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THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Thủ Dầu Một năm học 2019 – 2020 

Chương trình:  

 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Đại học 

Chính quy 

I 
Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, 

- Thí sinh đang học lớp 12 năm học 2019-2020 thuộc các trường THPT hoặc tương đương. 

II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

 Kiến thức: 

- Có kiến thức cơ bản, toàn diện về lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn làm nền tảng cho 

việc tiếp thu kiến thức chuyên ngành. 

- Có khả năng vận dụng tốt tri thức và phương pháp liên ngành, xuyên ngành khoa học xã hội và 

nhân văn làm cơ sở cho việc tiếp thu kiến thức chuyên sâu của chuyên ngành chính trị học.   

- Vận dụng phương pháp luận trong tiếp cận, học tập và nghiên cứu chuyên ngành Chính trị học. 



- Nắm vững, vận dụng hệ thống khái niệm, lý thuyết cơ bản của khoa học chính trị vào một số vấn 

đề lý luận, thực tiễn về chính trị thế giới và chính trị Việt Nam đương đại. 

- Vận dụng vào các lĩnh vực nghề nghiệp như: công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể; các tổ chức 

kinh tế, xã hội; lĩnh vực báo chí, truyền thông; có khả năng phân tích và dự báo chiến lược chính trị; 

giảng dạy, nghiên cứu và học tập khoa học chính trị suốt đời. 

 Kỹ năng: 

- Kỹ năng nghiên cứu, thuyết trình, giảng dạy chính trị; kỹ năng thực hành văn bản chính trị. 

- Kỹ năng thu thập, xử lý tình huống chính trị; kỹ năng hoạch định, phân tích, thực thi và đánh giá 

chính sách; kỹ năng đánh giá và khai thác truyền thông về hoạt động chính trị trong hệ thống chính 

trị, các tổ chức kinh tế - xã hội... 

- Kỹ năng quản lý, lãnh đạo; kỹ năng phân tích, bình luận, dự báo chính trị; Kỹ năng tác nghiệp khi 

tham gia hoạt động trong các tổ chức chính trị - xã hội. 

 Thái độ: 

- Yêu nước, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật. Bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, 

xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

-  Có ý thức, khát vọng học tập và rèn luyện suốt đời. Có thái độ chủ động, tự giác tích cực, trách 

nhiệm, có tinh thần phục vụ cộng đồng, phục vụ nhân loại. 

 Ngoại ngữ:  



- Sinh viên đạt được một trong các điều kiện: TOEFL iBT: 45; TOEIC: 450 (4 kỹ năng) do Viện 

Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ cấp; IELTS: 4.5 do Đại học Cambridge cấp; EPT-UTDM: bậc 3 (45 điểm) 

do Đại học Thủ Dầu Một cấp 

III 

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, sinh 

hoạt cho người học 

- Tư vấn cho sinh viên học tập, thực tập, thực hành, sinh hoạt, các tài liện học tập và nghiên cứu khoa 

học thông qua các học phần mà giảng viên đã giảng dạy. 

- Thực hiện miễn, giảm học phí đúng theo Quy định 

- Liện hệ với các cơ quan, đoàn thể bên ngoài để hỗ trợ sinh viên. 

- Hệ thống thông tin và mạng internet miễn phí trong trường hỗ trợ sinh viên tối đa trong việc học 

- Khuyến khích sinh viên học tập bằng chế độ học bỗng theo quy định của Trường Đại học Thủ Dầu 

Một.  

IV 
Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 

Chương trình đào tạo của ngành Chính trị học được Nhà trường định hướng theo hướng nghiên cứu 

ứng dụng. 

V 

Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

Sau khi ra trường, các cử nhân tiếp tục học tập bậc thạc sĩ, tiến sĩ đúng chuyên ngành Chính trị học, 

Chính trị học phát triển, Chính trị truyền thông; Hồ Chí Minh học…; các chuyên ngành phù hợp như: 

Quản lý nhà nước, Luật, Quan hệ quốc tế, Ngoại giao; Xây dựng Đảng, Lịch sử Đảng, Hành chính 

công… 

VI 
Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

- Làm việc trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị nhà nước từ địa phương đến Trung 

ương như: các Cơ quan Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể chính trị - xã hội (Hội 

phụ nữ, Đoàn thanh niên, Công đoàn, Hội nông dân, Hội luật gia, Hội văn học nghệ thuật…) và sau 

quá trình trải nghiệm có thể trở thành những chính khách, nhà quản lý, nhà lãnh đạo của các cơ quan 

này; 



- Làm việc trong các cơ quan Thông tấn, Báo, Đài Trung ương và địa phương, các Nhà xuất bản; 

- Làm việc trong các Trung tâm Lý luận chính trị, hệ thống Trường Đảng khu vực và Trường chính 

trị của Tỉnh, Thành phố, các Học viện, Trường Đại học, Cao đẳng và các Trường Trung học chuyên 

nghiệp, Dạy nghề trong cả nước; 

- Làm việc trong Trung tâm tư vấn, phân tích chính trị; Tổ chức, tập đoàn kinh tế trong và ngoài 

nước. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


