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 Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2022 

THÔNG BÁO 
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, trường CĐSP, TCSP năm học 2021-2022 

 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 
Thạc sĩ 

Đại học 

CĐSP 

chính 

quy 

TCSP 

chính 

quy 

Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

VB 

2 

CQ 

  

I 
Điều kiện đăng 

ký tuyển sinh 
 0 

- Tuyển sinh trong cả nước theo Đề 
án tuyển sinh của Trường hàng năm 
được Bộ GD&ĐT phê duyệt 
- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển 
theo đề án của Nhà trường 

- Tuyển sinh trong cả nước theo Đề án tuyển sinh của 

Nhà trường hàng năm được Bộ GD&ĐT phê duyệt. 

-  Phương thức tuyển sinh: 

+ Phương thức thứ nhất (tối đa 70% chỉ tiêu): Xét 

tuyển kết quả thi THPT quốc gia, căn cứ vào kết quả 

3 môn thi tương ứng với khối ngành thí sinh đăng ký 

học (điều kiện cụ thể theo Thông báo tuyển sinh hàng 

năm); 

+ Phương thức thứ hai (tối thiểu 30% chỉ tiêu): Xét 

tuyển theo kết quả học tập của thí sinh tốt nghiệp 

THPT, có hạnh kiểm đạt loại khá trở lên (điều kiện cụ 

thể theo Thông báo tuyển sinh hàng năm).   

   0 0 0 



II 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 

thái độ và trình 

độ ngoại ngữ đạt 

được 

 0 

1. Mục tiêu; 
- Có khả năng tham gia đề tài nghiên 
cứu khoa học 
- Có khả năng tham gia công tác 
giảng dạy, các bậc đào tạo nghề, 
THCN, CĐ và ĐH về chuyên môn 
- Đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội 
để giải quyết những vấn đề về công 
nghệ, kỹ năng, quản lý… mà ở trình 
độ ĐH chưa giải quyết được. 
2. Kỹ năng: Có kỹ năng nghề nghiệp, 
khả năng tư duy và giải quyết các vấn 
đề tốt, có năng lực vận dụng các kiến 
thức, kỹ năng vào thực tiễn công việc, 
có năng lực sáng tạo, phát triển trong 
nghề nghiệp 
3. Thái độ: 
- Có tinh thần học hỏi, cầu tiến, có 
đạo đức tốt, có lập trường tư tưởng 
vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, 
có trách nhiệm và hiểu biết giá trị 
nghề nghiệp 
- Có ý thức tôn trọng nội quy, quy 
định văn hóa nơi làm việc, chấp hành 
tốt pháp luật của nhà nước 
- Có ý thức học tập nâng cao trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ, luôn tìm tòi, 
sáng tạo trong công việc 
- Có thái độ cộng tác, khách quan, 
công bằng trong công tác, tham gia 
tích cực các hoạt động của nhà trường 
- Có kỹ năng tư duy sáng tạo, đề xuất 
ý kiến  để làm tốt hơn trong công việc 
4. Trình độ ngoại ngữ 
- Đạt chuẩn ngoại ngữ B1 theo quy 
định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

1. Mục tiêu:  
- Đào tạo  nguồn nhân lực theo hướng ứng dụng, có 
phẩm chất chính trị, có đạo đức, có sức khỏe và tinh 
thần trách nhiệm, nắm vững kiến thức và kỹ năng 
chuyên sâu về ngành nghề, có tư duy nghiên cứu và 
làm việc độc lập, có khả năng tự học, sáng tạo, khả 
năng làm việc nhóm và vượt qua áp lực để hoàn thành 
tốt công việc. 
- Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức về lý thuyết vững 
vàng, có tay nghề chuyên môn giỏi, nắm vững kiến 
thức để giải quyết các vấn đề trong công việc, có kiến 
thức về pháp luật, kiến thức quản lý điều hành công 
việc liên quan đến lĩnh vực đào tạo 
2. Kỹ năng: Có kỹ năng nghề nghiệp, khả năng tư 
duy và giải quyết các vấn đề tốt, có năng lực vận 
dụng các kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn công việc, 
có năng lực sáng tạo, phát triển trong nghề nghiệp 
3. Thái độ: 
- Có tinh thần học hỏi, cầu tiến, có đạo đức tốt, có lập 
trường tư tưởng vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, 
có trách nhiệm và hiểu biết giá trị nghề nghiệp 
- Có ý thức tôn trọng nội quy, quy định văn hóa nơi 
làm việc, chấp hành tốt pháp luật của nhà nước 
- Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ, luôn tìm tòi, sáng tạo trong công việc 
- Có thái độ cộng tác, khách quan, công bằng trong 
công tác, tham gia tích cực các hoạt động của nhà 
trường 
- Có kỹ năng tư duy sáng tạo, đề xuất ý kiến  để làm 
tốt hơn trong công việc 
4. Trình độ ngoại ngữ: Đạt chuẩn ngoại ngữ tương 
đương bậc 3 trong khung năng lực 6 bậc dùng cho 

Việt Nam theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo  

   0 0 0 



III 

Các chính sách, 

hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt 

cho người học 

 0 0 

- Đầu năm, đầu khóa học được phổ biến đầy đủ mục 
tiêu, chương trình đào tạo, các văn bản hướng dẫn của 
nhà trường, các chế độ chính sách liên quan đến 
người học. 
- Được học tập trong môi trường thân thiện, Cơ sở vật 
chất hiện đại, đảm bảo an ninh chính trị, tư tưởng cho 
người học, đảm bảo dân chủ trong nhà trường.  
- Được tham gia các đóng góp ý kiến xây dựng, phản 
biện các vấn đề liên quan đến chương trình đào tạo, 
chế độ chính sách, các điều kiện phục vụ học tập. 
- Được Nhà trường tổ chức gặp mặt, đối thoại, cung 
cấp các thông tin đào tạo, được tạo điều kiện trong 
công tác nghiên cứu khoa học, tham gia các hội thảo, 
các đề tài, các chương trình trao đổi học tập cùng cán 
bộ giảng viên trong trường. 
- Được hỗ trợ  các hoạt động tư vấn giới thiệu việc 
làm, hoạt động hỗ trợ phát triển tài năng, tham gia thi 
sáng tạo khỏi nghiệp trong sinh viên. 
- Được đảm bảo trợ cấp xã hội, chế độ chính sách cho 
người học, được xét miễn giảm học phí theo quy định 
- Được cấp học bổng KKHT, học bổng hỗ trợ học tập, 
học bổng khuyến khích tài năng cho sinh viên và các 
học bổng tài trợ khác 
- Được làm các thủ tục hỗ trợ vay vốn, xác nhận sinh 
viên miễn dân công nghĩa vụ, quân sự, xe buýt… 
- Được cung cấp chỗ ở KTX miễn phí và giới thiệu 
chỗ ở trọ giá rẻ cho sinh viên. 
- Được tham gia các hoat động đoàn thể, tham gia các 
hoạt động văn nghệ, thể tao, các hoạt động của CLB 
học thuật, hoạt động ngoại khóa.  

   0 0 0 

IV 

Chương trình đào 

tạo mà nhà trường 

thực hiện 

 0 

- Chương trình đào tạo cụ thể cho các 
ngành nghề được đăng tải chi tiết tại 
đường link: http://daotao.uneti.edu.vn 

- Chương trình đào tạo cụ thể cho các ngành nghề 
được đăng tải chi tiết tại đường link: 
http://daotao.uneti.edu.vn 

   0 0 0 



V 

Khả năng học tập, 

nâng cao trình độ 

sau khi ra trường 

 0 

- Có đầy đủ khả năng theo học các 
chương trình nghiên cứu sinh để nhận 
học vị tiến sĩ ở các cơ sở đào tạo 
trong và ngoài nước. 
- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu 
nâng cao trình độ, nghiệp vụ đáp ứng 
nhiệm vụ công việc được giao. 

- Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể học tiếp lên trình 
độ sau đại học tại trường và các trường đại học, viện 
đào tạo khác ở trong và ngoài nước.  
- Có khả năng tự học tập nâng cao trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ, kỹ năng kỹ xảo phục vụ cho công 
việc.  

   0 0 0 

VI 
Vị trí làm sau khi 

tốt nghiệp 
 0 

a. Ngành Công nghệ thực phẩm 
- Đảm nhiệm được công việc ở các vị 
trí: kỹ thuật viên chính, trưởng ca, 
quản đốc phân xưởng, trưởng phòng 
kỹ thuật, giám đốc kỹ thuật quản lý và 
điều hành các doanh nghiệp. 
- Chuyên viên tư vấn dinh dưỡng, 
nghiên cứu viên hoạt động trong các 
lĩnh vực nghiên cứu, phát triển, cải 
tiến sản phẩm. 
- Có khả năng tự thành lập một cơ sở 
sản xuất quy mô nhỏ đến vừa kinh 
doanh sản phẩm thực phẩm, thiết bị, 
hoá chất, phụ gia và bao bì thực 
phẩm. 
- Làm giảng viên, giáo viên giảng 
dạy, nghiên cứu tại các trường đại 
học, cao đẳng, các viện nghiên cứu và 
chuyển giao công nghệ. 
b. Ngành Kế toán 
- Cơ hội việc làm rộng mở 
- Làm kế toán doanh nghiệp, kế toán 
nhà nước, kế toán các công ty nước 
ngoài, tập đoàn kinh tế lớn 
- Làm nhân viên tài chính hoặc 
trưởng bộ phận kế toán tại các công 
ty, doanh nghiệp lớn khi có đủ kinh 
nghiệm làm việc 

- Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng đảm nhận 
tốt các vị trí cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật trong các 
lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, dịch vụ tại các cơ quan 
nghiên cứu, các tập đoàn, doanh nghiệp, các cơ sở 
đào tạo, cơ quan nhà nước… 
  

   0 0 0 



   

- Làm giảng viên, giáo viên giảng dạy, 
nghiên cứu tại các trường đại học, cao 
đẳng. 

C. Ngành Kỹ thuật điện 
- Tham gia công tác tại các vị trí làm 
việc ở những công ty, doanh nghiệp 
điện lực Nhà nước và tư nhân, các xí 
nghiệp tại các KCN, KKT, hay các 
nhà máy điện, trạm biến áp, các dự án 
trong trung tâm thương mại, khu dân 
cư, tòa nhà, căn hộ,... 
- Làm giảng viên, giáo viên giảng 
dạy, nghiên cứu tại các trường đại 
học, cao đẳng, các viện nghiên cứu và 
chuyển giao công nghệ. 

     

  

  Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 
 (Ký tên và đóng dấu) 

 

(đã ký) 

 

TS. Trần Hoàng Long 

  

  
 


