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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: GDMN 

 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Đại học 

Chính quy 

I 
Điều kiện đăng 

ký tuyển sinh 
Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương 

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, Hỗ trợ học bổng cho những sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện tốt. Đội ngũ cố vấn học tập chuyên 



hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt 

cho người học 

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 

CT GDMN đã đạt chuẩn kiểm định theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT 

V 

Khả năng học tập, 

nâng cao trình độ 

sau khi ra trường 

Sinh viên có thể tiếp tục học các bậc học cao hơn của chuyên ngành GDMN, Quàn lý giáo dục hoặc 

chuyển đổi sang các ngành gần như Tâm lý học, Giáo dục học,… 

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 chính quy 

I 
Điều kiện đăng 

ký tuyển sinh 
Tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng ngành GDMN 

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 

CT GDMN đã đạt chuẩn kiểm định theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT 

V 

Khả năng học tập, 

nâng cao trình độ 

sau khi ra trường 

Sinh viên có thể tiếp tục học các bậc học cao hơn của chuyên ngành GDMN, Quàn lý giáo dục hoặc 

chuyển đổi sang các ngành gần như Tâm lý học, Giáo dục học,… 

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 
Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương 

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 

CT GDMN đã đạt chuẩn kiểm định theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT 

V 

Khả năng học tập, 

nâng cao trình độ 

sau khi ra trường 

Sinh viên có thể tiếp tục học các bậc học cao hơn của chuyên ngành GDMN, Quàn lý giáo dục hoặc 

chuyển đổi sang các ngành gần như Tâm lý học, Giáo dục học,… 

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,… 

 

 

  

 


