UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Thủ Dầu Một năm học 2020 -2021
II. Các ngành đào tạo thạc sĩ: 11 ngành
1. Ngành Lịch sử Việt Nam
Trình độ đào tạo
STT

Nội dung
Thạc sĩ

I

Điều kiện đăng ký tuyển sinh

Thực hiện theo quy định tại Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ giáo
dục và Đào tạo ban hành ngày 15/5/2014;
Theo Thông báo tuyển sinh số 07/TB-ĐHTDM ngày 17/01/2020 và Thông báo số
44/TB-ĐHTDM ngày 08/7/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một.
Ban hành theo Quyết định số 996/QĐ-ĐHTDM ngày 14/7/2020 của Hiệu trưởng
trường ĐHTDM. Cụ thể:

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái
độ và trình độ ngoại ngữ đạt được

1. Kiến thức
Trang bị, bổ sung và nâng cao các kiến thức cơ bản của khoa học lịch sử, các kiến thức
chuyên sâu và cập nhật về Lịch sử Việt Nam. Trang bị phương pháp nghiên cứu khoa học
làm cơ sở cho việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn.
Vận dụng kiến thức lịch sử một cách hệ thống và chuyên sâu để đảm nhận được công
việc nghiên cứu và giảng dạy lịch sử.
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2. Kỹ năng
Sau khi hoàn tất chương trình đào tạo, người học có khả năng phát hiện và độc lập giải
quyết các vấn đề Lịch sử Việt Nam và khoa học lịch sử nói chung; có khả năng dẫn dắt
chuyên môn để giải quyết các vấn đề thuộc chuyên ngành đào tạo.
Phát triển các kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp: có kỹ năng lập luận khoa học, tư duy
hệ thống, kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin; sử dụng những thành
tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực được
đào tạo; có năng lực ứng dụng và dẫn dắt chuyên môn trong xử lý những vấn đề quy mô
địa phương, dân tộc.
3. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm
Hình thành phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật; có ý thức phục vụ cộng
đồng; sở hữu được một hệ thống các giá trị đạo đức nghề nghiệp, tác phong chuyên nghiệp.
4. Trình độ Ngoại ngữ
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; của Trường Đại học Thủ Dầu Một.
Học viên được sử dụng các trang thiết bị phục vụ học tập và nghiên cứu tại trường: sử
Các chính sách, hoạt động hỗ trợ dụng nguồn tài nguyên trong thư viện, tham gia các ngày hội nghiên cứu khoa học dành
III
học tập, sinh hoạt cho người học
cho bậc cao học của Nhà trường, tham gia viết bài nghiên cứu khóa học đăng trên trang
thông tin khoa học và trang tạp chí TDMU.
IV

Chương trình đào tạo mà nhà
trường thực hiện

Chương trình đào tạo được tổ chức đào tạo theo định hướng nghiên cứu ứng dụng.

V

Khả năng học tập, nâng cao trình
độ sau khi ra trường

Học viên có thể học tiếp lên bậc học cao hơn sau khi tốt nghiệp
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Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử Việt Nam theo Khung Chương trình đào
tạo thạc sỹ ngành Lịch sử Việt Nam theo định hướng ứng dụng của trường Đại học Thủ Dầu
Một, học viên có khả năng nghiên cứu khoa học, chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học cấp
cơ sở, cấp Tỉnh, cấp Bộ và cấp Nhà Nước; có thể tiếp tục làm nghiên cứu sinh và học tập đạt
VI Vị trí làm sau khi tốt nghiệp

học vị Tiến sĩ chuyên ngành Lịch sử Việt Nam; có khả năng giảng dạy Lịch sử ở các trường
trung học chuyên nghiệp, trường cao đẳng, đại học; làm công tác quản lý hoặc chuyên viên ở
các cơ quan quản lý giáo dục, quản lý văn hóa, hành chính hoặc làm công tác tuyên giáo; có
thể giữ các cương vị cán bộ chủ chốt ở các cơ quan Đảng, Ban – ngành, đoàn thể...từ Trung
ương đến địa phương.

2. Ngành Kế toán
Trình độ đào tạo
STT

Nội dung
Thạc sĩ
Thực hiện theo quy định tại Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ giáo

I

Điều kiện đăng ký tuyển sinh

dục và Đào tạo ban hành ngày 15/5/2014;
Theo Thông báo tuyển sinh số 07/TB-ĐHTDM ngày 17/01/2020 và Thông báo số
44/TB-ĐHTDM ngày 08/7/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một.

II

Ban hành theo Quyết định số 996/QĐ-ĐHTDM ngày 14/7/2020 của Hiệu trưởng Trường
Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái
Đại học Thủ Dầu Một. Cụ thể:
độ và trình độ ngoại ngữ đạt được
1. Kiến thức
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Đào tạo nguồn lực ngành kế toán có trình độ kiến thức chuyên sâu, có kỹ năng phân tích,
đánh giá, tổng hợp các vấn đề, có năng lực giải quyết các vấn đề thực tiễn công việc phát
sinh tại các cơ quan, đơn vị.
2. Kỹ năng
Người học nắm vững kiến thức và phương pháp nghiên cứu khoa học, vận dụng thành
thạo công cụ thống kê trong phân tích các mô hình kinh tế áp dụng trong lĩnh vực kế toán,
kiểm toán.
3. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm
Có đạo đức nghề nghiệp, đạo đức trách nhiệm xã hội, tuân thủ đúng đường lối chính
sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
4. Trình độ Ngoại ngữ
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; của Trường Đại học Thủ Dầu Một.
Học viên được sử dụng các trang thiết bị phục vụ học tập và nghiên cứu tại trường: sử
III

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ dụng nguồn tài nguyên trong thư viện, tham gia các ngày hội nghiên cứu khoa học dành
học tập, sinh hoạt cho người học cho bậc cao học của Nhà trường, tham gia viết bài nghiên cứu khóa học đăng trên trang
thông tin khoa học và trang tạp chí TDMU.

IV

Chương trình đào tạo mà nhà
trường thực hiện

Chương trình đào tạo được tổ chức đào tạo theo định hướng nghiên cứu ứng dụng.

V

Khả năng học tập, nâng cao trình
độ sau khi ra trường

Học viên có thể học tiếp lên bậc học cao hơn sau khi tốt nghiệp
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Chuyên gia hoạch định, phân tích và tư vấn chính sách về các hoạt động liên quan tới
lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính, thuế, làm việc tại các tập đoàn, tổng công ty, công ty
các tổ chức kinh tế xã hội từ trung ương đến địa phương
Chuyên viên kế toán về phân tích, quản trị tài chính và kiểm soát nội bộ của các doanh
VI Vị trí làm sau khi tốt nghiệp

nghiệp, các tập đoàn kinh tế.
Có khả năng quản lý tại các cơ quan quản lý nhà nước hay giám đốc tài chính tại các
doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế.
Có khả năng tham gia giảng dạy chuyên ngành kế toán trong các cơ sở giáo dục.

3. Ngành Quản lý Giáo dục
Trình độ đào tạo
STT

Nội dung
Thạc sĩ
Thực hiện theo quy định tại Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ giáo

I

Điều kiện đăng ký tuyển sinh

dục và Đào tạo ban hành ngày 15/5/2014;
Theo Thông báo tuyển sinh số 07/TB-ĐHTDM ngày 17/01/2020 và Thông báo số
44/TB-ĐHTDM ngày 08/7/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một.
Ban hành theo Quyết định số 996/QĐ-ĐHTDM ngày 14/7/2020 của Hiệu trưởng

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái Trường Đại học Thủ Dầu Một. Cụ thể:
độ và trình độ ngoại ngữ đạt được
1. Kiến thức
Có hệ thống kiến thức hiện đại, chuyên sâu và thiết thực về quản lý giáo dục, quản lý
5

cơ sở giáo dục; có tư duy phản biện, trách nhiệm xã hội, làm chủ kiến thức để thành công
trong bối cảnh đổi mới giáo dục và cách mạng công nghiệp 4.0.
2. Kỹ năng
- Vận dụng sáng tạo các kiến thức chuyên môn về khoa học quản lý giáo dục, tâm lý
học quản lý, giáo dục học, phương pháp nghiên cứu khoa học… để thực hiện công tác quản
lý, giảng dạy và nghiên cứu có hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển giáo dục của vùng
Đông Nam Bộ cũng như cả nước.
3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Sử dụng một trong các ngoại ngữ để tìm kiếm và đọc hiểu tài liệu trong nghiên cứu
và học tập. Năng lực nghiên cứu độc lập, tự chủ và tự chịu trách nhiệm với công việc và
trách nhiệm với xã hội, đóng góp vào thành công của sự nghiệp đổi mới giáo dục, đem lại
lợi ích cho cộng đồng.
4. Trình độ Ngoại ngữ
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; của Trường Đại học Thủ Dầu Một.
Học viên được sử dụng các trang thiết bị phục vụ học tập và nghiên cứu tại trường: sử
III

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ dụng nguồn tài nguyên trong thư viện, tham gia các ngày hội nghiên cứu khoa học dành
học tập, sinh hoạt cho người học cho học viên cao học và giảng viên trẻ của Nhà trường, tham gia viết bài nghiên cứu khóa
học đăng trên trang thông tin khoa học và trang tạp chí TDMU.

IV

Chương trình đào tạo mà nhà
trường thực hiện

Chương trình đào tạo được tổ chức đào tạo theo định hướng nghiên cứu ứng dụng.
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Học viên có thể tiếp tục học nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản lý giáo dục hoặc
Khả năng học tập, nâng cao trình
độ sau khi ra trường
Giáo dục học sau khi tốt nghiệp

V

Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng đáp ứng yêu cầu công việc tại các vị trí sau:
VI Vị trí làm sau khi tốt nghiệp

Hiệu Trưởng, giám đốc và cán bộ quản lý các Trường, các Trung tâm, Cơ sở giáo dục.

3. Ngành Văn học Việt Nam
Trình độ đào tạo
STT

Nội dung
Thạc sĩ
Thực hiện theo quy định tại Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ giáo

I

Điều kiện đăng ký tuyển sinh

dục và Đào tạo ban hành ngày 15/5/2014;
Theo Thông báo tuyển sinh số 07/TB-ĐHTDM ngày 17/01/2020 và Thông báo số
44/TB-ĐHTDM ngày 08/7/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một.
Ban hành theo Quyết định số 996/QĐ-ĐHTDM ngày 14/7/2020 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

1. Kiến thức
Làm chủ kiến thức chuyên ngành Văn học Việt Nam, có thể đảm nhiệm công việc của
chuyên gia trong lĩnh vực được đào tạo; có tư duy phản biện; có kiến thức lý thuyết chuyên
sâu để có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ; có kiến thức
tổng hợp liên quan đến lĩnh vực được đào tạo và những lĩnh vực gần khác liên quan; phục vụ
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hiệu quả cho sự phát triển bền vững của tổ chức, xã hội trong bối cảnh cách mạng công
nghiệp lần thứ 4.
2. Kỹ năng
Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp, không thường xuyên xảy ra, không có tính
quy luật, khó dự báo; có kỹ năng nghiên cứu độc lập để phát triển và thử nghiệm những giải
pháp mới, phát triển các công nghệ mới trong lĩnh vực được đào tạo; khả năng quản lý, đánh
giá, cải tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động nghề nghiệp; khả năng toàn diện lãnh đạo các
nhóm, các dự án một cách có hiệu quả trong trong bối cảnh toàn cầu hóa và tinh thần khởi
nghiệp.
Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được một báo cáo hay bài phát biểu về hầu hết
các chủ đề trong công việc liên quan đến chuyên ngành Văn học Việt Nam; có thể diễn đạt
bằng ngoại ngữ trong hầu hết các tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết báo cáo
liên quan đến công việc chuyên môn; có thể trình bày rõ ràng các ý kiến và phản biện một
vấn đề chuyên môn bằng ngoại ngữ;
3. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm
Có tư duy đổi mới, năng lực nghề nghiệp, khả năng dẫn dắt chuyên môn và khát vọng
học tập suốt đời để thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao và đưa ra
được những sáng kiến có giá trị, những kết luận mang tính chuyên gia về các vấn đề của
chuyên môn, nghiệp vụ; tích cực đóng góp cho sự phát triển của ngành Văn học Việt Nam,
lợi ích xã hội và cộng đồng; thực hiện trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp.
4. Trình độ Ngoại ngữ
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Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; của Trường Đại học Thủ Dầu Một.
Học viên được sử dụng các trang thiết bị phục vụ học tập và nghiên cứu tại trường: sử
Các chính sách, hoạt động hỗ trợ
học tập, sinh hoạt cho người học

III

dụng nguồn tài nguyên trong thư viện, tham gia các ngày hội nghiên cứu khoa học dành
cho bậc cao học của Nhà trường, tham gia viết bài nghiên cứu khóa học đăng trên trang
thông tin khoa học và trang tạp chí TDMU.

IV

Chương trình đào tạo mà nhà
trường thực hiện

Chương trình đào tạo được tổ chức đào tạo theo định hướng nghiên cứu ứng dụng.

V

Khả năng học tập, nâng cao trình
độ sau khi ra trường

Học viên có thể học tiếp lên bậc học cao hơn sau khi tốt nghiệp
Có thể là ứng viên chương trình đào tạo tiến sĩ các chuyên ngành đúng, hoặc chuyên ngành

VI Vị trí làm sau khi tốt nghiệp

gần như: Ngôn ngữ Việt Nam, Lý luận văn học, Văn hóa học, Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam.

5. Ngành Hệ thống Thông tin
Trình độ đào tạo
STT

Nội dung
Thạc sĩ
Thực hiện theo quy định tại Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ

I

Điều kiện đăng ký tuyển sinh

giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 15/5/2014;
Theo Thông báo tuyển sinh số 07/TB-ĐHTDM ngày 17/01/2020 và Thông báo số
44/TB-ĐHTDM ngày 08/7/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một.
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Ban hành theo Quyết định số 996/QĐ-ĐHTDM ngày 14/7/2020 của Hiệu trưởng Trường
Đại học Thủ Dầu Một. Cụ thể:
1. Kiến thức
Áp dụng các kiến thức toán học và thống kê vào ngành Hệ thống thông tin.
Áp dụng các kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành và liên ngành có liên quan để phân
tích, đánh giá, chọn lựa các phương pháp giải quyết thích hợp cho các vấn đề trong các hệ
thống thông tin.
Thiết kế quy trình, mô hình, thuật toán giải quyết các vấn đề đáp ứng yêu cầu đặt ra.
2. Kỹ năng

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái
độ và trình độ ngoại ngữ đạt được

2.1. Kỹ năng chung
Áp dụng tư duy biện luận, sáng tạo và kỹ năng nghiên cứu liên quan đến các vấn đề của
hệ thống thông tin một cách có hiệu quả.
Tham gia nhóm dự án với vài trò thành viên hay người lãnh đạo trong bối cảnh toàn cầu
hóa.
Giao tiếp hiệu quả với các bên liên quan trong - ngoài nước bằng đa phương tiện.
2.1. Kỹ năng chuyên môn
Sử dụng thành thạo các công cụ và kỹ thuật đương đại trong ngành Hệ thống thông tin.
Nghiên cứu phát triển các giải pháp phù hợp với các vấn đề thực tế cũng như phân tích
và diễn giải dữ liệu.
3. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm
Nhận thức về trách nhiệm công dân và đạo đức nghề nghiệp.
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Thể hiện ý chí khởi nghiệp và học tập suốt đời nhằm đáp ứng cuộc cách mạng công
nghiệp lần thứ 4.
4. Trình độ Ngoại ngữ
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; của Trường Đại học Thủ Dầu Một.
Học viên được sử dụng các trang thiết bị phục vụ học tập và nghiên cứu tại trường: sử
III

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ
học tập, sinh hoạt cho người học

dụng nguồn tài nguyên trong thư viện, tham gia các ngày hội nghiên cứu khoa học dành
cho bậc cao học của Nhà trường, tham gia viết bài nghiên cứu khóa học đăng trên trang
thông tin khoa học trong và ngoài nước…

IV

Chương trình đào tạo mà nhà
trường thực hiện

Chương trình đào tạo được tổ chức đào tạo theo định hướng nghiên cứu ứng dụng.

V

Khả năng học tập, nâng cao trình
độ sau khi ra trường

Học viên có thể học tiếp lên bậc học cao hơn sau khi tốt nghiệp
Chuyên viên phân tích, thiết kế cài đặt, bảo trì các dự án công nghệ thông tin đáp ứng
nhu cầu ứng dụng khác nhau của cơ quan và doanh nghiệp( hành chính sự nghiệp, ngân
hàng, viễn thông, hàng không, xây dựng…)
Cán bộ nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin ở các Viện, Trung tâm, cơ

VI Vị trí làm sau khi tốt nghiệp

quan nghiên cứu của các Bộ, ngành các trường đại học, cao đẳng. Giảng dạy công nghệ
thông tin tại các trường đại học cao đẳng.
Giám đốc thông tin(CIO), cán bộ quản lý dự án, quản trị viên cơ sở dữ liệu, chuyên gia
phân tích dữ liệu
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Chuyên viên lập dự án, hoạch định chính sách phát triển CNTT hoặc một lập trình viên
trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong và ngoài nước, các công ty tư vấn để
xuất giải pháp xây dựng bảo trì các dự án công nghệ thông tin.

6. Ngành Ngôn ngữ Anh
Trình độ đào tạo
STT

Nội dung
Thạc sĩ
Thực hiện theo quy định tại Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ giáo

I

Điều kiện đăng ký tuyển sinh

dục và Đào tạo ban hành ngày 15/5/2014;
Theo Thông báo tuyển sinh số 07/TB-ĐHTDM ngày 17/01/2020 và Thông báo số
44/TB-ĐHTDM ngày 08/7/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một.
Ban hành theo Quyết định số 996/QĐ-ĐHTDM ngày 14/7/2020 của Hiệu trưởng Trường
Đại học Thủ Dầu Một. Cụ thể:
1. Kiến thức

II

Nâng cao kỹ năng phân tích, đánh giá trong ngôn ngữ và giao tiếp ở bậc cao so với bậc
Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái đào tạo đại học để phục vụ cho hoạt động nghề nghiệp và học tập nâng cao của người học.
độ và trình độ ngoại ngữ đạt được
2. Kỹ năng
Phát triển khả năng tư duy lập luận, tư duy biện chứng và các kỹ năng kỹ năng phân tích,
đánh giá, tổng hợp cho người học, giúp họ giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn trong
nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh;
3. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm
12

Nâng cao ý thức về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội, tuân thủ đúng đường lối chính
sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cho người học.
4. Trình độ Ngoại ngữ
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; của Trường Đại học Thủ Dầu Một.
Học viên được sử dụng các trang thiết bị phục vụ học tập và nghiên cứu tại trường: sử
III

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ
học tập, sinh hoạt cho người học

dụng nguồn tài nguyên trong thư viện, tham gia các ngày hội nghiên cứu khoa học dành
cho bậc cao học của Nhà trường, tham gia viết bài nghiên cứu khóa học đăng trên trang
thông tin khoa học và trang tạp chí TDMU.

IV

Chương trình đào tạo mà nhà
trường thực hiện

V

Khả năng học tập, nâng cao trình
độ sau khi ra trường

Chương trình đào tạo được tổ chức đào tạo theo định hướng nghiên cứu ứng dụng.
Có thể là ứng viên chương trình đào tạo Tiến sĩ các chuyên ngành đúng (Ngôn ngữ Anh,
Giảng dạy tiếng Anh), hoặc chuyên ngành gần như: Ngôn ngữ học, Ngôn ngữ học so sánh,
Lý luận ngôn ngữ, Ngôn ngữ học ứng dụng, Quản lý giáo dục, v.v..
Đảm nhiệm các công việc có liên quan đến sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong dịch thuật
và các hoạt động giao tiếp.

VI Vị trí làm sau khi tốt nghiệp

Nghiên cứu, giảng dạy Ngôn ngữ Anh tại các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu.
Chuyên viên cao cấp các tổ chức giáo dục về ngoại ngữ và ngôn ngữ, quản lý chuyên
môn các chương trình đào tạo ngoại ngữ.

7. Ngành Quản trị kinh doanh
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Trình độ đào tạo
STT

Nội dung
Thạc sĩ
Thực hiện theo quy định tại Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ giáo

I

Điều kiện đăng ký tuyển sinh

dục và Đào tạo ban hành ngày 15/5/2014;
Theo Thông báo tuyển sinh số 07/TB-ĐHTDM ngày 17/01/2020 và Thông báo số
44/TB-ĐHTDM ngày 08/7/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một.
Ban hành theo Quyết định số 996/QĐ-ĐHTDM ngày 14/7/2020 của Hiệu trưởng
Trường Đại học Thủ Dầu Một. Cụ thể:
1. Kiến thức
Có khả năng vận dụng kiến thức và kỹ năng chuyên ngành để nghiên cứu, tư vấn, thành
lập, đầu tư, triển khai và lãnh đạo các tổ chức kinh doanh đạt hiệu quả trong bối cảnh kinh
doanh đa dạng và nền kinh tế số.

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái
độ và trình độ ngoại ngữ đạt được

2. Kỹ năng
Có kỹ năng lãnh đạo nhóm và làm việc nhóm hiệu quả, có năng lực nghiên cứu độc lập,
tinh thần khởi nghiệp và khả năng thích ứng, hội nhập với môi trường kinh doanh quốc tế.
3. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm
Có đạo đức nghề nghiệp, tích cực đóng góp vào sự phát triển của ngành quản trị kinh
doanh, tinh thần học tập suốt đơi, có ý thức phục vụ cộng đồng và trách nhiệm xã hội.
4. Trình độ Ngoại ngữ
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Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; của Trường Đại học Thủ Dầu Một.
Học viên được sử dụng các trang thiết bị phục vụ học tập và nghiên cứu tại trường: sử
III

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ dụng nguồn tài nguyên trong thư viện, tham gia các ngày hội nghiên cứu khoa học dành
học tập, sinh hoạt cho người học cho bậc cao học của Nhà trường, tham gia viết bài nghiên cứu khóa học đăng trên trang
thông tin khoa học và trang tạp chí TDMU.

IV

Chương trình đào tạo mà nhà
trường thực hiện

Chương trình đào tạo được tổ chức đào tạo theo định hướng nghiên cứu ứng dụng.

V

Khả năng học tập, nâng cao trình
độ sau khi ra trường

Học viên có thể học tiếp lên bậc học cao hơn sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, học viên có đủ trình độ lý thuyết và năng lực chuyên sau
tham gia vào các dự án của các công ty, doanh nghiệp; có thể đảm nhận vị trí lãnh đạo của

VI Vị trí làm sau khi tốt nghiệp

các đơn vị doanh nghiệp nhà nước hoặc nước ngoài…, có thể nghiên cứu hoặc giảng dạy
tại các trường đại học, cao đẳng hoặc làm cán bộ nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực
quản trị kinh doanh tại các Viện hoặc Trung tâm nghiên cứu…

8. Ngành Công tác xã hội
Trình độ đào tạo
STT

Nội dung
Thạc sĩ

I

Điều kiện đăng ký tuyển sinh

Thực hiện theo quy định tại Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ giáo
dục và Đào tạo ban hành ngày 15/5/2014;
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Theo Thông báo tuyển sinh số 07/TB-ĐHTDM ngày 17/01/2020 và Thông báo số
44/TB-ĐHTDM ngày 08/7/2020 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

III

Các chính sách, hoạt động hỗ
trợ học tập, sinh hoạt cho người
học

Ban hành theo Quyết định số 996/QĐ-ĐHTDM ngày 14/7/2020 của Hiệu trưởng
Trường Đại học Thủ Dầu Một. Cụ thể
1. Kiến thức
Người học được trang bị kiến thức nâng cao về lý luận chính trị, khoa học xã hội và
nhân văn. Biết phân tích và áp dụng hệ thống lý thuyết, lý luận và phương pháp nghiên
cứu khoa học nhằm giải quyết vấn đề xã hội cụ thể trong lĩnh vực công tác xã hội trong
thời đại cách mạng công nghệ số
2. Kỹ năng
Người học thành thục kỹ năng tổ chức can thiệp cá nhân, nhóm, phát triển cộng đồng
và quản lý dịch vụ trong lĩnh vực công tác xã hội nhằm giải quyết những vấn đề xã hội
đương đại.
Người học có đủ năng lực nghiên cứu độc lập, nâng cao khả năng dẫn dắt, giảng dạy
trong lĩnh vực công tác xã hội.
3. Tự chủ và chịu trách nhiệm
Người học tuân thủ các quy tắc của ngành CTXH, tự chủ và tự chịu trách nhiệm với
công việc và trách nhiệm với xã hội đem lại lợi ích cho cộng đồng và xã hội trong tinh
thần học tập suốt đời.
4. Trình độ Ngoại ngữ
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; của Trường Đại học Thủ Dầu Một.
Học viên được sử dụng các trang thiết bị phục vụ học tập và nghiên cứu tại trường:
sử dụng nguồn tài nguyên trong thư viện, tham gia các ngày hội nghiên cứu khoa học
dành cho bậc cao học của Nhà trường, tham gia viết bài nghiên cứu khóa học đăng trên
trang thông tin khoa học và trang tạp chí TDMU.
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IV

Chương trình đào tạo mà nhà
trường thực hiện

Chương trình đào tạo được tổ chức đào tạo theo định hướng nghiên cứu ứng dụng.

V

Khả năng học tập, nâng cao
trình độ sau khi ra trường

Học viên có thể học tiếp lên bậc học cao hơn sau khi tốt nghiệp
Sau khi hoàn thành chương trình học học viên có thể làm việc trong các lĩnh vực sau:
Nắm vững các vị trí chủ chốt tại các sở, ban, ngành có liên quan đến ngành CTXH từ
trung ương đến địa phương; Chuyên gia làm việc trong các dịch vụ CTXH chuyên
nghiệp trong bệnh viện, trường học, khu công nghiệp, trung tâm chăm sóc người già và
trẻ em mồ côi, các dự án phát triển kinh tế-xã hội hoặc làm việc trong các trung tâm dịch
vụ CTXH tại cộng đồng; Người học có khả năng làm tư vấn độc lập trong các dự án phát

VI

Vị trí làm sau khi tốt nghiệp

triển kinh tế-xã hội trong các tổ chức NGO, các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực thẩm
định và đánh giá các dự án phát triển kinh tế xã hội trong và ngoài nước; Người học có
thể tự làm chủ các cơ sở, trung tâm trợ giúp CTXH; Người học có năng lực giảng dạy và
nghiên cứu để trở thành giảng viên tại các cơ sở đào tạo; Trở thành cán bộ nghiên cứu ở
các trường, làm việc tại các trung tâm, các viện nghiên cứu trong và ngoài nước; Có đủ
năng lực học chuyển tiếp lên chương trình học tiến sĩ chuyên ngành CTXH và ngành gần
trong và ngoài nước.

9. Ngành Khoa học Môi trường
STT

Trình độ đào tạo

Nội dung
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Thạc sĩ
Thực hiện theo quy định tại Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ giáo
I

Điều kiện đăng ký tuyển sinh

dục và Đào tạo ban hành ngày 15/5/2014;
Theo Thông báo tuyển sinh số 07/TB-ĐHTDM ngày 17/01/2020 và Thông báo số
44/TB-ĐHTDM ngày 08/7/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một.
Ban hành theo Quyết định số 996/QĐ-ĐHTDM ngày 14/7/2020 của Hiệu trưởng Trường
Đại học Thủ Dầu Một. Cụ thể:
1. Kiến thức

Áp dụng kiến thức chuyên sâu về khoa học môi trường và các nguyên lý của khoa học
môi trường vào nhận diện, phân tích và đánh giá các vấn đề môi trường.
Áp dụng kiến thức chuyên sâu về khoa học môi trường và các nguyên lý của khoa học

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng,
thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt
được

môi trường vào giải quyết các vấn đề môi trường.
2. Kỹ năng
Hướng dẫn, tổ chức, triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, các dự án và giải
pháp về công nghệ kỹ thuật môi trường.
Hướng dẫn, tổ chức, triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, các dự án và giải
pháp về quản lý môi trường.
Hướng dẫn, tổ chức, triển khai các giải pháp giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí
hậu.
3. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm
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Tổ chức, điều hành và quản lý hoạt động các nhóm nghiên cứu, cơ quan nhà nước, các
tổ chức trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực môi trường.
Thể hiện tinh thần học tập suốt đời và đổi mới sáng tạo.
Đào tạo thạc sỹ có có phẩm chất đạo đức tốt, sống và làm việc theo pháp luật, có trách
nhiệm công dân đối với xã hội.
4.Trình độ Ngoại ngữ
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; của Trường Đại học Thủ Dầu Một.
Học viên được sử dụng các trang thiết bị phục vụ học tập và nghiên cứu tại trường: sử
III

Các chính sách, hoạt động hỗ
trợ học tập, sinh hoạt cho người
học

dụng nguồn tài nguyên trong thư viện, tham gia các ngày hội nghiên cứu khoa học dành
cho bậc cao học của Nhà trường, tham gia viết bài nghiên cứu khóa học đăng trên trang
thông tin khoa học, trang tạp chí TDMU và các tạp chí trong và ngoài nước.

IV

Chương trình đào tạo mà nhà
trường thực hiện

Chương trình đào tạo được tổ chức đào tạo theo định hướng nghiên cứu ứng dụng.

V

Khả năng học tập, nâng cao
trình độ sau khi ra trường

Học viên có thể học tiếp lên bậc học cao hơn sau khi tốt nghiệp
Người có bằng thạc sĩ Khoa học môi trường có thể làm công tác giảng dạy và nghiên
cứu khoa học ở các trường đại học và các viện nghiên cứu; làm chuyên viên ở các Bộ, các

VI

Vị trí làm sau khi tốt nghiệp

Sở ngành liên quan đến công tác quản lý môi trường; làm cán bộ và chuyên gia môi
trường cho các dự án về môi trường; làm các công tác xây dựng và quản lý chương trình
quan trắc môi trường; được dự tuyển đào tạo bậc tiến sĩ ở các chuyên ngành môi trường
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trong và ngoài Nước.

10. Ngành Tài chính – Ngân hàng
Trình độ đào tạo
STT

Nội dung
Thạc sĩ
Thực hiện theo quy định tại Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ giáo

I

Điều kiện đăng ký tuyển sinh

dục và Đào tạo ban hành ngày 15/5/2014;
Theo Thông báo tuyển sinh số 20/TB-ĐHTDM ngày 13/3/2020 và Thông báo số
44/TB-ĐHTDM ngày 08/7/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một.
Ban hành theo Quyết định số 996/QĐ-ĐHTDM ngày 14/7/2020 của Hiệu trưởng
Trường Đại học Thủ Dầu Một. Cụ thể:
1. Kiến thức
Đào tạo nguồn lực ngành kế toán có trình độ kiến thức chuyên sâu, có kỹ năng phân

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, tích, đánh giá, tổng hợp các vấn đề, có năng lực giải quyết các vấn đề thực tiễn công việc
thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt
phát sinh tại các cơ quan, đơn vị.
được
2. Kỹ năng
Người học nắm vững kiến thức và phương pháp nghiên cứu khoa học, vận dụng thành
thạo công cụ thống kê trong phân tích các mô hình kinh tế áp dụng trong lĩnh vực kế toán,
kiểm toán.
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3. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm
Có đạo đức nghề nghiệp, đạo đức trách nhiệm xã hội, tuân thủ đúng đường lối chính
sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
4. Trình độ Ngoại ngữ
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; của Trường Đại học Thủ Dầu Một.
Học viên được sử dụng các trang thiết bị phục vụ học tập và nghiên cứu tại trường: sử
III

Các chính sách, hoạt động hỗ dụng nguồn tài nguyên trong thư viện, tham gia các ngày hội nghiên cứu khoa học dành
trợ học tập, sinh hoạt cho người
cho bậc cao học của Nhà trường, tham gia viết bài nghiên cứu khóa học đăng trên trang
học
thông tin khoa học và trang tạp chí TDMU.

IV

Chương trình đào tạo mà nhà
trường thực hiện

Chương trình đào tạo được tổ chức đào tạo theo định hướng nghiên cứu ứng dụng.

V

Khả năng học tập, nâng cao
trình độ sau khi ra trường

Học viên có thể học tiếp lên bậc học cao hơn sau khi tốt nghiệp
Tham gia giảng dạy bậc đào tạo đại học tại các cơ sở giáo dục về chuyên ngành tài
chính – ngân hàng.

VI

Vị trí làm sau khi tốt nghiệp

Tham gia nghiên cứu, chuyên viên phân tích và hoạch định chiến lược về tài chính,
quản trị tài chính tại các cơ quan, đơn vị.

11.Ngành Luật Kinh tế
STT

Trình độ đào tạo

Nội dung
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Thạc sĩ
Thực hiện theo quy định tại Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ giáo
I

Điều kiện đăng ký tuyển sinh

dục và Đào tạo ban hành ngày 15/5/2014;
Thông báo số 44/TB-ĐHTDM ngày 08/7/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ
Dầu Một.
Ban hành theo Quyết định số 1956/QĐ-ĐHTDM ngày 31/12/2018 của Hiệu trưởng
Trường Đại học Thủ Dầu Một. Cụ thể:
1. Kiến thức
1.1. Kiến thức chung
Hiểu và vận dụng được các nguyên lý, phạm trù, quy luật của các phép biện chứng làm
nền tảng tiếp thu và vận dụng kiến thức cơ sở và chuyên sâu của ngành Luật Kinh tế.

II

Hiểu và xác định được vấn đề trọng tâm cần giải quyết trong nghiên cứu khoa học, xác
Mục tiêu kiến thức, kỹ năng,
thái độ và trình độ ngoại ngữ định được phương pháp nghiên cứu và giải pháp để giải quyết vấn đề, biết triển khai và điều
đạt được
chỉnh giải pháp trong quá trình ứng dụng vào thực tiễn công việc
1.2. Kiến thức chuyên môn
Nắm vững và hiểu rõ kiến thức chuyên môn sâu về pháp luật kinh tế trong điều kiện phát
triển và hội nhập quốc tế.
Nắm vững và hiểu rõ kiến thức về phương pháp NCKH ứng dụng trong nghiên cứu khoa
học của chuyên ngành và trong quá trình học tập.
2. Kỹ năng
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2.1. Kỹ năng chung
Sử dụng được ít nhất một trong các ngoại ngữ đề tìm kiềm tài liệu, đọc hiểu tài liệu trong
nghiên cứu và học tập. Kỹ năng tự học, nghiên cứu độc lập, kỹ năng tổ chức, quản lý và
điều hành hoạt động chuyên môn tại đơn vị.
2.2. Kỹ năng chuyên môn
Phát triển kỹ năng phân tích, đánh giá các vấn đề liên quan đến pháp luật quốc tế hiện
đại, pháp luật về quản trị doanh nghiệp, pháp luật thương mại, pháp luật đất đai, pháp luật
tài chính, pháp luật lao động trong nền kinh tế thị trường phù hợp với các chuẩn mực pháp
lý của quá trình hội nhập quốc tế.
Phát triển kỹ năng sử dụng các phương pháp phân tích luật, phương pháp so sánh luật,
phương pháp xã hội học để thu thập thông tin, xử lý tài liệu và viết công trình nghiên cứu
khoa học chuyên ngành Luật; Sử dụng các kiến thức chuyên môn để tư vấn, giải quyết các
tình huống thực tiễn trong công việc và cuộc sống.
3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
Phát huy đạo đức chuyên môn, chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Nhà
nước, trách nhệm với công việc, với xã hội.
Thái độ cởi mở với khách hàng, đối tác kinh doanh, có tinh thần phục vụ cộng đồng.
Năng tự chủ, độc lập trong nghiên cứu, trong công việc. trách nhiệm với bản thân, công
đồng xã hội, phát huy năng học tập suốt đời của người học.
4. Trình độ Ngoại ngữ : Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; của Trường
Đại học Thủ Dầu Một.
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Học viên được sử dụng các trang thiết bị phục vụ học tập và nghiên cứu tại trường: sử
III

Các chính sách, hoạt động hỗ dụng nguồn tài nguyên trong thư viện, tham gia các ngày hội nghiên cứu khoa học dành
trợ học tập, sinh hoạt cho
cho bậc cao học của Nhà trường, tham gia viết bài nghiên cứu khóa học đăng trên trang
người học
thông tin khoa học và trang tạp chí TDMU.

IV

Chương trình đào tạo mà nhà
trường thực hiện

Chương trình đào tạo được tổ chức đào tạo theo định hướng nghiên cứu ứng dụng.

V

Khả năng học tập, nâng cao
trình độ sau khi ra trường

Học viên có thể học tiếp lên bậc học cao hơn sau khi tốt nghiệp

VI

Vị trí làm sau khi tốt nghiệp

Người học có năng lực tư vấn pháp lý, làm việc tại các công tổ chức vấn luật, bộ phận
pháp chế các doanh nghiệp, các ngân hàng thương mại cổ phần, các cơ quan nhà nước.

III. Các ngành đào tạo tiến sĩ: 01 ngành
1. Ngành Lịch sử Việt Nam
Trình độ đào tạo
STT

Nội dung
Tiến sĩ
Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

I

Điều kiện đăng ký tuyển sinh

về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;
Căn cứ Thông báo số 11/TB- ĐHTDM ngày 05/02/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học
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Thủ Dầu Một về tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2020.

Ban hành theo Quyết định số 04/QĐ-ĐHTDM ngày 02/01/2020 của Hiệu trưởng
Trường ĐHTDM. Cụ thể:
1. Kiến thức
Có kiến thức mới (tiên tiến) và chuyên sâu về sử học và lịch sử Việt Nam làm nền tảng cho
nghiên cứu và hoạt động khoa học.
Có kiến thức cốt lõi và chuyên sâu về lịch sử Việt Nam và lĩnh vực hoạt động nghiên
cứu khoa học lịch sử và chuyên ngành.
Có kiến thức về tổ chức và quản trị nghiên cứu khoa học chuyên ngành, ứng dụng công
nghệ mới.
II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái
độ và trình độ ngoại ngữ đạt được

Có kiến thức về quản trị tổ chức phương pháp nghiên cứu liên ngành trong khoa học xã
hội và sử học
2. Kỹ năng
2.1. Kỹ năng chung
Tổ chức nhóm làm việc, lãnh đạo hoặc tham gia nhóm làm việc hiệu quả,
Giao tiếp đa phương tiện, đa văn hóa, kết nối hiệu quả với các bên liên quan trong và
ngoài nước.
Ứng dụng công nghệ thông tin vào nghiên cứu, giảng dạy và quản trị.
Vận dụng tư duy phản biện và sáng tạo, kỹ năng nghiên cứu trong nghiên cứu, giảng dạy
và quản trị.
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2.2. Kỹ năng chuyên môn
Nắm vững lý thuyết khoa học cơ bản về sử học, phương pháp luận sử học mác xít; có kỹ
năng vận dụng và sáng tạo những vấn đề sử học, nhất là trong các lĩnh vực chuyên gia.
Có kỹ năng tổ chức quản lý, quản trị, điều hành chuyên môn; kỹ năng suy luận, phân tích
các vấn đề khoa học và đưa ra những hướng xử lý một cách sáng tạo trong nghiên cứu và
phát triển khoa học lịch sử.
Có năng lực quản lý, điều hành chuyên môn trong nghiên cứu, giảng dạy và phát triển các
vấn đề có liên quan đến chuyên ngành sâu.
Có kỹ năng làm việc trong các nhóm nghiên cứu, tham gia thảo luận trong nước và quốc
tế thuộc ngành hoặc lĩnh vực nghiên cứu và phổ biến các kết quả nghiên cứu. trong nước và
quốc tế về sử học chuyên ngành.
3. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm
Độc lập trong nghiên cứu. Có sáng tạo tri thức mới, ý tưởng mới, phương pháp tiếp cận
và vận dụng mới trong nghiên cứu và hoạt động khoa học lịch sử chuyên ngành.
Thích ứng và phù hợp với điều kiện hoàn cảnh thực tế trong nghiên cứu, giảng dạy,
hướng dẫn khoa học lịch sử chuyên ngành. Chủ động đưa ra các ý tưởng mang tính chuyên
gia.
Phán quyết và chịu trách nhiệm trước những phán quyết, quyết định trong tổ chức quản
lý chuyên môn, nghiên cứu và hoạt động khoa học liên quan đến ngành sử.
Sáng tạo ra những ý tưởng mới liên quan đến chuyên ngành.
4. Trình độ Ngoại ngữ
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Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; của Trường Đại học Thủ Dầu Một.
Nghiên cứu sinh được sử dụng các trang thiết bị phục vụ học tập và nghiên cứu tại
III

Các chính sách, hoạt động hỗ trợ trường: sử dụng nguồn tài nguyên trong thư viện, tham gia các ngày hội nghiên cứu khoa
học tập, sinh hoạt cho người học
học dành cho bậc cao học của Nhà trường, tham gia viết bài nghiên cứu khóa học đăng trên
trang thông tin khoa học và trang tạp chí TDMU.

IV

Chương trình đào tạo mà Nhà
trường thực hiện

Chương trình đào tạo được tổ chức đào tạo theo định hướng nghiên cứu ứng dụng.
Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành Lịch sử Việt Nam theo Khung Chương trình
đào tạo tiến sĩ ngành Lịch sử Việt Nam theo định hướng nghiên cứu của Trường Đại học Thủ
Dầu Một, Nghiên cứu sinh có khả năng có khả năng nghiên cứu khoa học, chủ trì các đề tài

V

Khả năng học tập, nâng cao trình nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cấp Tỉnh, cấp Bộ và cấp Nhà Nước; có khả năng giảng dạy
độ sau khi ra trường
Lịch sử ở các trường trung học chuyên nghiệp, trường cao đẳng, đại học; làm công tác quản
lý hoặc chuyên viên ở các cơ quan quản lý giáo dục, quản lý văn hóa, hành chính hoặc làm
công tác tuyên giáo; có thể giữ các cương vị cán bộ chủ chốt ở các cơ quan Đảng, Ban –
ngành, đoàn thể...từ Trung ương đến địa phương.
Bình Dương, ngày
tháng 6 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG
Đã ký

TS. Nguyễn Quốc Cường
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