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       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN 

 

Biểu mẫu  20 

(Theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của  

cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2016-2017 

 

A. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CAO HỌC 

 

Ngành: Ký sinh trùng - Côn trùng y học 

 

STT Nội dung 

Hệ đào tạo chính quy 

Thạc sỹ 

I 
Điều kiện 

tuyển sinh 

 - Trường Đại học Tây Nguyên thực hiện tuyển sinh đào tạo trình độ 

Thạc sĩ theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

 - Người đăng ký dự thi tuyển sinh: đã tốt nghiệp đại học theo các hình 

thức chính quy, mở rộng, vừa làm vừa học; có bằng tốt nghiệp đại học ngành 

gần sẽ xem xét và quyết định các môn học bổ sung trước khi dự thi; nếu có 

bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên có thể dự thi ngay sau khi tốt nghiệp 

thuộc ngành đúng  hoặc phù hợp với ngành hoặc chuyên ngành đăng ký dự 

thi, các trường hợp khác phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh 

vực chuyên môn phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi kể từ ngày 

có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi. 

 - Có đủ sức khoẻ để học tập. Nộp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. 

II 

Điều kiện cơ 

sở vật chất của 

cơ sở giáo dục 

cam kết phục 

vụ người học 

(như phòng 

học, trang thiết 

bị, thư viện ...) 

 Phòng học thoáng mát, đầy đủ trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học 

tập. Có 08 cơ sở thực tập đáp ứng các nội dung chương trình đào tạo cao học 

chuyên ngành Ký sinh trùng - Côn trùng Y học: 

 - Phòng thực tập Ký sinh trùng Y học, diện tích 75 m2 

 - Phòng thực tập Vệ sinh môi trường và dịch tễ, diện tích 75 m2 

 - Viện Sốt rét Ký sinh trùng - Côn trùng Quy nhơn 

 - Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên 

 - Khoa xét nghiệm bệnh viện trường Đại học Tây Nguyên 

 - Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk 

 - Trung tâm phòng chống sốt rét tỉnh Đắk Lắk 

 - Viện Công nghệ Sinh học & Môi trường, trường Đại học Tây Nguyên 

III 
Đội ngũ giảng 

viên 

 Đội ngũ giảng viên đủ về số lượng và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo 

quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.       

 Gồm 01 GS.TS chuyên ngành Ký sinh trùng - Côn trùng y học, 02 

PGS.TS  chuyên ngành Ký sinh trùng - Côn trùng y học, 05 TS chuyên ngành 

Ký sinh trùng – Côn trùng y học và có đầy đủ các giảng viên đủ tiêu chuẩn 

theo quy định của Bộ GD và ĐT giảng dạy các môn cơ bản, cơ sở ngành, tin 

học, ngoại ngữ. 

IV 

Các hoạt động 

hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho 

 Người học được Trường cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về 

học tập của mình. 

 - Được sử dụng thư viện, tài liệu khoa học, các trang thiết bị và cơ sở vất 

chất của Trường. 



2 

STT Nội dung 

Hệ đào tạo chính quy 

Thạc sỹ 

người học  -  Được tham gia hoạt động khoa học, các hoạt động của các đoàn thể, tổ 

chức xã hội trong Trường; 

 -  Các quyền khác theo qui định của pháp luật. 

V 

Yêu cầu về 

thái độ học tập 

của người học 

 - Thực hiện kế hoạch học tập, chương trình học tập và nghiên cứu khoa 

học trong thời gian quy định của cơ sở đào tạo; 

 -  Trung thực trong học tập, nghiên cứu khoa học; 

 -  Đóng học phí theo quy định; 

 -  Tôn trọng nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên của cơ sở đào tạo, 

không được dùng bất cứ áp lực nào đối với giảng viên, cán bộ quản lý, nhân 

viên để có kết quả học tập, nghiên cứu khoa học theo ý muốn chủ quan; 

 -  Chấp hành nội quy, quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của cơ sở đào 

tạo; 

 -  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật; 

 -  Có học tập ít nhất 80% trên lớp của từng môn học mới đủ điều kiện dự 

thi của môn đó. 

 - Có bài kiểm tra học phần của từng môn theo quy định của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

VI 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 

trình độ ngoại 

ngữ đạt được 

 * Về Kiến thức chuyên ngành: 

 - Trình bày đặc điểm sinh lý, sinh thái, chu kỳ sinh học của KST gây 

bệnh và truyền bệnh. 

 - Mô tả đặc điểm dịch tễ học KST ở Việt Nam. 

 - Phân tích mối quan hệ giữa đặc điểm sinh học của KST với bệnh học, 

dịch tễ học và biện pháp phòng chống. 

 - Phân tích đặc điểm cơ bản bệnh học do KST, tác hại của KST v bệnh 

KST đối với cộng đồng. 

 - Trình bày phương pháp phân tích vấn đề sức khỏe do KST, cách lựa 

chọn ưu tiên và lập kế hoạch giải quyết. 

 - Phân tích các chiến lược, các nguyên tắc và các biện pháp phòng chống 

bệnh KST ở Việt Nam. 

 *  Về kỹ năng: 

 - Phân loại, định loại KST. 

 - Thực hiện một số kỹ thuật cập nhật áp dụng trong chẩn đoán và nghiên 

cứu về KST. 

 - Thiết kế được đề cương nghiên cứu KST tương đương với đề tài cấp 

Bộ trở lên và tổ chức triển khai thực hiện. 

 - Lập được kế hoạch để phòng chống KST và bệnh KST. 

 - Tư vấn và giáo dục sức khỏe lĩnh vực KST. 

 * Trình độ ngoại ngữ trước khi bảo vệ luận văn: Trình độ ngoại ngữ 

của học viên đạt ở mức tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 của khung Châu 

Âu chung. 

VII 

Vị trí làm việc 

sau khi tốt 

nghiệp ở các 

trình độ 

 - Sau khi tốt nghiệp, các Thạc sĩ có khả năng công tác tại các cơ sở Y tế 

và một số Ban, Ngành, Viện, Trường , ở các tuyến Trung ương, tỉnh, huyện, 

và các cơ sở đào tạo cán bộ y tế.  

 - Có khả năng học tập nâng cao trình độ, có khả năng tự học, tự nghiên 

cứu để tiếp tục học lên bậc tiến sĩ. 

 

Ngành: Sinh học thực nghiệm 
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STT Nội dung 

Hệ đào tạo chính quy 

Thạc sỹ 

I 
Điều kiện 

tuyển sinh 

 - Trường Đại học Tây Nguyên thực hiện tuyển sinh đào tạo trình độ 

Thạc sĩ theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

 - Người đăng ký dự thi tuyển sinh: đã tốt nghiệp đại học theo các hình 

thúc chính quy, mở rộng, vừa làm vừa học; có bằng tốt nghiệp đại học ngành 

gần sẽ xem xét và quyết định các môn học bổ sung trước khi dự thi; nếu có 

bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên có thể dự thi ngay sau khi tốt nghiệp 

thuộc ngành đúng hoặc phù hợp với ngành hoặc chuyên ngành đăng ký dự thi, 

các trường hợp khác phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh 

vực chuyên môn phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi kể từ ngày 

có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi. 

 - Có đủ sức khoẻ để học tập. Nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ 

II 

Điều kiện cơ 

sở vật chất của 

cơ sở giáo dục 

cam kết phục 

vụ người học 

(như phòng 

học, trang thiết 

bị, thư viện ...) 

 Phòng học thoáng mát, đầy đủ trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học 

tập. Có Viện Công nghệ sinh học & Môi trường chuyên sâu và 12 cơ sở thực 

tập, phòng thí nghiệm đáp ứng các nội dung chương trình đào tạo cao học 

chuyên ngành sinh học thực nghiệm. 

III 
Đội ngũ giảng 

viên 

 Đội ngũ giảng viên đủ về số lượng và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo 

quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.       

 Gồm 01 PGS.TS  chuyên ngành hóa sinh và 07 TS có các chuyên ngành 

đáp ứng giảng dạy các học phần trong nội  dung chương trình Sinh học thực 

nghiệm và có đầy đủ các giảng viên đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ GD 

và ĐT giảng dạy các môn cơ bản, cơ sở, tin học, ngoại ngữ. 

IV 

Các hoạt động 

hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho 

người học 

 Người học được Trường cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về 

học tập của mình. 

 - Được sử dụng thư viện, tài liệu khoa học, các trang thiết bị và cơ sở vất 

chất của Trường. 

 -  Được tham gia hoạt động khoa học, các hoạt động của các đoàn thể, tổ 

chức xã hội trong Trường; 

 - Các quyền khác theo qui định của pháp luật. 

V 

Yêu cầu về 

thái độ học tập 

của người học 

 - Thực hiện kế hoạch học tập, chương trình học tập và nghiên cứu khoa 

học trong thời gian quy định của cơ sở đào tạo; 

 -  Trung thực trong học tập, nghiên cứu khoa học; 

 -  Đóng học phí theo quy định; 

 -  Tôn trọng nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên của cơ sở đào tạo, 

không được dùng bất cứ áp lực nào đối với giảng viên, cán bộ quản lý, nhân 

viên để có kết quả học tập, nghiên cứu khoa học theo ý muốn chủ quan; 

 -  Chấp hành nội quy, quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của cơ sở đào 

tạo; 

 -  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật; 

 -  Có học tập ít nhất 80% trên lớp của từng môn học mới đủ điều kiện dự 
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STT Nội dung 

Hệ đào tạo chính quy 

Thạc sỹ 

thi của môn đó. 

 -  Có bài kiểm tra học phần của từng môn theo quy định của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

VI 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 

trình độ ngoại 

ngữ đạt được 

 * Về Kiến thức chuyên ngành: 

 - Nắm vững các kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực sinh học thực nghiệm; 

hiểu và nắm vững các kiến thức lý thuyết và kĩ năng thực hành. 

 - Có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ, có khả năng tiếp cận và vận 

hành thành thạo các máy móc, thiết bị hiện đại, vận dụng kiến thức chuyên 

môn để phục vụ nghiên cứu và thực tiễn sản xuất. 

 *  Về kỹ năng: 

 - Có kỹ năng tiến hành các thí nghiệm sinh học, các phương pháp nghiên 

cứu khoa học và có khả năng tư duy sáng tạo, độc lập trong công tác, nghiên 

cứu. 

 - Có khả năng giao tiếp và khả năng làm việc theo nhóm. 

 - Có khả năng sử dụng ngoại ngữ và tin học trong nghiên cứu chuyên 

sâu lĩnh vực sinh học.   

 - Có khả năng cập nhật kiến thức chuyên môn và sáng tạo trong công 

việc. 

 * Trình độ ngoại ngữ trước khi bảo vệ luận văn: Trình độ ngoại ngữ 

của học viên đạt ở mức tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 của khung Châu 

Âu chung. 

VII 

Vị trí làm việc 

sau khi tốt 

nghiệp ở các 

trình độ 

 - Giảng dạy trong các Trường phổ thông, Cao đẳng-THCN, Đại học. 

 - Nghiên cứu trong các Trường, Viện có liên quan; 

 - Làm cán bộ kỹ thuật chuyên sâu trong các Công ty, nhà máy, cơ sở sản 

xuất, tham gia các dự án thuộc các lĩnh vực sinh học, vi sinh học, Công nghệ 

sinh học và các ngành có liên quan. 

 - Có khả năng học tập nâng cao trình độ, có khả năng tự học, tự nghiên 

cứu để tiếp tục học lên bậc tiến sĩ. 

 

Ngành: Lâm học 

 

STT Nội dung 

Hệ đào tạo chính quy 

Thạc sỹ 

I 
Điều kiện 

tuyển sinh 

 - Trường Đại học Tây Nguyên thực hiện tuyển sinh đào tạo trình độ 

Thạc sĩ theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

 - Người đăng ký dự thi tuyển sinh: đã tốt nghiệp đại học theo các hình 

thúc chính quy, mở rộng, vừa làm vừa học; có bằng tốt nghiệp đại học ngành 

gần sẽ xem xét và quyết định các môn học bổ sung trước khi dự thi; nếu có 

bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên có thể dự thi ngay sau khi tốt nghiệp 

thuộc ngành đúng  hoặc phù hợp với ngành hoặc chuyên ngành đăng ký dự 

thi, các trường hợp khác phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh 

vực chuyên môn phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi kể từ ngày 

có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi. 

 - Có đủ sức khoẻ để học tập. Nộp hồ sơ đầy đủ đúng, hợp lệ 
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STT Nội dung 

Hệ đào tạo chính quy 

Thạc sỹ 

II 

Điều kiện cơ 

sở vật chất của 

cơ sở giáo dục 

cam kết phục 

vụ người học 

(như phòng 

học, trang thiết 

bị, thư viện ...) 

 Phòng học thoáng mát, đầy đủ trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học 

tập. Có 10 cơ sở thực tập đáp ứng các nội dung chương trình đào tạo cao học 

chuyên ngành Lâm học. 

III 
Đội ngũ giảng 

viên 

 Đội ngũ giảng viên đủ về số lượng và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo 

quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.       

 Gồm 02 PGS.TS  chuyên ngành và 08 TS có các chuyên ngành đáp ứng 

giảng dạy các học phần trong nội dung chương trình Lâm học và có đầy đủ 

các giảng viên đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ GD và ĐT giảng dạy các 

môn cơ bản, cơ sở, tin học, ngoại ngữ. 

IV 

Các hoạt động 

hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho 

người học 

 Người học được Trường cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về 

học tập của mình. 

 - Được sử dụng thư viện, tài liệu khoa học, các trang thiết bị và cơ sở vất 

chất của Trường. 

 -  Được tham gia hoạt động khoa học, các hoạt động của các đoàn thể, tổ 

chức xã hội trong Trường; 

 - Các quyền khác theo qui định của pháp luật. 

V 

Yêu cầu về 

thái độ học tập 

của người học 

 -Thực hiện kế hoạch học tập, chương trình học tập và nghiên cứu khoa 

học trong thời gian quy định của cơ sở đào tạo; 

 - Trung thực trong học tập, nghiên cứu khoa học; 

 - Đóng học phí theo quy định; 

 - Tôn trọng nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên của cơ sở đào tạo, không 

được dùng bất cứ áp lực nào đối với giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên để 

có kết quả học tập, nghiên cứu khoa học theo ý muốn chủ quan; 

 - Chấp hành nội quy, quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của cơ sở đào tạo; 

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật; 

 - Có học tập ít nhất 80% trên lớp của từng môn học mới đủ điều kiện dự 

thi của môn đó. 

 - Có bài kiểm tra học phần của từng môn theo quy định của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

VI 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 

trình độ ngoại 

ngữ đạt được 

 * Về Kiến thức chuyên ngành 

 - Đào tạo Thạc sĩ khoa học lâm nghiệp có khả năng quản lý, nghiên cứu 

và phát triển bền vững tài nguyên rừng. 

 - Sau khi kết thúc chương trình đào tạo, thạc sĩ ngành Lâm nghiệp có 

khả năng: 

 + Ứng dụng các cơ sở khoa học về lâm học nhiệt đới trong quản lý, 

nghiên cứu phát triển rừng bền vững. 

 + Xây dựng, thực hiện, giám sát và đánh giá các đề án nghiên cứu, dự án 

phát triển lâm nghiệp. 

 + Giảng dạy, phổ cập kiến thức lâm nghiệp. 
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STT Nội dung 

Hệ đào tạo chính quy 

Thạc sỹ 

 * Về kỹ năng: 

 - Phát hiện và giải quyết những vấn đề về kỹ thuật, tổ chức, quản lý bảo 

vệ và phát triển bền vững tài nguyên rừng. 

 - Phân tích, tổng hợp các vấn đề từ thực tiễn lâm nghiệp.  

 - Có quan điểm quản lý sử dụng bền vững giá trị nhiều mặt của rừng 

trong đời sống kinh tế, xã hội và văn hoá. 

 * Trình độ ngoại ngữ trước khi bảo vệ luận văn: Trình độ ngoại ngữ 

của học viên đạt ở mức tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 của khung Châu 

Âu chung. 

VII 

Vị trí làm việc 

sau khi tốt 

nghiệp ở các 

trình độ 

 Thạc sĩ lâm nghiệp có khả năng làm việc ở các vị trí sau: 

 - Cán bộ quản lý ở các cơ quan quản lý nông lâm nghiệp các cấp, cơ 

quan quản lý về tài nguyên môi trường 

 - Cán bộ kỹ thuật ở các doanh nghiệp lâm nghiệp quốc doanh và tư nhân 

 - Giảng viên ở các cơ sở đào tạo trung học chuyên nghiệp và dạy nghề 

lâm nghiệp 

 - Cán bộ nghiên cứu ở các Viện, trung tâm nghiên cứu phát triển tài 

nguyên rừng 

 - Cán bộ dự án ở các ban quản lý chương trình, dự án liên quan đến quản 

lý tài nguyên rừng. 

 - Có khả năng học tập nâng cao trình độ, có khả năng tự học, tự nghiên 

cứu để tiếp tục học lên bậc tiến sĩ. 

 

Ngành: Khoa học cây trồng 

 

STT Nội dung 

Hệ đào tạo chính quy 

Thạc sỹ 

I 
Điều kiện 

tuyển sinh 

 - Trường Đại học Tây Nguyên thực hiện tuyển sinh đào tạo trình độ 

Thạc sĩ theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

 - Người đăng ký dự thi tuyển sinh: đã tốt nghiệp đại học theo các hình 

thúc chính quy, mở rộng, vừa làm vừa học; có bằng tốt nghiệp đại học ngành 

gần sẽ xem xét và quyết định các môn học bổ sung trước khi dự thi; nếu có 

bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên có thể dự thi ngay sau khi tốt nghiệp 

thuộc ngành đúng  hoặc phù hợp với ngành hoặc chuyên ngành đăng ký dự 

thi, các trường hợp khác phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh 

vực chuyên môn phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi kể từ ngày 

có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi. 

 - Có đủ sức khoẻ để học tập. Nộp hồ sơ đầy đủ đúng, hợp lệ 

II Điều kiện cơ 
 Phòng học thoáng mát, đầy đủ trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học 

tập. Có 11 cơ sở thực tập đáp ứng các nội dung chương trình đào tạo cao học 
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STT Nội dung 

Hệ đào tạo chính quy 

Thạc sỹ 

sở vật chất của 

cơ sở giáo dục 

cam kết phục 

vụ người học 

(như phòng 

học, trang thiết 

bị, thư viện ...) 

chuyên ngành Khoa học cây trồng. 

III 
Đội ngũ giảng 

viên 

 Đội ngũ giảng viên đủ về số lượng và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo 

quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.       

 Gồm 01 PGS.TS  chuyên ngành và 13 TS có các chuyên ngành đáp ứng 

giảng dạy các học phần trong nội dung chương trình Khoa học cây trồng và có 

đầy đủ các giảng viên đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ GD và ĐT giảng 

dạy các môn cơ bản, cơ sở, tin học, ngoại ngữ. 

IV 

Các hoạt động 

hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho 

người học 

 Người học được Trường cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về 

học tập của mình. 

 - Được sử dụng thư viện, tài liệu khoa học, các trang thiết bị và cơ sở vất 

chất của Trường. 

 -  Được tham gia hoạt động khoa học, các hoạt động của các đoàn thể, tổ 

chức xã hội trong Trường; 

 - Các quyền khác theo qui định của pháp luật. 

V 

Yêu cầu về 

thái độ học tập 

của người học 

 - Thực hiện kế hoạch học tập, chương trình học tập và nghiên cứu khoa 

học trong thời gian quy định của cơ sở đào tạo; 

 -  Trung thực trong học tập, nghiên cứu khoa học; 

 -  Đóng học phí theo quy định; 

 - Tôn trọng nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên của cơ sở đào tạo, không 

được dùng bất cứ áp lực nào đối với giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên để 

có kết quả học tập, nghiên cứu khoa học theo ý muốn chủ quan; 

 - Chấp hành nội quy, quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của cơ sở đào tạo; 

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật; 

 -  Có học tập ít nhất 80% trên lớp của từng môn học mới đủ điều kiện dự 

thi của môn đó. 

 - Có bài kiểm tra học phần của từng môn theo quy định của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

VI 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 

trình độ ngoại 

ngữ đạt được 

 * Về Kiến thức chuyên ngành 

 - Nắm vững kiến thức về khoa học cây trồng 

 - Có kiến thức sử dụng về công nghện sinh học, công nghệ hạt giống 

trong trồng trọt 

 - Có khả năng giảng dạy về lĩnh vực nông nghiệp, thực hiện công  tác 

khuyến nông 

 - Có khả năng nghiên cứu và ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong sản 

xuất cây trồng nhằm nâng cao năng suất và sản xuất phẩm chất nông nghiệp 

trong hệ thống nông nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường. 

 * Về kỹ năng: 

  - Có kỹ năng nghiên cứu trong các Trường, Viện nghiên cứu thuộc lĩnh 

vực Nông nghiệp; cán bộ kỹ thuật chuyên sâu trong các cơ sở sản xuất thuộc 
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STT Nội dung 

Hệ đào tạo chính quy 

Thạc sỹ 

lĩnh vực trồng trọt; cán bộ quản lý trong ngành Nông lâm nghiệp và các ngành 

có liên quan; ứng dụng công nghệ trong trồng trọt. 

 * Trình độ ngoại ngữ trước khi bảo vệ luận văn: Trình độ ngoại ngữ 

của học viên đạt ở mức tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 của khung Châu 

Âu chung. 

VII 

Vị trí làm việc 

sau khi tốt 

nghiệp ở các 

trình độ 

 - Cán bộ quản lý ở các cơ quan quản lý nông nghiệp các cấp. 

 - Cán bộ kỹ thuật nông nghiệp ở các sở, ban ngành. 

 - Giảng viên ở các cơ sở đào tạo Đại học, trung học chuyên nghiệp. 

 - Cán bộ nghiên cứu ở các Viện, Trung tâm nghiên cứu Nông nghiệp. 

 - Cán bộ ở các ban quản lý chương trình, dự án liên quan đến Nông 

nghiệp. 

 - Có khả năng tự học, tự nghiên cứu để tiếp tục học lên bậc tiến sĩ. 

 

Ngành: Thú y 

 

STT Nội dung 

Hệ đào tạo chính quy 

Thạc sỹ 

I 
Điều kiện 

tuyển sinh 

 - Trường Đại học Tây Nguyên thực hiện tuyển sinh đào tạo trình độ 

Thạc sĩ theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

 - Người đăng ký dự thi tuyển sinh: đã tốt nghiệp đại học theo các hình 

thúc chính quy, mở rộng, vừa làm vừa học; có bằng tốt nghiệp đại học ngành 

gần sẽ xem xét và quyết định các môn học bổ sung trước khi dự thi; nếu có 

bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên có thể dự thi ngay sau khi tốt nghiệp 

thuộc ngành đúng  hoặc phù hợp với ngành hoặc chuyên ngành đăng ký dự 

thi, các trường hợp khác phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh 

vực chuyên môn phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi kể từ ngày 

có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi. 

  - Có đủ sức khoẻ để học tập. Nộp hồ sơ đầy đủ đúng, hợp lệ 

II 

Điều kiện cơ 

sở vật chất của 

cơ sở giáo dục 

cam kết phục 

vụ người học 

(như phòng 

học, trang thiết 

bị, thư viện ...) 

 Phòng học thoáng mát, đầy đủ trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học 

tập. Có 05 cơ sở thực tập đáp ứng các nội dung chương trình đào tạo cao học 

chuyên ngành Thú y. 

III 
Đội ngũ giảng 

viên 

 Đội ngũ giảng viên đủ về số lượng và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo 

quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.       

 Gồm 03 PGS.TS  chuyên ngành và 12 TS có các chuyên ngành đáp ứng 

giảng dạy các học phần trong nội dung chương trình Thú y và có đầy đủ các 

giảng viên đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ GD và ĐT giảng dạy các môn 

cơ bản, cơ sở, tin học, ngoại ngữ. 
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STT Nội dung 

Hệ đào tạo chính quy 

Thạc sỹ 

IV 

Các hoạt động 

hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho 

người học 

 Người học được Trường cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về 

học tập của mình. 

 - Được sử dụng thư viện, tài liệu khoa học, các trang thiết bị và cơ sở vất 

chất của Trường. 

 -  Được tham gia hoạt động khoa học, các hoạt động của các đoàn thể, tổ 

chức xã hội trong Trường; 

 - Các quyền khác theo qui định của pháp luật. 

V 

Yêu cầu về 

thái độ học tập 

của người học 

 - Thực hiện kế hoạch học tập, chương trình học tập và nghiên cứu khoa 

học trong thời gian quy định của cơ sở đào tạo; 

 - Trung thực trong học tập, nghiên cứu khoa học; 

 -  Đóng học phí theo quy định; 

 - Tôn trọng nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên của cơ sở đào tạo, không 

được dùng bất cứ áp lực nào đối với giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên để 

có kết quả học tập, nghiên cứu khoa học theo ý muốn chủ quan; 

 - Chấp hành nội quy, quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của cơ sở đào tạo; 

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật; 

 - Có học tập ít nhất 80% trên lớp của từng môn học mới đủ điều kiện dự 

thi của môn đó. 

 - Có bài kiểm tra học phần của từng môn theo quy định của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

VI 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 

trình độ ngoại 

ngữ đạt được 

 * Kiến thức chuyên ngành 

 Nâng cao nhận thức về chính trị, kiến thức về ngoại ngữ; có năng lực 

chuyên môn cao trong chẩn đoán, phòng, trị và kiểm sốt dịch bệnh động vật; 

có khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành Thú y. 

 * Về kỹ năng: 

 - Tổng hợp và giải quyết những vấn đề về kỹ thuật, tổ chức, quản lý 

trong công tác thú y cũng như giải quyết công việc một cách khoa học. Phân 

tích, tổng hợp các vấn đề từ thực tiễn để đưa vào sản xuất.  

 - Yêu ngành yêu nghề, nhiệt tình làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. 

 - Đối xử nhân đạo với vật nuôi. 

 * Trình độ ngoại ngữ trước khi bảo vệ luận văn: Trình độ ngoại ngữ 

của học viên đạt ở mức tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 của khung Châu 

Âu chung. 

VII 

Vị trí làm việc 

sau khi tốt 

nghiệp ở các 

trình độ 

 Thạc sĩ Thú y có khả năng làm việc ở các vị trí sau: 

 - Cán bộ quản lý ở các cơ quan quản lý thú y các cấp. 

 - Cán bộ kỹ thuật thú y ở các doanh nghiệp, công ty và tư nhân. 

 - Giảng viên ở các cơ sở đào tạo Đại học, trung học chuyên nghiệp và 

dạy nghề Thú y. 

 - Cán bộ nghiên cứu ở các Viện, Trung tâm nghiên cứu động vật. 

 - Cán bộ ở các ban quản lý chương trình, dự án liên quan đến thú y 

 - Có khả năng tự học, tự nghiên cứu để tiếp tục học lên bậc tiến sĩ. 
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Ngành: Chăn nuôi 

 

STT Nội dung 

Hệ đào tạo chính quy 

Thạc sỹ 

I 
Điều kiện 

tuyển sinh 

 - Trường Đại học Tây Nguyên thực hiện tuyển sinh đào tạo trình độ 

Thạc sĩ theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

 - Người đăng ký dự thi tuyển sinh: đã tốt nghiệp đại học theo các hình 

thúc chính quy, mở rộng, vừa làm vừa học; có bằng tốt nghiệp đại học ngành 

gần sẽ xem xét và quyết định các môn học bổ sung trước khi dự thi; nếu có 

bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên có thể dự thi ngay sau khi tốt nghiệp 

thuộc ngành đúng  hoặc phù hợp với ngành hoặc chuyên ngành đăng ký dự 

thi, các trường hợp khác phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh 

vực chuyên môn phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi kể từ ngày 

có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi. 

  - Có đủ sức khoẻ để học tập. Nộp hồ sơ đầy đủ đúng và hợp lệ 

II 

Điều kiện cơ 

sở vật chất của 

cơ sở giáo dục 

cam kết phục 

vụ người học 

(như phòng 

học, trang thiết 

bị, thư viện ...) 

 Phòng học thoáng mát, đầy đủ trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học 

tập. Có 05 cơ sở thực tập đáp ứng các nội dung chương trình đào tạo cao học 

chuyên ngành Thú y. 

III 
Đội ngũ giảng 

viên 

 Đội ngũ giảng viên đủ về số lượng và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo 

quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.       

 Gồm ……. PGS.TS  chuyên ngành và …… TS có các chuyên ngành 

đáp ứng giảng dạy các học phần trong nội dung chương trình Thú y và có đầy 

đủ các giảng viên đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ GD và ĐT giảng dạy 

các môn cơ bản, cơ sở, tin học, ngoại ngữ. 

IV 

Các hoạt động 

hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho 

người học 

 Người học được Trường cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về 

học tập của mình. 

 - Được sử dụng thư viện, tài liệu khoa học, các trang thiết bị và cơ sở vất 

chất của Trường. 

 -  Được tham gia hoạt động khoa học, các hoạt động của các đoàn thể, tổ 

chức xã hội trong Trường; 

 - Các quyền khác theo qui định của pháp luật. 

V 

Yêu cầu về 

thái độ học tập 

của người học 

 - Thực hiện kế hoạch học tập, chương trình học tập và nghiên cứu khoa 

học trong thời gian quy định của cơ sở đào tạo; 

 - Trung thực trong học tập, nghiên cứu khoa học; 

 -  Đóng học phí theo quy định; 

 - Tôn trọng nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên của cơ sở đào tạo, không 

được dùng bất cứ áp lực nào đối với giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên để 

có kết quả học tập, nghiên cứu khoa học theo ý muốn chủ quan; 

 - Chấp hành nội quy, quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của cơ sở đào tạo; 

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật; 

 - Có học tập ít nhất 80% trên lớp của từng môn học mới đủ điều kiện dự 
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thi của môn đó. 

 - Có bài kiểm tra học phần của từng môn theo quy định của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

VI 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 

trình độ ngoại 

ngữ đạt được 

 * Kiến thức chuyên ngành 

 Nâng cao nhận thức về chính trị, kiến thức về ngoại ngữ; có năng lực 

chuyên môn cao trong chẩn đoán, phòng, trị và kiểm sốt dịch bệnh động vật; 

có khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành Thú y. 

 * Về kỹ năng: 

 - Tổng hợp và giải quyết những vấn đề về kỹ thuật, tổ chức, quản lý 

trong công tác thú y cũng như giải quyết công việc một cách khoa học. Phân 

tích, tổng hợp các vấn đề từ thực tiễn để đưa vào sản xuất.  

 - Yêu ngành yêu nghề, nhiệt tình làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. 

 - Đối xử nhân đạo với vật nuôi. 

 * Trình độ ngoại ngữ trước khi bảo vệ luận văn: Trình độ ngoại ngữ 

của học viên đạt ở mức tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 của khung Châu 

Âu chung. 

VII 

Vị trí làm việc 

sau khi tốt 

nghiệp ở các 

trình độ 

 Thạc sĩ   có khả năng làm việc ở các vị trí sau: 

 - Cán bộ quản lý ở các cơ quan quản lý thú y các cấp. 

 - Cán bộ kỹ thuật thú y ở các doanh nghiệp, công ty và tư nhân. 

 - Giảng viên ở các cơ sở đào tạo Đại học, trung học chuyên nghiệp và 

dạy nghề Thú y. 

 - Cán bộ nghiên cứu ở các Viện, Trung tâm nghiên cứu động vật. 

 - Cán bộ ở các ban quản lý chương trình, dự án liên quan đến thú y 

 - Có khả năng tự học, tự nghiên cứu để tiếp tục học lên bậc tiến sĩ. 

 

Ngành: Toán Giải tích 

 

STT Nội dung 

Hệ đào tạo chính quy 

Thạc sỹ 

I 
Điều kiện 

tuyển sinh 

- Trường Đại học Tây Nguyên thực hiện tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ 

theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

-Các học viên có bằng tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành, hoặc chuyên 

ngành phù hợp với ngành đăng ký dự thi: Toán học,  Toán – Cơ, Toán ứng 

dụng, Sư phạm Toán, Sư phạm Toán-Tin.  

 -Có đủ sức khoẻ để học tập. Nộp hồ sơ đầy đủ đúng và hợp lệ 

II 

Điều kiện cơ 

sở vật chất của 

cơ sở giáo dục 

cam kết phục 

vụ người học 

(như phòng 

học, trang thiết 

 Phòng học thoáng mát, đầy đủ trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học 

tập. Có 03 cơ sở thực tập tin học, giảng dạy đáp ứng các nội dung chương 

trình đào tạo cao học chuyên ngành Toán Giải tích. 
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bị, thư viện ...) 

III 
Đội ngũ giảng 

viên 

 Đội ngũ giảng viên đủ về số lượng và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo 

quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.       

 Gồm 05TS  chuyên ngành đáp ứng giảng dạy các học phần trong nội 

dung chương trình Toán Giải tích và có đầy đủ các giảng viên đủ tiêu chuẩn 

theo quy định của Bộ GD và ĐT giảng dạy các môn cơ bản, cơ sở, tin học, 

ngoại ngữ. 

IV 

Các hoạt động 

hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho 

người học 

 Người học được Trường cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về 

học tập của mình. 

 - Được sử dụng thư viện, tài liệu khoa học, các trang thiết bị và cơ sở vất 

chất của Trường. 

 -  Được tham gia hoạt động khoa học, các hoạt động của các đoàn thể, tổ 

chức xã hội trong Trường; 

 - Các quyền khác theo qui định của pháp luật. 

V 

Yêu cầu về 

thái độ học tập 

của người học 

 - Thực hiện kế hoạch học tập, chương trình học tập và nghiên cứu khoa 

học trong thời gian quy định của cơ sở đào tạo; 

 - Trung thực trong học tập, nghiên cứu khoa học; 

 -  Đóng học phí theo quy định; 

 - Tôn trọng nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên của cơ sở đào tạo, không 

được dùng bất cứ áp lực nào đối với giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên để 

có kết quả học tập, nghiên cứu khoa học theo ý muốn chủ quan; 

 - Chấp hành nội quy, quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của cơ sở đào tạo; 

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật; 

 - Có học tập ít nhất 80% trên lớp của từng môn học mới đủ điều kiện dự 

thi của môn đó. 

 - Có bài kiểm tra học phần của từng môn theo quy định của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

VI 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 

trình độ ngoại 

ngữ đạt được 

 * Kiến thức chuyên ngành 

 Đào tạo học viên trình độ Thạc sĩ có phẩm chất chính trị, có đạo 

đức, có ý thức phục vụ nhân dân, nắm vững lý thuyết, có trình độ chuyên sâu 

về chuyên ngành Toán giải tích, có khả năng phát hiện, giải quyết những vấn 

đề thuộc chuyên ngành Toán Giải tích phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế 

xã hội.  

 * Về kỹ năng: 

- Nắm vững kiến thức về Toán Giải tích và có thể độc lập nghiên cứu các vấn 

đề  về lĩnh vực Toán Giải tích. 

- Có khả năng giảng dạy toán học ở các trường ĐH, CĐ, TCCN, THPT. 

- Hiểu sâu sắc cơ sở toán học hiện đại ở phổ thông để dạy tốt môn toán ở các  

trường phổ thông. 

- Nghiên cứu chuyên sâu về Toán Giải tích. 

- Có khả năng giảng dạy toán học ở các trường ĐH, CĐ, TCCN, các trường 

phổ thông trung học. 

- Có trách nhiệm và kỷ năng hợp tác trong công việc 
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STT Nội dung 

Hệ đào tạo chính quy 

Thạc sỹ 

-  Có phẩm chất chính trị, có đạo đức tốt, có khả năng tự nghiên cứu và sáng 

tạo. 

-  Có trách nhiệm và khả năng hợp tác trong công việc. 

 * Trình độ ngoại ngữ trước khi bảo vệ luận văn: Trình độ ngoại ngữ 

của học viên đạt ở mức tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 của khung Châu 

Âu chung. 

VII 

Vị trí làm việc 

sau khi tốt 

nghiệp ở các 

trình độ 

 Thạc sĩ   có khả năng làm việc ở các vị trí sau: 

- Cán bộ quản lý ở các cơ quan Phòng, Sở Giáo dục-Đào tạo. 

- Giảng viên Toán ở các cơ sở đào tạo Đại học, trung học chuyên nghiệp, Cao 

đẳng và THPT. 

- Cán bộ nghiên cứu ở các Viện, Trung tâm nghiên cứu về Toán. 

- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu để tiếp tục học lên bậc tiến sĩ. 

 

  Đắk Lắk, ngày 31  tháng  12  năm 2016 

  Thủ trưởng đơn vị 

  (Ký tên và đóng dấu) 

 

  (đã ký) 

 

  PGS.TS. Nguyễn Tấn Vui 

 


