
Khả năng hỗ trợ sinh viên lựa chọn, thiết kế chương trình học tập riêng … 

Khả năng hỗ trợ sinh viên lựa chọn, thiết kế chương trình học tập riêng để mở rộng năng 
lực và phạm vi hoạt động, làm việc sau khi tốt nghiệp, đáp ứng khả năng thích ứng với sự 
phát triển nghề nghiệp và nâng cao chuyên môn các chương trình đào tạo. 

- Cung cấp chương trình đào tạo cụ thể. 

- Cung cấp lịch trình, thời khóa biểu từng học kỳ, từng năm học, cả khóa học cho sinh viên. 

- Cung cấp đề cương môn học cụ thể. 

- Lịch trình, nội dung các buổi tư vấn trực tiếp của các phòng chức năng, các khoa, giáo viên chủ 
nhiệm, cố vấn học tập. 

- Cung cấp thông tin, nội dung, tiêu chuẩn về các đợt xét tuyển vào các chương trình đào tạo đặc 
biệt của Trường. 

- Cung cấp thông tin về các đối tác liên kết, hợp tác của từng chương trình đào tạo cụ thể của 
Trường. 

- Cung cấp thông tin về các hướng nghiên cứu của từng đơn vị liên quan đến các chương trình 
đào tạo. 

- Cung cấp thông tin về tổ chức, cơ quan có nhu cầu tuyển dụng hàng năm. 

- Tổ chức “Tháng tư vấn việc làm” hàng năm. 

- Cung cấp thông tin và tư vấn cho sinh viên về điều kiện, khả năng, kế hoạch học tập (tạo điều 
kiện cho sinh viên có thể có cơ hội rút ngắn thời gian học tập). 

- Tổ chức học tăng cường tiếng Anh, tăng cường các kỹ năng mềm cho sinh viên. 

- Tổ chức cho sinh viên được trực tiếp góp ý kiến về quá trình giảng dạy của giảng viên: tất cả 
các môn học, tất cả các giảng viên (1 lần/1 học kỳ với các chương trình đào tạo chuẩn và 2 lần/1 
học kỳ với các chương trình đào tạo đặc biệt). 

- Công khai kết quả kiểm tra – đánh giá, kết quả học tập của sinh viên trên cổng thông tin đào tạo 
của Trường. 

- Cung cấp thông tin, hướng dẫn sinh viên tự đăng ký môn học và chủ động kế hoạch học tập cá 
nhân (từ học kỳ II trở đi). 

- Tăng cường và có chính sách khuyến khích các đơn vị tạo điều kiện cho sinh viên được đi thực 
tập thực tế. 



- Tăng cường và khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học. 

- Khuyến khích các đơn vị, các giảng viên tạo điều kiện cho sinh viên tham gia các đề tài nghiên 
cứu khoa học. 

- Khuyến khích và tạo điều kiện cho sinh viên thực tập, làm khóa luận tốt nghiệp tại các cơ quan, 
đơn vị ngoài Trường. 

- Khuyến khích và tạo điều kiện cho sinh viên được đi học tập, làm khóa luận tốt nghiệp, nâng 
cao trình độ, giao lưu, tham gia các hội nghị, hội thảo ở trong và ngoài nước. 

- Liên hệ thường xuyên và khuyến khích sinh viên đã tốt nghiệp tham gia góp ý các môn học, các 
chương trình đào tạo của Trường. 

- Liên hệ thường xuyên với các cựu sinh viên đang công tác, học tập ở nước ngoài để kịp thời có 
những thông tin về các nguồn học bổng, khóa học liên quan đến các chương trình đào tạo của 
Trường. 

 




