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THÔNG B¸O
Cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Cần Thơ
năm học 2009-2010 và những năm tiếp theo
***

Trường Đại học Cần Thơ được thành lập năm 1966, là một trường đại
học đa ngành đa lĩnh vực và là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học trọng
điểm của Nhà nước ở Đồng bằng sông Cửu Long. Trong suốt quá trình hình
thành và phát triển, Trường không ngừng cải tiến năng lực nghiên cứu, giảng
dạy và phục vụ, tăng cường hoạt động để nâng cao uy tín trong nước, phấn
đấu trở thành một trường dẫn đầu trong cả nước và đạt tiêu chuẩn quốc tế.
Với sứ mạng đào tạo bậc đại học, sau đại học các ngành xã hội cần hiện
nay và trong tương lai phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội
vùng ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung, Trường Đại học Cần Thơ cam
kết:
1. Đảm bảo chất lượng giảng dạy, giảng viên đủ năng lực giảng dạy, đáp
ứng nhu cầu của xã hội về chất lượng đào tạo, đóng vai trò là người hỗ trợ
tích cực cho sinh viên trong việc chủ động học tập và nghiên cứu để giúp
sinh viên phát triển năng lực bản thân trong tư duy độc lập và sáng tạo.
2. Đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất – trang thiết bị, đảm bảo phòng học,
trang thiết bị, phòng thí nghiệm, cơ sở thực tập, thực hành v.v… hiện đại và
phù hợp với điều kiện của Trường phục vụ tốt cho việc dạy và học.
3. Trong khả năng và nguồn lực cho phép, Trường tăng cường các điều
kiện để hỗ trợ việc học tập và sinh hoạt cho sinh viên như tài liệu học tập,
hệ thống mạng máy tính công, chỗ ở trong ký túc xá, nơi vui chơi và rèn
luyện thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ….
4. Thực hiện nghiêm những qui định, qui chế liên quan đến công tác đào
tạo và quản lý sinh viên để giữ vững kỷ cương, nề nép trong Trường, để sinh
viên tốt nghiệp ĐHCT sẽ là những người phát triển toàn diện, có trình độ
chuyên môn vững, có năng lực phục vụ xã hội hữu hiệu, có đạo đức tốt.
5. Sinh viên tốt nghiệp ra trường đáp ứng các nhu cầu xã hội phục vụ
công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.
Bên cạnh các cam kết trên, Trường rất mong sự hợp tác chặt chẽ trên
nhiều lĩnh vực với các trường Đại học, viện nghiên cứu, các địa phương, các
ban ngành, các cá nhân, doanh nghiệp, nhằm đóng góp cho sự phát triển của
vùng ĐBSCL và cả nước.
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