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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT 

Biểu mẫu 17 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Thủ Dầu Một năm học 2020 – 2021 

Chương trình: Địa lý học 

 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Đại học 

Chính quy 

I 
Điều kiện đăng ký 

tuyển sinh 

Đáp ứng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT ngày 

28/02/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; 

Theo thông báo tuyển sinh số 22/TB-ĐHTDM ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Thủ Dầu Một                                                                    

II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình 

độ ngoại ngữ đạt được 

 Kiến thức 

- Tóm tắt được kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn. 

- Vận dụng được kiến thức nhóm ngành và kiến thức địa lý vào quá trình học tập, nghiên cứu và 

thực hiện các công việc có liên quan đến chuyên ngành địa lý. 

- Phân tích, đánh giá xu hướng biến đổi trong lĩnh vực địa lý du lịch 

 Kỹ năng: 



- Làm việc nhóm trong vai trò là thành viên hay người lãnh đạo một cách hiệu quả để đạt được mục 

tiêu chung. Kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ, giao tiếp đa phương tiệp với nhiều đối tượng khác 

nhau. 

- Vận dụng tư duy biện luận, tư duy hệ thống và kỹ năng giải quyết các tình huống có vấn đề trong 

công việc. 

- Ứng dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học liên ngành. 

- Sử dụng công nghệ thông tin tạo ra các sản phẩm phục học tập, nghiên cứu, định hướng nghề 

nghiệp. Sử dụng thành thạo các kỹ năng đặc thù của lĩnh vực địa lý du lịch. 

 Thái độ: 

- Chấp hành tốt pháp luật, kỹ luật, nội quy. Thể hiện thái độ tích cực, sáng tạo, trách nhiệm với xã 

hội. 

- Thực hiện tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp trong công việc. 

- Thể hiện niềm đam mê, khát vọng phát triển trong học tập và công việc. 

III 

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

- Tư vấn SV học tập, sinh hoạt, nghiên cứu KH thông qua bộ máy GVCN, CVHT 

- Thực hiện miễn giảm học phí theo đúng Quy định 

- Hỗ trợ SV từ các cơ quan đoàn thể trong và ngoài trường.  

- Hệ thống internet miễn phí trong khuôn viên trường, với hệ thống truy cập dữ liệu online và trực 

tiếp tại thư viện… 

IV 

Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực 

hiện 

1. Thời gian đào tạo: 12 học kì 

2. Khối lượng kiến thức toàn khóa 133 tín chỉ 

2.1. Kiến thức giáo dục đại cương: 18 tín chỉ 

2.2. Kiến thức giáo dục liên ngành: 34  tín chỉ  



2.3. Kiến thức giáo dục chuyên ngành: 49 tín chỉ, trong đó: 

2.3.1.  Kiến thức chuyên ngành bắt buộc : 39 tín chỉ  

2.3.2. Kiến thức chuyên ngành tự chọn: 10 tín chỉ  

2.4. Kiến thức điều kiện xét tốt nghiệp: 13 tín chỉ  

2.5. Thực tập tốt nghiệp và Báo cáo tốt nghiệp: 19 tín chỉ  

V 

Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

- Có cơ hội học lên bậc cao hơn  để hoạt động trong lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu chuyên sâu 

VI 
Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

- Làm việc trong các cơ quan nhà nước (Sở  Lao động  –  Thương binh xã hội, Sở Tài nguyên môi 

trường, Sở Khoa học-công nghệ  …), Ủy ban nhân dân các cấp, các Viện, Trung tâm nghiên cứu, 

các dự  án của các tổ chức quốc tế  hoặc phi chính phủ và các công ty, doanh nghiệp kinh tế. 

- Hướng dẫn viên du lịch, nhân viên của các hãng lữ hành, công ty du lịch. 

- Chuyên viên của các cơ quan ban ngành về quản lí nhà nước về hoạt động du lịch (Ban quản lý 

các dự án đầu tư xúc tiến và phát triển du lịch; Phòng Văn hóa Thể thao và Du lịch). 

- Nghiên cứu viên tại các viện nghiên cứu du lịch, các tổ chức và cơ sở đào tạo nhân lực du lịch, 

viện Địa lí, viện Khoa học Xã hội và Nhân văn. 

 

 

 

 

 

 

 



Chương trình: Địa lý học 

 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Liên thông  

Chính quy 

I 
Điều kiện đăng ký 

tuyển sinh 

Đáp ứng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT ngày 

28/02/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

 

II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình 

độ ngoại ngữ đạt được 

 Kiến thức 

- Tóm tắt được kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn. 

- Vận dụng phương pháp luận và phương pháp NCKH làm nền tảng cho việc chiếm lĩnh tri thức, tư 

duy sáng tạo, có khả năng thích ứng với những biến đổi của xã hội.   

- Vận dụng được kiến thức đa ngành, kiến thức về phương pháp nghiên cứu vào việc phương pháp 

nghiên cứu khoa học địa lý. 

- Vận dụng được kiến thức địa lý vào các lĩnh vực nghề nghiệp có liên quan (lĩnh vực du lịch, văn 

phòng, tổ chức phi chính phủ. 

 Kỹ năng: 

- Có kỹ năng giao tiếp và thích ứng xã hội 

- Có kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng giải quyết vấn đề, khả năng phản ánh và phê bình  

- Có kỹ năng học và tự học suốt đời  



- Sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học liên ngành  

- Sử dụng được các phần mềm ứng dụng vào lĩnh vực chuyên ngành. 

- Sử dụng được các phần mềm ứng dụng vào lĩnh vực chuyên ngành. 

- Sử dụng thành thạo các kỹ năng đặc thù của lĩnh vực địa lý du lịch. 

 Thái độ: 

- Có phẩm chất chính trị đạo đức và ý thức tổ chức kỷ luật 

- Người học có thái độ tích cực, sáng tạo, trách nhiệm với xã hội 

- Rèn luyện tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp. 

- Niềm đam mê, khát vọng phát triển trong học tập và công việc. 

III 

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

- Tư vấn SV học tập, sinh hoạt, nghiên cứu KH thông qua bộ máy GVCN, CVHT 

- Thực hiện miễn giảm học phí theo đúng Quy định 

- Hỗ trợ SV từ các cơ quan đoàn thể trong và ngoài trường.  

- Hệ thống internet miễn phí trong khuôn viên trường, với hệ thống truy cập dữ liệu online và trực 

tiếp tại thư viện… 

IV 

Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực 

hiện 

1. Thời gian đào tạo: 4 học kì 

2. Khối lượng kiến thức toàn khóa 70 tín chỉ 

2.1. Kiến thức cơ sở ngành: 19 tín chỉ 

2.2. Kiến thức giáo dục chuyên ngành: 34 tín chỉ, trong đó: 

2.2.1. Kiến thức giáo dục chuyên ngành bắt buộc: 30tín chỉ 

2.2.2.Kiến thức ngành tự chọn: 4 tín chỉ 

2.3. Thực tập tốt nghiệp và Báo cáo tốt nghiệp: 17 tín chỉ 



V 

Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

- Có cơ hội học lên bậc cao hơn  để hoạt động trong lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu chuyên sâu 

VI 
Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

 - Làm việc trong các cơ quan nhà nước (Sở  Lao động  –  Thương binh xã hội, Sở Tài nguyên môi 

trường, Sở Khoa học-công nghệ  …), Ủy ban nhân dân các cấp, các Viện, Trung tâm nghiên cứu, 

các dự  án của các tổ chức quốc tế  hoặc phi chính phủ và các công ty, doanh nghiệp kinh tế. 

- Hướng dẫn viên du lịch, nhân viên của các hãng lữ hành, công ty du lịch. 

 - Chuyên viên của các cơ quan ban ngành về quản lí nhà nước về hoạt động du lịch (Ban quản lý 

các dự án đầu tư xúc tiến và phát triển du lịch; Phòng Văn hóa Thể thao và Du lịch). 

- Nghiên cứu viên tại các viện nghiên cứu du lịch, các tổ chức và cơ sở đào tạo nhân lực du lịch, 

viện Địa lí, viện Khoa học Xã hội và Nhân văn. 

 

  

Bình Dương, ngày ........ tháng  6  năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG 
Đã ký 

 

 

 

 
TS. Nguyễn Quốc Cường 

 

 



 

 


