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Hệ đào tạo: Chính quy
Bậc:

 Đại học

 Cao đẳng

Ngành: Toán học
Nội dung

STT
I

Điều kiện tuyển sinh

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 ...)

 Thi tuyển








IV

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









V

Yêu cầu về thái độ
học tập của người học





 Xét tuyển

Có đầy đủ phòng học, trang thiết bị, thư viện phục vụ
người học theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Tổ chức buổi giới thiệu khoa, mục tiêu đào tạo, chương
trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp, điều kiện dự thi kết thúc
từng học phần hoặc môn học và các văn bản có liên quan
khác cho sinh viên năm thứ nhất mới nhập học.
Tổ chức buổi hướng dẫn phương pháp học tập cho sinh
viên năm thứ nhất.
Tổ chức buổi giới thiệu chuyên ngành cho sinh viên năm
thứ hai chuẩn bị vào giai đoạn chuyên ngành để nắm rõ các
chuyên ngành đào tạo của khoa, giúp sinh viên có định
hướng học tập đúng đắn.
Tổ chức các buổi giới thiệu việc làm (kết hợp với các công
ty và cơ quan bên ngoài).
Đoàn TN và Hội SV khoa thường xuyên tổ chức các hoạt
động phong trào, các câu lạc bộ học thuật, các hoạt động
văn hoá, văn nghệ, thể thao, … cho sinh viên.
Thực hiện các chế độ chính sách kịp thời, thỏa đáng cho
sinh viên
Các vấn đề như học bổng khuyến khích học tập, học bổng
tài trợ, các khoản trợ cấp khác đều được thực hiện công
khai, dân chủ, đúng đối tượng.
Có năng lực nhất định theo quy định.
Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức kỷ luật và đạo đức.
Có tư duy sáng tạo, thái độ học tập tốt, có trách nhiệm với

VI

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

VII

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

cộng đồng và xã hội.
 Có sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu và bảo vệ Tổ quốc.
Về kiến thức
 Có những kiến thức cơ bản của toán học hiện đại, toán học
ứng dụng và một số kiến thức chuyên ngành về toán.
 Nắm vững các phương pháp nghiên cứu khoa học trong
lĩnh vực toán học và tin học.
Về kỹ năng
 Có khả năng tư duy toán học.
 Có khả năng vận dụng những thành tựu mới trong lĩnh vực
chuyên môn, nghiệp vụ của mình vào thực tiễn công việc.
 Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
 Có khả năng sử dụng một ngoại ngữ trong giao tiếp cơ bản,
có thể đọc và dịch được tài liệu chuyên ngành.
Về thái độ
 Có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt.
 Có lối sống lành mạnh, văn minh.
 Có tinh thần tự học, tự cập nhật kiến thức.
 Có ý thức làm việc độc lập, sáng tạo và nghiêm túc.
 Có tinh thần đoàn kết, hợp tác.
 Có thể học lên bậc cao hơn (cao học, tiến sĩ) ở nước ngoài
(với nhiều học bổng tại Mỹ, Pháp, Ý, Nhật, Hàn quốc…).
 Có thể học lên bậc cao hơn (cao học, tiến sĩ) ở trong nước.
 Làm công tác giảng dạy môn Toán, Tin học ở các trường
THPT, các trường cao đẳng, đại học.
 Làm công tác nghiên cứu tại các viện nghiên cứu toán học,
CNTT, cơ học, ….
 Làm việc tại các công ty tin học, bảo hiểm, ngân hàng, các
quỹ đầu tư, các tổ chức tài chính, cá chức thống kê, các
doanh nghiệp có ứng dụng Toán học và tin học, …

