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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM                       Biểu mẫu 20 

       TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 

 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017 – 2018 

Ngành: Quản trị kinh doanh 

 
TT Nội dung Thạc sĩ Đại học 

1 

Điều 

kiện 

tuyển 

sinh 

"Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học thuộc khối ngành Kinh 

doanh và Quản lý; khối ngành Kinh tế 

Thí sinh đăng ký dự thi có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở 

lên có chuyên ngành tốt nghiệp đúng hoặc phù hợp với chuyên 

ngành được đăng ký dự thi ngay sau khi tốt nghiệp; 

Những trường hợp còn lại thí sinh phải có ít nhất một năm 

kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với 

chuyên ngành dự thi, kể từ ngày ký Quyết định công nhận tốt 

nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi.Có lý lịch bản thân 

rõ ràng (không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ cảnh cáo 

trở lên); 

Có đủ sức khoẻ để học tập Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn 

theo qui định của Trường đại học Công đoàn 

- Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học bổ túc trở lên 

- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo các quy định hiện hành 

của Nhà nước; 

- Đạt điểm xét tuyển theo quy định của trường Đại học Công đoàn 

- Người nước ngoài: Đối tượng là người nước ngoài được tuyển sinh theo 

quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2 

Điều 

kiện cơ 

sở vật 

chất 

Nhà trường đã tạo điều kiện tốt nhất về phòng học, phòng 

nghiên cứu, phòng bảo vệ luận văn; thư viện; ký túc xá; các 

trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy. Nhà trường đã cố gắng 

rất nhiều trong việc bổ sung giáo trình, tài liệu ưu tiên cho đào 

tạo trình độ thạc sĩ. 

 

- Tổng diện tích đất của trường là 271.466 m2. 

- Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học của 

trường (bao gồm hội trường, giảng đường, phòng học các loại; thư viện, 

trung tâm học liệu; phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, 

nhà tập đa năng) là: 31.165,24 m2; Nhà tập đa năng  là: 4081 m2 

- Tổng số phòng học là : 81 với 24077,24m2 được trang bị đầy đủ thiết 

bị trong phòng học như máy chiếu, micro, amply… 

- Thư viện với 05 phòng đọc ; 350 số chỗ ngồi đọc ; 27 số máy tính của 

thư viện ; 2701 đầu sách 

45 tạp chí ; 65 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên ; 70 đề tài nghiên 

cứu khoa học giảng viên ; 291 luận văn cao học 



 2 

3 
Đội ngũ 

giảng 

viên 

Hiện có 14 TS; 21 thạc sỹ là giảng viên cơ hữu và là cán bộ 

các viện nghiên cứu; trường đại học; học viện tham gia giảng 

dạy chuyên ngành Quản trị kinh doanh: 

Tiêu chuẩn của giảng viên thực hiện theo quy định trong Quy 

chế, cụ thể:+ Có phẩm chất đạo đức, tư cách tốt; 

+ Đạt trình độ chuẩn được đào tạo: 

*/ Có bằng tiến sĩ, tiến sĩ khoa học hoặc có chức danh giáo sư, 

phó giáo sư đối với giảng viên tham gia giảng dạy các học 

phần lý thuyết, hướng dẫn luận văn thạc sĩ và tham gia các Hội 

đồng chấm luận văn thạc sĩ; 

*/ Có bằng thạc sĩ đối với giảng viên giảng dạy học phần ngoại 

ngữ cho các chuyên ngành không chuyên ngữ hoặc giảng viên 

giảng dạy một số học phần thuộc phần kiến thức chung hoặc giảng 

viên hướng dẫn học viên thực hành, thực tập. 

+ Có đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp để giảng dạy; 

+ Lý lịch bản thân rõ ràng. 

- Giảng viên có kiến thức sâu về chuyên môn nghiệp vụ; 

- Luôn cập nhật thông tin phục vụ cho bài giảng, 

- Có phương pháp sư phạm; 

- Đã hướng dẫn cho học viên về danh mục tài liệu tham khảo; 

- Đã sử dụng các phương tiện hiện đại cho các bài giảng tích 

cực; 

- Giảng dạy nhiệt tình, thu hút sự chú ý và tạo hứng thú cho 

học viên; 

- Luôn khuyến khích tư duy sáng tạo  và độc lập của học viên; 

- Thể hiện sự công bằng trong đánh giá kết quả học tập và 

nghiên cứu; 

- Giảng viên có tư thế, tác phong chuẩn mực; 

- Nhiệt tình trong hướng dẫn luận  văn. 

- Đội ngũ giảng viên đã đáp ứng đủ về tiêu chuẩn nghề nhiệp như có 

phẩm chất đạo đức, tư cách tốt.  

- Giảng viên có kiến thức sâu về chuyên môn nghiệp vụ; 

- Luôn cập nhật thông tin phục vụ cho bài giảng, 

- Có phương pháp sư phạm; 

- Đã hướng dẫn cho sinh viên về danh mục tài liệu tham khảo; 

- Đã sử dụng các phương tiện hiện đại cho các bài giảng tích cực; 

- Giảng dạy nhiệt tình, thu hút sự chú ý và tạo hứng thú cho sinh viên; 

- Luôn khuyến khích tư duy sáng tạo  và độc lập của sinh viên; 

- Thể hiện sự công bằng trong đánh giá kết quả học tập và nghiên cứu; 

- Giảng viên có tư thế, tác phong chuẩn mực 
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4 

Các hoạt 

động hỗ 

trợ học 

tập, sinh 

hoạt cho 

người 

học 

Bố trí thời gian cho học viên đi Thực tế viết luận văn 

 

- Thực hành nghề nghiệp qua sinh hoạt câu lạc bộ chuyên ngành, thực 

tập  

- Thực tế, thực tập tại các cơ quan doanh nghiệp trung ương và địa 

phương; 

- Tham gia nghiên cứu khoa học sinh viên 

5 

Yêu cầu 

về thái 

độ học 

tập của 

người 

học 

Nghiêm túc học tập và nghiên cứu khoa học 

 

- Người được đào tạo theo chương trình này có ý thức tổ chức kỷ luật 

và tinh thần trách nhiệm cao, tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, 

cầu thị . 

- Người được đào tạo phải năng lực tư duy tốt, nhạy bén trong sản 

xuất, kinh doanh. Tham gia các hoạt động cộng đồng, hoạt động nhóm 

tốt để phát huy khả năng giao tiếp trong các kỹ năng kinh doanh; phát 

triển thể chất và các phẩm chất về tâm lý, phù hợp với các yêu cầu, đòi 

hỏi của hoạt động nghề nghiệp. 

6 

Mục tiêu 

kiến 

thức, kỹ 

năng, 

trình độ 

ngoại 

ngữ đạt 

được 

Đối với chuyên ngành Quản trị Kinh doanh được thiết kế nhằm 

cung cấp cho học viên các kiến thức cập nhật và nâng cao trong 

lĩnh vực quản trị kinh doanh; các kiến thức và kỹ năng về quan hệ 

lao động, quan hệ ba bên trong nền kinh tế thị trường. Bảo đảm 

tính toàn diện và hiểu biết rộng về kiến thức liên ngành nhưng 

chuyên sâu về kiến thức chuyên ngành, tiếp cận kiến thức tiên tiến 

của các chương trình hiện đại trên thế giới và trong nước. Học viên 

đạt Chứng chỉ B1 -Khung tham chiếu Châu Âu 

- Về kiến thức - kỹ năng: Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng 

chuyên sâu về quản trị kinh doanh; có khả năng hoạch định chính sách, 

chiến lược, kế hoạch kinh doanh; biết tổ chức hoạt động kinh doanh và 

tạo lập doanh nghiệp mới 

- Trình độ ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ đạt 450 điểm TOEIC hoặc 

tương đương. 

 

7 

Vị trí 

việc làm 

sau khi 

tốt 

nghiệp ở 

các trình 

độ 

Sau khi tốt nghiệp học viên có đầy đủ kiến thức, cập nhật các vấn đề 

hiện đại trong công tác quản trị; có tư duy sáng tạo, độc lập trong 

nghiên cứu và tổ chức công tác; có trình độ giao tiếp cộng đồng và 

năng lực lãnh đạo; đề xuất và tham gia giải quyết những xung đột về 

quan hệ lao động trong sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định và phát 

triển kinh tế; sử dụng thành thạo công nghệ mới trong công tác. Có 

thể trở thành các cán bộ giảng dạy, nghiên cứu, chuyên viên có trình 

độ cao, làm việc ở các đơn vị trong hệ thống Công đoàn, ở các trường 

đại học, các viện nghiên cứu, tổ chức, doanh nghiệp. 

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp làm việc chủ yếu 

ở các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Sinh viên cũng có thể 

tự đứng ra sản xuất kinh doanh. 
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THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017 – 2018 

Ngành: Bảo hộ lao động (Đại học) và ngành Quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp (Thạc sĩ) 

 

TT Nội dung Thạc sĩ (Ngành Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp) Đại học (Ngành Bảo hộ lao động) 

1 
Điều kiện 

tuyển sinh 

Thí sinh đã tốt nghiệp đại học ngành Bảo hộ lao động. 

- Thí sinh đã tốt nghiệp đại học các ngành khác thuộc khối kỹ thuật đã 

học bổ sung kiến thức để có trình độ tương đương với trình độ đại học 

của ngành Bảo hộ lao động; 

Thí sinh đăng ký dự thi có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên có 

chuyên ngành tốt nghiệp đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành được 

đăng ký dự thi ngay sau khi tốt nghiệp; 

Những trường hợp còn lại thí sinh phải có ít nhất một năm kinh nghiệm 

làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành dự thi, 

kể từ ngày ký Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp 

hồ sơ dự thi.Có lý lịch bản thân rõ ràng (không trong thời gian bị thi 

hành kỷ luật từ cảnh cáo trở lên); 

Có đủ sức khoẻ để học tập Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo qui 

định của Trường đại học Công đoàn 

- Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học bổ túc trở 

lên 

- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo các quy định 

hiện hành của Nhà nước; 

- Đạt điểm xét tuyển theo quy định của trường Đại học 

Công đoàn 

- Người nước ngoài: Đối tượng là người nước ngoài được 

tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

2 

Điều kiện 

cơ sở vật 

chất 

Nhà trường đã tạo điều kiện tốt nhất về phòng học, phòng nghiên cứu, 

phòng bảo vệ luận văn; thư viện; ký túc xá; các trang thiết bị phục vụ 

cho giảng dạy. Nhà trường đã cố gắng rất nhiều trong việc bổ sung 

giáo trình, tài liệu ưu tiên cho đào tạo trình độ thạc sĩ 

 

  

- Tổng diện tích đất của trường là 271.466 m2. 

- Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu 

khoa học của trường (bao gồm hội trường, giảng đường, 

phòng học các loại; thư viện, trung tâm học liệu; phòng thí 

nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa 

năng) là: 31.165,24 m2.  Nhà tập đa năng  là: 4081 m2 

- Tổng số phòng học là : 81 với 24077,24m2 được trang bị 

đầy đủ thiết bị trong phòng học như máy chiếu, micro, 

amply… 
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- Thư viện với 05 phòng đọc ; 350 số chỗ ngồi đọc ; 27 số 

máy tính của thư viện ; 2701 đầu sách 

45 tạp chí ; 65 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên ; 70 đề 

tài nghiên cứu khoa học giảng viên ; 291 luận văn cao học 

3 
Đội ngũ 

giảng viên 

Hiện có 1 GS; 1 PGS; 10 TS là giảng viên cơ hữu và là cán bộ các viện 

nghiên cứu; trường đại học; học viện tham gia giảng dạy chuyên 

ngành: 

 Tiêu chuẩn của giảng viên thực hiện theo quy định trong Quy chế, cụ 

thể: 

+ Có phẩm chất đạo đức, tư cách tốt; 

+ Đạt trình độ chuẩn được đào tạo: 

*/ Có bằng tiến sĩ, tiến sĩ khoa học hoặc có chức danh giáo sư, phó 

giáo sư đối với giảng viên tham gia giảng dạy các học phần lý thuyết, 

hướng dẫn luận văn thạc sĩ và tham gia các Hội đồng chấm luận văn 

thạc sĩ; 

*/ Có bằng thạc sĩ đối với giảng viên giảng dạy học phần ngoại ngữ 

cho các chuyên ngành không chuyên ngữ hoặc giảng viên giảng dạy 

một số học phần thuộc phần kiến thức chung hoặc giảng viên hướng 

dẫn học viên thực hành, thực tập. 

+ Có đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp để giảng dạy; 

+ Lý lịch bản thân rõ ràng. 

Hiện có 1 GS; 1 PGS; 10 TS; 4 thạc sỹ là giảng viên cơ 

hữu và là cán bộ các viện nghiên cứu; trường đại học; học 

viện tham gia giảng dạy chuyên ngành: 

- Đội ngũ giảng viên đã đáp ứng đủ về tiêu chuẩn nghề 

nhiệp như có phẩm chất đạo đức, tư cách tốt.  

- Giảng viên có kiến thức sâu về chuyên môn nghiệp vụ; 

- Luôn cập nhật thông tin phục vụ cho bài giảng, 

- Có phương pháp sư phạm; 

- Đã hướng dẫn cho sinh viên về danh mục tài liệu tham khảo; 

- Đã sử dụng các phương tiện hiện đại cho các bài giảng 

tích cực; 

- Giảng dạy nhiệt tình, thu hút sự chú ý và tạo hứng thú 

cho sinh viên; 

- Luôn khuyến khích tư duy sáng tạo  và độc lập của sinh 

viên; 

- Thể hiện sự công bằng trong đánh giá kết quả học tập và 

nghiên cứu; 

- Giảng viên có tư thế, tác phong chuẩn mực; 

4 

Các hoạt 

động hỗ trợ 

học tập, sinh 

hoạt cho 

người học 

Bố trí thời gian cho học viên đi Thực tế viết luận văn 

 

- Thực hành nghề nghiệp qua sinh hoạt câu lạc bộ chuyên 

ngành, thực tập  

- Thực tế, thực tập tại các cơ quan doanh nghiệp trung 

ương và địa phương; 

- Tham gia nghiên cứu khoa học sinh viên  

5 
Yêu cầu về 

thái độ học 

Nghiêm túc học tập và nghiên cứu khoa học 

 

Người được đào tạo theo chương trình này có ý thức tổ 

chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao, tác phong làm 
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tập của 

người học 

việc khoa học, nghiêm túc, cầu thị . 

Người được đào tạo phải năng lực tư duy tốt, có phẩm 

chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, và sức 

khỏe tốt, có kiến thức và kỹ năng thực hành đại cương, cơ 

sở và chuyên ngành an toàn vệ sinh lao động, có khả năng 

ứng dụng kiến thức được đào tạo vào các hoạt động sản 

xuất và đời sống. 

6 

Mục tiêu 

kiến thức, 

kỹ năng, 

trình độ 

ngoại ngữ 

đạt được 

Nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về 

các điều kiện làm việc, vệ sinh an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe 

của người lao động, các nhân tố ảnh hưởng đến an toàn trong lao động, 

công tác bảo hộ lao động.  

Trình độ ngoại ngữ: Học viên đạt Chứng chỉ B1 Khung tham chiếu 

Châu Âu 

 

- Về kiến thức - kỹ năng: Sinh viên tốt nghiệp chuyên 

ngành có kỹ năng điều tra, khảo sát, phân tích, đánh giá và 

quản lý tổng hợp môi trường lao động; đề xuất các giải 

pháp công nghệ đảm bảo vệ sinh môi trường lao động 

trong quá trình sản xuất; loại trừ các yếu tố nguy hiểm gây 

tai nạn lao động, sự cố trong sản xuất và các yếu tố độc hại 

gây bệnh nghề nghiệp. Có phương pháp làm việc chuyên 

nghiệp, tư duy khoa học, tác nghiệp độc lập và sáng tạo; có 

khả năng tự học và nghiên cứu, tiếp thu được khoa học và 

công nghệ tiên tiến của thế giới, hòa nhập được trong môi 

trường quốc tế; có khả năng học tiếp lên các bậc học cao 

hơn. 

- Trình độ ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ đạt 450 điểm 

TOEIC hoặc tương đương. 

7 

Vị trí việc 

làm sau khi 

tốt nghiệp ở 

các trình độ 

Học viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở các Viện nghiên cứu, các 

ngành thuộc lĩnh vực bảo hộ lao động; cán bộ giảng dạy trong các 

trường đại học, cao đẳng và làm công tác bảo hộ lao động, an toàn, vệ 

sinh lao động trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh. 

 

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp có 

thể làm các công việc: An toàn - Vệ sinh lao động trong 

doanh nghiệp. Cán bộ có nghiệp vụ sư phạm giảng dạy 

Bảo hộ lao động. Kiểm tra Bảo hộ lao động của Công 

đoàn. Thanh tra Nhà nước về An toàn vệ sinh lao động. 
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THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017 – 2018 

Ngành: Xã hội học 

 

TT Nội dung Thạc sĩ Đại học 

1 
Điều kiện tuyển 

sinh 

"Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học thuộc khối ngành Khoa 

học xã hội học và Hành vi; Thư viện; công tác Xã hội. 

Thí sinh đăng ký dự thi có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở 

lên có chuyên ngành tốt nghiệp đúng hoặc phù hợp với chuyên 

ngành được đăng ký dự thi ngay sau khi tốt nghiệp; 

Những trường hợp còn lại thí sinh phải có ít nhất một năm kinh 

nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với 

chuyên ngành dự thi, kể từ ngày ký Quyết định công nhận tốt 

nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi.Có lý lịch bản thân rõ 

ràng (không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ cảnh cáo trở 

lên); Có đủ sức khoẻ để học tập Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời 

hạn theo qui định của Trường đại học Công đoàn 

- Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học bổ túc trở lên 

- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo các quy định hiện 

hành của Nhà nước; 

- Đạt điểm xét tuyển theo quy định của trường Đại học Công 

đoàn 

- Người nước ngoài: Đối tượng là người nước ngoài được tuyển 

sinh theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

2 
Điều kiện cơ sở 

vật chất 

Nhà trường đã tạo điều kiện tốt nhất về phòng học, phòng 

nghiên cứu, phòng bảo vệ luận văn; thư viện; ký túc xá; các 

trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy. Nhà trường đã cố gắng rất 

nhiều trong việc bổ sung giáo trình, tài liệu ưu tiên cho đào tạo 

trình độ thạc sĩ 

- Tổng diện tích đất của trường là 271.466 m2. 

- Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa 

học của trường (bao gồm hội trường, giảng đường, phòng học 

các loại; thư viện, trung tâm học liệu; phòng thí nghiệm, phòng 

thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa năng) là: 31.165,24 m2 

- Nhà tập đa năng  là: 4081 m2 

- Tổng số phòng học là : 81 với 24077,24m2 được trang bị đầy 

đủ thiết bị trong phòng học như máy chiếu, micro, amply… 

- Thư viện với 05 phòng đọc ; 350 số chỗ ngồi đọc ; 27 số máy 

tính của thư viện ; 2701 đầu sách 

45 tạp chí ; 65 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên ; 70 đề tài 

nghiên cứu khoa học giảng viên ; 291 luận văn cao học 
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3 
Đội ngũ giảng 

viên 

Hiện có 3 PGS; 9 TS là giảng viên cơ hữu và là cán bộ các viện 

nghiên cứu; trường đại học; học viện tham gia giảng dạy 

chuyên ngành: 

 Tiêu chuẩn của giảng viên thực hiện theo quy định trong Quy 

chế, cụ thể: 

+ Có phẩm chất đạo đức, tư cách tốt; 

+ Đạt trình độ chuẩn được đào tạo: 

*/ Có bằng tiến sĩ, tiến sĩ khoa học hoặc có chức danh giáo sư, 

phó giáo sư đối với giảng viên tham gia giảng dạy các học phần 

lý thuyết, hướng dẫn luận văn thạc sĩ và tham gia các Hội đồng 

chấm luận văn thạc sĩ; 

*/ Có bằng thạc sĩ đối với giảng viên giảng dạy học phần ngoại 

ngữ cho các chuyên ngành không chuyên ngữ hoặc giảng viên 

giảng dạy một số học phần thuộc phần kiến thức chung hoặc 

giảng viên hướng dẫn học viên thực hành, thực tập. 

+ Có đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp để giảng dạy; 

+ Lý lịch bản thân rõ ràng. 

Hiện có 1 PGS; 9 TS; 11 thạc sỹ là giảng viên cơ hữu và là cán 

bộ các viện nghiên cứu; trường đại học; - Đội ngũ giảng viên đã 

đáp ứng đủ về tiêu chuẩn nghề nhiệp như có phẩm chất đạo đức, 

tư cách tốt.  

- Giảng viên có kiến thức sâu về chuyên môn nghiệp vụ; 

- Luôn cập nhật thông tin phục vụ cho bài giảng, 

- Có phương pháp sư phạm; 

- Đã hướng dẫn cho sinh viên về danh mục tài liệu tham khảo; 

- Đã sử dụng các phương tiện hiện đại cho các bài giảng tích cực; 

- Giảng dạy nhiệt tình, thu hút sự chú ý và tạo hứng thú cho sinh 

viên; 

- Luôn khuyến khích tư duy sáng tạo  và độc lập của sinh viên; 

- Thể hiện sự công bằng trong đánh giá kết quả học tập và nghiên 

cứu; 

- Giảng viên có tư thế, tác phong chuẩn mực; 

4 

Các hoạt động hỗ 

trợ học tập, sinh 

hoạt cho người 

học 

Bố trí thời gian cho học viên đi Thực tế viết luận văn - Thực hành nghề nghiệp qua sinh hoạt câu lạc bộ chuyên ngành, 

thực tập  

- Tham gia nghiên cứu khoa học sinh viên 

5 

Yêu cầu về thái 

độ học tập của 

người học 

Nghiêm túc học tập và nghiên cứu khoa học 

 

Sinh viên có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có ý 

thức phục vụ Tổ quốc và nhân dân, có sức khỏe và năng lực giao 

tiếp xã hội. Nắm vững phương pháp luận và kiến thức cơ bản về 

xã hội học, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp. 

6 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 

trình độ ngoại 

ngữ đạt được 

Mục tiêu chung: Bồi dưỡng kỹ năng giảng dạy đại học và 

nghiên cứu khoa học. Sau khi tốt nghiệp học viên có khả năng 

phân tích, phát hiện, lựa chọn những vấn đề lý luận và thực tiễn 

thuộc chuyên ngành Xã hội học để bổ sung vào nhận thức của 

- Về kiến thức, kỹ năng: Sinh viên tốt nghiệp có khả năng vận 

dụng kiến thức xác hội học góp phần vào việc nghiên cứu, giải 

quyết các vấn đề xã hội trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã 

hội, an ninh và quốc phòng. 
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cá nhân và ứng dụng vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học và 

công tác Công đoàn. 

Đào tạo thạc sỹ Xã hội học có phẩm chất chính trị, đạo đức 

nghề nghiệp, có ý thức phục vụ  Tổ quốc và nhân dân, có sức 

khỏe và năng lực giao tiếp xã hội. Nắm vững phương pháp luận 

và kiến thức cơ bản về xã hội học, có kỹ năng thực hành nghề 

nghiệp. Học viên tốt nghiệp có khả năng vận dụng kiến thức xã 

hội học góp phần vào việc nghiên cứu, giải quyết các vấn đề xã 

hội trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội. 

Mục tiêu cụ thể: Mở rộng, nâng cao và cập nhật kiến thức cơ sở 

đã được giảng dạy ở bậc đại học, tăng cường kiến thức liên 

ngành và trang bị theo hướng chuyên sâu kiến thức chuyên 

ngành Xã hội học cần thiết đảm bảo cho học viên nắm vững lý 

thuyết, có khả năng nghiên cứu khoa học, cũng như trong công 

tác Công đoàn. 

Sau khi tốt nghiệp, học viên có khả năng giảng dạy môn Xã hội 

học ở Bậc đại học với chất lượng tốt, có năng lực tư duy độc 

lập, sáng tạo; có thể trở thành cán bộ giảng dạy hoặc nghiên cứu 

Xã hội học; có thể trở thành người cán bộ Công đoàn giỏi. 

Trình độ ngoại ngữ: Học viên đạt Chứng chỉ B1 Khung tham 

chiếu Châu Âu 

- Trình độ ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ đạt 450 điểm TOEIC 

hoặc tương đương. 

7 

Vị trí việc làm 

sau khi tốt 

nghiệp ở các 

trình độ 

Học viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở các Viện nghiên 

cứu, các ngành thuộc lĩnh vực xã hội học; cán bộ giảng dạy 

trong các trường đại học, cao đẳng. 

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các đơn vị sản xuất kinh 

doanh và các cơ quan đơn vị khác với khả năng tham gia tư vấn 

cho việc quản lý đơn vị. 
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THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017 – 2018 

Ngành: Công tác xã hội 

 

TT Nội dung 
Đại học 

1 Điều kiện tuyển sinh 

- Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học bổ túc trở lên 

- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo các quy định hiện hành của Nhà nước; 

- Đạt điểm xét tuyển theo quy định của trường Đại học Công đoàn 

- Người nước ngoài: Đối tượng là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

2 Điều kiện cơ sở vật chất 

- Tổng diện tích đất của trường là 271.466 m2. 

- Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường (bao gồm hội trường, giảng đường, 

phòng học các loại; thư viện, trung tâm học liệu; phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa năng) 

là: 31.165,24 m2 

- Nhà tập đa năng  là: 4081 m2 

- Tổng số phòng học là : 81 với 24077,24m2 được trang bị đầy đủ thiết bị trong phòng học như máy chiếu, micro, 

amply… 

- Thư viện với 05 phòng đọc ; 350 số chỗ ngồi đọc ; 27 số máy tính của thư viện ; 2701 đầu sách 

45 tạp chí ; 65 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên ; 70 đề tài nghiên cứu khoa học giảng viên ; 291 luận văn cao học 

3 Đội ngũ giảng viên 

Hiện có 1 PGS; 10 TS; 8 thạc sỹ là giảng viên cơ hữu và là cán bộ các viện nghiên cứu; trường đại học; học viện tham 

gia giảng dạy chuyên ngành: 

- Đội ngũ giảng viên đã đáp ứng đủ về tiêu chuẩn nghề nhiệp như có phẩm chất đạo đức, tư cách tốt.  

- Giảng viên có kiến thức sâu về chuyên môn nghiệp vụ; 

- Luôn cập nhật thông tin phục vụ cho bài giảng, 

- Có phương pháp sư phạm; 

- Đã hướng dẫn cho sinh viên về danh mục tài liệu tham khảo; 

- Đã sử dụng các phương tiện hiện đại cho các bài giảng tích cực; 

- Giảng dạy nhiệt tình, thu hút sự chú ý và tạo hứng thú cho sinh viên; 
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- Luôn khuyến khích tư duy sáng tạo  và độc lập của sinh viên; 

- Thể hiện sự công bằng trong đánh giá kết quả học tập và nghiên cứu; 

- Giảng viên có tư thế, tác phong chuẩn mực 

4 

Các hoạt động hỗ trợ học 

tập, sinh hoạt cho người 

học 

- Thực hành nghề nghiệp qua sinh hoạt câu lạc bộ chuyên ngành, thực tập  

- Thực tế, thực tập tại các cơ quan doanh nghiệp trung ương và địa phương; 

- Tham gia nghiên cứu khoa học sinh viên 

5 
Yêu cầu về thái độ học tập 

của người học 

Đào tạo đại học Công tác xã hội có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức 

khỏe, có tinh thần say mê yêu nghề, năm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành về nghề Công tác xã hội. 

6 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, trình độ ngoại ngữ 

đạt được 

- Sinh viên tốt nghiệp có khả năng phát hiện, giải quyết những vấn đề trong mối quan hệ xã hội và nâng cao năng lực 

con người. 

- Trình độ ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ đạt 450 điểm TOEIC hoặc tương đương. 

 

7 
Vị trí việc làm sau khi tốt 

nghiệp ở các trình độ 

- Các cơ quan của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội các cấp từ Trung ương tới địa phương 

- Các cơ sở cung cấp dịch vụ xã hội cho các loại đối tượng khác nhau thuộc các lĩnh vực y tế, giáo dục, pháp luật, 

phúc lợi xã hội… và các trung tâm hỗ trợ đối tượng yếu thế của Nhà nước (Trung tâm bảo trợ xã hội, Các mái ấm, Nhà 

tình thương…)  

- Có thể làm việc độc lập với vai trò là nhân viên xã hội, kiểm huấn viên, nhà nghiên cứu, hay cán bộ hoạch định 

chính sách xã hội trong các Công ty, Trung tâm làm dịch vụ tư vấn, tham vấn tâm lý. 

- Có thể tư vấn, hỗ trợ cho các nhà quản lý lãnh đạo tham mưu, giám sát quá trình thực hiện chính sách cho các nhóm 

đối tượng yếu thế trong xã hội. 

- Làm công tác giảng dạy chuyên ngành công tác xã hội tại các trường chính trị tỉnh, thành phố, ngành, đoàn thể, các 

trung tâm giáo dục chính trị xã hội, các trường đại học, cao đẳng trong cả nước. 

- Hoạt động nghề nghiệp tại các tổ chức phi chính phủ, các trung tâm chăm sóc cộng đồng, trợ lí dự án phát triển 

cộng đồng và cán bộ truyền thông trong các dự án phát triển. 

- Làm công tác chuyên môn tại các tổ chức quốc tế. 
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THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017 – 2018 

Ngành: Kế toán 

TT Nội dung Thạc sĩ Đại học 

1 
Điều kiện tuyển 

sinh 

"Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học thuộc khối ngành Kinh 

doanh và Quản lý; khối ngành Kinh tế 

Thí sinh đăng ký dự thi có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở 

lên có chuyên ngành tốt nghiệp đúng hoặc phù hợp với chuyên 

ngành được đăng ký dự thi ngay sau khi tốt nghiệp; 

Những trường hợp còn lại thí sinh phải có ít nhất một năm 

kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với 

chuyên ngành dự thi, kể từ ngày ký Quyết định công nhận tốt 

nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi.Có lý lịch bản thân 

rõ ràng (không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ cảnh cáo 

trở lên); 

Có đủ sức khoẻ để học tập Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn 

theo qui định của Trường đại học Công đoàn 

- Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học bổ túc trở lên 

- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo các quy định hiện 

hành của Nhà nước; 

- Đạt điểm xét tuyển theo quy định của trường Đại học Công 

đoàn 

- Người nước ngoài: Đối tượng là người nước ngoài được tuyển 

sinh theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

2 
Điều kiện cơ sở vật 

chất 

Nhà trường đã tạo điều kiện tốt nhất về phòng học, phòng 

nghiên cứu, phòng bảo vệ luận văn; thư viện; ký túc xá; các 

trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy. Nhà trường đã cố gắng 

rất nhiều trong việc bổ sung giáo trình, tài liệu ưu tiên cho đào 

tạo trình độ thạc sĩ 

 

- Tổng diện tích đất của trường là 271.466 m2. 

- Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa 

học của trường (bao gồm hội trường, giảng đường, phòng học 

các loại; thư viện, trung tâm học liệu; phòng thí nghiệm, phòng 

thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa năng) là: 31.165,24 m2 

- Nhà tập đa năng  là: 4081 m2 

- Tổng số phòng học là : 81 với 24077,24m2 được trang bị đầy 

đủ thiết bị trong phòng học như máy chiếu, micro, amply… 

- Thư viện với 05 phòng đọc ; 350 số chỗ ngồi đọc ; 27 số máy 

tính của thư viện ; 2701 đầu sách 

45 tạp chí ; 65 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên ; 70 đề tài 

nghiên cứu khoa học giảng viên ; 291 luận văn cao học 
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3 Đội ngũ giảng viên 

Hiện có 1 PGS; 13 TS là giảng viên cơ hữu là cán bộ các viện 

nghiên cứu; trường đại học; học viện tham gia giảng dạy 

chuyên ngành: 

 Tiêu chuẩn của giảng viên thực hiện theo quy định trong Quy 

chế, cụ thể: 

+ Có phẩm chất đạo đức, tư cách tốt; 

+ Đạt trình độ chuẩn được đào tạo: 

*/ Có bằng tiến sĩ, tiến sĩ khoa học hoặc có chức danh giáo sư, 

phó giáo sư đối với giảng viên tham gia giảng dạy các học 

phần lý thuyết, hướng dẫn luận văn thạc sĩ và tham gia các Hội 

đồng chấm luận văn thạc sĩ; 

*/ Có bằng thạc sĩ đối với giảng viên giảng dạy học phần 

ngoại ngữ cho các chuyên ngành không chuyên ngữ hoặc 

giảng viên giảng dạy một số học phần thuộc phần kiến thức 

chung hoặc giảng viên hướng dẫn học viên thực hành, thực 

tập. 

+ Có đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp để giảng dạy; 

+ Lý lịch bản thân rõ ràng. 

Hiện có 1 PGS; 13 TS; 9 thạc sỹ là giảng viên cơ hữu và là cán 

bộ các viện nghiên cứu; trường đại học; học viện tham gia giảng 

dạy chuyên ngành: 

Đội ngũ giảng viên đã đáp ứng đủ về tiêu chuẩn nghề nhiệp như 

có phẩm chất đạo đức, tư cách tốt.  

- Giảng viên có kiến thức sâu về chuyên môn nghiệp vụ; 

- Luôn cập nhật thông tin phục vụ cho bài giảng, 

- Có phương pháp sư phạm; 

- Đã hướng dẫn cho sinh viên về danh mục tài liệu tham khảo; 

- Đã sử dụng các phương tiện hiện đại cho các bài giảng tích 

cực; 

- Giảng dạy nhiệt tình, thu hút sự chú ý và tạo hứng thú cho sinh 

viên; 

- Luôn khuyến khích tư duy sáng tạo  và độc lập của sinh viên; 

- Thể hiện sự công bằng trong đánh giá kết quả học tập và 

nghiên cứu; 

- Giảng viên có tư thế, tác phong chuẩn mực 

4 

Các hoạt động hỗ 

trợ học tập, sinh 

hoạt cho người học 

Bố trí thời gian cho học viên đi Thực tế viết luận văn 

 

- Thực hành nghề nghiệp qua sinh hoạt câu lạc bộ chuyên ngành, 

thực tập  

- Thực tế, thực tập tại các cơ quan doanh nghiệp trung ương và 

địa phương; 

- Tham gia nghiên cứu khoa học sinh viên 

5 

Yêu cầu về thái độ 

học tập của người 

học 

Nghiêm túc học tập và nghiên cứu khoa học 

 

Đào tạo cử nhân Kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và 

sức khỏe tốt. Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế – xã 

hội, quản trị kinh doanh, qui trình công nghệ kế toán, kiểm toán, 

phân tích hoạt động kinh doanh. 
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6 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 

trình độ ngoại ngữ 

đạt được 

Mục tiêu chung: Đào tạo trình độ thạc sĩ Kế toán nhằm nắm 

vững kiến thức về quản lý kinh tế tài chính, có kiến thức 

chuyên sâu và hiện đại về kế toán, kiểm toán. Có trình độ cao 

về tổ chức và thực hành kế toán, kiểm toán, có khả năng làm 

việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết 

những vấn đề thuộc lĩnh vực kế toán, kiểm toán phát sinh 

trong thực tế, có khả năng làm việc trong các các tổ chức, các 

doanh nghiệp và các cơ quan công đoàn ở các vị trí quản lý tài 

chính, kế toán, kiểm toán hoặc giảng dạy trong các trường đại 

học, cao đẳng; có những kiến thức nền tảng phục vụ cho việc 

học tập và nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ về kế toán. 

Đào tạo thạc sĩ Kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề 

nghiệp, có ý thức phục vụ  Tổ quốc và nhân dân, có sức khỏe 

và năng lực giao tiếp xã hội. Nắm vững phương pháp luận và 

kiến thức cơ bản về kế toán, có kỹ năng thực hành nghề 

nghiệp. Học viên tốt nghiệp có khả năng vận dụng kiến thức 

chuyên ngành  góp phần vào việc nghiên cứu, giải quyết các 

vấn đề lý luận và thực tiễn công tác kế toán. 

 Mục tiêu cụ thể:  

- Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về quản lý 

kinh tế, tài chính, kiến thức chuyên sâu và hiện đại về kế toán 

- kiểm toán phục vụ cho việc nghiên cứu phát triển, hoàn thiện 

các chính sách về kế toán, tài chính và tổ chức thực hiện công 

tác kế toán – kiểm toán tại các đơn vị kế toán. 

- Giúp người học có khả năng làm việc độc lập và phát triển kiến thức đã 

học để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế. 

- Có kỹ năng tổ chức và thực hành cao trong kế toán, kiểm 

toán, phân tích tài chính trong các đơn vị kế toán. 

- Có khả năng tư duy hệ thống, phát hiện và giải quyết các vấn 

- Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ về 

công tác kế toán trong các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính 

sự nghiệp từ khâu lập chứng từ kế toán, vào sổ kế toán và tổng 

hợp báo cáo kế toán trong các doanh nghiệp. Có khả năng phân 

tích tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh cũng 

như các mặt hoạt động khác của doanh nghiệp, các đơn vị hành 

chính sự nghiệp cung cấp thông tin phục vụ cho nhà quản lý. 

- Trình độ ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ đạt 450 điểm TOEIC 

hoặc tương đương. 
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đề trong nghiên cứu cũng như thực hiện công tác kế toán, 

kiểm toán một cách độc lập, sáng tạo. 

- Kỹ năng làm việc độc lập, sáng tạo và chịu được áp lực công 

việc. 

- Kỹ năng thuyết trình, quản lý và lãnh đạo nhóm. 

- Sử dụng thành thạo các công cụ công nghệ thông tin phổ 

biến (máy vi tính và phần mềm kế toán, kiểm toán). 

- Sử dụng tốt tiếng Anh trong công việc (tương đương với 

khung tham chiếu B1 Châu Âu). 

- Có phẩm chất đạo đức cá nhân như bản lĩnh, dám nghĩ, dám 

làm, dám chịu trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo. 

- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp như: chính trực, khách 

quan, năng lực chuyên môn và tính thận trọng, có tư cách nghề 

nghiệp, bảo mật và tuân thủ chuẩn mực chuyên môn. 

- Có phẩm chất đạo đức xã hội như: tôn trọng luật pháp, có ý thức tổ 

chức kỷ luật, có lối sống trong sáng, lành mạnh. 

Trình độ ngoại ngữ: Học viên đạt Chứng chỉ B1 Khung tham 

chiếu Châu Âu 

7 

Vị trí việc làm sau 

khi tốt nghiệp ở 

các trình độ 

Học viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở các Viện nghiên 

cứu, các ngành thuộc lĩnh vực Kế toán; cán bộ giảng dạy trong 

các trường đại học, cao đẳng và làm công tác Kế toán, tài 

chính, trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh. 

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các doanh nghiệp, các 

đơn vị hành chính sự nghiệp; có khả năng hoạch định chính sách 

kế toán, kiểm toán. 
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THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017 – 2018 

Ngành: Tài chính ngân hàng 

 

TT Nội dung Đại học 

1 
Điều kiện tuyển 

sinh 

- Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học bổ túc trở lên 

- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo các quy định hiện hành của Nhà nước; 

- Đạt điểm xét tuyển theo quy định của trường Đại học Công đoàn 

- Người nước ngoài: Đối tượng là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

2 
Điều kiện cơ sở vật 

chất 

- Tổng diện tích đất của trường là 271.466 m2. 

- Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường (bao gồm hội trường, giảng đường, phòng học các 

loại; thư viện, trung tâm học liệu; phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa năng) là: 31.165,24 m2 

- Nhà tập đa năng  là: 4081 m2 

- Tổng số phòng học là : 81 với 24077,24m2 được trang bị đầy đủ thiết bị trong phòng học như máy chiếu, micro, amply… 

- Thư viện với 05 phòng đọc ; 350 số chỗ ngồi đọc ; 27 số máy tính của thư viện ; 2701 đầu sách 

45 tạp chí ; 65 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên ; 70 đề tài nghiên cứu khoa học giảng viên ; 291 luận văn cao học 

3 Đội ngũ giảng viên 

Hiện có 16 TS; 16 thạc sỹ là giảng viên cơ hữu và là cán bộ các viện nghiên cứu; trường đại học; học viện tham gia giảng dạy 

chuyên ngành: 

Đội ngũ giảng viên đã đáp ứng đủ về tiêu chuẩn nghề nhiệp như có phẩm chất đạo đức, tư cách tốt.  

- Giảng viên có kiến thức sâu về chuyên môn nghiệp vụ; 

- Luôn cập nhật thông tin phục vụ cho bài giảng, 

- Có phương pháp sư phạm; 

- Đã hướng dẫn cho sinh viên về danh mục tài liệu tham khảo; 

- Đã sử dụng các phương tiện hiện đại cho các bài giảng tích cực; 

- Giảng dạy nhiệt tình, thu hút sự chú ý và tạo hứng thú cho sinh viên; 

- Luôn khuyến khích tư duy sáng tạo  và độc lập của sinh viên; 

- Thể hiện sự công bằng trong đánh giá kết quả học tập và nghiên cứu; 

- Giảng viên có tư thế, tác phong chuẩn mực 
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4 

Các hoạt động hỗ 

trợ học tập, sinh 

hoạt cho người học 

- Thực hành nghề nghiệp qua sinh hoạt câu lạc bộ chuyên ngành, thực tập  

- Thực tế, thực tập tại các cơ quan doanh nghiệp trung ương và địa phương; 

- Tham gia nghiên cứu khoa học sinh viên 

5 

Yêu cầu về thái độ 

học tập của người 

học 

Đào tạo cử nhân Tài chính - Ngân hàng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt. Nắm vững những kiến thức cơ bản về 

kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh và tài chính - ngân hàng. 

6 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 

trình độ ngoại ngữ 

đạt được 

- Sinh viên tốt nghiệp có năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực Tài 

chính - Ngân hàng. 

- Trình độ ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ đạt 450 điểm TOEIC hoặc tương đương. 

 

7 

Vị trí việc làm sau 

khi tốt nghiệp ở 

các trình độ 

 Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các doanh nghiệp, các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính, có khả năng thực hành 

thành thạo các nghiệp vụ chủ yếu của Ngân hàng, có thể làm việc độc lập khi được phân công nhiệm vụ, biết vận dụng một cách 

sáng tạo kiến thức đã học vào rèn luyện thực tiễn ở các cơ quan ngân hàng tài chính trung ương, địa phương hoặc doanh nghiệp. 
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THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017 – 2018 

Ngành: Quản trị nhân lực 

 

TT Nội dung Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học 

1 
Điều kiện tuyển 

sinh 

Các đối tượng có bằng thạc sĩ hoặc cử nhân đúng 

chuyên ngành hoặc các ngành được công nhận 

tương đương và phù hợp với chuyên ngành đăng 

ký dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ Quản trị nhân 

lực. 

Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên 

ngành Quản trị nhân lực phải có các điều kiện 

sau: 

- Về văn bằng:  

+ Có bằng thạc sĩ chuyên ngành Quản trị nhân 

lực 

+ Trường hợp chưa có bằng thạc sĩ thì phải có 

bằng tốt nghiệp đại học ngành Quản trị nhân lực 

hệ chính quy, loại khá trở lên; 

+ Đối với NCS đã có bằng thạc sĩ nhưng chuyên 

ngành đã học ở trình độ thạc sĩ gần chuyên ngành 

Quản trị nhân lực; hoặc có bằng thạc sĩ đúng 

chuyên ngành Quản trị nhân lực nhưng thời gian 

tốt nghiệp đã trên 5 năm tính đến ngày nộp hồ sơ 

xét tuyển NCS; hoặc có bằng thạc sĩ đúng chuyên 

ngành Quản trị nhân lực nhưng do cơ sở đào tạo 

khác cấp thì trên cơ sở đối chiếu giữa chương 

trình đào tạo thạc sĩ đã học của NCS với chương 

trình đào tạo tiến sĩ hiện tại, Hội đồng Khoa học 

của Nhà trường sẽ đề nghị Hiệu trưởng quyết 

"Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại 

học thuộc khối ngành Kinh doanh 

và Quản lý; khối ngành Kinh tế 

Thí sinh đăng ký dự thi có bằng tốt 

nghiệp đại học loại khá trở lên có 

chuyên ngành tốt nghiệp đúng 

hoặc phù hợp với chuyên ngành 

được đăng ký dự thi ngay sau khi 

tốt nghiệp; 

Những trường hợp còn lại thí sinh 

phải có ít nhất một năm kinh 

nghiệm làm việc trong lĩnh vực 

chuyên môn phù hợp với chuyên 

ngành dự thi, kể từ ngày ký Quyết 

định công nhận tốt nghiệp đại học 

đến ngày nộp hồ sơ dự thi.Có lý 

lịch bản thân rõ ràng (không trong 

thời gian bị thi hành kỷ luật từ 

cảnh cáo trở lên); 

Có đủ sức khoẻ để học tập; Nộp hồ 

sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo qui 

định của Trường đại học Công 

đoàn 

- Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung 

học bổ túc trở lên 

- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động 

theo các quy định hiện hành của Nhà nước; 

- Đạt điểm xét tuyển theo quy định của 

trường Đại học Công đoàn 

- Người nước ngoài: Đối tượng là người 

nước ngoài được tuyển sinh theo quy định 

hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
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định việc bổ sung kiến thức cho từng NCS sau 

khi NCS đã trúng tuyển. 

- Danh mục các chuyên ngành gần với chuyên 

ngành Quản trị nhân lực gồm: Quản lý kinh tế;  

- Danh mục các ngành khác với chuyên ngành 

Quản trị nhân lực gồm: Quản trị kinh doanh; 

Kinh doanh thương mại; Tài chính- Ngân hàng; 

Kế toán. 

+ Đối với NCS chưa có bằng thạc sĩ thì phải học 

để lấy chứng chỉ bổ sung toàn bộ các học phần 

thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành 

Quản trị nhân lực của trường Đại học Công đoàn 

sau khi trúng tuyển. 

+ Hàng năm, trường Đại học Công đoàn sẽ quy 

định cụ thể điều kiện về văn bằng, ngành học, 

điểm trung bình chung học tập toàn khóa ở trình 

độ cử nhân hoặc thạc sĩ trong thông báo tuyển 

sinh để được dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ tại 

trường. 

- Có 1 bài luận về dự định nghiên cứu dài 20 đến 

25 trang (font chữ Times New Roman, size chữ 

14, khổ giấy A4, dãn dòng1.5lines, lề trên 3,5; lề 

dưới 3,0; lề phải 2,0; lề trái 3,5) trong đó trình 

bày rõ: 

+ Lý do chọn đề tài nghiên cứu; 

+ Mục tiêu và mong muốn đạt được khi đăng ký 

NCS; 

+ Lý do lựa chọn NCS tại trường ĐH Công đoàn; 

+ Những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết 

cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề 

dự định nghiên cứu; 

+ Đề xuất người hướng dẫn 
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- Có ít nhất 01 bài báo đã công bố trên tạp chí 

khoa học chuyên ngành. Nội dung bài báo phải 

phù hợp với hướng nghiên cứu của chuyên ngành 

Quản trị nhân lực; 

- Có 2 thư giới thiệu của 2 nhà khoa học có chức 

danh khoa học như: Giáo sư, phó giáo sự hoặc 

học vị tiến sĩ ngành Quản trị nhân lực; hoặc 1 thư 

giới thiệu của 1 nhà khoa học có chức danh khoa 

học hoặc học vị tiến sĩ ngành Quản trị nhân lực 

và 01 thư giới thiệu của Thủ trưởng đơn vị công 

tác của thí sinh. Những người giới thiệu này cần 

có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động 

chuyên môn với các thí sinh. 

Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá 

về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển, cụ 

thể: 

+ Phẩm chất đạo đức, đặc biệt là đạo đức nghề 

nghiệp; 

+ Năng lực hoạt động chuyên môn;  

+ Phương pháp làm việc; 

+ Khả năng nghiên cứu; 

+ Khả năng làm việc theo nhóm; 

+ Điểm mạnh vè yếu của người dự tuyển; 

+ Triển vọng phát triển chuyên môn; 

+ Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới 

thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh. 

- Có đủ trình độ ngoại ngữ để tham khảo tài liệu, 

tham gia hoạt động quốc tế phục vụ NCKH và 

thực hiện đề tài luận án. Tùy theo yêu cầu của 

ngành Quản trị nhân lực và tình hình thực thực tế 

hàng năm, Hiệu trưởng sẽ quy định loại ngoại 

ngữ, trình độ ngoại ngữ đầu vào của NCS để xét 
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tuyển nhưng không thấp hơn cấp độ B1 hoặc bậc 

3/6 của khung Châu Âu chung. 

- Người dự tuyển không quá 45 tuổi tính đến 

ngày nộp hồ sơ xét tuyển, đã có ít nhất 3 năm 

công tác thực tiễn, được đơn vị công tác cử học 

và có đủ sức khỏe học tập (có xác nhận của bệnh 

viện đa khoa cấp huyện trở lên) 

- Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với 

quá trình đào tạo theo quy định của Nhà trường 

2 
Điều kiện cơ sở 

vật chất 

Nhà trường đã tạo điều kiện tốt nhất về phòng 

học, phòng nghiên cứu, phòng bảo vệ luận án; thư 

viện; ký túc xá; các trang thiết bị phục vụ cho 

giảng dạy. Nhà trường đã cố gắng rất nhiều trong 

việc bổ sung giáo trình, tài liệu ưu tiên cho đào 

tạo trình độ tiến sĩ 

Nhà trường đã tạo điều kiện tốt 

nhất về phòng học, phòng nghiên 

cứu, phòng bảo vệ luận án; thư 

viện; ký túc xá; các trang thiết bị 

phục vụ cho giảng dạy. Nhà 

trường đã cố gắng rất nhiều trong 

việc bổ sung giáo trình, tài liệu ưu 

tiên cho đào tạo trình độ tiến sĩ 

- Tổng diện tích đất của trường là 271.466 

m2. 

- Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào 

tạo, nghiên cứu khoa học của trường (bao 

gồm hội trường, giảng đường, phòng học 

các loại; thư viện, trung tâm học liệu; phòng 

thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực 

tập, nhà tập đa năng) là: 31.165,24 m2 

- Nhà tập đa năng  là: 4081 m2 

- Tổng số phòng học là : 81 với 

24077,24m2 được trang bị đầy đủ thiết bị 

trong phòng học như máy chiếu, micro, 

amply… 

- Thư viện với 05 phòng đọc ; 350 số chỗ 

ngồi đọc ; 27 số máy tính của thư viện ; 

2701 đầu sách 

45 tạp chí ; 65 đề tài nghiên cứu khoa học 

sinh viên ; 70 đề tài nghiên cứu khoa học 

giảng viên ; 291 luận văn cao học 

3 
Đội ngũ giảng 

viên 

Hiện có 7 PGS; 16 TS là giảng viên cơ hữu và là 

cán bộ các viện nghiên cứu; trường đại học; học 

viện tham gia giảng dạy chuyên ngành: 

Tiêu chuẩn của giảng viên thực hiện theo quy 

Hiện có 7 PGS; 16 TS; 16 thạc sỹ 

là giảng viên cơ hữu và là cán bộ 

các viện nghiên cứu; trường đại 

học; học viện tham gia giảng dạy 

Hiện có 16 TS; 16 thạc sỹ là giảng viên cơ 

hữu và là cán bộ các viện nghiên cứu; 

trường đại học; học viện tham gia giảng dạy 

chuyên ngành: 
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định trong Quy chế, cụ thể: 

+ Có phẩm chất đạo đức, tư cách tốt; 

+ Đạt trình độ chuẩn được đào tạo: 

*/ Có bằng tiến sĩ, tiến sĩ khoa học hoặc có chức 

danh giáo sư, phó giáo sư đối với giảng viên tham 

gia giảng dạy các học phần lý thuyết, hướng dẫn 

luận văn thạc sĩ và tham gia các Hội đồng chấm 

luận văn thạc sĩ; 

*/ Có bằng thạc sĩ đối với giảng viên giảng dạy 

học phần ngoại ngữ cho các chuyên ngành không 

chuyên ngữ hoặc giảng viên giảng dạy một số học 

phần thuộc phần kiến thức chung hoặc giảng viên 

hướng dẫn học viên thực hành, thực tập. 

+ Có đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp để 

giảng dạy; 

+ Lý lịch bản thân rõ ràng. 

chuyên ngành: 

 Tiêu chuẩn của giảng viên thực 

hiện theo quy định trong Quy chế, 

cụ thể: 

+ Có phẩm chất đạo đức, tư cách 

tốt; 

+ Đạt trình độ chuẩn được đào tạo: 

*/ Có bằng tiến sĩ, tiến sĩ khoa học 

hoặc có chức danh giáo sư, phó 

giáo sư đối với giảng viên tham 

gia giảng dạy các học phần lý 

thuyết, hướng dẫn luận văn thạc sĩ 

và tham gia các Hội đồng chấm 

luận văn thạc sĩ; 

*/ Có bằng thạc sĩ đối với giảng 

viên giảng dạy học phần ngoại ngữ 

cho các chuyên ngành không 

chuyên ngữ hoặc giảng viên giảng 

dạy một số học phần thuộc phần 

kiến thức chung hoặc giảng viên 

hướng dẫn học viên thực hành, 

thực tập. 

+ Có đủ sức khỏe theo yêu cầu 

nghề nghiệp để giảng dạy; 

+ Lý lịch bản thân rõ ràng. 

Đội ngũ giảng viên đã đáp ứng đủ về tiêu 

chuẩn nghề nhiệp như có phẩm chất đạo 

đức, tư cách tốt.  

- Giảng viên có kiến thức sâu về chuyên 

môn nghiệp vụ; 

- Luôn cập nhật thông tin phục vụ cho bài 

giảng, 

- Có phương pháp sư phạm; 

- Đã hướng dẫn cho sinh viên về danh mục 

tài liệu tham khảo; 

- Đã sử dụng các phương tiện hiện đại cho 

các bài giảng tích cực; 

- Giảng dạy nhiệt tình, thu hút sự chú ý và 

tạo hứng thú cho sinh viên; 

- Luôn khuyến khích tư duy sáng tạo  và 

độc lập của sinh viên; 

- Thể hiện sự công bằng trong đánh giá kết 

quả học tập và nghiên cứu; 

- Giảng viên có tư thế, tác phong chuẩn mực  

4 

Các hoạt động 

hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho 

người học 

Bố trí thời gian cho NCS đi Thực tế viết luận án 

 

Bố trí thời gian cho học viên đi 

Thực tế viết luận văn 

 

- Thực hành nghề nghiệp qua sinh hoạt câu 

lạc bộ chuyên ngành, thực tập  

- Thực tế, thực tập tại các cơ quan doanh 

nghiệp trung ương và địa phương; 

- Tham gia nghiên cứu khoa học sinh viên 
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5 

Yêu cầu về thái 

độ học tập của 

người học 

Nghiêm túc học tập và nghiên cứu khoa học 

 

Nghiêm túc học tập và nghiên cứu 

khoa học 

 

Nhằm trang bị cho người học kiến thức, 

kỹ năng và nghệ thuật về quản trị nhân lực 

trong nền kinh tế thị trường; các nhân tố ảnh 

hưởng đến hoạt động quản trị nhân lực và 

khả năng đưa ra các quyết định điều hành 

nhân lực trong các tổ chức 

6 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 

trình độ ngoại 

ngữ đạt được 

* Mục tiêu chung 

Đào tạo trình độ tiến sĩ nhằm đào tạo những nhà 

khoa học am hiểu sâu sắc lý thuyết và khả năng 

thực hành cao, có kỹ năng phân tích, đánh giá, dự 

báo cùng năng lực vận dụng kiến thức để giải 

quyết các vấn đề xuất hiện trong phạm vi chuyên 

môn của mình, có khả năng nghiên cứu độc lập, 

sáng  tạo, khả năng phát hiện và giải quyết những 

vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học, công nghệ và 

giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu khoa học. 

* Mục tiêu cụ thể  

- Đào tạo đội ngũ cán bộ, giảng viên, nghiên cứu 

viên chuyên ngành Quản trị nhân lực với tư cách 

là những chuyên gia trong dây chuyền đào tạo, 

giúp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao;  

- Đào tạo đội ngũ cán bộ có khả năng tham gia 

hoạch định chính sách, pháp luật có liên quan đến 

phát triển nguồn nhân lực; 

- Đào tạo đội ngũ cán bộ chất lượng cao trong các 

cơ quan hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp 

và các tổ chức chính trị - xã hôi, đáp ứng yêu cầu 

phát triển xã hội. 

- Nâng cao năng lực trong việc phát triển tri thức 

và lý luận cũng như ứng dụng vào thực tiễn công 

việc của NCS và có thái độ, tinh thần làm việc 

tích cực; 

Đào tạo trình độ thạc sĩ nhằm đào 

tạo những nhà khoa học am hiểu 

sâu sắc lý thuyết và khả năng thực 

hành cao, có kỹ năng phân tích, 

đánh giá, dự báo cùng năng lực 

vận dụng kiến thức để giải quyết 

các vấn đề xuất hiện trong phạm vi 

chuyên môn của mình, có khả 

năng nghiên cứu độc lập, sáng  

tạo, khả năng phát hiện và giải 

quyết những vấn đề mới có ý 

nghĩa về khoa học, công nghệ và 

giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu 

khoa học. 

- Đào tạo đội ngũ cán bộ, giảng 

viên, nghiên cứu viên chuyên 

ngành Quản trị nhân lực với tư 

cách là những chuyên gia trong 

dây chuyền đào tạo, giúp đào tạo 

nguồn nhân lực chất lượng cao;  

- Đào tạo đội ngũ cán bộ có khả 

năng tham gia hoạch định chính 

sách, pháp luật có liên quan đến 

phát triển nguồn nhân lực; 

- Đào tạo đội ngũ cán bộ chất 

lượng cao trong các cơ quan hành 

- Phát hiện vấn đề, phân tích, đánh giá và 

giải quyết các vấn đề về quản trị nhân lực; 

tư vấn, hoạch định các chính sách quản trị 

nhân lực; lập kế hoạch, tổ chức các hoạt 

động nhằm xây dựng, củng cố, duy trì và 

phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu 

của tổ chức 

- Trình độ ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ 

đạt 450 điểm TOEIC hoặc tương đương 
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- Đào tạo đội ngũ các nhà nghiên cứu khoa học có 

đủ kỹ năng, năng lực  nghiên cứu khoa học độc 

lập; 

- Đào tạo đội ngũ có khả năng thực hiện công bố 

những công trình nghiên cứu khoa học của mình; 

hướng dẫn khoa học; đánh giá khoa học;  

- Đào tạo đội ngũ cán bộ theo đuổi sự nghiệp 

nghiên cứu; tham gia giảng dạy; Nâng cao năng 

lực nghiên cứu triển khai các lý thuyết vào giải 

thích và phát triển mối quan hệ mới trong thực 

tiễn. 

- Trình độ ngoại ngữ: NCS đạt Chứng chỉ B2 

Khung tham chiếu Châu Âu 

chính sự nghiệp, các doanh nghiệp 

và các tổ chức chính trị - xã hôi, 

đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội. 

- Nâng cao năng lực trong việc 

phát triển tri thức và lý luận cũng 

như ứng dụng vào thực tiễn công 

việc của học viên và có thái độ, 

tinh thần làm việc tích cực; 

- Đào tạo đội ngũ các nhà nghiên 

cứu khoa học có đủ kỹ năng, năng 

lực  nghiên cứu khoa học độc lập; 

- Đào tạo đội ngũ có khả năng thực 

hiện công bố những công trình 

nghiên cứu khoa học của mình; 

hướng dẫn khoa học; đánh giá 

khoa học;  

- Đào tạo đội ngũ cán bộ theo đuổi 

sự nghiệp nghiên cứu; tham gia 

giảng dạy; Nâng cao năng lực 

nghiên cứu triển khai các lý thuyết 

vào giải thích và phát triển mối 

quan hệ mới trong thực tiễn. 

Trình độ ngoại ngữ: Học viên đạt 

Chứng chỉ B1 Khung tham chiếu 

Châu Âu 
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7 

Vị trí việc làm 

sau khi tốt 

nghiệp ở các 

trình độ 

Đào tạo đội ngũ cán bộ chất lượng cao trong các 

cơ quan hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp 

và các tổ chức chính trị - xã hôi, đáp ứng yêu cầu 

phát triển xã hội. 

 

Sau khi tốt nghiệp học viên có đầy 

đủ kiến thức, cập nhật các vấn đề 

hiện đại trong công tác quản trị; có 

tư duy sáng tạo, độc lập trong 

nghiên cứu và tổ chức công tác; có 

trình độ giao tiếp cộng đồng và 

năng lực lãnh đạo; đề xuất và tham 

gia giải quyết những xung đột về 

quan hệ lao động trong sản xuất 

kinh doanh, góp phần ổn định và 

phát triển kinh tế; sử dụng thành 

thạo công nghệ mới trong công 

tác. Có thể trở thành các cán bộ 

giảng dạy, nghiên cứu, chuyên 

viên có trình độ cao, làm việc ở 

các đơn vị trong hệ thống Công 

đoàn, ở các trường đại học, các 

viện nghiên cứu, tổ chức, doanh 

nghiệp. 

Khi hoàn thành chương trình đào tạo, sinh 

viên có thể làm việc tại các doanh nghiệp, 

các tổ chức kinh tế - xã hội, các ngành, các 

lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân với tư 

cách là nhà quản trị, quản lý nhân lực 
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THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017 – 2018 

Ngành: Luật 

 

TT Nội dung Đại học 

1 
Điều kiện tuyển 

sinh 

- Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học bổ túc trở lên 

- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo các quy định hiện hành của Nhà nước; 

- Đạt điểm xét tuyển theo quy định của trường Đại học Công đoàn 

- Người nước ngoài: Đối tượng là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

2 
Điều kiện cơ sở vật 

chất 

- Tổng diện tích đất của trường là 271.466 m2. 

- Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường (bao gồm hội trường, giảng đường, phòng học 

các loại; thư viện, trung tâm học liệu; phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa năng) là: 31.165,24 m2 

- Nhà tập đa năng  là: 4081 m2 

- Tổng số phòng học là : 81 với 24077,24m2 được trang bị đầy đủ thiết bị trong phòng học như máy chiếu, micro, amply… 

- Thư viện với 05 phòng đọc ; 350 số chỗ ngồi đọc ; 27 số máy tính của thư viện ; 2701 đầu sách 

45 tạp chí ; 65 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên ; 70 đề tài nghiên cứu khoa học giảng viên ; 291 luận văn cao học 

3 Đội ngũ giảng viên 

Hiện có 3 PGS; 14 TS; 13 thạc sỹ là giảng viên cơ hữu và là cán bộ các viện nghiên cứu; trường đại học; học viện trong và 

ngoài nước tham gia giảng dạy chuyên ngành: 

Đội ngũ giảng viên đã đáp ứng đủ về tiêu chuẩn nghề nhiệp như có phẩm chất đạo đức, tư cách tốt.  

- Giảng viên có kiến thức sâu về chuyên môn nghiệp vụ; 

- Luôn cập nhật thông tin phục vụ cho bài giảng, 

- Có phương pháp sư phạm; 

- Đã hướng dẫn cho sinh viên về danh mục tài liệu tham khảo; 

- Đã sử dụng các phương tiện hiện đại cho các bài giảng tích cực; 

- Giảng dạy nhiệt tình, thu hút sự chú ý và tạo hứng thú cho sinh viên; 

- Luôn khuyến khích tư duy sáng tạo  và độc lập của sinh viên; 

- Thể hiện sự công bằng trong đánh giá kết quả học tập và nghiên cứu; 

- Giảng viên có tư thế, tác phong chuẩn mực 
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4 

Các hoạt động hỗ 

trợ học tập, sinh 

hoạt cho người học 

- Thực hành nghề nghiệp qua sinh hoạt câu lạc bộ chuyên ngành, thực tập  

- Thực tế, thực tập tại các cơ quan doanh nghiệp trung ương và địa phương; 

- Tham gia nghiên cứu khoa học sinh viên 

5 

Yêu cầu về thái độ 

học tập của người 

học 

Đào tạo cử nhân Luật có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp tốt, được trang bị những kiến thức cơ bản về pháp luật, 

thực tiễn pháp lỹ và những kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội có liên quan đến lĩnh vực pháp luật, bước đầu có 

định hướng chuyên sâu và rèn luyện kỹ năng thực hành, có thể giải quyết được một số vấn đề trong lĩnh vực pháp luật 

6 

Mục tiêu kiến thức, 

kỹ năng, trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

- Kỹ năng tư vấn, khả năng phân tích, đánh giá và giải quyết các tình huống pháp lỹ xảy ra trong hoạt động kinh doanh, đặc 

biệt là các tình huống liên quan đến quan hệ lao động 

- Trình độ ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ đạt 450 điểm TOEIC hoặc tương đương. 

7 

Vị trí việc làm sau 

khi tốt nghiệp ở các 

trình độ 

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong tổ chức Công đoàn, trong cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các văn 

phòng luật sư, các trung tâm tư vấn pháp luật; làm chuyên gia pháp lý trong doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. 
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THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017 – 2018 

Ngành: Quan hệ lao động 

 

TT Nội dung Đại học 

1 
Điều kiện tuyển 

sinh 

- Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học bổ túc trở lên 

- Có đủ sức khỏe để học tập và lao động theo các quy định hiện hành của Nhà nước; 

- Đạt điểm xét tuyển theo quy định của trường Đại học Công đoàn 

- Người nước ngoài: Đối tượng là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

2 
Điều kiện cơ sở vật 

chất 

- Tổng diện tích đất của trường là 271.466 m2. 

- Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường (bao gồm hội trường, giảng đường, phòng học 

các loại; thư viện, trung tâm học liệu; phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa năng) là: 31.165,24 m2 

- Nhà tập đa năng  là: 4081 m2 

- Tổng số phòng học là : 81 với 24077,24m2 được trang bị đầy đủ thiết bị trong phòng học như máy chiếu, micro, amply… 

- Thư viện với 05 phòng đọc ; 350 số chỗ ngồi đọc ; 27 số máy tính của thư viện ; 2701 đầu sách 

45 tạp chí ; 65 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên ; 70 đề tài nghiên cứu khoa học giảng viên ; 291 luận văn cao học 

3 Đội ngũ giảng viên 

Hiện có 3 PGS; 13 TS; 5 thạc sỹ là giảng viên cơ hữu và là cán bộ các viện nghiên cứu; trường đại học; học viện trong và 

ngoài nước tham gia giảng dạy chuyên ngành: 

Đội ngũ giảng viên đã đáp ứng đủ về tiêu chuẩn nghề nhiệp như có phẩm chất đạo đức, tư cách tốt.  

- Giảng viên có kiến thức sâu về chuyên môn nghiệp vụ; 

- Luôn cập nhật thông tin phục vụ cho bài giảng, 

- Có phương pháp sư phạm; 

- Đã hướng dẫn cho sinh viên về danh mục tài liệu tham khảo; 

- Đã sử dụng các phương tiện hiện đại cho các bài giảng tích cực; 

- Giảng dạy nhiệt tình, thu hút sự chú ý và tạo hứng thú cho sinh viên; 

- Luôn khuyến khích tư duy sáng tạo  và độc lập của sinh viên; 

- Thể hiện sự công bằng trong đánh giá kết quả học tập và nghiên cứu; 

- Giảng viên có tư thế, tác phong chuẩn mực 
4 Các hoạt động hỗ - Thực hành nghề nghiệp qua sinh hoạt câu lạc bộ chuyên ngành, thực tập  
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trợ học tập, sinh 

hoạt cho người học 

- Thực tế, thực tập tại các cơ quan doanh nghiệp trung ương và địa phương; 

- Tham gia nghiên cứu khoa học sinh viên 

5 

Yêu cầu về thái độ 

học tập của người 

học 

+ Đào tạo những cử nhân Quan hệ lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khỏe, có tinh thần phục vụ công nhân, 

viên chức, lao động, say mê, yêu nghề, nắm vững kiến thức chuyên môn về lĩnh vực quan hệ lao động và kỹ  

năng thực hành về nghề. 

+ Cử nhân quan hệ lao động có thể đảm nhận các công việc cho các cơ quan nhà nước, các cấp công đoàn, các đoàn thể chính 

trị - xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các trường Đại học, Cao đẳng, trường đào tạo nghề, các viện nghiên cứu và trong 

các doanh nghiệp 

6 

Mục tiêu kiến thức, 

kỹ năng, trình độ 

ngoại ngữ đạt được 

- Kỹ năng tư vấn, khả năng phân tích, đánh giá và giải quyết các tình huống pháp lỹ xảy ra trong hoạt động kinh doanh, đặc 

biệt là các tình huống liên quan đến quan hệ lao động 

- Trình độ ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ đạt 450 điểm TOEIC hoặc tương đương. 

7 

Vị trí việc làm sau 

khi tốt nghiệp ở các 

trình độ 

+ Cán bộ quản lý nhân sự trong phòng tổ chức cán bộ 

+ Cán bộ phòng quan hệ công chúng 

+ Cán bộ công đoàn, cán bộ các đoàn thể khác 

+ Chuyên viên nghiên cứu về lao động và công đoàn trong các viện, trường đại học và các trung tâm đào tạo và giới thiệu việc làm. 

+ Chuyên viên tư vấn, nghiên cứu các dự án về lao động, xã hội; về quan hệ công chúng. 

+ Chuyên viên thương lượng và xử lý tranh chấp trong quan hệ lao động tại các cơ quan và doanh nghiệp 

                                         

               Hà Nội, Ngày     tháng 01 năm 2018 

  KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG  

 

  

 

TS. Nguyễn Đức Tĩnh 

     


