
         UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG 

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 2021 – 2022 

Chương trình: Giáo dục Mầm non 

 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Đại học 

Chính quy 

I 

Điều kiện đăng ký 

tuyển sinh 

Đảm bảo về: 

- Ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu của xã hội và người học; phù hợp với yêu cầu nguồn nhân lực 

cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Bình Dương, vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Tên ngành  đào 

tạo đúng theo quy định. 

- Có đủ đội ngũ cán bộ theo quy định (có 11 giảng viên với 1 TS và 10 ThS trong đó có 1 NCS). 

- Có đủ cơ sở vất chất, thư viện, giáo trình và trang thiết bị phòng thí nghiệm theo quy định. 

- CTĐT đảm bảo các yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo. 

II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình 

độ ngoại ngữ đạt được 

PO1: Vận dụng các kiến thức khoa học vào công tác chăm sóc giáo dục trẻ. 

PO2: Thể hiện năng lực giao tiếp, làm việc nhóm, năng lực thực hành nghề nghiệp 



PO3: Thể hiện năng lực tư duy và học tập suốt đời 

PO4. Thực hiện tốt trách nhiệm của công dân đối với xã hội, có đạo đức và thái độ chuẩn mực đối với 

nghề nghiệp. 

Ngoại ngữ: Tiếng Anh (B1 theo khung châu Âu); tiếng Trung Quốc (B1 theo khung châu Âu); tiếng 

Pháp (B1 theo khung châu Âu). 

III 

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người 

học 

Hỗ trợ học bổng cho sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện tốt.  

Hỗ trợ vay vốn sinh viên theo quy định của Nhà nước. 

Đội ngũ cố vấn học tập chuyên nghiệp luôn đồng hành cùng sinh viên để kịp thời hỗ trợ và tư vấn giúp 

sinh viên định hướng tốt trong quá trình học tập. Môi trường xanh, sạch đẹp, cơ sở vật chất mới, hiện 

đại đáp ứng tốt cho quá trình học tập, rèn luyện của sinh viên. Đặc biệt, nhà trường miễn học phí cho 

tất cả sinh viên chuyên ngành GDMN và có chính sách hỗ trợ cho những sinh viên là con thương binh, 

liệt sĩ, hoặc có sổ hộ nghèo. Sức khỏe sinh viên khi tham gia học được theo dõi thừng xuyên và khám 

phát thuốc miên phí cho sinh viên. 

IV 

Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực 

hiện 

Thời gian đào tạo: 12 học kỳ 

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 133 Tín chỉ 

Đào tạo 2 giai đoạn: 

Giai đoạn 1: Kiến thức giáo dục đại cương và Kiến thức cơ sở liên ngành 

Giai đoạn 2: Kiến thức chuyên ngành và Thực tập, thực tế và làm khóa luận/báo cáo tốt nghiệp. 



V 

Khả năng học tập, 

nâng cao trình độ sau 

khi ra trường 

Sau khi tốt nghiệp, Cử nhân GDMN sinh viên có đủ điều kiện và cơ hội tiếp tục học các bậc học cao 

hơn (thạc sĩ, tiến sĩ) các chuyên ngành thuộc lĩnh vực: GDMN, Quàn lý giáo dục, Tâm lý học, Giáo 

dục học,… ở các cơ sở đào tạo trên cả nước và nước ngoài. 

VI 
Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

Giáo viên mầm non tại các trường Mầm non. 

Quản lý các cơ sở giáo dục mầm non. 

Chuyên viên tại các Phòng/Sở Giáo dục và Đào tạo, các trung tâm giáo dục, công ty giáo dục,.. 

 Tương tự  Liên thông Trung cấp lên Đại học 

I 

Điều kiện đăng ký 

tuyển sinh 

Đảm bảo về: 

- Ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu của xã hội và người học; phù hợp với yêu cầu nguồn nhân lực 

cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Bình Dương, vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Tên ngành  đào 

tạo đúng theo quy định. 

- Có đủ đội ngũ cán bộ theo quy định (có 11 giảng viên với 1 TS và 10 ThS trong đó có 1 NCS). 

- Có đủ cơ sở vất chất, thư viện, giáo trình và trang thiết bị phòng thí nghiệm theo quy định. 

CTĐT đảm bảo các yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo. 

II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình 

độ ngoại ngữ đạt được 

PO1: Vận dụng các kiến thức khoa học vào công tác chăm sóc giáo dục trẻ. 

PO2: Thể hiện năng lực giao tiếp, làm việc nhóm, năng lực thực hành nghề nghiệp 

PO3: Thể hiện năng lực tư duy và học tập suốt đời 

PO4. Thực hiện tốt trách nhiệm của công dân đối với xã hội, có đạo đức và thái độ chuẩn mực đối với 



nghề nghiệp. 

Ngoại ngữ: đạt 40 điểm trở lên theo chứng chỉ EPT-TDMU; CPT-TDMU; FPT-TDMU 

III 

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người 

học 

Đội ngũ cố vấn học tập chuyên nghiệp luôn đồng hành cùng sinh viên để kịp thời hỗ trợ và tư vấn giúp 

sinh viên định hướng tốt trong quá trình học tập. Môi trường xanh, sạch đẹp, cơ sở vật chất mới, hiện 

đại đáp ứng tốt cho quá trình học tập, rèn luyện của sinh viên. Sức khỏe sinh viên khi tham gia học 

được theo dõi thừng xuyên và khám phát thuốc miên phí cho sinh viên. 

IV 

Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực 

hiện 

Thời gian đào tạo: 6 học kỳ 

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 80 Tín chỉ 

V 

Khả năng học tập, 

nâng cao trình độ sau 

khi ra trường 

Sau khi tốt nghiệp, Cử nhân GDMN sinh viên có đủ điều kiện và cơ hội tiếp tục học các bậc học cao 

hơn (thạc sĩ, tiến sĩ) các chuyên ngành thuộc lĩnh vực: GDMN, Quàn lý giáo dục, Tâm lý học, Giáo 

dục học,… ở các cơ sở đào tạo trên cả nước và nước ngoài. 

VI 
Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

Giáo viên mầm non tại các trường Mầm non 

Quản lý các cơ sở giáo dục mầm non 

Chuyên viên tại các Phòng/Sở Giáo dục và Đào tạo, các trung tâm giáo dục, công ty giáo dục,… 

 Tương tự  Liên thông Cao đẳng lên Đại học 

I 

Điều kiện đăng ký 

tuyển sinh 
Đảm bảo về: 



- Ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu của xã hội và người học; phù hợp với yêu cầu nguồn nhân lực 

cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Bình Dương, vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Tên ngành  đào 

tạo đúng theo quy định. 

- Có đủ đội ngũ cán bộ theo quy định (có 11 giảng viên với 1 TS và 10 ThS trong đó có 1 NCS). 

- Có đủ cơ sở vất chất, thư viện, giáo trình và trang thiết bị phòng thí nghiệm theo quy định. 

CTĐT đảm bảo các yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo. 

II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình 

độ ngoại ngữ đạt được 

PO1: Vận dụng các kiến thức khoa học vào công tác chăm sóc giáo dục trẻ. 

PO2: Thể hiện năng lực giao tiếp, làm việc nhóm, năng lực thực hành nghề nghiệp 

PO3: Thể hiện năng lực tư duy và học tập suốt đời 

PO4. Thực hiện tốt trách nhiệm của công dân đối với xã hội, có đạo đức và thái độ chuẩn mực đối với 

nghề nghiệp. 

Ngoại ngữ: đạt 40 điểm trở lên theo chứng chỉ EPT-TDMU; CPT-TDMU; FPT-TDMU 

III 

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người 

học 

Đội ngũ cố vấn học tập chuyên nghiệp luôn đồng hành cùng sinh viên để kịp thời hỗ trợ và tư vấn giúp 

sinh viên định hướng tốt trong quá trình học tập. Môi trường xanh, sạch đẹp, cơ sở vật chất mới, hiện 

đại đáp ứng tốt cho quá trình học tập, rèn luyện của sinh viên. Sức khỏe sinh viên khi tham gia học 

được theo dõi thừng xuyên và khám phát thuốc miên phí cho sinh viên. 

IV 

Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực 

hiện 

Thời gian đào tạo: 6 học kỳ 

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 70 Tín chỉ 



V 

Khả năng học tập, 

nâng cao trình độ sau 

khi ra trường 

Sau khi tốt nghiệp, Cử nhân GDMN sinh viên có đủ điều kiện và cơ hội tiếp tục học các bậc học cao 

hơn (thạc sĩ, tiến sĩ) các chuyên ngành thuộc lĩnh vực: GDMN, Quàn lý giáo dục, Tâm lý học, Giáo 

dục học,… ở các cơ sở đào tạo trên cả nước và nước ngoài. 

VI 
Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

Giáo viên mầm non tại các trường Mầm non 

Quản lý các cơ sở giáo dục mầm non 

Chuyên viên tại các Phòng/Sở Giáo dục và Đào tạo, các trung tâm giáo dục, công ty giáo dục,… 

 Tương tự Vừa làm vừa học  

I 

Điều kiện đăng ký 

tuyển sinh 

Đảm bảo về: 

- Ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu của xã hội và người học; phù hợp với yêu cầu nguồn nhân lực 

cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Bình Dương, vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Tên ngành  đào 

tạo đúng theo quy định. 

- Có đủ đội ngũ cán bộ theo quy định (có 11 giảng viên với 1 TS và 10 ThS trong đó có 1 NCS). 

- Có đủ cơ sở vất chất, thư viện, giáo trình và trang thiết bị phòng thí nghiệm theo quy định. 

CTĐT đảm bảo các yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo. 

II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình 

độ ngoại ngữ đạt được 

PO1: Vận dụng các kiến thức khoa học vào công tác chăm sóc giáo dục trẻ. 

PO2: Thể hiện năng lực giao tiếp, làm việc nhóm, năng lực thực hành nghề nghiệp 

PO3: Thể hiện năng lực tư duy và học tập suốt đời 

PO4. Thực hiện tốt trách nhiệm của công dân đối với xã hội, có đạo đức và thái độ chuẩn mực đối với 



nghề nghiệp. 

Ngoại ngữ: đạt 40 điểm trở lên theo chứng chỉ EPT-TDMU; CPT-TDMU; FPT-TDMU 

III 

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người 

học 

Đội ngũ cố vấn học tập chuyên nghiệp luôn đồng hành cùng sinh viên để kịp thời hỗ trợ và tư vấn giúp 

sinh viên định hướng tốt trong quá trình học tập. Môi trường xanh, sạch đẹp, cơ sở vật chất mới, hiện 

đại đáp ứng tốt cho quá trình học tập, rèn luyện của sinh viên. Sức khỏe sinh viên khi tham gia học 

được theo dõi thừng xuyên và khám phát thuốc miễn phí cho sinh viên. 

IV 

Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực 

hiện 

Thời gian đào tạo: 12 học kỳ 

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 120 Tín chỉ 

V 

Khả năng học tập, 

nâng cao trình độ sau 

khi ra trường 

Sau khi tốt nghiệp, Cử nhân GDMN sinh viên có đủ điều kiện và cơ hội tiếp tục học các bậc học cao 

hơn (thạc sĩ, tiến sĩ) các chuyên ngành thuộc lĩnh vực: GDMN, Quàn lý giáo dục, Tâm lý học, Giáo 

dục học,… ở các cơ sở đào tạo trên cả nước và nước ngoài. 

VI 
Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

Giáo viên mầm non tại các trường Mầm non 

Quản lý các cơ sở giáo dục mầm non 

Chuyên viên tại các Phòng/Sở Giáo dục và Đào tạo, các trung tâm giáo dục, công ty giáo dục,… 

 

 

 

 

 

Bình Dương, ngày 05 tháng 4 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

TS. Nguyễn Quốc Cường 


