết quả tuyển sinh đại 

học theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

II Chương trình đào tạo mà cơ sở giáo 

dục thực hiện 

Đào tạo theo hệ thống Tín chỉ, chương 

trình 135 tín (4 năm). 

III Yêu cầu về thái độ học tập của 

người học 

Sinh viên vào nghề với một thái độ tự tin, 

trách nhiệm trong hành động, khiêm tốn 

học hỏi và nỗ lực trong công tác, không 

ngừng cập nhật kiến thức chuyên môn, tư 

duy sáng tạo trong công việc được giao 

phó. 

IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh 

hoạt của người học ở cơ sở giáo dục 

- Mỗi lớp sinh hoạt sinh viên có một cố 

vấn học tập có nhiệm vụ tư vấn cho sinh 

viên về vấn đề học tập và sinh hoạt. 

- Các phòng ban hỗ trợ tư vấn cho người 

học về các vấn đề học vụ.  

- Sinh viên mới vào trường được tổ chức 

lớp học kỹ năng mềm. 

- Có một số chính sách ưu tiên như: Miễn 

học phí năm học đầu tiên cho sinh viên 

năm nhất đạt loại giỏi và xuất sắc; 

- Hàng năm cấp học bổng hơn 500 triệu 
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đồng cho sinh viên khá, giỏi và khó khăn. 

- Miễn học phí 4 năm học cho 100 sinh 

viên có điểm đầu vào từ 20 điểm trở lên 

(theo kỳ thi THPT quốc gia). 

- Môi trường học tập thân thiện, chú trọng 

giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên. 

 

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 ...) 

- Giảng đường, phòng học lý thuyết và 

phòng học thực hành có đầy đủ trang thiết 

bị phục vụ tốt cho việc giang dạy và học 

tập. 

- Thư viện cung cấp đầy đủ các tài liệu 

học tập cho các môn học được trang bị 

máy tính kết nối mạng, có không gian, 

thoáng đãng tiện nghi phục vụ tốt cho nhu 

cầu người học. Khuôn viên trường rộng 

rãi, sạch sẽ. 

- Có phòng thực hành phục vụ cho các 

môn học chuyên ngành.  

 

VI Đội ngũ giảng viên và cán bộ quản 

lý, phương pháp quản lý của cơ sở 

giáo dục  

Giảng viên giảng dạy có trình độ Thạc sĩ 

trở lên nhiệt tình, tận tâm, có nhiều kinh 

nghiệm trong công tác giảng dạy và 

nghiên cứu. Nhiều giảng viên của Trường 

tốt nghiệp Tiến sĩ ở nước ngoài. 

VII Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, trình 

độ ngoại ngữ đạt được 

Về kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp: 

- Được quy định trong từng chương trình 

đào tạo của ngành học, bậc học tương ứng. 

VIII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở 

các trình độ theo các ngành đào tạo 

- Làm biên-phiên dịch ở các công ty, tổ 

chức kinh doanh, cơ quan văn hóa, giáo 

dục, ngoại giao, v.v. 

- Làm nhân viên văn phòng và biên-phiên 

dịch hoặc giao dịch thương mại tại các 

công ty nước ngoài có sử dụng tiếng Anh.  

- Làm việc tại các công ty du lịch, giao 

dịch hướng dẫn với khách du lịch ngoại 
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quốc. 

- Làm giảng viên tiếng Anh tại các trung 

tâm ngoại ngữ, trường phổ thông, trung 

cấp, cao đẳng, đại học.  

 

 Lâm Đồng, ngày    tháng   năm   

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 



 

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Biểu mẫu 21 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học,  

năm học 2015-2016 

 

STT Nội dung 

Khóa 

học/Năm 

tốt 

nghiệp 

Số 

sinh 

viên 

nhập 

học 

Số 

sinh 

viên 

Tốt 

nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp 

(%) 

Số sinh 

viên 

đào tạo 

theo 

đơn đặt 

hàng 

của nhà 

nước, 

địa 

phương, 

doanh 

nghiệp 

Tỷ lệ 

sinh 

viên tốt 

nghiệp 

có việc 

làm sau 

1 năm 

ra 

trường 

Tỷ lệ 

sinh 

viên 

tốt 

nghiệp  

học 

chuyển 

tiếp 

lên 

thạc sĩ, 

tiến sĩ 

Loại 

xuất 

sắc 

Loại 

giỏi 

Loại 

khá 

I Tổng số   434              

II Đại học, cao đẳng                   

1 Hệ chính quy                   

a Chương trình đại trà   434              

  Công nghệ thông tin   18 1 67%    66%   

  Khoa học môi trường   32 15     40%   

  Công nghệ sinh học   28 1 38% 1%   60%   

  Quản trị kinh doanh   99 71     62%   

  Kiến trúc   46 2 50%    53%   

  Thiết kế nội thất    2 73% 7%   83%   

  Ngôn ngữ Anh   72 15 43%    75%   

  Điều Dưỡng   125 72 63%    85%   

  CĐ QTKD   9 16 65%    80%   

  CĐ Điều dưỡng   5 17 67%    59%   

 Lâm Đồng, ngày    tháng   năm   

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Biểu mẫu 22 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học,  

ngành, năm học 2015-2016 
STT Nội dung Đơn vị tính Tổng số 

I Diện tích đất đai cơ sở đào tạo quản lý sử dụng ha 19.9385 

II Số cơ sở đào tạo cơ sở 01 

III Diện tích xây dựng  m2 20337 

IV Giảng đường/phòng học m2 4858 

1 Số phòng học phòng 57 

2 Diện tích m2 4858 

V Diện tích hội trường        m2 842 

VI Phòng máy tính   

1 Diện tích m2 320 

2 Số máy tính sử dụng được máy tính 100 

3 Số máy tính nối mạng ADSL máy tính 50 

VII Phòng học ngoại ngữ   

1 Số phòng học  phòng 27 

2 Diện tích m2 1728 

3 
Số  thiết bị đào tạo ngoại ngữ chuyên dùng (tên các thiết bị, 

thông số kỹ thuật, năm sản xuất, nước sx) 
Thiết bị 37 

VIII Thư viện   

1 Diện tích m2 240 

2 Số đầu sách quyển  

IX Phòng thí nghiệm   

1 Diện tích m2 576 

2 
 Số thiết bị thí nghiệm chuyên dùng (tên các thiết bị, thông số kỹ 

thuật, năm sản xuất, nước sản xuất) 
thiết bị 245 

X Xưởng thực tập, thực hành    

1 Diện tích m2 1408 

2 
Số thiết bị thí nghiệm chuyên dùng (tên các thiết bị, thông số kỹ 

thuật, năm sản xuất, nước sản xuất) 
thiết bị 4403 

XI Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý   

1 Số sinh viên ở trong KTX  sinh viên 216 

2 Diện tích  m2 1000 

3 Số phòng phòng 54 

4 Diện tích bình quân/sinh viên m2/sinh viên 4.6 

XII Diện tích nhà ăn sinh viên thuộc cơ sở đào tạo quản lý m2  

XII Diện tích nhà văn hóa        m2  

XIII Diện tích nhà thi đấu đa năng   m2 400 

XIV Diện tích bể bơi  m2  

XV Diện tích sân vận động  m2  

 Lâm Đồng, ngày    tháng    năm    

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 
 

 ] 
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Biểu mẫu 23 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên 

của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2015-2016 

 

STT Nội dung 
Tổng 

số 

Hình thức tuyển dụng Chức danh Trình độ đào tạo 

Tuyển dụng 

trước NĐ 116 
và tuyển dụng 

theo NĐ 116 

(Biên chế, hợp 
đồng làm việc 

ban đầu, hợp 

đồng làm việc 
có thời hạn, 

hợp đồng làm 

việc không thời 
hạn) 

Các hợp 

đồng khác 

(Hợp đồng 
làm việc, 

hợp đồng 

vụ việc, 
ngắn hạn, 

thỉnh giảng, 

hợp đồng 
theo NĐ 

68) 

Giáo 

sư 

 

Phó 

Giáo 

sư 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại 

học 

Cao 

đẳng 

 

Trình 

độ 

khác 

 
Tổng số giảng viên, cán bộ 

quản lý và  nhân viên 
126          

I Giảng viên 84          

1 Khoa Công nghệ Thông tin 3     1 2    

2 Khoa Sinh học – Môi Trường           

2.1 Ngành Môi trường 6      4 2   

2.2 Ngành Công nghệ Sinh học 6     1 3 2   

3 Khoa Quản trị kinh doanh           

3.1 Ngành Quản trị Kinh doanh 12     2 9 1   

4 Khoa Kiến trúc - MTCN           

4.1 Ngành Kiến trúc 10     1 5 4   

4.2 Ngành Thiết kế nội thất 8      5 3   

5 Khoa Ngoại ngữ 10      8 2   

6 Khoa Điều dưỡng 29    2 3 15 9   

7 Tổ bộ môn khoa học cơ bản           

II Cán bộ quản lý và nhân viên 42          

1 Hiệu trưởng 1    1      

2 Phó Hiệu trưởng 2      1   1 

3 Phòng, ban, viện, trung tâm...           

3.1 Trưởng phó phòng, ban 4      2 2   

3.2 
Chuyên viên, thư ký khối các 

khoa 
4       4   

3.3 Chuyên viên khối các phòng 21      4 11 2 4 

4 Nhân viên  10         10 

 Lâm Đồng, ngày    tháng    năm          

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

  


