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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









 Xét tuyển

Sinh viên được học ở 2 cơ sở của Trường, được xây
dựng rất khang trang và hiện đại.
Cơ sở vật chất đáp ứng được nhu cầu học tập của sinh
viên, phòng học và các trang thiết bị phục vụ học tập đầy
đủ.
Hệ thống thư viện của trường ĐH KHTN và thư viện
Trung Tâm ĐHQG đáp ứng được nhu cầu tham khảo tài
liệu sách báo và các tạp chí khoa học (in và điện tử).
Hiện Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ Thuật có các phòng thí
nghiệm đại cương, các phòng thí nghiệm chuyên ngành,
các phòng máy tính đáp ứng được nhu cầu học tập và
nghiên cứu của sinh viên.
Ban chủ nhiệm Khoa hiện có 2 thầy làm trợ lý học tập
giúp đỡ các em sinh viên trong quá trình học tập: đăng
ký học phần, thi cử….
Khoa tổ chức trao nhiều học bổng cho các em sinh viên
học giỏi cũng như các em có hoàn cảnh khó khăn, các
nguồn học bổng từ các nhà tài trợ, các anh chị cựu sinh
viên, từ các thầy cô…
Công khai các thông tin về Khoa và các địa chỉ email
của tất cả thầy cô trong Khoa để sinh viên có thể liên lạc
khi cần thiết.
BCN Khoa luôn có lịch tiếp sinh viên trong các buổi
chiều hàng ngày trong tuần.
Đoàn thanh niên và BCN Khoa thường xuyên tổ chức
các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên.
Thường xuyên tổ chức các buổi seminar học thuật, các
hội nghị khoa học do các GS và chuyên gia trong và
ngoài nước báo cáo.





V

Yêu cầu về thái độ
học tập của người học





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






Hàng năm tổ chức cuộc thi học thuật Bigbang thu hút sự
tham gia của sinh viên nhiều trường đại học trong thành
phố.
Sinh viên cần có sự siêng năng và chủ động trong việc
học tập và nghiên cứu.
Có đạo đức, tôn trọng thầy cô, bạn bè. Phấn đấu trở
thành người trí thức cho xã hội.
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ nắm vững được các kiến
thức căn bản và chuyên sâu của chuyên ngành mà mình
theo đuổi.
Giỏi thực hành, có tư duy sáng tạo, có thể tự giải quyết
các vấn đề trong tương lai.
Tạo thói quen tự học tập và học tập suốt đời.
Sinh viên có thể đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên
ngành, có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, và phấn đấu đạt
được ngưỡng tiếng Anh tốt để có thể học sau đại học ở
nước ngoài.
Tùy vào từng chuyên ngành và sinh viên có thể làm việc
với các công ty tương ứng.
Sinh viên ó thể đi dạy tại các trường đại học, cao đẳng
và các trường trung học phổ thông.
Làm việc trong các viện nghiên cứu.
Có thể tiếp tục học ThS và NCS trong và ngoài nước.

