
Trình độ đào tạo

Cao đẳng chính quy

I Điều kiện đăng ký tuyển sinh

- Tốt nghiệp THPT.

- Xét tuyển thí sinh có kết quả học tập tại trường THPT: 

Tổng điểm tổng kết năm học của 3 môn học (theo tổ hợp 

đăng ký xét tuyển quy định) của năm lớp 12. 

- Xét tuyển thí sinh có điểm thi THPT Quốc gia năm 2017 

theo một trong các tổ hợp môn: A00, D01, C00.

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, 

thái độ và trình độ ngoại ngữ 

đạt được

- Nắm vững các tri thức nghề nghiệp, kỹ năng nghề nghiệp, 

đạo đức, văn hóa nghề nghiệp và có thể áp dụng được trong 

thực tiễn giáo dục tiểu học.

- Có kỹ năng tổ chức các hoạt động Đội, có khả năng dạy 

lớp ghép, dạy trẻ khuyết tật theo hướng hòa nhập.

- Tiếng Anh tương đương với trình độ A2.

III

Các chính sách, hoạt động hỗ 

trợ học tập, sinh hoạt cho 

người học

- Miễn 100% học phí năm thứ nhất và các năm tiếp theo 

(nếu đạt học lực Khá trở lên) cho 10 thí sinh/1 ngành học 

có điểm trúng tuyển cao nhất.

- Hỗ trợ thêm từ 100% đến 150% mức học bổng được 

hưởng theo quy định đối với sinh viên đạt loại Giỏi và Xuất 

sắc.

- Sinh viên tốt nghiệp đạt loại giỏi trở lên được ưu tiên 

tuyển chọn giữ lại trường, cử đi đào tạo sau đại học, ưu tiên 

xét tuyển làm viên chức tỉnh Tuyên Quang.

- Sinh viên học tập tại trường có cơ hội tham gia các 

chương trình học bổng, chương trình học tập, thực tập tại 

nước ngoài.   

- Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học: 

Văn nghệ; Thể dục thể thao; Ngoại khoá.

IV
Chương trình đào tạo mà nhà 

trường thực hiện

- Thực hiện theo Quyết định số 1650/QĐ-ĐHTTr ngày 

01/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào về 

việc ban hành khung chương trình đào tạo cao đẳng chính 

quy theo hệ thống tín chỉ của Trường đại học Tân Trào.

V
Khả năng học tập, nâng cao 

trình độ sau khi ra trường

- Có đủ khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên 

môn ở trình độ Đại học.

STT Nội dung

PHỤ LỤC

UBND TỈNH TUYÊN QUANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Biểu mẫu 17

THÔNG BÁO

(Kèm theo văn bản số 129/CV-ĐHTTr ngày 10/4/2018 

của Hiệu Trưởng Trường Đại học Tân Trào)

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 

cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018

Ngành: Giáo dục Tiểu học



VI Vị trí làm sau khi tốt nghiệp

- Trực tiếp giảng dạy ở các trường Tiểu học

- Tham gia nghiên cứu khoa học giáo dục ở các cơ quan 

nghiên cứu giáo dục.

Tuyên Quang, ngày     tháng 2 năm 2018

  NGƯỜI LẬP BIỂU HIỆU TRƯỞNG

Vũ Quỳnh Loan PGS. TS Nguyễn Bá Đức

Trình độ đào tạo

Cao đẳng chính quy

I Điều kiện đăng ký tuyển sinh

- Tốt nghiệp THPT.

- Xét tuyển thí sinh có kết quả học tập tại trường THPT: 

Tổng điểm tổng kết năm học của 2 môn học (Toán, Văn) 

của năm lớp 12.

- Xét tuyển thí sinh có điểm thi THPT Quốc gia năm 2017 

theo tổ hợp môn: M00.

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, 

thái độ và trình độ ngoại ngữ 

đạt được

- Nắm vững các tri thức nghề nghiệp, kỹ năng nghề nghiệp, 

đạo đức, văn hóa nghề nghiệp và có thể áp dụng được trong 

thực tiễn Giáo dục mầm non

- Có kỹ năng quản lý nhóm, lớp, làm đồ dùng, đồ chơi phục 

vụ cho công tác chăm sóc - giáo dục trẻ.

- Tiếng Anh tương đương với trình độ A2.

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 

cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018

Ngành: Giáo dục Mầm non

STT Nội dung

(Kèm theo văn bản số 129/CV-ĐHTTr ngày 10/4/2018 

của Hiệu Trưởng Trường Đại học Tân Trào)

THÔNG BÁO

PHỤ LỤC

UBND TỈNH TUYÊN QUANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Biểu mẫu 17



III

Các chính sách, hoạt động hỗ 

trợ học tập, sinh hoạt cho 

người học

- Miễn 100% học phí năm thứ nhất và các năm tiếp theo 

(nếu đạt học lực Khá trở lên) cho 10 thí sinh/1 ngành học 

có điểm trúng tuyển cao nhất.

- Hỗ trợ thêm từ 100% đến 150% mức học bổng được 

hưởng theo quy định đối với sinh viên đạt loại Giỏi và Xuất 

sắc.

- Sinh viên tốt nghiệp đạt loại giỏi trở lên được ưu tiên 

tuyển chọn giữ lại trường, cử đi đào tạo sau đại học, ưu tiên 

xét tuyển làm viên chức tỉnh Tuyên Quang.

- Sinh viên học tập tại trường có cơ hội tham gia các 

chương trình học bổng, chương trình học tập, thực tập tại 

nước ngoài.   

- Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học: 

Văn nghệ; Thể dục thể thao; Ngoại khoá.

IV
Chương trình đào tạo mà nhà 

trường thực hiện

- Thực hiện theo Quyết định số 1650/QĐ-ĐHTTr ngày 

01/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào về 

việc ban hành khung chương trình đào tạo cao đẳng chính 

quy theo hệ thống tín chỉ của Trường đại học Tân Trào.

V
Khả năng học tập, nâng cao 

trình độ sau khi ra trường

- Có đủ khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên 

môn ở trình độ Đại học.

VI Vị trí làm sau khi tốt nghiệp - Trực tiếp giảng dạy ở các trường Mầm non

Tuyên Quang, ngày     tháng 2 năm 2018

  NGƯỜI LẬP BIỂU HIỆU TRƯỞNG

Vũ Quỳnh Loan PGS. TS Nguyễn Bá Đức

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Biểu mẫu 17

(Kèm theo văn bản số 129/CV-ĐHTTr ngày 10/4/2018 

của Hiệu Trưởng Trường Đại học Tân Trào)

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 

cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018

Ngành: Giáo dục Công dân (chuyên ngành: Giáo dục Công dân  - Địa lý)

PHỤ LỤC

UBND TỈNH TUYÊN QUANG



Trình độ đào tạo

Cao đẳng chính quy

I Điều kiện đăng ký tuyển sinh

- Tốt nghiệp THPT.

- Xét tuyển thí sinh có kết quả học tập tại trường THPT: 

Tổng điểm tổng kết năm học của 3 môn học (theo tổ hợp 

đăng ký xét tuyển quy định) của năm lớp 12.

- Xét tuyển thí sinh có điểm thi THPT Quốc gia năm 2017 

theo một trong các tổ hợp môn: C00, C03, D01, C19.

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, 

thái độ và trình độ ngoại ngữ 

đạt được

- Nắm vững kiến thức cơ bản về xã hội học, văn hóa học, 

mĩ học và PPDH môn Giáo dục công dân. Có kiến thức cơ 

bản về địa lý tự nhiên, địa lý kinh tế - xã hội, PPDH Địa 

lý... 

- Có kỹ năng sử dụng các PPDH đặc thù môn Địa lý và 

Giáo dục công dân, biết khai thác, sử dụng, tự làm đồ dùng 

dạy học, có kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài 

giờ lên lớp.

- Tiếng Anh tương đương với trình độ A2.

III

Các chính sách, hoạt động hỗ 

trợ học tập, sinh hoạt cho 

người học

- Miễn 100% học phí năm thứ nhất và các năm tiếp theo 

(nếu đạt học lực Khá trở lên) cho 10 thí sinh/1 ngành học 

có điểm trúng tuyển cao nhất.

- Hỗ trợ thêm từ 100% đến 150% mức học bổng được 

hưởng theo quy định đối với sinh viên đạt loại Giỏi và Xuất 

sắc.

- Sinh viên tốt nghiệp đạt loại giỏi trở lên được ưu tiên 

tuyển chọn giữ lại trường, cử đi đào tạo sau đại học, ưu tiên 

xét tuyển làm viên chức tỉnh Tuyên Quang.

- Sinh viên học tập tại trường có cơ hội tham gia các 

chương trình học bổng, chương trình học tập, thực tập tại 

nước ngoài.   

- Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học: 

Văn nghệ; Thể dục thể thao; Ngoại khoá.

IV
Chương trình đào tạo mà nhà 

trường thực hiện

- Thực hiện theo Quyết định số 1650/QĐ-ĐHTTr ngày 

01/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào về 

việc ban hành khung chương trình đào tạo cao đẳng chính 

quy theo hệ thống tín chỉ của Trường đại học Tân Trào.

V
Khả năng học tập, nâng cao 

trình độ sau khi ra trường

- Có đủ khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên 

môn ở trình độ Đại học.

VI Vị trí làm sau khi tốt nghiệp

- Trực tiếp giảng dạy ở các trường THCS đối với 2 môn 

Địa lý và Giáo dục công dân.

- Tham gia nghiên cứu khoa học giáo dục ở các cơ quan 

nghiên cứu giáo dục.

Tuyên Quang, ngày     tháng 2 năm 2018

  NGƯỜI LẬP BIỂU HIỆU TRƯỞNG

STT Nội dung



Vũ Quỳnh Loan PGS. TS Nguyễn Bá Đức

Trình độ đào tạo

Cao đẳng chính quy

I Điều kiện đăng ký tuyển sinh

- Tốt nghiệp THPT.

- Xét tuyển thí sinh có kết quả học tập tại trường THPT: 

Tổng điểm tổng kết năm học của 3 môn học (theo tổ hợp 

đăng ký xét tuyển quy định) của năm lớp 12.

- Xét tuyển thí sinh có điểm thi THPT Quốc gia năm 2017 

theo một trong các tổ hợp môn: A00, A01, B00.

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, 

thái độ và trình độ ngoại ngữ 

đạt được

- Nắm vững kiến thức cơ bản về toán học, vật lý, tin học, 

phương pháp dạy học toán, vật lý, tin học.

- Có kỹ năng trình bày khái niệm, giải các bài tập Toán - 

Vật lý, tin học, giải thích các hiện tượng vật lý trong tự 

nhiên, trong đời sống. Sử dụng dụng cụ thí nghiệm, phần 

mềm.

- Tiếng Anh tương đương với trình độ A2.

III

Các chính sách, hoạt động hỗ 

trợ học tập, sinh hoạt cho 

người học

- Miễn 100% học phí năm thứ nhất và các năm tiếp theo 

(nếu đạt học lực Khá trở lên) cho 10 thí sinh/1 ngành học 

có điểm trúng tuyển cao nhất.

- Hỗ trợ thêm từ 100% đến 150% mức học bổng được 

hưởng theo quy định đối với sinh viên đạt loại Giỏi và Xuất 

sắc.

- Sinh viên tốt nghiệp đạt loại giỏi trở lên được ưu tiên 

tuyển chọn giữ lại trường, cử đi đào tạo sau đại học, ưu tiên 

xét tuyển làm viên chức tỉnh Tuyên Quang.

- Sinh viên học tập tại trường có cơ hội tham gia các 

chương trình học bổng, chương trình học tập, thực tập tại 

nước ngoài.   

- Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học: 

Văn nghệ; Thể dục thể thao; Ngoại khoá.

IV
Chương trình đào tạo mà nhà 

trường thực hiện

- Thực hiện theo Quyết định số 1650/QĐ-ĐHTTr ngày 

01/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào về 

việc ban hành khung chương trình đào tạo cao đẳng chính 

quy theo hệ thống tín chỉ của Trường đại học Tân Trào.

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 

cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018

Ngành: Sư phạm Toán học (chuyên ngành: Sư phạm Toán học-Vật lý, Sư phạm Toán học-

Tin học)

STT Nội dung

(Kèm theo văn bản số 129/CV-ĐHTTr ngày 10/4/2018 

của Hiệu Trưởng Trường Đại học Tân Trào)

THÔNG BÁO

PHỤ LỤC

UBND TỈNH TUYÊN QUANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Biểu mẫu 17



V
Khả năng học tập, nâng cao 

trình độ sau khi ra trường

- Có đủ khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên 

môn ở trình độ Đại học.

VI Vị trí làm sau khi tốt nghiệp

- Làm quản lý, giảng dạy ở các trường THCS đối với 3 môn 

Toán học và Vật lý, Tin học. Tham gia nghiên cứu khoa 

học giáo dục ở các cơ quan nghiên cứu giáo dục.

Tuyên Quang, ngày     tháng 2 năm 2018

  NGƯỜI LẬP BIỂU HIỆU TRƯỞNG

Vũ Quỳnh Loan PGS. TS Nguyễn Bá Đức

Trình độ đào tạo

Cao đẳng chính quy

I Điều kiện đăng ký tuyển sinh

- Tốt nghiệp THPT.

- Xét tuyển thí sinh có kết quả học tập tại trường THPT: 

Tổng điểm tổng kết năm học của 3 môn học (theo tổ hợp 

đăng ký xét tuyển quy định) của năm lớp 12.

- Xét tuyển thí sinh có điểm thi THPT Quốc gia năm 2017 

theo một trong các tổ hợp môn: A00, A01, B00.

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, 

thái độ và trình độ ngoại ngữ 

đạt được

- Nắm vững kiến thức khoa học cơ bản, về giáo dục đại 

cương, nghiệp vụ và chuyên ngành, về khoa học tự nhiên, 

xã hội có liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của người giáo 

viên giảng dạy 2 môn Tin học và Kỹ thuật công nghiệp.

- Biết vận dụng các kiến thức cơ bản để triển khai hoạt 

động dạy học có hiệu quả.

- Tiếng Anh tương đương với trình độ A2.

STT Nội dung

(Kèm theo văn bản số 129/CV-ĐHTTr ngày 10/4/2018 

của Hiệu Trưởng Trường Đại học Tân Trào)

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 

cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018

Ngành: Sư phạm Tin học (chuyên ngành: Sư phạm Tin học - Kỹ thuật công nghiệp)

PHỤ LỤC

UBND TỈNH TUYÊN QUANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Biểu mẫu 17



III

Các chính sách, hoạt động hỗ 

trợ học tập, sinh hoạt cho 

người học

- Miễn 100% học phí năm thứ nhất và các năm tiếp theo 

(nếu đạt học lực Khá trở lên) cho 10 thí sinh/1 ngành học 

có điểm trúng tuyển cao nhất.

- Hỗ trợ thêm từ 100% đến 150% mức học bổng được 

hưởng theo quy định đối với sinh viên đạt loại Giỏi và Xuất 

sắc.

- Sinh viên tốt nghiệp đạt loại giỏi trở lên được ưu tiên 

tuyển chọn giữ lại trường, cử đi đào tạo sau đại học, ưu tiên 

xét tuyển làm viên chức tỉnh Tuyên Quang.

- Sinh viên học tập tại trường có cơ hội tham gia các 

chương trình học bổng, chương trình học tập, thực tập tại 

nước ngoài.   

- Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học: 

Văn nghệ; Thể dục thể thao; Ngoại khoá.

IV
Chương trình đào tạo mà nhà 

trường thực hiện

- Thực hiện theo Quyết định số 1650/QĐ-ĐHTTr ngày 

01/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào về 

việc ban hành khung chương trình đào tạo cao đẳng chính 

quy theo hệ thống tín chỉ của Trường đại học Tân Trào.

V
Khả năng học tập, nâng cao 

trình độ sau khi ra trường

- Có đủ khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên 

môn ở trình độ Đại học.

VI Vị trí làm sau khi tốt nghiệp

Làm công tác quản lý, giảng dạy ở các trường THCS đối 

với 2 môn Tin học và Kỹ thuật công nghiệp. Tham gia 

nghiên cứu khoa học giáo dục ở các cơ quan nghiên cứu 

giáo dục.

Tuyên Quang, ngày     tháng 2 năm 2018

  NGƯỜI LẬP BIỂU HIỆU TRƯỞNG

Vũ Quỳnh Loan PGS. TS Nguyễn Bá Đức

Trình độ đào tạo

Cao đẳng chính quy

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 

cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018

Ngành: Sư phạm Vật lý (chuyên ngành Vật lý - Kỹ thuật công nghiệp)

STT Nội dung

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Biểu mẫu 17

(Kèm theo văn bản số 129/CV-ĐHTTr ngày 10/4/2018 

của Hiệu Trưởng Trường Đại học Tân Trào)

THÔNG BÁO

PHỤ LỤC

UBND TỈNH TUYÊN QUANG



I Điều kiện đăng ký tuyển sinh

- Tốt nghiệp THPT.

- Xét tuyển thí sinh có kết quả học tập tại trường THPT: 

Tổng điểm tổng kết năm học của 3 môn học (theo tổ hợp 

đăng ký xét tuyển quy định) của năm lớp 12.

- Xét tuyển thí sinh có điểm thi THPT Quốc gia năm 2017 

theo một trong các tổ hợp môn: A00, A01, A10.

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, 

thái độ và trình độ ngoại ngữ 

đạt được

- Nắm vững kiến thức khoa học cơ bản về giáo dục đại 

cương, nghiệp vụ và chuyên ngành, kiến thức về khoa học 

tự nhiên, xã hội có liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của 

người giáo viên giảng dạy 2 môn Vật lý và Kỹ thuật công 

nghiệp.

- Có khả năng lựa chọn, lắp giáp và sử dụng những dục cụ 

thí nghiệp cơ bản. Có khả năng vận dụng các kiến thức cơ 

bản của vật lý để giải thích các hiện tượng trong tự nhiên 

và đời sống.

- Tiếng Anh tương đương với trình độ A2.

III

Các chính sách, hoạt động hỗ 

trợ học tập, sinh hoạt cho 

người học

- Miễn 100% học phí năm thứ nhất và các năm tiếp theo 

(nếu đạt học lực Khá trở lên) cho 10 thí sinh/1 ngành học 

có điểm trúng tuyển cao nhất.

- Hỗ trợ thêm từ 100% đến 150% mức học bổng được 

hưởng theo quy định đối với sinh viên đạt loại Giỏi và Xuất 

sắc.

- Sinh viên tốt nghiệp đạt loại giỏi trở lên được ưu tiên 

tuyển chọn giữ lại trường, cử đi đào tạo sau đại học, ưu tiên 

xét tuyển làm viên chức tỉnh Tuyên Quang.

- Sinh viên học tập tại trường có cơ hội tham gia các 

chương trình học bổng, chương trình học tập, thực tập tại 

nước ngoài.   

- Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học: 

Văn nghệ; Thể dục thể thao; Ngoại khoá.

IV
Chương trình đào tạo mà nhà 

trường thực hiện

- Thực hiện theo Quyết định số 1650/QĐ-ĐHTTr ngày 

01/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào về 

việc ban hành khung chương trình đào tạo cao đẳng chính 

quy theo hệ thống tín chỉ của Trường đại học Tân Trào.

V
Khả năng học tập, nâng cao 

trình độ sau khi ra trường

- Có đủ khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên 

môn ở trình độ Đại học.

VI Vị trí làm sau khi tốt nghiệp

Làm công tác quản lý, giảng dạy ở các trường THCS đối 

với 2 môn Vật lý và Kỹ thuật công nghiệp. Tham gia 

nghiên cứu khoa học giáo dục ở các cơ quan nghiên cứu 

giáo dục.

Tuyên Quang, ngày     tháng 2 năm 2018

  NGƯỜI LẬP BIỂU HIỆU TRƯỞNG

Vũ Quỳnh Loan PGS. TS Nguyễn Bá Đức

PHỤ LỤC



Trình độ đào tạo

Cao đẳng chính quy

I Điều kiện đăng ký tuyển sinh

- Tốt nghiệp THPT.

- Xét tuyển thí sinh có kết quả học tập tại trường THPT: 

Tổng điểm tổng kết năm học của 3 môn học (theo tổ hợp 

đăng ký xét tuyển quy định) của năm lớp 12. 

- Xét tuyển thí sinh có điểm thi THPT Quốc gia năm 2017 

theo một trong các tổ hợp môn: A00, B00.

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, 

thái độ và trình độ ngoại ngữ 

đạt được

- Nắm vững những kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực 

hành cơ bản ở bậc cao đẳng thuộc các lĩnh vực Hóa Hữu 

cơ, Hóa Vô cơ, Hóa Phân tích; những kiến thức lý thuyết 

và kỹ năng thực hành cơ bản của kỹ thuật nông nghiệp.        

- Có kỹ năng khai thác, sử dụng, tự làm đồ dùng dạy học 

(đơn giản), thực hành, thí nghiệm Hóa học, Sinh học, kỹ 

thuật nông nghiệp và khả năng ứng dụng các thành tựu 

khoa học Hóa học, Sinh học,  kỹ thuật nông nghiệp vào 

giảng dạy tại các trường THCS. 

- Tiếng Anh tương đương với trình độ A2.

III

Các chính sách, hoạt động hỗ 

trợ học tập, sinh hoạt cho 

người học

- Miễn 100% học phí năm thứ nhất và các năm tiếp theo 

(nếu đạt học lực Khá trở lên) cho 10 thí sinh/1 ngành học 

có điểm trúng tuyển cao nhất.

- Hỗ trợ thêm từ 100% đến 150% mức học bổng được 

hưởng theo quy định đối với sinh viên đạt loại Giỏi và Xuất 

sắc.

- Sinh viên tốt nghiệp đạt loại giỏi trở lên được ưu tiên 

tuyển chọn giữ lại trường, cử đi đào tạo sau đại học, ưu tiên 

xét tuyển làm viên chức tỉnh Tuyên Quang.

- Sinh viên học tập tại trường có cơ hội tham gia các 

chương trình học bổng, chương trình học tập, thực tập tại 

nước ngoài.   

- Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học: 

Văn nghệ; Thể dục thể thao; Ngoại khoá.

IV
Chương trình đào tạo mà nhà 

trường thực hiện

- Thực hiện theo Quyết định số 1650/QĐ-ĐHTTr ngày 

01/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào về 

việc ban hành khung chương trình đào tạo cao đẳng chính 

quy theo hệ thống tín chỉ của Trường đại học Tân Trào.

STT Nội dung

(Kèm theo văn bản số 129/CV-ĐHTTr ngày 10/4/2018 

của Hiệu Trưởng Trường Đại học Tân Trào)

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 

cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018

Ngành: Sư phạm Hóa học (chuyên ngành: Sư phạm Hóa học - Kỹ thuật nông nghiệp)

UBND TỈNH TUYÊN QUANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Biểu mẫu 17



V
Khả năng học tập, nâng cao 

trình độ sau khi ra trường

- Có đủ khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên 

môn ở trình độ Đại học.

VI Vị trí làm sau khi tốt nghiệp

- Làm công tác quản lý, giảng dạy ở các trường THCS đối 

với 2 môn Hóa học và Sinh học. Tham gia nghiên cứu khoa 

học giáo dục ở các cơ quan nghiên cứu giáo dục.

Tuyên Quang, ngày     tháng 2 năm 2018

  NGƯỜI LẬP BIỂU HIỆU TRƯỞNG

Vũ Quỳnh Loan PGS. TS Nguyễn Bá Đức

Trình độ đào tạo

Cao đẳng chính quy

I Điều kiện đăng ký tuyển sinh

- Tốt nghiệp THPT.

- Xét tuyển thí sinh có kết quả học tập tại trường THPT: 

Tổng điểm tổng kết năm học của 3 môn học (theo tổ hợp 

đăng ký xét tuyển quy định) của năm lớp 12.

- Xét tuyển thí sinh có điểm thi THPT Quốc gia năm 2017 

theo một trong các tổ hợp môn: A00, A00, B04.

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, 

thái độ và trình độ ngoại ngữ 

đạt được

- Năm vững kiến thức cơ bản thuộc chuyên ngành: Khái 

niệm, quy luật, học thuyết, bản chất các hiện tượng, cơ chế 

sinh học, kỹ nông nghiệp, giáo dục thể chất. Nhận biết 

được các đặc điểm một số loài thực vật, động vật trong tự 

nhiên. Vận dụng biện pháp khoa học KTNN vào sản xuất 

nông nghiệp.

- Có kỹ năng quan sát, thực hành, thí nghiệm, ứng dụng 

trong thực tiễn.

- Tiếng Anh tương đương với trình độ A2.

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 

cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018
Ngành: Sư phạm Sinh học(chuyên ngành: Sư phạm Sinh học - Kỹ thuật nông nghiệp, Sư 

phạm Sinh học - Giáo dục thể chất)

STT Nội dung

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Biểu mẫu 17

(Kèm theo văn bản số 129/CV-ĐHTTr ngày 10/4/2018 

của Hiệu Trưởng Trường Đại học Tân Trào)

THÔNG BÁO

PHỤ LỤC

UBND TỈNH TUYÊN QUANG



III

Các chính sách, hoạt động hỗ 

trợ học tập, sinh hoạt cho 

người học

- Miễn 100% học phí năm thứ nhất và các năm tiếp theo 

(nếu đạt học lực Khá trở lên) cho 10 thí sinh/1 ngành học 

có điểm trúng tuyển cao nhất.

- Hỗ trợ thêm từ 100% đến 150% mức học bổng được 

hưởng theo quy định đối với sinh viên đạt loại Giỏi và Xuất 

sắc.

- Sinh viên tốt nghiệp đạt loại giỏi trở lên được ưu tiên 

tuyển chọn giữ lại trường, cử đi đào tạo sau đại học, ưu tiên 

xét tuyển làm viên chức tỉnh Tuyên Quang.

- Sinh viên học tập tại trường có cơ hội tham gia các 

chương trình học bổng, chương trình học tập, thực tập tại 

nước ngoài.   

- Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học: 

Văn nghệ; Thể dục thể thao; Ngoại khoá.

IV
Chương trình đào tạo mà nhà 

trường thực hiện

- Thực hiện theo Quyết định số 1650/QĐ-ĐHTTr ngày 

01/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào về 

việc ban hành khung chương trình đào tạo cao đẳng chính 

quy theo hệ thống tín chỉ của Trường đại học Tân Trào.

V
Khả năng học tập, nâng cao 

trình độ sau khi ra trường

- Có đủ khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên 

môn ở trình độ Đại học.

VI Vị trí làm sau khi tốt nghiệp

- Làm công tác quản lý, giảng dạy ở các trường THCS đối 

với môn Sinh học và Kỹ thuật nông nghiệp, Giáo dục thể 

chất. Tham gia nghiên cứu khoa học giáo dục ở các cơ 

quan nghiên cứu giáo dục.

Tuyên Quang, ngày     tháng 2 năm 2018

  NGƯỜI LẬP BIỂU HIỆU TRƯỞNG

Vũ Quỳnh Loan PGS. TS Nguyễn Bá Đức

Trình độ đào tạo

Cao đẳng chính quy
STT Nội dung

(Kèm theo văn bản số 129/CV-ĐHTTr ngày 10/4/2018 

của Hiệu Trưởng Trường Đại học Tân Trào)

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 

cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018

Ngành: Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp (chuyên ngành: Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp - 

Kinh tế gia đình - Kỹ thuật CN) 

PHỤ LỤC

UBND TỈNH TUYÊN QUANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO
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I Điều kiện đăng ký tuyển sinh

- Tốt nghiệp THPT.

- Xét tuyển thí sinh có kết quả học tập tại trường THPT: 

Tổng điểm tổng kết năm học của 3 môn học (theo tổ hợp 

đăng ký xét tuyển quy định) của năm lớp 12.

- Xét tuyển thí sinh có điểm thi THPT Quốc gia năm 2017 

theo một trong các tổ hợp môn: A00, B00, B04.

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, 

thái độ và trình độ ngoại ngữ 

đạt được

- Sinh viên nắm vững kiến thức khoa học cơ bản, hệ thống, 

hiện đại và thiết thực về giáo dục đại cương nghiệp vụ 

chuyên ngành, về khoa học tự nhiên, xã hội có liên quan 

đến hoạt động nghiệp vụ của người giáo viên.

- Có phương pháp thu thập và xử lý thông tin, có kỹ năng 

thực hành và ứng dụng các thành tực khoa học kĩ thuật của 

chuyên ngành được đào tạo vào thực tiễn sản xuất.

- Tiếng Anh tương đương với trình độ A2.

III

Các chính sách, hoạt động hỗ 

trợ học tập, sinh hoạt cho 

người học

- Miễn 100% học phí năm thứ nhất và các năm tiếp theo 

(nếu đạt học lực Khá trở lên) cho 10 thí sinh/1 ngành học 

có điểm trúng tuyển cao nhất.

- Hỗ trợ thêm từ 100% đến 150% mức học bổng được 

hưởng theo quy định đối với sinh viên đạt loại Giỏi và Xuất 

sắc.

- Sinh viên tốt nghiệp đạt loại giỏi trở lên được ưu tiên 

tuyển chọn giữ lại trường, cử đi đào tạo sau đại học, ưu tiên 

xét tuyển làm viên chức tỉnh Tuyên Quang.

- Sinh viên học tập tại trường có cơ hội tham gia các 

chương trình học bổng, chương trình học tập, thực tập tại 

nước ngoài.   

- Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học: 

Văn nghệ; Thể dục thể thao; Ngoại khoá.

IV
Chương trình đào tạo mà nhà 

trường thực hiện

- Thực hiện theo Quyết định số 1650/QĐ-ĐHTTr ngày 

01/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào về 

việc ban hành khung chương trình đào tạo cao đẳng chính 

quy theo hệ thống tín chỉ của Trường đại học Tân Trào.

V
Khả năng học tập, nâng cao 

trình độ sau khi ra trường

- Có đủ khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên 

môn ở trình độ Đại học.

VI Vị trí làm sau khi tốt nghiệp

- Làm công tác quản lý, giảng dạy ở các trường THCS đối 

với môn Kỹ thuật nông nghiệp - Kinh tế gia đình - Kỹ thuật 

công nghiệp. Tham gia nghiên cứu khoa học giáo dục ở các 

cơ quan nghiên cứu giáo dục.

Tuyên Quang, ngày     tháng 2 năm 2018

  NGƯỜI LẬP BIỂU HIỆU TRƯỞNG

Vũ Quỳnh Loan PGS. TS Nguyễn Bá Đức

PHỤ LỤC



Trình độ đào tạo

Cao đẳng chính quy

I Điều kiện đăng ký tuyển sinh

- Tốt nghiệp THPT.

- Xét tuyển thí sinh có kết quả học tập tại trường THPT: 

Tổng điểm tổng kết năm học của 3 môn học (theo tổ hợp 

đăng ký xét tuyển quy định) của năm lớp 12.

- Xét tuyển thí sinh có điểm thi THPT Quốc gia năm 2017 

theo một trong các tổ hợp môn: C00, D01, C19, C20.

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, 

thái độ và trình độ ngoại ngữ 

đạt được

- Nắm vững kiến thức cơ bản về ngôn ngữ học, tiếng Việt, 

văn học, lí luận văn học, tập làm văn, phương pháp dạy học 

Ngữ văn. Có kiến thức về lịch sử nhân loại, lịch sử dân tộc, 

lịch sử địa phương, kiến thức về công tác đội TNTP HCM.

- Có kỹ năng khai thác, sử dụng, thực hành, làm đồ dùng 

dạy học của bộ môn. Có khả năng tuyên truyền quảng bá 

lịch sử địa phương, khả năng tổ chức các hoạt động công 

tác đội TNTP HCM và các hoạt động ngoài giờ lên lớp ở 

trường THCS.

- Tiếng Anh tương đương với trình độ A2.

III

Các chính sách, hoạt động hỗ 

trợ học tập, sinh hoạt cho 

người học

- Miễn 100% học phí năm thứ nhất và các năm tiếp theo 

(nếu đạt học lực Khá trở lên) cho 10 thí sinh/1 ngành học 

có điểm trúng tuyển cao nhất.

- Hỗ trợ thêm từ 100% đến 150% mức học bổng được 

hưởng theo quy định đối với sinh viên đạt loại Giỏi và Xuất 

sắc.

- Sinh viên tốt nghiệp đạt loại giỏi trở lên được ưu tiên 

tuyển chọn giữ lại trường, cử đi đào tạo sau đại học, ưu tiên 

xét tuyển làm viên chức tỉnh Tuyên Quang.

- Sinh viên học tập tại trường có cơ hội tham gia các 

chương trình học bổng, chương trình học tập, thực tập tại 

nước ngoài.   

- Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học: 

Văn nghệ; Thể dục thể thao; Ngoại khoá.

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 

cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018

Ngành: Sư phạm Ngữ văn (chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn - Lịch Sử, Sư phạm Ngữ văn - 

Công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh)

STT Nội dung

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Biểu mẫu 17

(Kèm theo văn bản số 129/CV-ĐHTTr ngày 10/4/2018 

của Hiệu Trưởng Trường Đại học Tân Trào)

THÔNG BÁO

UBND TỈNH TUYÊN QUANG



IV
Chương trình đào tạo mà nhà 

trường thực hiện

- Thực hiện theo Quyết định số 1650/QĐ-ĐHTTr ngày 

01/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào về 

việc ban hành khung chương trình đào tạo cao đẳng chính 

quy theo hệ thống tín chỉ của Trường đại học Tân Trào.

V
Khả năng học tập, nâng cao 

trình độ sau khi ra trường

- Có đủ khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên 

môn ở trình độ Đại học.

VI Vị trí làm sau khi tốt nghiệp

-  Làm công tác quản lý, giảng dạy ở các trường THCS đối 

với 2 môn Ngữ văn và Lịch sử.

- Tham gia nghiên cứu khoa học giáo dục ở các cơ quan 

nghiên cứu giáo dục.

Tuyên Quang, ngày     tháng 2 năm 2018

  NGƯỜI LẬP BIỂU HIỆU TRƯỞNG

Vũ Quỳnh Loan PGS. TS Nguyễn Bá Đức

Trình độ đào tạo

Cao đẳng chính quy

I Điều kiện đăng ký tuyển sinh

- Tốt nghiệp THPT.

- Xét tuyển thí sinh có kết quả học tập tại trường THPT: 

Tổng điểm tổng kết năm học của 3 môn học (theo tổ hợp 

đăng ký xét tuyển quy định) của năm lớp 12. 

- Xét tuyển thí sinh có điểm thi THPT Quốc gia năm 2017 

theo một trong các tổ hợp môn: A08, C00, C19, D01.

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, 

thái độ và trình độ ngoại ngữ 

đạt được

- Nắm vững kiến thức cơ bản, hệ thống, hiện đại và thiết 

thực về giáo dục đại cương, nghiệp vụ và chuyên ngành, về 

khoa học tự nhiên, xã hội. Hiểu nội dung cơ bản về nhập 

môn Sử học và Giáo dục công dân.

- Có kỹ năng sử dụng các phương pháp dạy học đặc thù 

môn Lịch sử và Giáo dục công dân, có kĩ năng khai thác, sư 

dụng các nguồn tư liệu, kĩ năng phân tích, đánh giá, đưa ra 

kết luận.

- Tiếng Anh tương đương với trình độ A2.

STT Nội dung

(Kèm theo văn bản số 129/CV-ĐHTTr ngày 10/4/2018 

của Hiệu Trưởng Trường Đại học Tân Trào)

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 

cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018

Ngành: Sư phạm Lịch sử (chuyên ngành: Sư phạm Lịch sử - Giáo dục công dân)

PHỤ LỤC

UBND TỈNH TUYÊN QUANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Biểu mẫu 17



III

Các chính sách, hoạt động hỗ 

trợ học tập, sinh hoạt cho 

người học

- Miễn 100% học phí năm thứ nhất và các năm tiếp theo 

(nếu đạt học lực Khá trở lên) cho 10 thí sinh/1 ngành học 

có điểm trúng tuyển cao nhất.

- Hỗ trợ thêm từ 100% đến 150% mức học bổng được 

hưởng theo quy định đối với sinh viên đạt loại Giỏi và Xuất 

sắc.

- Sinh viên tốt nghiệp đạt loại giỏi trở lên được ưu tiên 

tuyển chọn giữ lại trường, cử đi đào tạo sau đại học, ưu tiên 

xét tuyển làm viên chức tỉnh Tuyên Quang.

- Sinh viên học tập tại trường có cơ hội tham gia các 

chương trình học bổng, chương trình học tập, thực tập tại 

nước ngoài.   

- Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học: 

Văn nghệ; Thể dục thể thao; Ngoại khoá.

IV
Chương trình đào tạo mà nhà 

trường thực hiện

- Thực hiện theo Quyết định số 1650/QĐ-ĐHTTr ngày 

01/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào về 

việc ban hành khung chương trình đào tạo cao đẳng chính 

quy theo hệ thống tín chỉ của Trường đại học Tân Trào.

V
Khả năng học tập, nâng cao 

trình độ sau khi ra trường

- Có đủ khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên 

môn ở trình độ Đại học.

VI Vị trí làm sau khi tốt nghiệp

- Làm công tác quản lý, giảng dạy ở các trường THCS đối 

với 2 môn Lịch sử và Giáo dục công dân. Tham gia nghiên 

cứu khoa học giáo dục ở các cơ quan nghiên cứu giáo dục.

Tuyên Quang, ngày     tháng 2 năm 2018

  NGƯỜI LẬP BIỂU HIỆU TRƯỞNG

Vũ Quỳnh Loan PGS. TS Nguyễn Bá Đức

Trình độ đào tạo

Cao đẳng chính quy

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 

cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018

Ngành: Sư phạm Địa lý (chuyên ngành: Sư phạm Địa lý - Giáo dục công dân)

STT Nội dung

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Biểu mẫu 17

(Kèm theo văn bản số 129/CV-ĐHTTr ngày 10/4/2018 

của Hiệu Trưởng Trường Đại học Tân Trào)

THÔNG BÁO

PHỤ LỤC

UBND TỈNH TUYÊN QUANG



I Điều kiện đăng ký tuyển sinh

- Tốt nghiệp THPT.

- Xét tuyển thí sinh có kết quả học tập tại trường THPT: 

Tổng điểm tổng kết năm học của 3 môn học (theo tổ hợp 

đăng ký xét tuyển quy định) của năm lớp 12.

- Xét tuyển thí sinh có điểm thi THPT Quốc gia năm 2017 

theo một trong các tổ hợp môn: A00, C00, C20, D01.

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, 

thái độ và trình độ ngoại ngữ 

đạt được

- Nắm vững kiến thức cơ bản về địa lý tự nhiên, địa lý kinh 

tế - xã hội, PPDH Địa lý... Có đủ kiến thức cơ bản về xã 

hội học, văn hóa học, mĩ học và PPDH môn Giáo dục công 

dân.

- Có kỹ năng sử dụng các PPDH đặc thù môn Địa lý và 

Giáo dục công dân, biết khai thác, sử dụng, tự làm đồ dùng 

dạy học, có kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài 

giờ lên lớp.

- Tiếng Anh tương đương với trình độ A2.

III

Các chính sách, hoạt động hỗ 

trợ học tập, sinh hoạt cho 

người học

- Miễn 100% học phí năm thứ nhất và các năm tiếp theo 

(nếu đạt học lực Khá trở lên) cho 10 thí sinh/1 ngành học 

có điểm trúng tuyển cao nhất.

- Hỗ trợ thêm từ 100% đến 150% mức học bổng được 

hưởng theo quy định đối với sinh viên đạt loại Giỏi và Xuất 

sắc.

- Sinh viên tốt nghiệp đạt loại giỏi trở lên được ưu tiên 

tuyển chọn giữ lại trường, cử đi đào tạo sau đại học, ưu tiên 

xét tuyển làm viên chức tỉnh Tuyên Quang.

- Sinh viên học tập tại trường có cơ hội tham gia các 

chương trình học bổng, chương trình học tập, thực tập tại 

nước ngoài.   

- Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học: 

Văn nghệ; Thể dục thể thao; Ngoại khoá.

IV
Chương trình đào tạo mà nhà 

trường thực hiện

- Thực hiện theo Quyết định số 1650/QĐ-ĐHTTr ngày 

01/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào về 

việc ban hành khung chương trình đào tạo cao đẳng chính 

quy theo hệ thống tín chỉ của Trường đại học Tân Trào.

V
Khả năng học tập, nâng cao 

trình độ sau khi ra trường

- Có đủ khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên 

môn ở trình độ Đại học.

VI Vị trí làm sau khi tốt nghiệp

- Làm công tác quản lý, giảng dạy ở các trường THCS đối 

với 2 môn Địa lý và Giáo dục công dân.

- Tham gia nghiên cứu khoa học giáo dục ở các cơ quan 

nghiên cứu giáo dục.

Tuyên Quang, ngày     tháng 2 năm 2018

  NGƯỜI LẬP BIỂU HIỆU TRƯỞNG

Vũ Quỳnh Loan PGS. TS Nguyễn Bá Đức

PHỤ LỤC



Trình độ đào tạo

Cao đẳng chính quy

I Điều kiện đăng ký tuyển sinh

- Tốt nghiệp THPT.

- Xét tuyển thí sinh có kết quả học tập tại trường THPT: 

Tổng điểm tổng kết năm học của 3 môn học (theo tổ hợp 

đăng ký xét tuyển quy định) của năm lớp 12.

- Xét tuyển thí sinh có điểm thi THPT Quốc gia năm 2017 

theo một trong các tổ hợp môn: A00, A01, D01.

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, 

thái độ và trình độ ngoại ngữ 

đạt được

- Giải thích được tình trạng tài chính của đơn vị trên cơ sở 

các tài liệu kế toán tài chính. Vận dụng được pháp luật về 

kinh tế, những quy luật, quy định về kinh doanh, kế toán, 

tài chính

- Thành thạo các nghiệp vụ kế toán: Tổ chức công tác kế 

toán; Lập định khoản, ghi sổ kế toán; giao dịch; Lập báo 

cáo tài chính ... phục vụ hoạt động quản lý kinh tế tài chính 

trong các loại hình doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự 

nghiệp, các tổ chức xã hội. 

- Tiếng Anh tương đương với trình độ A2. 

III

Các chính sách, hoạt động hỗ 

trợ học tập, sinh hoạt cho 

người học

- Miễn 100% học phí năm thứ nhất và các năm tiếp theo 

(nếu đạt học lực Khá trở lên) cho 10 thí sinh/1 ngành học 

có điểm trúng tuyển cao nhất.

- Hỗ trợ thêm từ 100% đến 150% mức học bổng được 

hưởng theo quy định đối với sinh viên đạt loại Giỏi và Xuất 

sắc.

- Sinh viên tốt nghiệp đạt loại giỏi trở lên được ưu tiên 

tuyển chọn giữ lại trường, cử đi đào tạo sau đại học, ưu tiên 

xét tuyển làm viên chức tỉnh Tuyên Quang.

- Sinh viên học tập tại trường có cơ hội tham gia các 

chương trình học bổng, chương trình học tập, thực tập tại 

nước ngoài.   

- Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học: 

Văn nghệ; Thể dục thể thao; Ngoại khoá.

IV
Chương trình đào tạo mà nhà 

trường thực hiện

- Thực hiện theo Quyết định số 1650/QĐ-ĐHTTr ngày 

01/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào về 

việc ban hành khung chương trình đào tạo cao đẳng chính 

quy theo hệ thống tín chỉ của Trường đại học Tân Trào.

STT Nội dung

(Kèm theo văn bản số 129/CV-ĐHTTr ngày 10/4/2018 

của Hiệu Trưởng Trường Đại học Tân Trào)

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 

cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018

Ngành: Kế toán

UBND TỈNH TUYÊN QUANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Biểu mẫu 17



V
Khả năng học tập, nâng cao 

trình độ sau khi ra trường

- Có đủ khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên 

môn ở trình độ Đại học.

VI Vị trí làm sau khi tốt nghiệp

- Đảm nhận vị trí kế toán viên (kế toán thanh toán, tài sản, 

tổng hợp....) trong doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự 

nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế khác, các định chế 

tài chính ngân hàng và phi ngân hàng. 

Tuyên Quang, ngày     tháng 2 năm 2018

  NGƯỜI LẬP BIỂU HIỆU TRƯỞNG

Vũ Quỳnh Loan PGS. TS Nguyễn Bá Đức

Trình độ đào tạo

Cao đẳng chính quy

I Điều kiện đăng ký tuyển sinh

- Tốt nghiệp THPT.

- Xét tuyển thí sinh có kết quả học tập tại trường THPT: 

Tổng điểm tổng kết năm học của 3 môn học (theo tổ hợp 

đăng ký xét tuyển quy định) của năm lớp 12.

- Xét tuyển thí sinh có điểm thi THPT Quốc gia năm 2017 

theo một trong các tổ hợp môn: A01, D01, C00.

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, 

thái độ và trình độ ngoại ngữ 

đạt được

- Có khả năng thực hiện đúng các quy trình, nghiệp vụ 

trong hoạt động văn phòng như: Quản trị hệ thống thông 

tin; Quản trị nhân sự văn phòng; Quản lý cơ sở vật 

chất...Thành thạo các kỹ thuật nghiệp vụ: tham mưu, tổng 

hợp

- Sử dụng thành thạo các phương tiện, trang thiết bị văn 

phòng hiện đại và các chương trình phần mềm tin học 

thông dụng.

- Tiếng Anh tương đương với trình độ A2. 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 

cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018

Ngành: Quản trị văn phòng

STT Nội dung

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Biểu mẫu 17

(Kèm theo văn bản số 129/CV-ĐHTTr ngày 10/4/2018 

của Hiệu Trưởng Trường Đại học Tân Trào)

THÔNG BÁO

PHỤ LỤC

UBND TỈNH TUYÊN QUANG



III

Các chính sách, hoạt động hỗ 

trợ học tập, sinh hoạt cho 

người học

- Miễn 100% học phí năm thứ nhất và các năm tiếp theo 

(nếu đạt học lực Khá trở lên) cho 10 thí sinh/1 ngành học 

có điểm trúng tuyển cao nhất.

- Hỗ trợ thêm từ 100% đến 150% mức học bổng được 

hưởng theo quy định đối với sinh viên đạt loại Giỏi và Xuất 

sắc.

- Sinh viên tốt nghiệp đạt loại giỏi trở lên được ưu tiên 

tuyển chọn giữ lại trường, cử đi đào tạo sau đại học, ưu tiên 

xét tuyển làm viên chức tỉnh Tuyên Quang.

- Sinh viên học tập tại trường có cơ hội tham gia các 

chương trình học bổng, chương trình học tập, thực tập tại 

nước ngoài.   

- Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học: 

Văn nghệ; Thể dục thể thao; Ngoại khoá.

IV
Chương trình đào tạo mà nhà 

trường thực hiện

- Thực hiện theo Quyết định số 1650/QĐ-ĐHTTr ngày 

01/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào về 

việc ban hành khung chương trình đào tạo cao đẳng chính 

quy theo hệ thống tín chỉ của Trường đại học Tân Trào.

V
Khả năng học tập, nâng cao 

trình độ sau khi ra trường

- Có đủ khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên 

môn ở trình độ Đại học.

VI Vị trí làm sau khi tốt nghiệp

- Chuyên viên, nhân viên văn phòng làm việc tại các bộ, 

ban, ngành

- Nhân viên hành chính, lễ tân, văn thư, lưu trữ, thư ký văn 

phòng hoặc trợ lý hành chính tại văn phòng. 

- Giảng viên, nghiên cứu viên tại các cơ sở đào tạo và 

nghiên cứu về văn phòng và quản trị văn phòng.

Tuyên Quang, ngày     tháng 2 năm 2018

  NGƯỜI LẬP BIỂU HIỆU TRƯỞNG

Vũ Quỳnh Loan PGS. TS Nguyễn Bá Đức

Trình độ đào tạo

Cao đẳng chính quy
STT Nội dung

(Kèm theo văn bản số 129/CV-ĐHTTr ngày 10/4/2018 

của Hiệu Trưởng Trường Đại học Tân Trào)

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 

cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018

Ngành: Khoa học cây trồng

PHỤ LỤC

UBND TỈNH TUYÊN QUANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Biểu mẫu 17



I Điều kiện đăng ký tuyển sinh

- Tốt nghiệp THPT.

- Xét tuyển thí sinh có kết quả học tập tại trường THPT: 

Tổng điểm tổng kết năm học của 3 môn học (theo tổ hợp 

đăng ký xét tuyển quy định) của năm lớp 12.

- Xét tuyển thí sinh có điểm thi THPT Quốc gia năm 2017 

theo một trong các tổ hợp môn: A00, A01, B00.

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, 

thái độ và trình độ ngoại ngữ 

đạt được

- Năm vững kiến thức chung về khoa học tự nhiên, khoa 

học xã hội, nhân văn, ngoại ngữ, tin học; có kiến thức cơ 

bản và kỹ năng thực hành tốt về chuyên ngành Khoa học 

cây trồng, kiến thức về  giống cây trồng; lựa chọn, nhân 

giống cây trồng, phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng. thực 

hiện thành thạo quy trình kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc 

từng loại cây trồng nông nghiệp. 

III

Các chính sách, hoạt động hỗ 

trợ học tập, sinh hoạt cho 

người học

- Miễn 100% học phí năm thứ nhất và các năm tiếp theo 

(nếu đạt học lực Khá trở lên) cho 10 thí sinh/1 ngành học 

có điểm trúng tuyển cao nhất.

- Hỗ trợ thêm từ 100% đến 150% mức học bổng được 

hưởng theo quy định đối với sinh viên đạt loại Giỏi và Xuất 

sắc.

- Sinh viên tốt nghiệp đạt loại giỏi trở lên được ưu tiên 

tuyển chọn giữ lại trường, cử đi đào tạo sau đại học, ưu tiên 

xét tuyển làm viên chức tỉnh Tuyên Quang.

- Sinh viên học tập tại trường có cơ hội tham gia các 

chương trình học bổng, chương trình học tập, thực tập tại 

nước ngoài.   

- Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học: 

Văn nghệ; Thể dục thể thao; Ngoại khoá.

IV
Chương trình đào tạo mà nhà 

trường thực hiện

- Thực hiện theo Quyết định số 1650/QĐ-ĐHTTr ngày 

01/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào về 

việc ban hành khung chương trình đào tạo cao đẳng chính 

quy theo hệ thống tín chỉ của Trường đại học Tân Trào.

V
Khả năng học tập, nâng cao 

trình độ sau khi ra trường

- Có đủ khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên 

môn ở trình độ Đại học.

VI Vị trí làm sau khi tốt nghiệp

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng nông 

nghiệp, Trung tâm khuyến nông , sở khoa học, Chi cục Bảo 

vệ thực vật; Chi cục Quản lý chất lượng,...

- Giảng dạy tại các trường Trung cấp và các Trung tâm dạy 

nghề có đào tạo về lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn toàn 

quốc. 

Tuyên Quang, ngày     tháng 2 năm 2018

  NGƯỜI LẬP BIỂU HIỆU TRƯỞNG

Vũ Quỳnh Loan PGS. TS Nguyễn Bá Đức



Trình độ đào tạo

Cao đẳng chính quy

I Điều kiện đăng ký tuyển sinh

- Tốt nghiệp THPT.

- Xét tuyển thí sinh có kết quả học tập tại trường THPT: 

Tổng điểm tổng kết năm học của 3 môn học (theo tổ hợp 

đăng ký xét tuyển quy định) của năm lớp 12.

- Xét tuyển thí sinh có điểm thi THPT Quốc gia năm 2017 

theo một trong các tổ hợp môn: A01, D01, D14, D15.

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, 

thái độ và trình độ ngoại ngữ 

đạt được

- Nắm vững kiến thức về các bình diện ngôn ngữ tiếng Anh 

(Ngữ âm, Ngữ pháp, Từ vựng); luyện tập khả năng sử dụng 

tiếng Anh ở cả 4 kĩ năng - Nghe, Nói, Đọc, Viết.

-  Có các kỹ năng: Nghe: hiểu nội dung chính các cuộc đối 

thoại, độc thoại; Nói: Tham gia đối thoại và trình bày ý 

kiến, quan điểm; Đọc: Đọc hiểu các thông tin cần thiết và 

thâu tóm được ý chính; Viết: Có thể ghi những ý chính về 

những điều đã nghe hoặc đọc được. Có thể viết thư giao 

dịch thông thường.

- Tiếng Anh tương đương với trình độ B2.

III

Các chính sách, hoạt động hỗ 

trợ học tập, sinh hoạt cho 

người học

- Miễn 100% học phí năm thứ nhất và các năm tiếp theo 

(nếu đạt học lực Khá trở lên) cho 10 thí sinh/1 ngành học 

có điểm trúng tuyển cao nhất.

- Hỗ trợ thêm từ 100% đến 150% mức học bổng được 

hưởng theo quy định đối với sinh viên đạt loại Giỏi và Xuất 

sắc.

- Sinh viên tốt nghiệp đạt loại giỏi trở lên được ưu tiên 

tuyển chọn giữ lại trường, cử đi đào tạo sau đại học, ưu tiên 

xét tuyển làm viên chức tỉnh Tuyên Quang.

- Sinh viên học tập tại trường có cơ hội tham gia các 

chương trình học bổng, chương trình học tập, thực tập tại 

nước ngoài.   

- Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học: 

Văn nghệ; Thể dục thể thao; Ngoại khoá.

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 

cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018

Ngành: Tiếng anh

STT Nội dung

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Biểu mẫu 17

(Kèm theo văn bản số 129/CV-ĐHTTr ngày 10/4/2018 

của Hiệu Trưởng Trường Đại học Tân Trào)

THÔNG BÁO

PHỤ LỤC

UBND TỈNH TUYÊN QUANG



IV
Chương trình đào tạo mà nhà 

trường thực hiện

- Thực hiện theo Quyết định số 1650/QĐ-ĐHTTr ngày 

01/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào về 

việc ban hành khung chương trình đào tạo cao đẳng chính 

quy theo hệ thống tín chỉ của Trường đại học Tân Trào.

V
Khả năng học tập, nâng cao 

trình độ sau khi ra trường

- Có đủ khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên 

môn ở trình độ Đại học.

VI Vị trí làm sau khi tốt nghiệp

- Làm việc ở các văn phòng, biên dịch, phiên dịch, du lịch,

- Giảng dạy Tiếng anh tại các trường THCS, Tiểu học.

- Tham gia nghiên cứu khoa học giáo dục tại cơ quan 

nghiên cứu 

Tuyên Quang, ngày     tháng 2 năm 2018

  NGƯỜI LẬP BIỂU HIỆU TRƯỞNG

Vũ Quỳnh Loan PGS. TS Nguyễn Bá Đức

Trình độ đào tạo

Cao đẳng chính quy

I Điều kiện đăng ký tuyển sinh

- Tốt nghiệp THPT.

- Xét tuyển thí sinh có kết quả học tập tại trường THPT: 

Tổng điểm tổng kết năm học của 3 môn học (theo tổ hợp 

đăng ký xét tuyển quy định) của năm lớp 12.

- Xét tuyển thí sinh có điểm thi THPT Quốc gia năm 2017 

theo một trong các tổ hợp môn: C00, D01, C19.

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, 

thái độ và trình độ ngoại ngữ 

đạt được

- Nắm vững kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân 

văn, nghệ thuật, có kiến thức về tổ chức quản lí văn hóa 

nghệ thuật và phát triển văn hóa cộng đồng. 

- Có kĩ năng tổ chức, quản lí văn hóa; kĩ năng tuyên truyền, 

vận động nhân dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa cơ 

sở; xây dựng kịch bản, dàn dựng và tổ chức các chương 

trình văn hóa.

- Tiếng Anh tương đương với trình độ A2.

STT Nội dung

(Kèm theo văn bản số 129/CV-ĐHTTr ngày 10/4/2018 

của Hiệu Trưởng Trường Đại học Tân Trào)

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 

cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018

Ngành: Quản lý văn hóa

PHỤ LỤC

UBND TỈNH TUYÊN QUANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Biểu mẫu 17



III

Các chính sách, hoạt động hỗ 

trợ học tập, sinh hoạt cho 

người học

- Miễn 100% học phí năm thứ nhất và các năm tiếp theo 

(nếu đạt học lực Khá trở lên) cho 10 thí sinh/1 ngành học 

có điểm trúng tuyển cao nhất.

- Hỗ trợ thêm từ 100% đến 150% mức học bổng được 

hưởng theo quy định đối với sinh viên đạt loại Giỏi và Xuất 

sắc.

- Sinh viên tốt nghiệp đạt loại giỏi trở lên được ưu tiên 

tuyển chọn giữ lại trường, cử đi đào tạo sau đại học, ưu tiên 

xét tuyển làm viên chức tỉnh Tuyên Quang.

- Sinh viên học tập tại trường có cơ hội tham gia các 

chương trình học bổng, chương trình học tập, thực tập tại 

nước ngoài.   

- Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học: 

Văn nghệ; Thể dục thể thao; Ngoại khoá.

IV
Chương trình đào tạo mà nhà 

trường thực hiện

- Thực hiện theo Quyết định số 1650/QĐ-ĐHTTr ngày 

01/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào về 

việc ban hành khung chương trình đào tạo cao đẳng chính 

quy theo hệ thống tín chỉ của Trường đại học Tân Trào.

V
Khả năng học tập, nâng cao 

trình độ sau khi ra trường

- Có đủ khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên 

môn ở trình độ Đại học.

VI Vị trí làm sau khi tốt nghiệp

- Tổ chức, quản lí, thực hiện các hoạt động văn hóa ở cộng 

đồng dân cư, tại Trung tâm văn hoá, câu lạc bộ nghệ thuật, 

khu vui chơi...

- Làm việc tại các phòng chức năng: Nghiệp vụ Văn hóa, 

nghiệp vụ du lịch và Trung tâm văn hóa triển lãm,  Ban 

quản lí các khu du tích lịch sử trực thuộc các Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch.

Tuyên Quang, ngày     tháng 2 năm 2018

  NGƯỜI LẬP BIỂU HIỆU TRƯỞNG

Vũ Quỳnh Loan PGS. TS Nguyễn Bá Đức

Trình độ đào tạo

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 

cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018

Ngành: Quản lý đất đai

STT Nội dung

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Biểu mẫu 17

(Kèm theo văn bản số 129/CV-ĐHTTr ngày 10/4/2018 

của Hiệu Trưởng Trường Đại học Tân Trào)

THÔNG BÁO

PHỤ LỤC

UBND TỈNH TUYÊN QUANG



Cao đẳng chính quy

I Điều kiện đăng ký tuyển sinh

- Tốt nghiệp THPT.

- Xét tuyển thí sinh có kết quả học tập tại trường THPT: 

Tổng điểm tổng kết năm học của 3 môn học (theo tổ hợp 

đăng ký xét tuyển quy định) của năm lớp 12.

- Xét tuyển thí sinh có điểm thi THPT Quốc gia năm 2017 

theo một trong các tổ hợp môn: A00, A01, B00.

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, 

thái độ và trình độ ngoại ngữ 

đạt được

- Nắm vững kiến thức chuyên sâu về pháp luật đất đai, 

quản lý hành chính, kinh tế đất, đăng ký thống kê đất đai, 

tài chính đất, thanh tra đất đai.

- Có kỹ năng thực hiện công tác đăng ký đất đai, lập hồ sơ 

địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thống 

kê, kiểm kê đất đai và thanh tra việc quản lý sử dụng đất 

đúng pháp luật. Có kỹ năng thực hiện đúng trình tự giao 

đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất...

- Tiếng Anh tương đương với trình độ A2. 

III

Các chính sách, hoạt động hỗ 

trợ học tập, sinh hoạt cho 

người học

- Miễn 100% học phí năm thứ nhất và các năm tiếp theo 

(nếu đạt học lực Khá trở lên) cho 10 thí sinh/1 ngành học 

có điểm trúng tuyển cao nhất.

- Hỗ trợ thêm từ 100% đến 150% mức học bổng được 

hưởng theo quy định đối với sinh viên đạt loại Giỏi và Xuất 

sắc.

- Sinh viên tốt nghiệp đạt loại giỏi trở lên được ưu tiên 

tuyển chọn giữ lại trường, cử đi đào tạo sau đại học, ưu tiên 

xét tuyển làm viên chức tỉnh Tuyên Quang.

- Sinh viên học tập tại trường có cơ hội tham gia các 

chương trình học bổng, chương trình học tập, thực tập tại 

nước ngoài.   

- Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học: 

Văn nghệ; Thể dục thể thao; Ngoại khoá.

IV
Chương trình đào tạo mà nhà 

trường thực hiện

- Thực hiện theo Quyết định số 1650/QĐ-ĐHTTr ngày 

01/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào về 

việc ban hành khung chương trình đào tạo cao đẳng chính 

quy theo hệ thống tín chỉ của Trường đại học Tân Trào.

V
Khả năng học tập, nâng cao 

trình độ sau khi ra trường

- Có đủ khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên 

môn ở trình độ Đại học.

VI Vị trí làm sau khi tốt nghiệp

- Làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước về lĩnh vực 

quản lý đất đai, các Công ty hoạt động trong lĩnh vực Tài 

nguyên - Môi trường.

- Làm việc tại các dự án liên quan đến đất đai và bất động 

sản.

Tuyên Quang, ngày     tháng 2 năm 2018

  NGƯỜI LẬP BIỂU HIỆU TRƯỞNG

Vũ Quỳnh Loan PGS. TS Nguyễn Bá Đức

STT Nội dung



Trình độ đào tạo

Cao đẳng chính quy

I Điều kiện đăng ký tuyển sinh

- Tốt nghiệp THPT.

- Xét tuyển thí sinh có kết quả học tập tại trường THPT: 

Tổng điểm tổng kết năm học của 3 môn học (theo tổ hợp 

đăng ký xét tuyển quy định) của năm lớp 12.

- Xét tuyển thí sinh có điểm thi THPT Quốc gia năm 2017 

theo một trong các tổ hợp môn: A01, D01, C00.

II

Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, 

thái độ và trình độ ngoại ngữ 

đạt được

- Nắm vững những kiến thức cơ bản về ngành Khoa học 

thư viện và các ngành khoa học liên quan: lựa chọn, phát 

triển vốn tư liệu...

- Có kĩ năng thực hành thành thạo các hoạt động nghiệp vụ 

thư viện - thông tin: chọn lọc, bổ sung, xử lí tài liệu; tổ 

chức kho, bảo quản tài liệu..

- Tiếng Anh tương đương với trình độ A2. 

III

Các chính sách, hoạt động hỗ 

trợ học tập, sinh hoạt cho 

người học

- Miễn 100% học phí năm thứ nhất và các năm tiếp theo 

(nếu đạt học lực Khá trở lên) cho 10 thí sinh/1 ngành học 

có điểm trúng tuyển cao nhất.

- Hỗ trợ thêm từ 100% đến 150% mức học bổng được 

hưởng theo quy định đối với sinh viên đạt loại Giỏi và Xuất 

sắc.

- Sinh viên tốt nghiệp đạt loại giỏi trở lên được ưu tiên 

tuyển chọn giữ lại trường, cử đi đào tạo sau đại học, ưu tiên 

xét tuyển làm viên chức tỉnh Tuyên Quang.

- Sinh viên học tập tại trường có cơ hội tham gia các 

chương trình học bổng, chương trình học tập, thực tập tại 

nước ngoài.   

- Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học: 

Văn nghệ; Thể dục thể thao; Ngoại khoá.

IV
Chương trình đào tạo mà nhà 

trường thực hiện

- Thực hiện theo Quyết định số 1650/QĐ-ĐHTTr ngày 

01/9/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào về 

việc ban hành khung chương trình đào tạo cao đẳng chính 

quy theo hệ thống tín chỉ của Trường đại học Tân Trào.

V
Khả năng học tập, nâng cao 

trình độ sau khi ra trường

- Có đủ khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên 

môn ở trình độ Đại học.

STT Nội dung

(Kèm theo văn bản số 129/CV-ĐHTTr ngày 10/4/2018 

của Hiệu Trưởng Trường Đại học Tân Trào)

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 

cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018

Ngành: Khoa học thư viện

PHỤ LỤC

UBND TỈNH TUYÊN QUANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO
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VI Vị trí làm sau khi tốt nghiệp

 - Cán bộ thông tin, cán bộ thư viện tại các bộ, ban, ngành, 

cục, vụ, viện từ trung ương đến địa phương;

- Cán bộ thư viện tại các trường chuyên nghiệp, trường phổ 

thông, thư viện công cộng, các thư viện chuyên ngành…;

- Đảm nhiệm được các công việc trong các cơ quan thông 

tin văn hóa từ trung ương và địa phương. 


Tuyên Quang, ngày     tháng 2 năm 2018

  NGƯỜI LẬP BIỂU HIỆU TRƯỞNG

Vũ Quỳnh Loan PGS. TS Nguyễn Bá Đức



(Kèm theo văn bản số 129/CV-ĐHTTr ngày 10/4/2018 

của Hiệu Trưởng Trường Đại học Tân Trào)


