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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020-2021
Trình độ đào tạo
Số
TT

Nội dung

Đại học
Tiến sĩ

Thạc sĩ

Chính quy

Liên thông
chính quy

A. Điều kiện đăng ký tuyển sinh, các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

I

II

Điều
kiện
đăng ký
tuyển
sinh

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

- Có bằng tốt nghiệp đại
học loại giỏi trở lên hoặc
thạc sĩ theo danh mục
ngành đúng, phù hợp hoặc
ngành gần với chuyên
ngành đăng ký dự thi.
- Là tác giả 01 bài báo
hoặc báo cáo liên quan
đến lĩnh vực dự định
nghiên cứu đăng trên tạp
chí khoa học hoặc kỷ yếu
hội nghị, hội thảo khoa
học chuyên ngành có phản
biện trong thời hạn 03
năm (36 tháng) tính đến
ngày đăng ký dự tuyển.
- Có chứng chỉ ngoại ngữ
TOELF iBT từ 45 trở lên
hoặc IELTS từ 5.0 trở lên
hoặc tương đương.

- Có bằng đại học đúng
ngành hoặc ngành gần,
ngành phù hợp với ngành
đăng ký dự thi.

- Thí sinh tốt
- Liên thông
nghiệp THPT
chính quy:
hoặc tương
Người đã tốt
đương theo
nghiệp cao
Quy chế Tuyển
đẳng hệ
sinh đại học hệ
chính quy
chính quy hiện được đăng ký
hành được
dự thi tuyển
đăng ký xét
sinh liên
tuyển vào đại thông từ trình
học hệ chính
độ cao đẳng
quy.
lên trình độ
đại học hệ
chính quy.

- Học viên được cấp mã
số HV, thẻ HV, địa chỉ
thư điện tử;
- Chương trình đào tạo
được cập nhật; có tóm tắt
học phần; đề cương chi
tiết học phần được công
bố trên website Trường;
- Hỗ trợ, trang bị 1 phòng
làm việc với các phương
tiện cần thiết cho học tập
và nghiên cứu;
- Được sử dụng miễn phí
hệ thống máy tính công
trong trường để phục vụ
học tập và nghiên cứu;
- Được tạo điều kiện
tham gia hội thảo khoa
học, hội thảo chuyên đề;

- Học viên được cấp mã số
HV, thẻ học viên, thẻ thư
viên, địa chỉ thư điện tử.
- Chương trình đào tạo, tóm
tắt học phần, đề cương chi tiết
học phần được công bố trên
website Trường, bản in,...
- Phòng học đúng chuẩn và
được trang bị các phương
tiện giảng dạy theo phương
pháp giảng dạy mới (máy
chiếu LCD,...)
- HV được sử dụng miễn
phí hệ thống máy tính công
trong trường để phục vụ học
tập, nghiên cứu.
- Tài liệu chuyên ngành và
có liên quan phong phú tại
TT. Học liệu Trường và
Thư viện Khoa.

1. Miễn, giảm học phí
https://dsa.ctu.edu.vn/thongbao/che-do-chinhsach/mien.html
2. Trợ cấp xã hội
https://dsa.ctu.edu.vn/thongbao/che-do-chinh-sach/tro-capxa-hoi.html
3. Hỗ trợ chi phí học tập
https://dsa.ctu.edu.vn/thongbao/che-do-chinh-sach/ho-trochi-phi-hoc-tap.html
4. Học bổng tài trợ
https://dsa.ctu.edu.vn/thongbao/hoc-bong/hoc-bong-taitro.html
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- Được tạo điều kiện tham
gia công tác trợ giảng theo
quy định, hướng dẫn sinh
viên, học viên cao học,
nghiên cứu.

- Phòng máy tính nối mạng,
hệ thống wifi,... đáp ứng
yêu cầu làm bài và tham
khảo tài liệu.
- Phòng TN có trang thiết
thiết bị đầy đủ, đồng bộ và
hiện đại đáp ứng yêu cầu
thực tập chuyên sâu của các
môn học và làm LVTN.
- Được hỗ trợ tìm kiếm
việc làm và khởi nghiệp; sử
dụng không gian sáng chế
để hiện thực hóa ý tưởng
khởi nghiệp.

5. Thông báo chung
https://dsa.ctu.edu.vn/thongbao/thong-bao-phong-ctsv.html
6. Y tế sinh viên
https://dsa.ctu.edu.vn/y-te.html
7. Ký túc xá
https://ssc.ctu.edu.vn/
8. Tư vấn hỗ trợ sinh viên, hỗ trợ
tìm việc làm:
https://scs.ctu.edu.vn/
https://vieclam.ctu.edu.vn/

B. Kết quả đạt được và chương trình đào tạo
Trình độ đào tạo
Số
TT

Nội dung

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Đại học
Chính quy

III

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

IV

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

V

Vị trí làm
sau khi tốt
nghiệp

Chương
trình đào
VI tạo mà nhà
trường
thực hiện

Kết quả đạt được
https://www.ctu.edu.vn/c
huan-dau-ra-ncs.html

Kết quả đạt được
https://www.ctu.edu.vn/c
huan-dau-ra-ch.html

Chương trình đào tạo
https://gs.ctu.edu.vn/kctdt/

Liên thông
chính quy

Kết quả đạt được
https://www.ctu.edu.vn/daotao/ctdt-dai-hoc.html

Chương trình đào tạo
https://www.ctu.edu.vn/daotao/ctdt-dai-hoc.html
Cần Thơ, ngày 15 tháng 6 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG

Hà Thanh Toàn

