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THÔNG BÁO 

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

 

Chương trình: Cử nhân Toán 2020-2022 liên thông từ cao đẳng lên đại học 

 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Đại học 

Liên thông 

I 
Điều kiện đăng ký tuyển 

sinh 

Công dân Việt Nam đã tốt nghiệp ngành Cao đẳng sư phạm Toán hoặc các ngành có lien quan 

đến Toán học đáp ứng yêu cầu theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

Đào tạo cử nhân khoa học ngành Toán học có đạo đức nghề nghiệp, nắm vững kiến thức cơ bản và 

chuyên sâu trong lĩnh vực toán học và ứng dụng toán học, đáp ứng các yêu cầu về tri thức, kỹ năng 

toán học và ứng dụng vào các lĩnh vực quản lý và sản xuất và định hướng. Mặt khác sinh viên còn 

được trang bị một số kiến thức chuyên ngành về toán để có học tiếp ở các bậc học cao hơn. 

Ngoại ngữ: Theo qui định về chuẩn đầu ra của trường 

III 

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, sinh 

hoạt cho người học 

Học bổng sinh viên đạt loại khá giỏi; Học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; Học bổng 

doanh nghiệp 

IV 
Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực hiện 
Cử nhân Toán. Thời gian đào tạo: 2 năm 



V 

Khả năng học tập, nâng 

cao trình độ sau khi ra 

trường 

Có thể tiếp tục học tập ở các chương trình đào tạo Sau đại học ngành Toán và các ngành liên 

quan 

 

VI 
Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 

-Làm việc mảng thống kê ở cac cơ quan, doanh nghiệp 

-Giảng dạy ở các cơ sở giáo dục 

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

HIỆU TRƯỞNG 
Đã ký 
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