ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 27 /BC-TCĐGTVT
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2016
Báo cáo thực hiện quy chế công khai
năm học 2015 - 2016

Kính gửi:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Vụ Kế hoạch - Tài chính;
- Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.
Thực hiện Quy chế công khai được ban hành theo Thông tư số 09/2009/TTBGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Trường Cao đẳng Giao thông vận tải (mã trường: CGT) xin báo cáo thực hiện 3
công khai năm học 2015-2016 như sau:
1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế.
a) Cam kết chất lượng giáo dục: Công khai cam kết chất lượng đào tạo đối với các
bậc đào tạo hệ chính quy; cam kết các điều kiện mà sinh viên được thụ hưởng khi
vào học tại trường (kèm theo biểu mẫu 20).
b) Công khai chất lượng giáo dục thực tế: Công khai tỷ lệ sinh viên hệ chính quy
tốt nghiệp năm 2012 có việc làm (kèm theo biểu mẫu 21).
2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục.
a) Cơ sở vật chất: Công khai diện tích sàn xây dựng phục vụ trực tiếp cho quá
trình đào tạo (kèm theo mẫu biểu 22).
b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: Công khai đội ngũ giảng viên
cơ hữu và hợp đồng dài hạn (kèm theo mẫu biểu 23).
3. Công khai tài chính.
Công khai tài chính (kèm theo mẫu biểu 24).

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như trên;
- BGH (để b/c);
- Lưu P. ĐT, P. TC-HC.

( Đã ký )

ThS. Huỳnh Văn Tuấn
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI
Biểu mẫu 20

THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo
của cơ sở giáo dục đại học, Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp
năm học 2015 -2016
STT

I

Nội dung

Điều kiện tuyển sinh

Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô - Hệ Cao đẳng chính quy
Trường Cao đẳng Giao thông vận tải thực hiện hai phương
thức xét tuyển như sau:
1/ Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi kỳ thi trung
học phổ thông quốc gia.
a) Thí sinh được xét công nhận tốt nghiệp THPT.
b) Thí sinh thi kỳ thi THPT quốc gia theo tổ hợp các môn
Toán, Lý, Hóa hoặc Toán, Lý, Anh Văn hoặc Toán, Văn, Anh
Văn mà nhà trường xét tuyển;
c) Kết quả các môn thi phải đạt từ điểm sàn trở lên theo quy
định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và không có môn bị điểm 0;
d) Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh theo quy định hiện
hành theo đối tượng và khu vực;
e) Thí sinh nộp hồ sơ, lệ phí đăng ký xét tuyển theo quy
định của Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào
tạo;
f) Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh được xác định, kết quả thi của
thí sinh và chính sách ưu tiên, Trường xét trúng tuyển vào các
ngành đào tạo của trường.
2/ Phương thức xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào
kết quả học tập bậc THPT.
a) Tốt nghiệp THPT/BTVH;
b) Tổng điểm trung bình của 3 môn của 6 học kỳ (3 năm
học THPT) theo tổ hợp các môn (Toán, Lý, Hóa – Toán, Lý,
Anh văn – Toán, Văn, Anh văn) do thí sinh đăng ký. Điểm sàn
xét tuyển đối với thí sinh đăng ký xét tuyển là điểm trung
bình cộng theo tổ hợp 3 môn của 6 học kỳ (3 năm học THPT)
gồm: học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10; học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11; học
kỳ 1 lớp 12 đạt từ 16,5 điểm trở lên;
c) Hạnh kiểm lớp 12 đạt loại khá trở lên.
3/ Nguồn tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước.

1

II

Điều kiện cơ sở vật
chất của cơ sở giáo
dục cam kết phục
vụ học sinh (như
phòng học, trang
thiết bị, thư viện ...)

- Với 56 phòng học trong đó có 11 phòng máy tính, 5 phòng thí
nghiệm, 1 thư viện, 9 xưởng thực tập, 3 bãi thực tập, một ký túc
xá (dùng chung cho các ngành) tại 3 cơ sở đào tạo.

III

Đội ngũ giảng viên

- Tổng số giảng viên là 13 người, trong đó 06 thạc sĩ, 07 đại học

Các hoạt động hỗ
trợ học tập, sinh
hoạt của người học
ở cơ sở giáo dục

- Tổ chức các đợt sinh hoạt đầu khóa để học sinh, sinh viên hiểu
rõ tình hình chính trị, chủ trương chính sách của Đảng và pháp
luật của Nhà nước, nội quy của trường. Nhà trường cung cấp
các văn bản hướng dẫn về quy chế học sinh sinh viên của trường,
quy chế đào tạo Cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ, quy
chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh sinh viên Cao đẳng
và TCCN hệ chính quy của nhà trường, quy chế ngoại trú của
học sinh, sinh viên và các văn bản có liên quan khác cho học
sinh, SV năm thứ nhất mới nhập học.
- Nhà trường thường xuyên phối hợp với chính quyền và công
an xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an
toàn cho sinh viên; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến
sinh viên.
- Các chế độ chính sách đối với Sinh viên được thực hiện
trên tinh thần công khai, công bằng và đúng quy định. Tổ
chức xét khen thưởng và kỷ luật Sinh viên được tiến hành
thường xuyên và đúng quy chế.
- Bên cạnh các điều kiện cơ sở vật chất như: Ký túc xá, thư viện,
sân vận động … người học còn được hưởng các chính sách
miễn giảm học phí cho Sinh viên khu vực I; trợ cấp xã hội cho
Sinh viên thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách; xác nhận
sinh viên vượt khó để ngân hàng chính sách xã hội cho vay kinh
phí ăn học …
- Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ
năng mềm ...
- Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc
làm, nhà trọ ...

Yêu cầu thái độ học
tập của người học

- Sinh viên phải nghiêm túc chấp hành chủ trương chính
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội qui của Trường.
- Tích cực tham gia học tập, có lòng yêu nghề, có tinh thần cầu
tiến; có lối sống lành mạnh, văn minh và trách nhiệm với cộng
đồng.

IV

V

1

VI

a)- Chuẩn kiến thức:
- Hiểu được cơ bản về các kiến thức thuộc các lĩnh vực như:
khoa học xã hội - nhân văn, các kiến thức cơ sở ngành và các
kiến thức chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô ở cấp trình độ
Cao đẳng.
- Nắm vững lý thuyết về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các
chi tiết, cụm chi tiết, tổng thành cấu thành nên ô tô đồng thời
hiểu rõ các dụng cụ, trang thiết bị đo kiểm và các thiết bị công
nghệ chẩn đoán, sửa chữa thông dụng trong ngành Công nghệ
kỹ thuật ô tô.
- Có khả năng nghiên cứu các đề tài khoa học do thực tiễn ngành
nghề yêu cầu nhằm khai thác và sử dụng tốt nhất các công nghệï
kỹ thuật tiên tiến.
b)- Chuẩn kỹ năng:
- Trực tiếp tổ chức và triển khai thực hiện kế hoạch bảo trì, sửa
Mục tiêu, kiến thức, chữa các máy móc, trang thiết bị trong ngành Công nghệ kỹ thuật
kỹ năng, trình độ ô tô.
ngoại ngữ đạt được
- Có khả năng tháo - lắp, kiểm tra, sửa chữa các chi tiết, cụm
chi tiết, tổng thành đạt yêu cầu kỹ thuật đồng thời sử dụng tốt
các dụng cụ, trang thiết bị đo kiểm và ứng dụng các phương
pháp chẩn đoán kỹ thuật tiên tiến.
- Có khả năng kiểm định, thử nghiệm, khai thác và sử dụng
các dịch vụ kỹ thuật ô tô.
- Có khả năng tự cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ phù hợp
công việc, khả năng giải quyết các vấn đề công nghệ (trong phạm
vi cho phép theo quy định), vận dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ
mới, sử dụng thông tin khoa học để giải quyết những nhiệm vụ
cụ thể trong thiết kế, cải tiến, sửa chữa ô tô, nâng cao hiệu qủa
sử dụng các thiết bị trong ngành do yêu cầu thực tiễn sản xuất
đặt ra.
c) - Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh):
- Từ TOEIC 350 trở lên

VII

Vị trí làm việc sau
khi tốt nghiệp ở
trình độ Cao đẳng
chính quy

Sau khi tốt nghiệp, kỹ thuật viên Cao đẳng ngành Công nghệ
kỹ thuật ô tô có thể làm việc tại các nhà máy lắp ráp ô tô, các
cơ sở sửa chữa và sản xuất kinh doanh ô tô, các cơ quan quản
lý giao thông vận tải và các cơ sở đào tạo theo chuyên ngành.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 1 năm 2016

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP BIỂU
( Đã ký )

( Đã ký )

ThS. Đoàn Văn Hai

ThS. Huỳnh Văn Tuấn
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI
Biểu mẫu 20

THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo
của cơ sở giáo dục đại học, Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp
năm học 2015 – 2016
STT

I

Nội dung

Điều kiện tuyển sinh

Ngành Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng - Hệ Cao
đẳng chính quy
Trường Cao đẳng Giao thông vận tải thực hiện hai phương
thức xét tuyển như sau:
1/ Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi kỳ thi trung
học phổ thông quốc gia.
a) Thí sinh được xét công nhận tốt nghiệp THPT.
b) Thí sinh thi kỳ thi THPT quốc gia theo tổ hợp các môn
Toán, Lý, Hóa hoặc Toán, Lý, Anh Văn hoặc Toán, Văn, Anh
Văn mà nhà trường xét tuyển;
c) Kết quả các môn thi phải đạt từ điểm sàn trở lên theo quy
định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và không có môn bị điểm 0;
d) Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh theo quy định hiện
hành theo đối tượng và khu vực;
e) Thí sinh nộp hồ sơ, lệ phí đăng ký xét tuyển theo quy
định của Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào
tạo;
f) Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh được xác định, kết quả thi của
thí sinh và chính sách ưu tiên, Trường xét trúng tuyển vào các
ngành đào tạo của trường.
2/ Phương thức xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào
kết quả học tập bậc THPT.
a) Tốt nghiệp THPT/BTVH;
b) Tổng điểm trung bình của 3 môn của 6 học kỳ (3 năm
học THPT) theo tổ hợp các môn (Toán, Lý, Hóa – Toán, Lý,
Anh văn – Toán, Văn, Anh văn) do thí sinh đăng ký. Điểm sàn
xét tuyển đối với thí sinh đăng ký xét tuyển là điểm trung
bình cộng theo tổ hợp 3 môn của 6 học kỳ (3 năm học THPT)
gồm: học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10; học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11; học
kỳ 1 lớp 12 đạt từ 16,5 điểm trở lên;
c) Hạnh kiểm lớp 12 đạt loại khá trở lên.
3/ Nguồn tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước.

1

II

Điều kiện cơ sở vật
chất của cơ sở giáo
dục cam kết phục
vụ học sinh (như
phòng học, trang
thiết bị, thư viện ...)

- Với 56 phòng học trong đó có 11 phòng máy tính, 5 phòng thí
nghiệm, 1 thư viện, 9 xưởng thực tập, 3 bãi thực tập, một ký túc
xá (dùng chung cho các ngành) tại 3 cơ sở đào tạo.

III

Đội ngũ giảng viên

- Tổng số giảng viên là 24 người, trong đó có 01 tiến sĩ, 14
thạc sĩ, 09 đại học

Các hoạt động hỗ
trợ học tập, sinh
hoạt của người học
ở cơ sở giáo dục

- Tổ chức các đợt sinh hoạt đầu khóa để học sinh, sinh viên hiểu
rõ tình hình chính trị, chủ trương chính sách của Đảng và pháp
luật của Nhà nước, nội quy của trường. Nhà trường cung cấp
các văn bản hướng dẫn về quy chế học sinh sinh viên của trường,
quy chế đào tạo Cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ, quy
chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh sinh viên Cao đẳng
và TCCN hệ chính quy của nhà trường, quy chế ngoại trú của
học sinh, sinh viên và các văn bản có liên quan khác cho học
sinh, SV năm thứ nhất mới nhập học.
- Nhà trường thường xuyên phối hợp với chính quyền và công
an xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an
toàn cho sinh viên; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến
sinh viên.
- Các chế độ chính sách đối với Sinh viên được thực hiện
trên tinh thần công khai, công bằng và đúng quy định. Tổ
chức xét khen thưởng và kỷ luật Sinh viên được tiến hành
thường xuyên và đúng quy chế.
- Bên cạnh các điều kiện cơ sở vật chất như: Ký túc xá, thư viện,
sân vận động … người học còn được hưởng các chính sách
miễn giảm học phí cho Sinh viên khu vực I; trợ cấp xã hội cho
Sinh viên thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách; xác nhận
sinh viên vượt khó để ngân hàng chính sách xã hội cho vay kinh
phí ăn học …
- Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ
năng mềm ...
- Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc
làm, nhà trọ ...

Yêu cầu thái độ học
tập của người học

- Sinh viên phải nghiêm túc chấp hành chủ trương chính
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội qui của Trường.
- Tích cực tham gia học tập, có lòng yêu nghề, có tinh thần cầu
tiến; có lối sống lành mạnh, văn minh và trách nhiệm với cộng
đồng.

IV

V

1

VI

Chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật
Công trình xây dựng trình độ Cao đẳng, nhằm đào tạo sinh viên
phát triển toàn diện có phẩm chất chính trị, có đạo đức nghề
nghiệp, có ý thức cộng đồng, có tác phong công nghiệp, có sức
khỏe, có khả năng làm việc theo chuyên môn của một kỹ thuật
viên Cao đẳng công nghệ kỹthuật Công trình xây dựng.
Cụ thể là:
- Có kiến thức chuyên môn cơ bản về kỹ thuật xây dựng
cầu và đường, có kỹ năng và kỹ thuật nghề nghiệp; có kiến thức
về các quy trình công nghệ, quy phạm kỹ thuật về thi công,
Mục tiêu, kiến thức, nghiệm thu, kiểm định, khai thác và quản lý công trình cầu
kỹ năng, trình độ đường.
ngoại ngữ đạt được - Có khả năng vận dụng những kiến thức nghề nghiệp đã được
đào tạo để triển khai được các thiết kế quy trình công nghệ, tổ
chức chỉ đạo thi công các công trình xây dựng cầu và đường.
- Có khả năng khai thác, sử dụng có hiệu quả các thiết bị cơ giới
trong thi công.
- Có khả năng giải quyết các vấn đề công nghệ (trong phạm vi
cho phép theo quy định), vận dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ
mới, sử dụng thông tin khoa học để giải quyết những nhiệm vụ
cụ thể trong thiết kế, xây dựng cầu và đường do yêu cầu thực tiễn
sản xuất đặt ra.
- Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh): Từ TOEIC 350 trở lên

VII

Vị trí làm việc sau
khi tốt nghiệp ở
trình độ Cao đẳng
chính quy

Sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các các doanh nghiệp
xây dựng, công ty tư vấn xây dựng, các cơ quan quản lý xây
dựng cầu đường và các cơ sở đào tạo theo chuyên ngành công
nhân nghề xây dựng cầu và đường.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 1 năm 2016

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP BIỂU

( Đã ký )

( Đã ký )

ThS. Đoàn Văn Hai

ThS. Huỳnh Văn Tuấn

1

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI
Biểu mẫu 20

THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo
của cơ sở giáo dục đại học, Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp
năm học 2015 – 2016
STT

I

Nội dung

Ngành Công nghệ kỹ thuật Xây dựng - Hệ Cao đẳng chính
quy

Điều kiện tuyển sinh

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải thực hiện hai phương
thức xét tuyển như sau:
1/ Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi kỳ thi trung
học phổ thông quốc gia.
a) Thí sinh được xét công nhận tốt nghiệp THPT.
b) Thí sinh thi kỳ thi THPT quốc gia theo tổ hợp các môn
Toán, Lý, Hóa hoặc Toán, Lý, Anh Văn hoặc Toán, Văn, Anh
Văn mà nhà trường xét tuyển;
c) Kết quả các môn thi phải đạt từ điểm sàn trở lên theo quy
định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và không có môn bị điểm 0;
d) Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh theo quy định hiện
hành theo đối tượng và khu vực;
e) Thí sinh nộp hồ sơ, lệ phí đăng ký xét tuyển theo quy
định của Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào
tạo;
f) Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh được xác định, kết quả thi của
thí sinh và chính sách ưu tiên, Trường xét trúng tuyển vào các
ngành đào tạo của trường.
2/ Phương thức xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào
kết quả học tập bậc THPT.
a) Tốt nghiệp THPT/BTVH;
b) Tổng điểm trung bình của 3 môn của 6 học kỳ (3 năm
học THPT) theo tổ hợp các môn (Toán, Lý, Hóa – Toán, Lý,
Anh văn – Toán, Văn, Anh văn) do thí sinh đăng ký. Điểm sàn
xét tuyển đối với thí sinh đăng ký xét tuyển là điểm trung
bình cộng theo tổ hợp 3 môn của 6 học kỳ (3 năm học THPT)
gồm: học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10; học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11; học
kỳ 1 lớp 12 đạt từ 16,5 điểm trở lên;
c) Hạnh kiểm lớp 12 đạt loại khá trở lên.
3/ Nguồn tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước.

1

II

Điều kiện cơ sở vật
chất của cơ sở giáo
dục cam kết phục
vụ học sinh (như
phòng học, trang
thiết bị, thư viện ...)

- Với 56 phòng học trong đó có 11 phòng máy tính, 5 phòng thí
nghiệm, 1 thư viện, 9 xưởng thực tập, 3 bãi thực tập, một ký túc
xá (dùng chung cho các ngành) tại 3 cơ sở đào tạo.

III

Đội ngũ giảng viên

- Tổng số giảng viên là 24 người, trong đó có 01 tiến sĩ, 14
thạc sĩ, 09 đại học

Các hoạt động hỗ
trợ học tập, sinh
hoạt của người học
ở cơ sở giáo dục

- Tổ chức các đợt sinh hoạt đầu khóa để học sinh, sinh viên hiểu
rõ tình hình chính trị, chủ trương chính sách của Đảng và pháp
luật của Nhà nước, nội quy của trường. Nhà trường cung cấp
các văn bản hướng dẫn về quy chế học sinh sinh viên của trường,
quy chế đào tạo Cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ, quy
chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh sinh viên Cao đẳng
và TCCN hệ chính quy của nhà trường, quy chế ngoại trú của
học sinh, sinh viên và các văn bản có liên quan khác cho học
sinh, SV năm thứ nhất mới nhập học.
- Nhà trường thường xuyên phối hợp với chính quyền và công
an xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an
toàn cho sinh viên; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến
sinh viên.
- Các chế độ chính sách đối với Sinh viên được thực hiện
trên tinh thần công khai, công bằng và đúng quy định. Tổ
chức xét khen thưởng và kỷ luật Sinh viên được tiến hành
thường xuyên và đúng quy chế.
- Bên cạnh các điều kiện cơ sở vật chất như: Ký túc xá, thư viện,
sân vận động … người học còn được hưởng các chính sách
miễn giảm học phí cho Sinh viên khu vực I; trợ cấp xã hội cho
Sinh viên thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách; xác nhận
sinh viên vượt khó để ngân hàng chính sách xã hội cho vay kinh
phí ăn học …
- Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ
năng mềm ...
- Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc
làm, nhà trọ ...

Yêu cầu thái độ học
tập của người học

- Sinh viên phải nghiêm túc chấp hành chủ trương chính
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội qui của Trường.
- Tích cực tham gia học tập, có lòng yêu nghề, có tinh thần cầu
tiến; có lối sống lành mạnh, văn minh và trách nhiệm với cộng
đồng.

IV

V

1

-

VI

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

-

Chương trình đào tạo chuyên ngành công nghệ kỹ thuật Xây
dựng trình độ Cao đẳng, nhằm đào tạo sinh viên phát triển toàn
diện có phẩm chất chính trị, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức
cộng đồng, có tác phong công nghiệp, có sức khỏe, có khả năng
làm việc theo chuyên môn của một kỹ thuật viên Cao đẳng công
nghệ kỹ thuật xây dựng. Cụ thể là:
- Có kiến thức chuyên môn cơ bản về kỹ thuật xây dựng dân
dụng, có kỹ năng và kỹ thuật nghề nghiệp; có kiến thức về các
quy trình công nghệ, quy phạm kỹ thuật về thi công, nghiệm thu,
kiểm định, khai thác và quản lý công trình xây dựng.
- Có khả năng vận dụng những kiến thức nghề nghiệp đã được
đào tạo để triển khai được các thiết kế quy trình công nghệ, tổ
chức chỉ đạo thi công các công trình xây dựng.
- Có khả năng khai thác, sử dụng có hiệu quả các thiết bị cơ giới
trong thi công.
Có khả năng giải quyết các vấn đề công nghệ (trong phạm vi
cho phép theo quy định), vận dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ
mới, sử dụng thông tin khoa học để giải quyết những nhiệm vụ
cụ thể trong thiết kế, xây dựng do yêu cầu thực tiễn sản xuất
đặt ra.
- Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh): Từ TOEIC 350 trở lên

VII

Vị trí làm việc sau
Sau khi tốt nghiệp, Học sinh có thể làm việc tại các các doanh
khi tốt nghiệp ở
nghiệp xây dựng, công ty tư vấn xây dựng, các cơ quan quản lý
trình độ Cao đẳng
xây dựng và các cơ sở đào tạo theo chuyên ngành xây dựng.
chính quy

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2016

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP BIỂU

( Đã ký )

( Đã ký )

ThS. Đoàn Văn Hai

ThS. Huỳnh Văn Tuấn

1

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI
Biểu mẫu 20

THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo
của cơ sở giáo dục đại học, Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp
năm học 2015 – 2016
STT

I

Nội dung

Điều kiện tuyển sinh

Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử - Hệ Cao đẳng
chính quy
Trường Cao đẳng Giao thông vận tải thực hiện hai phương
thức xét tuyển như sau:
1/ Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi kỳ thi trung
học phổ thông quốc gia.
a) Thí sinh được xét công nhận tốt nghiệp THPT.
b) Thí sinh thi kỳ thi THPT quốc gia theo tổ hợp các môn
Toán, Lý, Hóa hoặc Toán, Lý, Anh Văn hoặc Toán, Văn, Anh
Văn mà nhà trường xét tuyển;
c) Kết quả các môn thi phải đạt từ điểm sàn trở lên theo quy
định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và không có môn bị điểm 0;
d) Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh theo quy định hiện
hành theo đối tượng và khu vực;
e) Thí sinh nộp hồ sơ, lệ phí đăng ký xét tuyển theo quy
định của Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào
tạo;
f) Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh được xác định, kết quả thi của
thí sinh và chính sách ưu tiên, Trường xét trúng tuyển vào các
ngành đào tạo của trường.
2/ Phương thức xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào
kết quả học tập bậc THPT.
a) Tốt nghiệp THPT/BTVH;
b) Tổng điểm trung bình của 3 môn của 6 học kỳ (3 năm
học THPT) theo tổ hợp các môn (Toán, Lý, Hóa – Toán, Lý,
Anh văn – Toán, Văn, Anh văn) do thí sinh đăng ký. Điểm sàn
xét tuyển đối với thí sinh đăng ký xét tuyển là điểm trung
bình cộng theo tổ hợp 3 môn của 6 học kỳ (3 năm học THPT)
gồm: học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10; học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11; học
kỳ 1 lớp 12 đạt từ 16,5 điểm trở lên;
c) Hạnh kiểm lớp 12 đạt loại khá trở lên.
3/ Nguồn tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước.

1

II

Điều kiện cơ sở vật
chất của cơ sở giáo
dục cam kết phục
vụ học sinh (như
phòng học, trang
thiết bị, thư viện ...)

- Với 56 phòng học trong đó có 11 phòng máy tính, 5 phòng thí
nghiệm, 1 thư viện, 9 xưởng thực tập, 3 bãi thực tập, một ký túc
xá (dùng chung cho các ngành) tại 3 cơ sở đào tạo.

III

Đội ngũ giảng viên

- Tổng số giảng viên là 15 người, trong đó có 01 tiến sĩ, 07
thạc sĩ, 07 đại học

Các hoạt động hỗ
trợ học tập, sinh
hoạt của người học
ở cơ sở giáo dục

- Tổ chức các đợt sinh hoạt đầu khóa để học sinh, sinh viên hiểu
rõ tình hình chính trị, chủ trương chính sách của Đảng và pháp
luật của Nhà nước, nội quy của trường. Nhà trường cung cấp
các văn bản hướng dẫn về quy chế học sinh sinh viên của trường,
quy chế đào tạo Cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ, quy
chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh sinh viên Cao đẳng
và TCCN hệ chính quy của nhà trường, quy chế ngoại trú của
học sinh, sinh viên và các văn bản có liên quan khác cho học
sinh, SV năm thứ nhất mới nhập học.
- Nhà trường thường xuyên phối hợp với chính quyền và công
an xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an
toàn cho sinh viên; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến
sinh viên.
- Các chế độ chính sách đối với Sinh viên được thực hiện
trên tinh thần công khai, công bằng và đúng quy định. Tổ
chức xét khen thưởng và kỷ luật Sinh viên được tiến hành
thường xuyên và đúng quy chế.
- Bên cạnh các điều kiện cơ sở vật chất như: Ký túc xá, thư viện,
sân vận động … người học còn được hưởng các chính sách
miễn giảm học phí cho Sinh viên khu vực I; trợ cấp xã hội cho
Sinh viên thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách; xác nhận
sinh viên vượt khó để ngân hàng chính sách xã hội cho vay kinh
phí ăn học …
- Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ
năng mềm ...
- Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc
làm, nhà trọ ...

Yêu cầu thái độ học
tập của người học

- Sinh viên phải nghiêm túc chấp hành chủ trương chính
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội qui của Trường.
- Tích cực tham gia học tập, có lòng yêu nghề, có tinh thần cầu
tiến; có lối sống lành mạnh, văn minh và trách nhiệm với cộng
đồng.

IV

V

1

VI

Chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng ngành Công nghệ kỹ
thuật điện, điện tử có phẩm chất chính trị, đạo đức; có ý thức
cộng đồng, có tác phong công nghiệp và có sức khoẻ để hoàn
thành công việc; có kiến thức và năng lực thực hành nghề
nghiệp đáp ứng được các yêu cầu về khả năng làm việc theo
chuyên môn của chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện
tử. Cụ thể là:
- Có kỹ năng nghề nghiệp cao.
Mục tiêu, kiến thức, - Có khả năng lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa các loại thiết
kỹ năng, trình độ bị điện, trang bị điện, trang bị chiếu sáng, thiết bị điện tử trong
ngoại ngữ đạt được công nghiệp và dân dụng.
- Nắm được kiến thức cơ bản về an toàn lào động, vệ sinh công
nghiệp, về tổ chức sản xuất, quản lý kinh tế trong xí nghiệp.
- Có khả năng thích ứng với thay đổi của công nghệ, khả năng
tự học.
- - Có lòng yêu nghề, say mê nghề nghiệp. Có tác phong công
nghiệp. Lao động có ý thức tự giác, có kỷ luật, có kỹ thuật đáp
ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời kỳ
công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
- Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh): Từ TOEIC 350 trở lên

VII

Vị trí làm việc sau
khi tốt nghiệp ở Sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ sở chế tạo, sửa
chữa, kinh doanh, đào tạo và nghiên cứu thuộc ngành điện.
trình độ Cao đẳng
chính quy

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký )

( Đã ký )

ThS. Đoàn Văn Hai

ThS. Huỳnh Văn Tuấn
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI
Biểu mẫu 20

THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo
của cơ sở giáo dục đại học, Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp
năm học 2015 – 2016
STT

I

Nội dung

Ngành Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa - Hệ
Cao đẳng chính quy

Điều kiện tuyển sinh

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải thực hiện hai phương
thức xét tuyển như sau:
1/ Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi kỳ thi trung
học phổ thông quốc gia.
a) Thí sinh được xét công nhận tốt nghiệp THPT.
b) Thí sinh thi kỳ thi THPT quốc gia theo tổ hợp các môn
Toán, Lý, Hóa hoặc Toán, Lý, Anh Văn hoặc Toán, Văn, Anh
Văn mà nhà trường xét tuyển;
c) Kết quả các môn thi phải đạt từ điểm sàn trở lên theo quy
định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và không có môn bị điểm 0;
d) Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh theo quy định hiện
hành theo đối tượng và khu vực;
e) Thí sinh nộp hồ sơ, lệ phí đăng ký xét tuyển theo quy
định của Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào
tạo;
f) Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh được xác định, kết quả thi của
thí sinh và chính sách ưu tiên, Trường xét trúng tuyển vào các
ngành đào tạo của trường.
2/ Phương thức xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào
kết quả học tập bậc THPT.
a) Tốt nghiệp THPT/BTVH;
b) Tổng điểm trung bình của 3 môn của 6 học kỳ (3 năm
học THPT) theo tổ hợp các môn (Toán, Lý, Hóa – Toán, Lý,
Anh văn – Toán, Văn, Anh văn) do thí sinh đăng ký. Điểm sàn
xét tuyển đối với thí sinh đăng ký xét tuyển là điểm trung
bình cộng theo tổ hợp 3 môn của 6 học kỳ (3 năm học THPT)
gồm: học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10; học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11; học
kỳ 1 lớp 12 đạt từ 16,5 điểm trở lên;
c) Hạnh kiểm lớp 12 đạt loại khá trở lên.
3/ Nguồn tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước.

1

II

Điều kiện cơ sở vật
chất của cơ sở giáo
dục cam kết phục
vụ học sinh (như
phòng học, trang
thiết bị, thư viện ...)

- Với 56 phòng học trong đó có 11 phòng máy tính, 5 phòng thí
nghiệm, 1 thư viện, 9 xưởng thực tập, 3 bãi thực tập, một ký túc
xá (dùng chung cho các ngành) tại 3 cơ sở đào tạo.

III

Đội ngũ giảng viên

- Tổng số giảng viên là 15 người, trong đó có 01 tiến sĩ, 07
thạc sĩ, 07 đại học

Các hoạt động hỗ
trợ học tập, sinh
hoạt của người học
ở cơ sở giáo dục

- Tổ chức các đợt sinh hoạt đầu khóa để học sinh, sinh viên hiểu
rõ tình hình chính trị, chủ trương chính sách của Đảng và pháp
luật của Nhà nước, nội quy của trường. Nhà trường cung cấp
các văn bản hướng dẫn về quy chế học sinh sinh viên của trường,
quy chế đào tạo Cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ, quy
chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh sinh viên Cao đẳng
và TCCN hệ chính quy của nhà trường, quy chế ngoại trú của
học sinh, sinh viên và các văn bản có liên quan khác cho học
sinh, SV năm thứ nhất mới nhập học.
- Nhà trường thường xuyên phối hợp với chính quyền và công
an xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an
toàn cho sinh viên; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến
sinh viên.
- Các chế độ chính sách đối với Sinh viên được thực hiện
trên tinh thần công khai, công bằng và đúng quy định. Tổ
chức xét khen thưởng và kỷ luật Sinh viên được tiến hành
thường xuyên và đúng quy chế.
- Bên cạnh các điều kiện cơ sở vật chất như: Ký túc xá, thư viện,
sân vận động … người học còn được hưởng các chính sách
miễn giảm học phí cho Sinh viên khu vực I; trợ cấp xã hội cho
Sinh viên thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách; xác nhận
sinh viên vượt khó để ngân hàng chính sách xã hội cho vay kinh
phí ăn học …
- Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ
năng mềm ...
- Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc
làm, nhà trọ ...

Yêu cầu thái độ học
tập của người học

- Sinh viên phải nghiêm túc chấp hành chủ trương chính
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội qui của Trường.
- Tích cực tham gia học tập, có lòng yêu nghề, có tinh thần cầu
tiến; có lối sống lành mạnh, văn minh và trách nhiệm với cộng
đồng.

IV

V

1

Chương trình đào tạo các kỹ thuật viên trình độ Cao đẳng ngành
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá có phẩm chất
chính trị, đạo đức, có các kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực
hành tương xứng, có thái độ nghề nghiệp đúng đắn để có thể làm
việc trong các lĩnh vực tự động hóa.
VI

VII

Mục tiêu, kiến thức, Sau khi tốt nghiệp sinh viên phải đạt được các yêu cầu sau:
- Có kỹ năng nghề nghiệp cao.
kỹ năng, trình độ
- Lắp ráp, lập trình, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị
ngoại ngữ đạt được
tự động và các hệ thống điều khiển, sản xuất tự động tại các cơ
sở sản xuất, dịch vụ, kinh doanh và đào tạo.
- Xử lý các sự cố trong các quá trình sản xuất tự động;
- Cải tiến, cập nhật công nghệ tự động, biết tạo ra việc làm cho
các cá nhân và tập thể.
- Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh): Từ TOEIC 350 trở lên
Vị trí làm việc sau
Sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ sở chế tạo, sửa chữa,
khi tốt nghiệp ở
kinh doanh hệ thống điều khiển tự động, hệ thống điề khiển kỹ
trình độ Cao đẳng
thuật số.
chính quy

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký )

( Đã ký )

ThS. Đoàn Văn Hai

ThS. Huỳnh Văn Tuấn

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
1

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI
Biểu mẫu 20

THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo
của cơ sở giáo dục đại học, Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp
năm học 2015 – 2016
STT

I

Nội dung

Điều kiện tuyển sinh

Ngành Tin học ứng dụng - Hệ Cao đẳng chính quy

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải thực hiện hai phương
thức xét tuyển như sau:
1/ Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi kỳ thi trung
học phổ thông quốc gia.
a) Thí sinh được xét công nhận tốt nghiệp THPT.
b) Thí sinh thi kỳ thi THPT quốc gia theo tổ hợp các môn
Toán, Lý, Hóa hoặc Toán, Lý, Anh Văn hoặc Toán, Văn, Anh
Văn mà nhà trường xét tuyển;
c) Kết quả các môn thi phải đạt từ điểm sàn trở lên theo quy
định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và không có môn bị điểm 0;
d) Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh theo quy định hiện
hành theo đối tượng và khu vực;
e) Thí sinh nộp hồ sơ, lệ phí đăng ký xét tuyển theo quy
định của Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào
tạo;
f) Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh được xác định, kết quả thi của
thí sinh và chính sách ưu tiên, Trường xét trúng tuyển vào các
ngành đào tạo của trường.
2/ Phương thức xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào
kết quả học tập bậc THPT.
a) Tốt nghiệp THPT/BTVH;
b) Tổng điểm trung bình của 3 môn của 6 học kỳ (3 năm
học THPT) theo tổ hợp các môn (Toán, Lý, Hóa – Toán, Lý,
Anh văn – Toán, Văn, Anh văn) do thí sinh đăng ký. Điểm sàn
xét tuyển đối với thí sinh đăng ký xét tuyển là điểm trung
bình cộng theo tổ hợp 3 môn của 6 học kỳ (3 năm học THPT)
gồm: học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10; học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11; học
kỳ 1 lớp 12 đạt từ 16,5 điểm trở lên;
c) Hạnh kiểm lớp 12 đạt loại khá trở lên.
3/ Nguồn tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước.

1

II

Điều kiện cơ sở vật
chất của cơ sở giáo
dục cam kết phục
vụ học sinh (như
phòng học, trang
thiết bị, thư viện ...)

- Với 56 phòng học trong đó có 11 phòng máy tính, 5 phòng thí
nghiệm, 1 thư viện, 9 xưởng thực tập, 3 bãi thực tập, một ký túc
xá (dùng chung cho các ngành) tại 3 cơ sở đào tạo.

III

Đội ngũ giảng viên

- Tổng số giảng viên là 12 người, trong đó có 01 tiến sĩ, 03
thạc sĩ, 08 đại học

Các hoạt động hỗ
trợ học tập, sinh
hoạt của người học
ở cơ sở giáo dục

- Tổ chức các đợt sinh hoạt đầu khóa để học sinh, sinh viên hiểu
rõ tình hình chính trị, chủ trương chính sách của Đảng và pháp
luật của Nhà nước, nội quy của trường. Nhà trường cung cấp
các văn bản hướng dẫn về quy chế học sinh sinh viên của trường,
quy chế đào tạo Cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ, quy
chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh sinh viên Cao đẳng
và TCCN hệ chính quy của nhà trường, quy chế ngoại trú của
học sinh, sinh viên và các văn bản có liên quan khác cho học
sinh, SV năm thứ nhất mới nhập học.
- Nhà trường thường xuyên phối hợp với chính quyền và công
an xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an
toàn cho sinh viên; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến
sinh viên.
- Các chế độ chính sách đối với Sinh viên được thực hiện
trên tinh thần công khai, công bằng và đúng quy định. Tổ
chức xét khen thưởng và kỷ luật Sinh viên được tiến hành
thường xuyên và đúng quy chế.
- Bên cạnh các điều kiện cơ sở vật chất như: Ký túc xá, thư viện,
sân vận động … người học còn được hưởng các chính sách
miễn giảm học phí cho Sinh viên khu vực I; trợ cấp xã hội cho
Sinh viên thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách; xác nhận
sinh viên vượt khó để ngân hàng chính sách xã hội cho vay kinh
phí ăn học …
- Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ
năng mềm ...
- Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc
làm, nhà trọ ...

Yêu cầu thái độ học
tập của người học

- Sinh viên phải nghiêm túc chấp hành chủ trương chính
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội qui của Trường.
- Tích cực tham gia học tập, có lòng yêu nghề, có tinh thần cầu
tiến; có lối sống lành mạnh, văn minh và trách nhiệm với cộng
đồng.

IV

V

1

VI

Chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng ngành Tin học ứng dụng
nhằm đào tạo sinh viên phát triển toàn diện; có phẩm chất chính
trị, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức cộng đồng, có tác phong
công nghiệp và có sức khoẻ để hoàn thành công việc, có kiến
thức, năng lực thực hành nghề nghiệp.
Cụ thể là:
Mục tiêu, kiến thức, - Phân tích, thiết kế và cài đặt các hệ thống thông tin vừa và nhỏ.
kỹ năng, trình độ - Lập trình thành thạo trong các môi trường .NET, Java, PHP …
ngoại ngữ đạt được - - Có khả năng bảo trì và phát triển các ứng dụng công nghệ thông
tin trong các cơ quan, xí nghiệp.
- Đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành tiếng Anh.
- Có khả năng tự cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ phù hợp
với công việc.
- Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh): Từ TOEIC 350 trở lên

VII

Vị trí làm việc sau
Sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ quan, xí nghiệp, các
khi tốt nghiệp ở
cơ sở đào tạo và nghiên cứu theo chuyên ngành công nghệ thông
trình độ Cao đẳng
tin.
chính quy

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký )

( Đã ký )

ThS. Đoàn Văn Hai

ThS. Huỳnh Văn Tuấn
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THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo
của cơ sở giáo dục đại học, Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp
năm học 2015 – 2016
STT

I

Nội dung

Điều kiện tuyển sinh

Ngành Kế toán - Hệ Cao đẳng chính quy

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải thực hiện hai phương
thức xét tuyển như sau:
1/ Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi kỳ thi trung
học phổ thông quốc gia.
a) Thí sinh được xét công nhận tốt nghiệp THPT.
b) Thí sinh thi kỳ thi THPT quốc gia theo tổ hợp các môn
Toán, Lý, Hóa hoặc Toán, Lý, Anh Văn hoặc Toán, Văn, Anh
Văn mà nhà trường xét tuyển;
c) Kết quả các môn thi phải đạt từ điểm sàn trở lên theo quy
định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và không có môn bị điểm 0;
d) Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh theo quy định hiện
hành theo đối tượng và khu vực;
e) Thí sinh nộp hồ sơ, lệ phí đăng ký xét tuyển theo quy
định của Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào
tạo;
f) Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh được xác định, kết quả thi của
thí sinh và chính sách ưu tiên, Trường xét trúng tuyển vào các
ngành đào tạo của trường.
2/ Phương thức xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào
kết quả học tập bậc THPT.
a) Tốt nghiệp THPT/BTVH;
b) Tổng điểm trung bình của 3 môn của 6 học kỳ (3 năm
học THPT) theo tổ hợp các môn (Toán, Lý, Hóa – Toán, Lý,
Anh văn – Toán, Văn, Anh văn) do thí sinh đăng ký. Điểm sàn
xét tuyển đối với thí sinh đăng ký xét tuyển là điểm trung
bình cộng theo tổ hợp 3 môn của 6 học kỳ (3 năm học THPT)
gồm: học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10; học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11; học
kỳ 1 lớp 12 đạt từ 16,5 điểm trở lên;
c) Hạnh kiểm lớp 12 đạt loại khá trở lên.
3/ Nguồn tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước.

1

II

Điều kiện cơ sở vật
chất của cơ sở giáo
dục cam kết phục
vụ học sinh (như
phòng học, trang
thiết bị, thư viện ...)

- Với 56 phòng học trong đó có 11 phòng máy tính, 5 phòng thí
nghiệm, 1 thư viện, 9 xưởng thực tập, 3 bãi thực tập, một ký túc
xá (dùng chung cho các ngành) tại 3 cơ sở đào tạo.

III

Đội ngũ giảng viên

- Tổng số giảng viên là 20 người, trong đó có 01 tiến sĩ, 13
thạc sĩ, 06 đại học

Các hoạt động hỗ
trợ học tập, sinh
hoạt của người học
ở cơ sở giáo dục

- Tổ chức các đợt sinh hoạt đầu khóa để học sinh, sinh viên hiểu
rõ tình hình chính trị, chủ trương chính sách của Đảng và pháp
luật của Nhà nước, nội quy của trường. Nhà trường cung cấp
các văn bản hướng dẫn về quy chế học sinh sinh viên của trường,
quy chế đào tạo Cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ, quy
chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh sinh viên Cao đẳng
và TCCN hệ chính quy của nhà trường, quy chế ngoại trú của
học sinh, sinh viên và các văn bản có liên quan khác cho học
sinh, SV năm thứ nhất mới nhập học.
- Nhà trường thường xuyên phối hợp với chính quyền và công
an xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an
toàn cho sinh viên; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến
sinh viên.
- Các chế độ chính sách đối với Sinh viên được thực hiện
trên tinh thần công khai, công bằng và đúng quy định. Tổ
chức xét khen thưởng và kỷ luật Sinh viên được tiến hành
thường xuyên và đúng quy chế.
- Bên cạnh các điều kiện cơ sở vật chất như: Ký túc xá, thư viện,
sân vận động … người học còn được hưởng các chính sách
miễn giảm học phí cho Sinh viên khu vực I; trợ cấp xã hội cho
Sinh viên thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách; xác nhận
sinh viên vượt khó để ngân hàng chính sách xã hội cho vay kinh
phí ăn học …
- Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ
năng mềm ...
- Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc
làm, nhà trọ ...

Yêu cầu thái độ học
tập của người học

- Sinh viên phải nghiêm túc chấp hành chủ trương chính
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội qui của Trường.
- Tích cực tham gia học tập, có lòng yêu nghề, có tinh thần cầu
tiến; có lối sống lành mạnh, văn minh và trách nhiệm với cộng
đồng.

IV

V

1

VI

Sinh viên tốt nghiệp trình độ Cao đẳng ngành Kế toán có phẩm
chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có sức khỏe tốt; nắm vững
kiến thức cơ bản, cơ sở; có kỹ năng thực hành thành thạo về
chuyên môn, nghề nghiệp kế toán, đủ khả năng giải quyết những
vấn đề thông thường về chuyên môn kế toán và tổ chức công tác
kế toán ở các đơn vị; đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu
để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong
Mục tiêu, kiến thức, điều kiện của nền kinh tế thị trường.
kỹ năng, trình độ Cụ thể, sinh viên tốt nghiệp sẽ:
ngoại ngữ đạt được - Có kiến thức và thực hiện thành thạo các phần hành kế toán.
- Có kiến thức về kinh tế, tài chính, ngân hàng và pháp luật kinh
tế.
- Lập được các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng qui định.
- Lập và phân tích được các báo cáo tài chính, báo cáo thuế
theo qui định.
- Sử dụng thành thạo một số phần mềm kế toán.
- Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh): Từ TOEIC 350 trở lên

VII

Vị trí làm việc sau
Sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng kế toán có thể làm việc tại các
khi tốt nghiệp ở
doanh nghiệp thuộc tất cả các thành phần kinh tế và các cơ sở
trình độ Cao đẳng
đào tạo theo chuyên ngành.
chính quy

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2016

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP BIỂU
( Đã ký )

( Đã ký )

ThS. Đoàn Văn Hai

ThS. Huỳnh Văn Tuấn

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
1

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI
Biểu mẫu 20

THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo
của cơ sở giáo dục đại học, Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp
năm học 2015 – 2016
STT

I

Nội dung

Điều kiện tuyển sinh

Ngành Quản trị kinh doanh - Hệ Cao đẳng chính quy

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải thực hiện hai phương
thức xét tuyển như sau:
1/ Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi kỳ thi trung
học phổ thông quốc gia.
a) Thí sinh được xét công nhận tốt nghiệp THPT.
b) Thí sinh thi kỳ thi THPT quốc gia theo tổ hợp các môn
Toán, Lý, Hóa hoặc Toán, Lý, Anh Văn hoặc Toán, Văn, Anh
Văn mà nhà trường xét tuyển;
c) Kết quả các môn thi phải đạt từ điểm sàn trở lên theo quy
định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và không có môn bị điểm 0;
d) Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh theo quy định hiện
hành theo đối tượng và khu vực;
e) Thí sinh nộp hồ sơ, lệ phí đăng ký xét tuyển theo quy
định của Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào
tạo;
f) Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh được xác định, kết quả thi của
thí sinh và chính sách ưu tiên, Trường xét trúng tuyển vào các
ngành đào tạo của trường.
2/ Phương thức xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào
kết quả học tập bậc THPT.
a) Tốt nghiệp THPT/BTVH;
b) Tổng điểm trung bình của 3 môn của 6 học kỳ (3 năm
học THPT) theo tổ hợp các môn (Toán, Lý, Hóa – Toán, Lý,
Anh văn – Toán, Văn, Anh văn) do thí sinh đăng ký. Điểm sàn
xét tuyển đối với thí sinh đăng ký xét tuyển là điểm trung
bình cộng theo tổ hợp 3 môn của 6 học kỳ (3 năm học THPT)
gồm: học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10; học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11; học
kỳ 1 lớp 12 đạt từ 16,5 điểm trở lên;
c) Hạnh kiểm lớp 12 đạt loại khá trở lên.
3/ Nguồn tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước.

1

II

Điều kiện cơ sở vật
chất của cơ sở giáo
dục cam kết phục
vụ học sinh (như
phòng học, trang
thiết bị, thư viện ...)

- Với 56 phòng học trong đó có 11 phòng máy tính, 5 phòng thí
nghiệm, 1 thư viện, 9 xưởng thực tập, 3 bãi thực tập, một ký túc
xá (dùng chung cho các ngành) tại 3 cơ sở đào tạo.

III

Đội ngũ giảng viên

- Tổng số giảng viên là 20 người, trong đó có 01 tiến sĩ, 13
thạc sĩ, 06 đại học

Các hoạt động hỗ
trợ học tập, sinh
hoạt của người học
ở cơ sở giáo dục

- Tổ chức các đợt sinh hoạt đầu khóa để học sinh, sinh viên hiểu
rõ tình hình chính trị, chủ trương chính sách của Đảng và pháp
luật của Nhà nước, nội quy của trường. Nhà trường cung cấp
các văn bản hướng dẫn về quy chế học sinh sinh viên của trường,
quy chế đào tạo Cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ, quy
chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh sinh viên Cao đẳng
và TCCN hệ chính quy của nhà trường, quy chế ngoại trú của
học sinh, sinh viên và các văn bản có liên quan khác cho học
sinh, SV năm thứ nhất mới nhập học.
- Nhà trường thường xuyên phối hợp với chính quyền và công
an xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an
toàn cho sinh viên; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến
sinh viên.
- Các chế độ chính sách đối với Sinh viên được thực hiện
trên tinh thần công khai, công bằng và đúng quy định. Tổ
chức xét khen thưởng và kỷ luật Sinh viên được tiến hành
thường xuyên và đúng quy chế.
- Bên cạnh các điều kiện cơ sở vật chất như: Ký túc xá, thư viện,
sân vận động … người học còn được hưởng các chính sách
miễn giảm học phí cho Sinh viên khu vực I; trợ cấp xã hội cho
Sinh viên thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách; xác nhận
sinh viên vượt khó để ngân hàng chính sách xã hội cho vay kinh
phí ăn học …
- Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ
năng mềm ...
- Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc
làm, nhà trọ ...

Yêu cầu thái độ học
tập của người học

- Sinh viên phải nghiêm túc chấp hành chủ trương chính
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội qui của Trường.
- Tích cực tham gia học tập, có lòng yêu nghề, có tinh thần cầu
tiến; có lối sống lành mạnh, văn minh và trách nhiệm với cộng
đồng.

IV

V

1

VI

Sinh viên tốt nghiệp trình độ Cao đẳng ngành Quản trị kinh
doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có sức khỏe
tốt; nắm vững các kiến thức về chức năng, quá trình kinh doanh
và quản trị ở các doanh nghiệp; có kỹ năng cơ bản để vận dụng
trong kinh doanh nói chung và thực hành tốt trong một số công
Mục tiêu, kiến thức, việc chuyên môn thuộc lĩnh vực đào tạo; có khả năng tự học tập
kỹ năng, trình độ để thích ứng với môi trường kinh doanh trong điều kiện hội
ngoại ngữ đạt được nhập quốc tế. Cụ thể, sinh viên tốt nghiệp sẽ:
- Có kiến thức về pháp luật, kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản
trị, marketing, pháp luật kinh tế.
- Có kỹ năng chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp.
- Có kỹ năng về họach định, tổ chức và kiểm tra việc thực hiện
các hoạt động trong doanh nghiệp.
- Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh): Từ TOEIC 350 trở lên

VII

Vị trí làm việc sau
Sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh có
khi tốt nghiệp ở
thể làm việc tại các doanh nghiệp thuộc tất cả các thành phần
trình độ Cao đẳng
kinh tế và các cơ sở đào tạo theo chuyên ngành.
chính quy

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký )

( Đã ký )

ThS. Đoàn Văn Hai

ThS. Huỳnh Văn Tuấn

1

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI
Biểu mẫu 20

THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo
của cơ sở giáo dục đại học, Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp
năm học 2015 – 2016
STT

I

Nội dung

Điều kiện tuyển sinh

Ngành Quản trị kinh doanh - Hệ Cao đẳng chính quy

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải thực hiện hai phương
thức xét tuyển như sau:
1/ Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi kỳ thi trung
học phổ thông quốc gia.
a) Thí sinh được xét công nhận tốt nghiệp THPT.
b) Thí sinh thi kỳ thi THPT quốc gia theo tổ hợp các môn
Toán, Lý, Hóa hoặc Toán, Lý, Anh Văn hoặc Toán, Văn, Anh
Văn mà nhà trường xét tuyển;
c) Kết quả các môn thi phải đạt từ điểm sàn trở lên theo quy
định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và không có môn bị điểm 0;
d) Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh theo quy định hiện
hành theo đối tượng và khu vực;
e) Thí sinh nộp hồ sơ, lệ phí đăng ký xét tuyển theo quy
định của Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào
tạo;
f) Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh được xác định, kết quả thi của
thí sinh và chính sách ưu tiên, Trường xét trúng tuyển vào các
ngành đào tạo của trường.
2/ Phương thức xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào
kết quả học tập bậc THPT.
a) Tốt nghiệp THPT/BTVH;
b) Tổng điểm trung bình của 3 môn của 6 học kỳ (3 năm
học THPT) theo tổ hợp các môn (Toán, Lý, Hóa – Toán, Lý,
Anh văn – Toán, Văn, Anh văn) do thí sinh đăng ký. Điểm sàn
xét tuyển đối với thí sinh đăng ký xét tuyển là điểm trung
bình cộng theo tổ hợp 3 môn của 6 học kỳ (3 năm học THPT)
gồm: học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10; học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11; học
kỳ 1 lớp 12 đạt từ 16,5 điểm trở lên;
c) Hạnh kiểm lớp 12 đạt loại khá trở lên.
3/ Nguồn tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước.

1

II

Điều kiện cơ sở vật
chất của cơ sở giáo
dục cam kết phục
vụ học sinh (như
phòng học, trang
thiết bị, thư viện ...)

- Với 56 phòng học trong đó có 11 phòng máy tính, 5 phòng thí
nghiệm, 1 thư viện, 9 xưởng thực tập, 3 bãi thực tập, một ký túc
xá (dùng chung cho các ngành) tại 3 cơ sở đào tạo.

III

Đội ngũ giảng viên

- Tổng số giảng viên là 20 người, trong đó có 01 tiến sĩ, 13
thạc sĩ, 06 đại học

Các hoạt động hỗ
trợ học tập, sinh
hoạt của người học
ở cơ sở giáo dục

- Tổ chức các đợt sinh hoạt đầu khóa để học sinh, sinh viên hiểu
rõ tình hình chính trị, chủ trương chính sách của Đảng và pháp
luật của Nhà nước, nội quy của trường. Nhà trường cung cấp
các văn bản hướng dẫn về quy chế học sinh sinh viên của trường,
quy chế đào tạo Cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ, quy
chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh sinh viên Cao đẳng
và TCCN hệ chính quy của nhà trường, quy chế ngoại trú của
học sinh, sinh viên và các văn bản có liên quan khác cho học
sinh, SV năm thứ nhất mới nhập học.
- Nhà trường thường xuyên phối hợp với chính quyền và công
an xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an
toàn cho sinh viên; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến
sinh viên.
- Các chế độ chính sách đối với Sinh viên được thực hiện
trên tinh thần công khai, công bằng và đúng quy định. Tổ
chức xét khen thưởng và kỷ luật Sinh viên được tiến hành
thường xuyên và đúng quy chế.
- Bên cạnh các điều kiện cơ sở vật chất như: Ký túc xá, thư viện,
sân vận động … người học còn được hưởng các chính sách
miễn giảm học phí cho Sinh viên khu vực I; trợ cấp xã hội cho
Sinh viên thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách; xác nhận
sinh viên vượt khó để ngân hàng chính sách xã hội cho vay kinh
phí ăn học …
- Báo cáo chuyên đề, tìm hiểu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng kỹ
năng mềm ...
- Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thực tập, kiến tập, việc
làm, nhà trọ ...

Yêu cầu thái độ học
tập của người học

- Sinh viên phải nghiêm túc chấp hành chủ trương chính
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội qui của Trường.
- Tích cực tham gia học tập, có lòng yêu nghề, có tinh thần cầu
tiến; có lối sống lành mạnh, văn minh và trách nhiệm với cộng
đồng.

IV

V

1

VI

- Mục tiêu chung:
Chương trình đào tạo ngành khai thác vận tải nhằm đào tạo
các cử nhân Cao đẳng chuyên ngành khai thác vận tải có phẩm
chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt; nắm vững
các kiến thức về chức năng, quá trình kinh doanh vận tải ở các
doanh nghiệp vận tải thuộc các loại hình doanh nghiệp; có kỹ
năng cơ bản để vận dụng trong kinh doanh nói chung và thực
hành tốt trong một số công việc chuyên môn khai thác vận tải;
có khả năng tự học tập để thích ứng với môi trường kinh doanh
trong điều kiện hội nhập quốc tế.
Sinh viên tốt nghiệp làm việc chủ yếu ở các doanh nghiệp
vận tải thuộc tất cả các thành phần kinh tế. Cụ thể sau khi ra
trường sinh viên có thể tác nghiệp tại các cơ quan quản lý nhà
nước về vận tải như Sở Giao Thông Vận Tải, các khu quản lý
chuyên ngành về vận tải, các doanh nghiệp vận tải và hợp tác xã
vận tải, các trung tâm quản lý điều hành – khai thác vận tải, cảng,
bến bãi…
- Mục tiêu cụ thể: Sinh viên tốt nghiệp phải đáp ứng được các
yêu cầu sau:
 Phẩm chất đạo đức:
 Tâm huyết và tinh thần trách nhiệm cao với nghề nghiệp.
 Có ý thức vận dụng sáng tạo kiến thức và các kỹ năng
Mục tiêu, kiến thức,
được đào tạo, không ngừng tự bồi dưỡng để nâng cao
kỹ năng, trình độ
năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.
ngoại ngữ đạt được

 Nắm vững kiến thức cơ bản, hiện đại về khai thác vận tải
ở trình độ Cao đẳng để thực hiện tốt công tác chuyên
môn.
 Nắm vững nội dung, phương pháp và hình thức khai thác
vận tải đường bộ để áp dụng có hiệu quả vào hoạt động
thực tiễn.
 Có kiến thức cơ bản về khai thác vận tải và chuyên sâu là
khai thác vận tải đường bộ để có thể thực hiện được các
công việc khi tác nghiệp tại các đơn vị vận tải đặc biệt là
các đơn vị vận tải đường bộ.
 Kỹ năng:
 Có kỹ năng giao tiếp tốt.
 Có thể đánh giá, xác định tình hình hoạt động sản xuất
kinh doanh của doanh nghiệp vận tải.
 Xây dựng và thực hiện được kế hoạch sản xuất kinh
doanh của các đơn vị vận tải thích ứng với môi trường.
 Đánh giá và điều chỉnh được kế hoạch đã đề ra.
 Có khả năng phát hiện các vấn đề trong thực tiễn; tham
mưu cho lãnh đạo đơn vị các vấn đề liên quan đến hoạt
động sản xuất kinh doanh trong đơn vị vận tải.
 Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh): Từ TOEIC 350 trở lên

1

VII

Vị trí làm việc sau
khi tốt nghiệp ở Sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng ngành Khai thác vận tải có thể
làm việc tại các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực vận tải đường bộ.
trình độ Cao đẳng
chính quy
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THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế
của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2015 – 2016
Phân loại tốt nghiệp

TT

Nội dung

Khóa
Số sinh
học /
viên Số sinh
Năm
nhập viên tốt Loại
nghiệp xuất
tốt
học
nghiệp
sắc

I Cao đẳng chính quy
a Chương trình đại trà

Loại
giỏi

Tỷ lệ
sinh
viên tốt
nghiệp
có
Loại việc làm
khá sau 1
năm ra
trường

1161
1161

825
825

0
0

8
8

257
257

01 Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

189

155

0

1

51

90%

02

178

145

0

4

60

90%

37

26

0

0

8

90%

316

196

0

2

59

90%

246

157

0

1

37

90%

195

146

0

0

42

90%

03
04
05
06

2012 2015
2012 Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình
xây dựng
2015
2012 Ngành Kế toán
2015
2012 Ngành Quản trị kinh doanh
2015
2012 Ngành công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 2015
2012 Ngành Tin học ứng dụng
2015

NGƯỜI LẬP BIỂU
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THÔNG BÁO
Công khai cơ sở vật chất
của cơ sở giáo dục đại học, Cao đẳng năm học 2015 – 2016
Số TT
I
II
1

2

3

4
5

6

7

8
9

Nội dung
Diện tích đất đai
Diện tích sàn xây dựng
Giảng đường
Số phòng
Tổng diện tích
Phòng học máy tính
Số phòng
Tổng diện tích
Phòng học ngoại ngữ
Số phòng
Tổng diện tích
Thư viện
Phòng thí nghiệm
Số phòng
Tổng diện tích
Xưởng thực tập, thực hành
Số phòng
Tổng diện tích
Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý
Số phòng
Tổng diện tích
Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo
Diện tích khác:
Diện tích hội trường
Diện tích nhà văn hóa
Diện tích nhà thi đấu đa năng
Diện tích bể bơi
Diện tích sân vận động

NGƯỜI LẬP BIỂU

Đơn vị
tính
ha
m2

Số lượng

phòng
m2

56
5997

phòng
m2

11
800

phòng
m2
m2

1
56
360

phòng
m2

5
460

phòng
m2

9
4588

phòng
m2
m2

10
550
402

m2
m2
m2
m2
m2

1000
0
988
0
2000

9,48
17201
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THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu
của cơ sở giáo dục đại học, Cao đẳng năm học 2015-2016
Đơn vị tính: Người

TT

1

2

Chia theo trình độ đào tạo

Nội dung

Tổng
số

1

2=
(3+4+5+
6+7+8)

Giáo
sư

Phó
Giáo
sư

TSKH,
Tiến sĩ

Thạc
sĩ

Đại
học

Cao
đẳng

Trình
độ
khác

3

4

5

6

7

8

9

3

29

Tổng số

166

5

64

65

Khoa :

117

5

64

48

Khoa Công nghệ thông
tin

12

1

3

8

Khoa Kinh tế

20

1

13

6

Khoa Kỹ thuật xây dựng

24

1

14

9

Khoa Kỹ thuật ô tô

13

6

7

Khoa Đại cương

29

1

21

7

Khoa Kỹ thuật Điện–
Điện tử

15

1

7

7

Khoa Giao thông thủy

4

4

Trung tâm Đào tạo lái xe

26

7

2

17

Trung tâm Đào tạo & sát
hạch lái xe

22

9

1

12

Trung tâm Đào tạo ngắn
hạn – Giới thiệu việc làm

1

1

Viện, trung tâm...

NGƯỜI LẬP BIỂU
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THÔNG BÁO
Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, Cao đẳng
Năm học 2015 - 2016
TT

Nội dung

Đơn vị tính

I

Học phí hệ chính quy chương trình đại
trà năm học 2015 - 2016

triệu đồng/năm

1

Tiến sỹ

triệu đồng/năm

0

2

Thạc sỹ

triệu đồng/năm

0

3

Chuyên khoa Y cấp II

triệu đồng/năm

0

4

Đại học

triệu đồng/năm

0

5

Chuyên khoa Y cấp I

triệu đồng/năm

0

6

Cao đẳng

triệu đồng/năm

Học phí 1SV/năm

6.1 - Kinh tế

triệu đồng/năm

4,4

6.2 - Kỹ thuật

triệu đồng/năm

5,2

7

Trung cấp chuyên nghiệp

triệu đồng/năm

7.1 - Kinh tế

triệu đồng/năm

3,8

7.2 - Kỹ thuật
Học phí hệ chính quy chương trình
II khác năm học 2015-2016

triệu đồng/năm

4,5

1

Tiến sỹ

triệu đồng/năm

0

2

Thạc sỹ

triệu đồng/năm

0

3

Chuyên khoa Y cấp II

triệu đồng/năm

0

4

Đại học

triệu đồng/năm

0

5

Chuyên khoa Y cấp I

triệu đồng/năm

0

6

Cao đẳng

triệu đồng/năm

0

triệu đồng/năm

0

triệu đồng/năm

0

Trung cấp chuyên nghiệp
Học phí hệ vừa học vừa làm tại trường
III năm học 2015-2016
7

1

Tiến sỹ
1

2

Thạc sỹ

triệu đồng/năm

0

3

Chuyên khoa Y cấp II

triệu đồng/năm

0

4

Chuyên khoa Y cấp I

triệu đồng/năm

0

5

Đại học

triệu đồng/năm

0

6

Cao đẳng

triệu đồng/năm

0

7

Trung cấp chuyên nghiệp

triệu đồng/năm

0

triệu đồng/năm

3,8

tỷ đồng

75,544

7.1 - Kinh tế
IV Tổng thu năm 2014
1

Từ ngân sách

tỷ đồng

32,847

2

Từ học phí, lệ phí

tỷ đồng

15,430

3
4

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao
công nghệ
Từ nguồn khác

tỷ đồng

0

tỷ đồng

27,267
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BIỂU TỔNG HỢP
Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, Cao đẳng
Năm học 2015 -2016
- Hình thức công khai: Tại trường và trên webside của trường
- Địa chỉ website: www.hcmct.edu.vn
- Thông tin người lập biểu: Điện thoại: 0908630191 Email: dvhai@hcmct.edu.vn

Nội dung

Đơn vị tính

Tổng số

Ngành

9

1.1 Đại học

Ngành

0

1.2 Cao đẳng

Ngành

9

Ngành

9

2.1 Đại học

Ngành

0

2.2 Cao đẳng

Ngành

9

STT
1

2

Số ngành trường đang đào tạo

Số ngành trường đã công bố chuẩn đầu ra

3

Diện tích đất của trường

Ha

9,48

4

Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo:

m2

13261

4.1 Diện tích giảng đường / phòng học

-

7853

4.2 Diện tích thư viện

-

360

4.3 Diện tích phòng thí nghiệm

-

460

4.4 Diện tích nhà xưởng thực hành

-

4588

m2

550

Người

166

6.1 Giáo sư

-

0

6.2 Phó giáo sư

-

0

6.3 Tiến sỹ

-

05

6.4 Thạc sỹ

-

64

6.5 Chuyên khoa Y cấp I + II

-

0

6.6 Đại học

-

65

6.7 Cao đẳng

-

3

6.8 Trình độ khác

-

29

5

Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường

6

Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn:

1

Người

2957

7.1 Nghiên cứu sinh

-

0

7.2 Cao học

-

0

7.3 Chuyên khoa cấp II

-

0

7.4 Chuyên khoa cấp I

-

0

7.5 Đại học

-

0

7.6 Cao đẳng

-

2908

7.7 Trung cấp chuyên nghiệp

-

49

%
Tỷ đồng

64/166= 38,55
%
75,544

9.1 Từ ngân sách

Tỷ đồng

32,847

9.2 Từ học phí, lệ phí

Tỷ đồng

15,430

9.3 Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công
nghệ
9.4 Từ nguồn khác

Tỷ đồng

0

Tỷ đồng

27,267

7

Tổng số sinh viên, học sinh hệ chính quy:

8

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên

9

Tổng thu năm 2014
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