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THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của
cơ sở giáo dục đại học năm học 2016-2017

Hệ đào tạo: Chính quy
Bậc:

 Đại học

 Cao đẳng

Ngành: Kỹ Thuật Hạt Nhân
Nội dung

STT
I

Điều kiện tuyển sinh

 Thi tuyển


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 ...)









IV

Các hoạt động hỗ trợ
học tập, sinh hoạt cho
người học







V

Yêu cầu về thái độ
học tập của người học






VI

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





 Xét tuyển

Cơ sở vật chất đầy đủ, cả về số lượng và chất lượng
Phòng học khang trang, hệ thống đèn, quạt, máy chiếu
đầy đủ đảm bảo cho người học thoải mái.
Trang thiết bị thí nghiệm đáp ứng đủ nhu cầu học tập,
nghiên cứu cho sinh viên.
Hệ thống Thư viện của ĐHQG, của Trường ĐHKHTN,
của Khoa Vật lý, của bộ môn Vật lý hạt nhân có đầy đủ
các loại sách tham khảo, sách chuyên ngành.
Ban chủ nhiệm Bộ môn hiện có 2 thầy làm trợ lý học tập
giúp đỡ các em sinh viên trong quá trình học tập ở giai
đoạn đại cương và giai đoạn chuyên ngành
Sinh hoạt Câu lạc bộ học thuật, seminar chuyên môn
Sinh hoạt Câu lạc bộ tiếng Anh
Tham quan thực tế tại các cơ sở liên quan lĩnh vực
KTHN
Sinh viên phải có tinh thần ham học hỏi, có thái độ tích
cực trong học tập.
Sinh viên phải tham gia NCKH, tham gia các hội thảo,
hội nghị khoa học
Có bản lĩnh, hoài bảo phục vụ đất nước.
Đảm bảo sinh viên có kiến thức vững vàng trong lĩnh
vực KTHN cả về lý thuyết và thực hành
Có kỹ năng trong NCKH và làm việc tốt trong lĩnh vực
liên quan.
Đủ khả năng giao tiếp, đọc tài liệu bằng tiếng Anh, đủ



VII

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







trình độ hội nhập quốc tế.
Làm việc ở nhà máy điện hạt nhân
Làm việc ở các bệnh viện
Làm việc ở trung tâm, công ty, …
Làm việc ở các viện nghiên cứu, Sở KH&CN, Sở Tài
nguyên & Môi trường,…
Làm việc ở các trường ĐH-CĐ, PTTH

