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STT

Hệ đào tạo chính quy

Nội dung

Thạc sĩ
 Ứng viên tốt nghiệp đại học thuộc khối ngành đăng ký, nếu khác khối ngành phải hoàn tất chương
trình bổ sung kiến thức;

I

Điều kiện tuyển sinh

 Hội đồng khoa học của Trường sẽ quyết định số lượng các môn học bổ sung kiến thức căn cứ vào
từng ngành, chuyên ngành cụ thể mà thí sinh đã được đào tạo ở hệ đại học;
 Đối với các trường hợp khác ngành phải có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên;
 Có đủ sức khỏe.

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 ...)

 Học tập trung tại cơ sở 225 Nguyễn Thông, Phường Phú Hài, TP. Phan Thiết với diện tích gần 12ha
được trang bị đầy đủ các phòng học, khu thể thao, căn tin, ký túc xá, …;
 Phòng học trang bị máy lạnh, máy chiếu, âm thanh không dây, internet, …;
 Thư viện có hơn 8.000 đầu sách giấy và hơn 100.000 đầu sách điện tử.
 Gồm các GS, PGS, TS tốt nghiệp từ các trường đại học trong và ngoài nước;

III

Đội ngũ giảng viên

IV

Các hoạt động hỗ trợ  Nhà trường giới thiệu, tổ chức cho học viên tham gia các hội thảo quốc gia/quốc tế;
học tập, sinh hoạt

 Nhiệt tình, chuyên nghiệp và có năng lực sư phạm, có kinh nghiệm giảng dạy ở nhiều trường nổi
tiếng.

cho người học

 Tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề, báo cáo khoa học;
 Tổ chức các buôi tư vấn về đề tài, luận văn;
 Hỗ trợ người học kết nối, giao lưu trao đổi phát triển nghề nghiệp.
 Năng động, cập nhật kiến thức và áp dụng sáng tạo trong công việc;

V

Yêu cầu về thái độ
học tập của người
học

 Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp và thái độ phục vụ tốt;
 Khuyến khích học viên tự nghiên cứu, học nhóm;
 Tham gia đầy đủ các buổi học.
 Giúp học viên bổ sung và nâng cao những kiến thức đã học ở đại học;

VI

VII

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

 Hiện đại hóa những kiến thức chuyên ngành;

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

- Thăng tiến trong công việc hoặc chuyển ngành phù hợp;

 Tăng cường kiến thức liên ngành;
 Có đủ năng lực thực hiện công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học trong chuyên ngành được
đào tạo.
- Quản lý điều hành tại các cơ quan, xí nghiệp, doanh nghiệp;
- Tổ chức kinh doanh.
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