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V/v: Báo cáo thực hiện Quy chế  
công khai đối với cơ sở giáo dục đại học.                      Biên Hòa, ngày 28 tháng 11 năm 2011 

 
 

Kính gửi:      -    Vụ Kế hoạch – Tài chính 
- Bộ Giáo dục Đại học 

 Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 

Căn cứ thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo về việc ban hành quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục 
quốc dân. 
 Căn cứ công văn số 7422/BGDĐT-KHTC ngày 04/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo về việc Hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai năm học 2011- 2012. 

Trường Đại học Lạc Hồng báo cáo các nội dung công khai 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 

Ngày 10 tháng 9 năm 2009, Trường Đại học Lạc Hồng đã có quyết định số 
573/QĐ/ĐHLH về việc công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ Đại học. 

 Chuẩn đầu ra của Trường Đại học Lạc Hồng là một trong các hệ thống thông số thể 
hiện sự gắn kết trường với nhu cầu đào tạo xã hội, thể hiện rõ năng lực sống và làm việc 
của một sinh viên đã được Nhà trường giáo dục và đào tạo. 

Về cơ bản chuẩn đầu ra 24 ngành đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Lạc 
Hồng đảm bảo sinh viên của Trường sau khi tốt nghiệp đạt các tiêu chí về: 

Một là, nhận thức đúng đắn về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; 

Hai là, kiến thức đại cương, cơ sở, chuyên ngành; 

Ba là, khả năng phát triển nhận thức, khả năng tự học, tự nghiên cứu, khả năng giao 
tiếp, khả năng làm việc và các khả năng khác; 

Bốn là, khả năng về ngoại ngữ, tin học. 

Toàn văn Chuẩn đầu ra 24 ngành đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Lạc 
Hồng được giới thiệu trong Phụ lục 1 và trên trang thông tin điện tử của trường tại: 

www.lhu.edu.vn 

 
 

Số: 269/BC-ĐHLH 



 b) Công khai chất lượng giáo dục thực tế 
Trong năm 2010- 2011 có 3677 sinh viên đại học hệ chính quy khóa 14 tốt nghiệp. 

Trong đó có 68 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi (chiếm tỉ lệ  khoảng 2 %), 835 sinh viên tốt 

nghiệp loại khá (chiếm tỉ lệ 23%)  và 2771 sinh viên tốt nghiệp loại trung bình (chiếm tỉ lệ  

khoảng 75%). 

 Theo thống kê của các bộ phận chuyên môn, tỉ lệ sinh viên khóa 2010 ra trường có 

việc làm là 100%. (Phụ lục 2: Biểu mẫu 21) 

 c) Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục  

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tự đánh giá và kiểm định 

chất lượng trường đại học, tháng 6 năm 2008, Trường Đại học Lạc Hồng đã tiến hành các 

công việc cần thiết để hoàn thành bản báo cáo tự đánh giá. Nhà trường đã xác định việc tự 

đánh giá chất lượng trường là một việc làm hết sức quan trọng và cần thiết để cán bộ, giảng 

viên, công nhân viên thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá những mặt mạnh, tìm ra nguyên nhân 

và phương hướng khắc phục những mặt còn tồn tại để Nhà trường ngày càng phát triển. 

Bản báo cáo tự đánh giá của Nhà trường được thực hiện theo 10 tiêu chuẩn với 61 tiêu chí. 

Tháng 5/2009, bản báo cáo tự đánh giá đầu tiên của Nhà trường đã được hoàn thiện 

và đã gửi tới Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với 61 tiêu chí của bộ tiêu chuẩn, Nhà trường tự 

đánh giá 54/61 tiêu chí đạt, 7/61 tiêu chí không đạt và không có tiêu chí nào là không đánh 

giá. 

Hiện nay, Nhà trường đang chờ ý kiến chỉ đạo về đánh giá ngoài từ Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

Toàn văn bản báo cáo tự đánh giá chất lượng Trường Đại học Lạc Hồng được giới 

thiệu trên trang thông tin điện tử của trường tại: 

www.lhu.edu.vn 

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục. 

 a) Cơ sở vật chất 

(Phục lục 3: Mẫu biểu 22) 

 b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên, tính đến 25/10/2010   

(Phục lục 4: Mẫu biểu 23) 

3. Công khai tài chính 

a) Công khai tài chính 

(Phục lục 5: Mẫu biểu 24) 

b) Công khai kết quả kiểm toán năm 2009 – 2010 

- Không có 



4. Hình thức và địa điểm công khai 

- Công khai trên trang thông tin của trường: www.lhu.edu.vn 

- Có các tài liệu in đầy đủ tại các Phòng, Trung tâm, Khoa/ Bộ môn, Ký túc xá và 
Thư viện trường.    

 
                                                                                                              Thủ trưởng đơn vị 
 
Nơi nhận: 
- Như trên (báo cáo)        
- Công khai tại bản thông báo trường       (đã ký) 
- www.lhu.edu.vn 
- Phòng, Trung tâm, Khoa, Ký túc xá và Thư viện trường                  
- Lưu                                              

            ThS Lâm Thành Hiển 
 
 



PHỤ LỤC 1: QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHUẨN ĐẦU RA 
(Kèm theo công văn số 269/BC-ĐHLH  ngày 28 tháng 11 năm 2011  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng) 
    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 
 
          Số: 573 /BC/ĐHLH                                       Biên Hòa, ngày 10  tháng 9  năm 2009 

 
QUYẾT ĐỊNH 

V/v ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 
 

Căn cứ quyết định số 790/TTg ngày 24/7/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành 
lập trường Đại học Dân lập Lạc Hồng; 
 Căn cứ Quyết định số 86/2000/QĐTTg ngày 18/7/2000 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc ban hành quy chế Đại học Dân lập; 
 Căn cứ quyết định số 711/QĐ–BGD&ĐT ngày 15/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng; 
 Căn cứ Thông tư 09/2009/TT- BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục; 
 Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Đào tạo. 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 
Điều 1: Ban hành chuẩn đầu ra của 24 ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy. 

Điều 2: Căn cứ các chuẩn đầu ra được ban hành tại Quyết định này, các Phòng, các Khoa liên 
quan có nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện, tiếp tục rà soát, điều chỉnh và xây dựng các 
chương trình đào tạo đảm bảo đạt được chuẩn đầu ra. 
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4: Các Ông (Bà) Trưởng Phòng ĐT, phòng CTSV, phòng Tài vụ, Trưởng phòng HC-TH,  
các Trưởng Khoa và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

                                                                                                             
HIỆU TRƯỞNG 

 
Nơi nhận 
- Như điều 4 (đã ký) 
Lưu                                                                                                     
- HC-TC 
- Văn thư                                   TRẦN HÀNH 

                                                            



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

     
THÔNG BÁO (Biểu mẫu 20) 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Lạc Hồng, năm học 2011-2012 
(Kèm theo Quyết định số 573 /BC/ĐHLH, ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng) 

  
Ngành: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (101) 

 
STT Nội dung Hệ đào tạo chính quy 

Thạc sỹ Đại học Cao đẳng 
I Điều kiện tuyển 

sinh  
- Đối tượng tham gia tuyển sinh có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp 
với ngành công nghệ thông tin 
- Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên hoặc có ít nhất 1 năm kinh nghiệm công tác 
chuyên môn. 
- Có đủ sức khỏe để học tập, nghiên cứu và lao động 
- Môn thi tuyển bao gồm: 

+ Anh văn tương đương TOEFL quốc tế 400. 
+ Toán cho máy tính và hệ thống tính toán. 
+ Một số vấn đề cơ bản của tin học.  

Thi khối A và D1 

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 máy lạnh. 
- Phòng máy tính: 11 phòng, nối mạng ADSL. 
- Phòng mạng CISCO. 
- Phòng ngoại ngữ: 4 phòng. 
- Phòng thí nghiệm: 42 phòng. 
- Thư viện: hơn 40.636 đầu sách in, ebook và tạp chí. 
- Các thiết bị đào tạo ngoại ngữ chuyên dùng. 
- Các thiết bị thí nghiệm chuyên dùng. 

III Đội ngũ giảng viên  Các cán bộ giảng viên có học hàm, học vị là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ; là các nhà 
khoa học có uy tín, nhiều năm công tác trong ngành, tham gia giảng dạy, hướng dẫn 
luận văn thạc sĩ, tiến sĩ, có nhiều công trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp bộ. 

Số lượng: 22 

54 

IV Các hoạt động hỗ 
trợ học tập, sinh 

- Học viện mạng CISCO. 
- Câu lạc bộ IT. 



hoạt cho người học - Câu lạc bộ và Đội nhóm. 
- Câu lạc bộ EVENT STAR. 
- Seminar “Một số vấn đề Sinh – Tin học”  
- Hội nghị FAIR. 
- Seminar “Hướng dẫn cách viết bài báo khoa học” 

V Yêu cầu về thái độ 
học tập của người 
học  

- Tác phong học tập, nghiên cứu và làm việc công nghiệp. 
- Tích cực trong hoạt động nghiên cứu phát triển. 
- Hợp tác, hỗ trợ các học viên khác trong mọi hoạt động. 
- Thái độ và đạo đức công dân tốt. 

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

1. Kiến thức 
- Hiểu biết những kiến thức căn bản về Chủ nghĩa Mác Lênin, Đường lối của Đảng và Cách mạng XHCN, tư 
tưởng Hồ Chí Minh.  
- Có sức khỏe để học tập, lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng phát triển bền vững. 
- Nắm vững kiến thức cơ sở, nền tảng của chuyên ngành. 
- Có trình độ tiếng Anh tương đương chuẩn B1 khung châu Âu. 
- Nắm vững các quy định trong lao động, học tập và nghiên cứu. 
2. Kỹ năng 
- Thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo trì và phát triển hệ thống thông tin, hệ thống mạng cục bộ, mạng diện rộng 
cho các cơ quan, trường học, doanh nghiệp. 
- Tổ chức, triển khai và quản lý các dự án phần mềm tại các công ty.  
- Xây dựng, điều hành và phát triển chương trình đào tạo tin học, hệ thống học tập trực tuyến (E-learning) cho 
các tổ chức có ứng dụng CNTT; 
- Khai thác, vận hành, bảo trì hệ thống mạng sử dụng công nghệ CISCO, Microsoft và các công nghệ mã nguồn 
mở. 

VII Vị trí làm việc sau 
khi tốt nghiệp ở 
các trình độ  

Học viên tốt nghiệp có khả năng làm việc tại : 
- Các công ty phát triển phần mềm, gia công phần mềm. 
- Các công ty tư vấn – thiết kế giải pháp mạng. 
- Các công ty cung cấp giải pháp công nghệ thông tin. 
- Các công ty lắp ráp, phân phối máy tính và các thiết bị tin học. 
- Các bộ phận vận hành và phát triển CNTT ở các doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước. 
- Các cơ sở đào tạo, các tổ chức nghiên cứu về công nghệ thông tin. 
Tại các đơn vị đó, sinh viên có thể đảm nhận các chức vụ cao trong quản lý công nghệ thông tin như : Project 
Manager, Architect, CIO…  

                                                                  



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

     
THÔNG BÁO (Biểu mẫu 20) 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Lạc Hồng, năm học 2011-2012 
(Kèm theo Quyết định số 573 /BC/ĐHLH, ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng) 

 
Ngành: CÔNG NGHỆ KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG (102) 

 
STT Nội dung Hệ đào tạo chính quy 

Đại học Cao đẳng 

I Điều kiện tuyển sinh  Thi khối A 

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: 227 phòng. 
- Phòng máy tính: 11 phòng, nối mạng ADSL. 
- Phòng ngoại ngữ: 4 phòng. 
- Phòng thí nghiệm: 42 phòng. 
- Thư viện: 40.636 đầu sách. 
- Các thiết bị đào tạo ngoại ngữ chuyên dùng. 
- Các thiết bị thí nghiệm chuyên dùng. 

III Đội ngũ giảng viên  20 

IV Các hoạt động hỗ trợ 
học tập, sinh hoạt cho 
người học 

- Câu lạc bộ điện tử và Đội nhóm. 
- Câu lạc bộ EVENT STAR. 
- Seminar “Green power and inverter” Algoritlum for controlling both bost and AC output voltage of Z 
source inverter (Năng lượng xanh). 
- Seminar “Một số vấn đế cơ bản về hệ thống nhúng”. 



V Yêu cầu về thái độ học 
tập của người học  

- Tác phong công nghiệp. 
- Tích cực trong hoạt động nghiên cứu phát triển. 
- Hợp tác, hỗ trợ đồng nghiệp trong mọi hoạt động. 
- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp tốt. 

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

1. Kiến thức 
- Hiểu biết những kiến thức căn bản về Chủ nghĩa Mác Lênin, Đường lối của Đảng và Cách mạng XHCN; 
tư tưởng Hồ Chí Minh. 
- Có sức khỏe để học tập, lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng phát triển bền vững; 
- Có tư duy kết hợp kiến thức đa lĩnh vực và năng lực cứng - mềm.   
- Có trình độ tin học tương đương trình độ B, sử dụng tốt các phần mềm chuyên ngành điện tử viễn thông 
như Amdocs CES – Cramer OSS (Hệ thống hỗ trợ vận hành cho mạng 3G), ORCAD, Matlab, Proteus… 
- Có trình độ tiếng Anh tương đương 400 điểm TOEIC. 
2. Kỹ năng 
- Thiết kế, triển khai, xây dựng, vận hành và bảo trì hệ thống điện tử, viễn thông, hệ thống chuyển mạch, 
truyền số liệu, truyền dẫn thông tin quang, truyền dẫn vi ba, thông tin vệ tinh. 
- Đề xuất và triển khai các giải pháp quản lý mạng viễn thông. Thiết kế và quản lý mạng máy tính, mạng 
truyền số liệu. 
- Thiết kế mạch điện tử ứng dụng trong hệ thống quản lý và truyền thông tin như tổng đài nội bộ, tổng đài 
kỹ thuật số dung lượng nhỏ. 
Thiết kế, đề xuất các giải pháp hệ thống thông tin cho các doanh nghiệp. 
- Phân tích và xử lý các tình huống thực tiễn trong khi vận hành, bảo dưỡng các thiết bị điện tử, viễn 
thông. 
- Tiếp cận và nắm bắt nhanh các công nghệ điện tử, viễn thông mới trên nền tảng các môn học lý thuyết và 
thực hành từ nhà trường. 
- Có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh, làm việc theo nhóm. 

VII Vị trí làm việc sau khi 
tốt nghiệp ở các trình độ  

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc tại : 
- Các xí nghiệp điện tử, viễn thông, đài phát thanh – truyền hình, công ty tư vấn, thiết kế mạng viễn thông 
như: truyền dẫn, truyền số liệu;  
- Các công ty: điện thoại, thông tin di động, sản xuất thiết bị điện tử - viễn thông, thiết kế vi mạch, thiết bị 
mạng viễn thông với vai trò người vận hành, thiết kế trực tiếp hoặc quản lý, điều phối kỹ thuật. 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

     
THÔNG BÁO (Biểu mẫu 20) 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Lạc Hồng, năm học 2011-2012 
(Kèm theo Quyết định số 573 /BC/ĐHLH, ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng) 

 
Ngành: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP (103) 

 
STT Nội dung Hệ đào tạo chính quy 

Đại học Cao đẳng 
I Điều kiện tuyển sinh  Thi khối A 

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: 227 phòng. 
- Phòng máy tính: 11 phòng, nối mạng ADSL. 
- Phòng ngoại ngữ: 4 phòng. 
- Phòng thí nghiệm: 42 phòng. 
- Thư viện: 40.636 đầu sách. 
- Các thiết bị đào tạo ngoại ngữ chuyên dùng. 
- Các thiết bị thí nghiệm chuyên dùng. 

III Đội ngũ giảng viên  23 
IV Các hoạt động hỗ trợ học 

tập, sinh hoạt cho người 
học 

- Câu lạc bộ Tự động hóa, câu lạc bộ NVN, câu lạc bộ ngoại ngữ, câu lạc bộ robocon. 
- Câu lạc bộ và Đội nhóm. 
- Câu lạc bộ EVENT STAR. 
- Seminar ”Xử lý ảnh cho tự động hóa trong công nghiệp”. 
- Seminar “Một số vấn đế cơ bản về hệ thống nhúng”. 

V Yêu cầu về thái độ học 
tập của người học  

- Tác phong công nghiệp. 
- Tích cực trong hoạt động nghiên cứu phát triển. 
- Hợp tác, hỗ trợ đồng nghiệp trong mọi hoạt động. 
- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp tốt. 



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

1. Kiến thức 
- Hiểu biết những kiến thức căn bản về Chủ nghĩa Mác Lênin, Đường lối của Đảng và Cách mạng 
XHCN; tư tưởng Hồ Chí Minh. 
- Có sức khỏe để học tập, lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng phát triển bền 
vững; 
- Có tư duy kết hợp kiến thức đa lĩnh vực và năng lực cứng - mềm.   
- Có trình độ tin học tương đương trình độ B, sử dụng tốt các phần mềm chuyên ngành điện tử viễn 
thông như Amdocs CES – Cramer OSS (Hệ thống hỗ trợ vận hành cho mạng 3G), ORCAD, Matlab, 
Proteus… 
- Có trình độ tiếng Anh tương đương 400 điểm TOEIC. 
- Có kiến thức về an toàn điện, an toàn lao động, có khả năng vẽ và đọc được các bản vẽ kỹ thuật 
chuyên ngành điện. 
- Có kiến thức về máy biến áp, máy điện (Động cơ, máy phát điện), hệ thống lạnh trong công nghiệp. 
- Có kiến thức về kỹ thuật điện tử, kỹ thuật số, hệ thống cảm biến, lập trình IC và áp dụng các kỹ 
thuật này để phân tích, thiết kế mạch cho các thiết bị điện tử công nghiệp; 
- Có kiến thức về hệ thống cung cấp điện, hệ thống truyền tải, phân phối và tiêu thụ điện năng; hệ 
thống chiếu sáng; hệ thống chống sét; 
- Các kiến thức về nguyên lý hoạt động và đặc tính của các thiết bị điện trong công nghiệp và dân 
dụng để tính toán, thiết kế, sửa chữa, khai thác hết năng suất và đảm bảo tính năng vận hành tối ưu 
của thiết bị trong hệ thống và tiết kiệm năng lượng; 
- Có kiến thức về điều khiển tự động, kỹ thuật điều khiển có tiếp điểm, kỹ thuật lập trình PLC, hệ 
thống khí nén, cảm biến, cơ cấu truyền động servo, inverter và kết hợp chúng lại để hình thành nên 
các bộ điều khiển tự động hoặc xây dựng thành các máy móc phục vụ quá trình công nghiệp hóa và 
hiện đại hóa đất nước. 
- Có kiến thức về Orcad, Eagle, Proteus, (Vẽ mạch điện, mạch in và mô phỏng mạch điện tử); 
Autocad, Matlab; Visual Basic, C, C++; WinCC, mạng truyền thông công nghiệp, hệ thống SCADA 
để thiết kế, triển khai, xây dựng, vận hành và bảo trì hệ thống tự động hóa quá trình sản xuất. 
- Có kiến thức thực tế của quá trình sản xuất công nghiệp và các mối quan hệ kỹ thuật – công nghệ - 
kinh tế giữa các công đoạn trong sản xuất công nghiệp, để xây dựng, tổ chức, điều hành và quản lý 
các dự án về điện trong công nghiệp và dân dụng. 
2. Kỹ năng 



- Thiết kế, triển khai, xây dựng, vận hành và bảo trì hệ thống điện tử, viễn thông, hệ thống chuyển 
mạch, truyền số liệu, truyền dẫn thông tin quang, truyền dẫn vi ba, thông tin vệ tinh. 
- Đề xuất và triển khai các giải pháp quản lý mạng viễn thông. - Thiết kế và quản lý mạng máy tính, 
mạng truyền số liệu. 
- Thiết kế mạch điện tử ứng dụng trong hệ thống quản lý và truyền thông tin như tổng đài nội bộ, 
tổng đài kỹ thuật số dung lượng nhỏ. 
- Thiết kế, đề xuất các giải pháp hệ thống thông tin cho các doanh nghiệp. 
- Có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh, làm việc theo nhóm. 
- Có thể thiết kế, thi công, vận hành và bảo trì hệ thống truyền tải và phân phối điện năng cho các nhà 
máy, khu công nghiệp, khu dân cư. 
- Có thể thiết kế, thi công, vận hành và bảo trì hệ thống chiếu sáng, hệ thống chống sét đảm bảo điều 
kiện kinh tế, kỹ thuật và an toàn. 
- Có thể tính toán, thiết kế và thi công các mạng điện cung cấp cho các phân xưởng sản xuất, nhà ở, 
văn phòng, cao ốc … 
- Có thể thiết kế và vận hành hệ thống điều khiển tự động công nghiệp vừa và nhỏ, hệ thống điều 
khiển bằng PLC, vi xử lý, mini SCADA (điều khiển bằng máy tính) … 
- Có khả năng thiết kế, thi công các giải pháp tiết kiệm năng lượng điện. 
- Tham gia xây dựng, tổ chức, điều hành và quản lý các dự án cung cấp điện có hiệu quả. 

VII Vị trí làm việc sau khi tốt 
nghiệp ở các trình độ  

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc tại : 
- Các công ty xí nghiệp công nghiệp đều cần một đội ngũ kỹ sư lành nghề để vận hành các máy móc 
hiện đại vì vậy kỹ sư điện công nghiệp ra trường có thể làm ở tất cả các nhà máy xí nghiệp trong khu 
công nghiệp có sử dụng các máy móc liên quan đến điện. 
 - Có thể làm tại các nhà máy nhiệt điện, khí điện đạm và thủy điện, các công ty tư vấn, thiết kế và 
xây lắp điện; các công ty truyền tải và phân phối điện hoặc làm việc cho tập đoàn điện lực Việt Nam 
với vai trò người vận hành, thiết kế hoặc quản lý kỹ thuật; 
  - Làm việc tại các cơ sở đào tạo, các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực điện 
công nghiệp. 

                                                                                                     



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

     
THÔNG BÁO (Biểu mẫu 20) 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Lạc Hồng, năm học 2011-2012 
(Kèm theo Quyết định số 573 /BC/ĐHLH, ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng) 

 
Ngành: CÔNG NGHỆ KĨ THUẬT CƠ KHÍ (104) 

 
STT Nội dung Hệ đào tạo chính quy 

Đại học Cao đẳng 
I Điều kiện tuyển sinh  Thi khối A 

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: 227 phòng. 
- Phòng máy tính: 11 phòng, nối mạng ADSL. 
- Phòng ngoại ngữ: 4 phòng. 
- Phòng thí nghiệm: 42 phòng. 
- Thư viện: 40.636 đầu sách. 
- Các thiết bị đào tạo ngoại ngữ chuyên dùng. 
- Các thiết bị thí nghiệm chuyên dùng. 

III Đội ngũ giảng viên  23 
IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt 

cho người học 
- Câu lạc bộ Tự động hóa, câu lạc bộ NVN, câu lạc bộ ngoại ngữ, câu lạc bộ 
robocon. 
- Câu lạc bộ và Đội nhóm. 
- Câu lạc bộ EVENT STAR. 
- Seminar ”Xử lý ảnh cho tự động hóa trong công nghiệp”. 
- Seminar “Một số vấn đế cơ bản về hệ thống nhúng”. 

V Yêu cầu về thái độ học tập của người 
học  

- Tác phong công nghiệp. 
- Tích cực trong hoạt động nghiên cứu phát triển. 
- Hợp tác, hỗ trợ đồng nghiệp trong mọi hoạt động. 
- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp tốt. 



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

1. Kiến thức 
- Hiểu biết những kiến thức căn bản về Chủ nghĩa Mác Lênin, Đường lối của 
Đảng và Cách mạng XHCN; tư tưởng Hồ Chí Minh. 
- Có sức khỏe để học tập, lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày 
càng phát triển bền vững; 
- Có kiến thức về toán và khả năng vận dụng toán học để giải quyết các yêu cầu 
thực tế của công việc hoặc có thể tham gia học tập ở các trình độ cao hơn; 
- Có kiến thức tốt để sử dụng và khai thác các phần mềm phục vụ công tác văn 
phòng như Word, Excel, Powerpoit, thư điện tử … 
- Có trình độ tiếng Anh tương đương 400 điểm TOEIC (TOEIC quốc tế do Viện 
Khảo Thí Hoa Kỳ tổ chức);  
- Có hiểu biết cơ bản về công nghệ chế tạo cơ khí; công nghệ vi xử lý và điều 
khiển; kỹ thuật mạng máy tính, mạng truyền thông công nghiệp và lập trình điều 
khiển; nguyên lý hoạt động và trao đổi thông tin giữa các thành phần của hệ thống 
tích hợp; 
- Có kiến thức và khả năng áp dụng được các qui trình, công nghệ gia công 
CAD/CAM/CNC. 
- Có kiến thức về điều khiển tự động, kỹ thuật điều khiển có tiếp điểm, kỹ thuật 
lập trình PLC, hệ thống khí nén, cảm biến và kết hợp chúng lại để hình thành nên 
các bộ điều khiển tự động hoặc xây dựng thành các sản phẩm Cơ Điện Tử hoặc hệ 
thống Cơ Điện Tử. 
- Có kiến thức về các phần mềm chuyên ngành như Orcad, Eagle, Proteus, hệ 
thống mạng truyền thông công nghiệp, hệ thống SCADA,  Matlab; Labview; 
Visual Basic, C, C++; WinCC để thiết kế, triển khai, xây dựng, vận hành và bảo 
trì hệ thống tự động hóa quá trình sản xuất ... 
- Có kiến thức thực tế của quá trình sản xuất công nghiệp và các mối quan hệ kỹ 
thuật – công nghệ - kinh tế giữa các công đoạn trong sản xuất công nghiệp. 
2. Kỹ năng 
- Vận hành, khai thác, bảo dưỡng các hệ thống cơ điện tử hoặc các loại sản phẩm 
cơ điện tử với các hệ thống truyền động cơ khí, điện - khí nén, điện – thuỷ lực, 
điều khiển truyền động điện, servo điện - thuỷ - khí; Vận dụng tốt các phương 



thức điều khiển: lập trình PLC, vi điều khiển, robot, các loại cảm biến, mạng 
truyền thông công nghiệp; 
- Đề xuất, thiết kế các giải pháp tự động hóa cho các hệ thống điều khiển, các 
modul sản xuất linh hoạt, hệ thống điều khiển các quá trình với chức năng điều 
khiển, giám sát và thu thập dữ liệu; 
- Đề xuất, thiết kế, lập dự án; tham gia tổ chức, điều hành và quản lý kỹ thuật cho 
cụm, trạm và hệ thống tự động cũng như trong các hoạt động dịch vụ kỹ thuật liên 
quan; 
- Trình bày, giải đáp và phản biện các vấn đề thuộc lĩnh vực hệ thống cơ điện tử 
hoặc các loại sản phẩm cơ điện tử; 
- Tiếp cận và nắm bắt các công nghệ mới dựa trên kiến thức, kỹ năng tiếp thu 
được trong các môn học lý thuyết và thực hành từ nhà trường. 
- Lập quy trình công nghệ và gia công các sản phẩm bằng công nghệ 
CAD/CAM/CNC. 

VII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các 
trình độ  

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc tại : 
- Các doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ kỹ thuật, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu 
có liên quan đến các giải pháp tự động hóa sử dụng hệ thống và sản phẩm cơ 
điện tử với vai trò người thực hiện trực tiếp hay người quản lý, điều hành. 

 
                                                                                                       



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

     
THÔNG BÁO (Biểu mẫu 20) 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Lạc Hồng, năm học 2011-2012 
(Kèm theo Quyết định số 573 /BC/ĐHLH, ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng) 

 
Ngành: XÂY DỰNG DÂN DỤNG  & CÔNG NGHIỆP (105) 

 
STT Nội dung Hệ đào tạo chính quy 

Đại học Cao đẳng 
I Điều kiện tuyển sinh  Thi khối A 

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: 227 phòng. 
- Phòng máy tính: 11 phòng, nối mạng ADSL. 
- Phòng ngoại ngữ: 4 phòng. 
- Phòng thí nghiệm: 42 phòng. 
- Thư viện: 40.636 đầu sách. 
- Các thiết bị đào tạo ngoại ngữ chuyên dùng. 
- Các thiết bị thí nghiệm chuyên dùng. 

III Đội ngũ giảng viên  18 

IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh 
hoạt cho người học 

- Cuộc thi Olympic cơ học. 
- Câu lạc bộ và Đội nhóm. 
- Câu lạc bộ EVENT STAR. 

V Yêu cầu về thái độ học tập của 
người học  

- Tác phong công nghiệp. 
- Tích cực trong hoạt động nghiên cứu phát triển. 
- Hợp tác, hỗ trợ đồng nghiệp trong mọi hoạt động. 
- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp tốt. 



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

1. Kiến thức 
- Hiểu biết những kiến thức căn bản về Chủ nghĩa Mác Lênin, Đường lối của Đảng và 
Cách mạng XHCN; tư tưởng Hồ Chí Minh. 
- Có sức khỏe để học tập, lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng 
phát triển bền vững; 
- Trình độ ngoại ngữ (Anh văn) trước khi ra trường phải đạt tương đương với TOIEC 
400 điểm và tin học tương đương trình độ B. 
- Sinh viên có các kiến thức khảo sát địa hình, khảo sát địa chất công trình và kỹ năng 
thực hiện các phép thử nghiệm. 
 - Sinh viên thành thạo các phần mềm tính dự toán và tính kết cấu công trình như: 
AutoCAD, Sap2000, Etab, SaFe, … 
 - Sinh viên có kiến thức về vật liệu xây dựng, cơ học kết cấu, kết cấu thép, kết cấu bê 
tông cốt thép, nền và móng… 
- Có kiến thức về máy xây dựng, tổ chức thi công, kinh tế xây dựng, giám sát công 
trình,… 
2. Kỹ năng 
- Tham gia thiết kế, thiết kế kết cấu, tổ chức triển khai thi công các công trình dân 
dụng và công nghiệp. 
- Lập dự toán, tư vấn giám sát vá quản lý các dự án xây dựng. 

VII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở 
các trình độ  

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc: 
- Thiết kế kết cấu, tổ chức thi công, giám sát thi công, lập dự toán, tham gia đấu thầu, 
quản lý dự án xây dựng, làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà máy xí 
nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất bê tông tươi… 

 
                                                                                                       



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

     
THÔNG BÁO (Biểu mẫu 20) 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Lạc Hồng, năm học 2011-2012 
(Kèm theo Quyết định số 573 /BC/ĐHLH, ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng) 

 
Ngành: XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG (106) 

 
STT Nội dung Hệ đào tạo chính quy 

Đại học Cao đẳng 
I Điều kiện tuyển sinh  Thi khối A 

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: 227 phòng. 
- Phòng máy tính: 11 phòng, nối mạng ADSL. 
- Phòng ngoại ngữ: 4 phòng. 
- Phòng thí nghiệm: 42 phòng. 
- Thư viện: 40.636 đầu sách. 
- Các thiết bị đào tạo ngoại ngữ chuyên dùng. 
- Các thiết bị thí nghiệm chuyên dùng. 

III Đội ngũ giảng viên  18 

IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, 
sinh hoạt cho người học 

- Cuộc thi Olympic cơ học. 
- Câu lạc bộ và Đội nhóm. 
- Câu lạc bộ EVENT STAR. 

V Yêu cầu về thái độ học tập của 
người học  

- Tác phong công nghiệp. 
- Tích cực trong hoạt động nghiên cứu phát triển. 
- Hợp tác, hỗ trợ đồng nghiệp trong mọi hoạt động. 
- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp tốt. 



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

1. Kỹ năng: 
- Hiểu biết những kiến thức căn bản về Chủ nghĩa Mác Lênin, Đường lối của Đảng và 
Cách mạng XHCN; tư tưởng Hồ Chí Minh. 
- Có sức khỏe để học tập, lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng phát 
triển bền vững; 
- Trình độ ngoại ngữ (Anh văn) trước khi ra trường phải đạt tương đương với TOIEC 400 
điểm và tin học tương đương trình độ B. 
- Sinh viên có các kiến thức khảo sát địa hình, khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy 
văn và kỹ năng thực hiện các phép thử nghiệm thí nghiệm. 
- Sinh viên phải thành thạo các phần mềm tính dự toán và tính kết cấu công trình giao 
thông như: AutoCAD, Sap2000, Midas, Nova,… 
- Sinh viên có kiến thức về vật liệu xây dựng, cơ học kết cấu, tính toán thiết kế đường, kết 
cấu áo đường, thiết kế cầu, nền và móng mố trụ cầu, … 
- Có kiến thức về máy xây dựng, tổ chức thi công, kinh tế xây dựng, tham gia giám sát 
công trình giao thông,… 
2. Kỹ năng 
- Tham gia thiết kế, tổ chức triển khai thi công các công trình giao thông, đường và cầu. 
- Lập dự toán, tư vấn giám sát và quản lý các dự án xây dựng trong cầu, đường bộ. 

VII Vị trí làm việc sau khi tốt 
nghiệp ở các trình độ  

Khai triển thiết kế tuyến đường, cầu, tính toán kết cấu áo đường, tổ chức thi công cầu 
đường, giám sát thi công, lập dự toán, tham gia đấu thầu, quản lý dự án xây dựng giao 
thông, làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà máy xí nghiệp sản xuất vật liệu 
xây dựng, sản xuất bê tông, nhựa đường …. 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

     
THÔNG BÁO (Biểu mẫu 20) 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Lạc Hồng, năm học 2011-2012 
(Kèm theo Quyết định số 573 /BC/ĐHLH, ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng) 

 
Ngành: CÔNG NGHỆ KĨ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA (108) 

 
STT Nội dung Hệ đào tạo chính quy 

Đại học Cao đẳng 
I Điều kiện tuyển sinh  Thi khối A 
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: 227 phòng. 
- Phòng máy tính: 11 phòng, nối mạng ADSL. 
- Phòng ngoại ngữ: 4 phòng. 
- Phòng thí nghiệm: 42 phòng. 
- Thư viện: 40.636 đầu sách. 
- Các thiết bị đào tạo ngoại ngữ chuyên dùng. 
- Các thiết bị thí nghiệm chuyên dùng. 

III Đội ngũ giảng viên  20 
IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 
- Câu lạc bộ điện tử, câu lạc bộ robocon. 
- Câu lạc bộ và Đội nhóm. 
- Câu lạc bộ EVENT STAR. 

V Yêu cầu về thái độ học tập của 
người học  

- Tác phong công nghiệp. 
- Tích cực trong hoạt động nghiên cứu phát triển. 
- Hợp tác, hỗ trợ đồng nghiệp trong mọi hoạt động. 
- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp tốt. 

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

1.Kiến thức: 
- Hiểu biết những kiến thức căn bản về Chủ nghĩa Mác Lênin, Đường lối của Đảng và 
Cách mạng XHCN; tư tưởng Hồ Chí Minh. 
- Có sức khỏe để học tập, lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng 



phát triển bền vững; 
- Có đủ kiến thức và kỹ năng cứng - mềm, đáp ứng nhu cầu lao động của các công ty. 
- Có trình độ tin học tương đương trình độ B; sử dụng tốt các phần mềm chuyên ngành 
thiết kế các hệ thống tự động công nghiệp như: Matlab, Automation Studio, 
AutomationML, CAEX, WinCC, STEP7, CX-One, MELSOFT, IFix… 
- Có trình độ tiếng Anh tương đương 400 điểm TOEIC. 
- Có kiến thức về điều khiển tự động, cấu trúc của hệ thống sản xuất, kiến thức về các 
phương thức điều khiển trong các hệ thống sản xuất được tự động hóa. 
- Các kiến thức và khả năng áp dụng những kiến thức về module sản xuất linh hoạt 
(FMS), hệ thống tích hợp dùng máy tính (CIM), mạng truyền thông công nghiệp,… để 
xây dựng, giải quyết và đưa ra các giải pháp cho các hệ thống điều khiển phân tán (DCS), 
điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA) dùng PLC, PAC. 
2. Kỹ năng 
- Vận hành, khai thác, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và trang thiết bị tự động. 
- Sử dụng được các phần mềm mô phỏng - ứng dụng trong kỹ thuật: Matlab, Automation 
Studio, AutomationML, CAEX, WinCC, STEP7, CX-One, MELSOFT, IFix…. 
- Xây dựng và vận hành các module sản xuất linh hoạt (FMS), hệ thống sản xuất tích hợp 
dùng máy tính (CIM), hệ thống điều khiển phân tán (DCS), điều khiển giám sát và thu 
thập dữ liệu (SCADA) dùng PLC, PAC. 
- Được trang bị kỹ về kiến thức chuyên ngành, có khả năng tiếp cận nhanh các thiết bị 
mới phục vụ cho vận hành, sản xuất. 
- Có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành tiếng Anh, làm việc theo nhóm. 

VII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 
ở các trình độ  

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc tại : 
 - Các công ty tư vấn, thiết kế hệ thống tự động. 
 - Các nhà phân phối, bán hàng kỹ thuật. 
 - Các công ty, xí nghiệp có ứng dụng hệ thống tự động trong sản xuất.…với vai trò 
người thực hiện trực tiếp hay người quản lý, điều hành. 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

     
THÔNG BÁO (Biểu mẫu 20) 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Lạc Hồng, năm học 2011-2012 
(Kèm theo Quyết định số 573 /BC/ĐHLH, ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng) 

 
Ngành: CÔNG NGHỆ KĨ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ (109) 

 
STT Nội dung Hệ đào tạo chính quy 

Đại học Cao đẳng 
I Điều kiện tuyển sinh  Thi khối A 
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: 227 phòng. 
- Phòng máy tính: 11 phòng, nối mạng ADSL. 
- Phòng ngoại ngữ: 4 phòng. 
- Phòng thí nghiệm: 42 phòng. 
- Thư viện: 40.636 đầu sách. 
- Các thiết bị đào tạo ngoại ngữ chuyên dùng. 
- Các thiết bị thí nghiệm chuyên dùng. 

III Đội ngũ giảng viên  20 
IV Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt cho 
người học 

- Câu lạc bộ điện tử, câu lạc bộ robocon. 
- Câu lạc bộ và Đội nhóm. 
- Câu lạc bộ EVENT STAR. 

V Yêu cầu về thái độ 
học tập của người học  

- Tác phong công nghiệp. 
- Tích cực trong hoạt động nghiên cứu phát triển. 
- Hợp tác, hỗ trợ đồng nghiệp trong mọi hoạt động. 
- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp tốt. 

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

1. Kiến thức 
- Hiểu biết những kiến thức căn bản về Chủ nghĩa Mác Lênin, Đường lối của Đảng và Cách mạng 
XHCN; tư tưởng Hồ Chí Minh. 
- Có sức khỏe để học tập, lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng phát triển bền 



vững; 
- Có khả năng tự học và tự nghiên cứu ứng dụng thực tế, có tư duy kết hợp đa lĩnh vực, kết hợp kinh tế 
với kỹ thuật thông qua các cuộc thi ROBOCON. 
- Có đủ kiến thức và các kỹ năng cứng – mềm, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động của các công ty. 
- Có trình độ tin học tương đương trình độ B, sử dụng tốt các phần mềm chuyên ngành điện tử như 
Orcad, AutoCad, Matlab, … 
- Có trình độ tiếng Anh tương đương 400 điểm TOEIC. 
- Nắm vững các nguyên lý hoạt động của hệ thống Điện, Điện tử, Tự động, Cơ điện tử và khả năng tự 
học, tự nghiên cứu các hệ thống đó. 
- Có kiến thức và khả năng áp dụng các phương pháp phân tích quy trình công nghệ và hoạt động của các 
thiết bị điều khiển bằng điện tử, chẩn đoán và phân tích các sự cố, thiết kế thay thế, sửa chữa, cải tiến chế 
độ làm việc của các thiết bị thiết bị điện và điện tử một cách thành thạo theo chuẩn thế giới. 
2. Kỹ năng 
- Thiết kế, vẽ và mô phỏng mạch điện tử trên máy tính, thi công các mạch điện tử. 
- Thiết kế, vẽ, đọc thành thạo các sơ đồ và thi công các công trình về điện dân dụng, điện công nghiệp. 
- Được trang bị kỹ về kiến thức chuyên ngành, có khả năng tiếp cận nhanh các thiết bị mới phục vụ cho 
vận hành, sản xuất. 
- Lắp đặt, vận hành, sửa chữa thiết bị điện, điện tử trong dân dụng và công nghiệp. 
- Lập trình điều khiển PLC, xây dựng mạng truyền thông công nghiệp, lập trình các họ Vi điều khiển 
89X, AVR, PIC, vi mạch số lập trình PLD, DSP,…. 
- Đọc, nghiên cứu và triển khai tài liệu về chuyên ngành bằng tiếng Anh, làm việc theo nhóm 
- Có khả năng phân tích, tổng hợp, đề xuất giải pháp cải tiến hoặc chế tạo thiết bị. 

VII Vị trí làm việc sau 
khi tốt nghiệp ở các 
trình độ  

Làm việc với vai trò người thực hiện trực tiếp hay quản lý, điều hành tại các nơi sau: 
- Các công ty sản xuất và lắp ráp các thiết bị điện - điện tử. 
- Làm việc tại các công ty điện lực, các công ty truyền tải và phân phối điện. 
- Các công ty tư vấn, thiết kế điện - điện tử  dân dụng và công nghiệp. 
- Các công ty sản xuất có sử dụng các hệ thống tự động hóa điện – điện tử. 
- Bảo trì, vận hành hệ thống điện cho tất cả các công ty. 
- Các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực điện – điện tử. 
- Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và dạy nghề. 

                                     



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

     
THÔNG BÁO (Biểu mẫu 20) 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Lạc Hồng, năm học 2011-2012 
(Kèm theo Quyết định số 573 /BC/ĐHLH, ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng) 

 
Ngành: CÔNG NGHỆ KĨ THUẬT HÓA HỌC (201) 

 
STT Nội dung Hệ đào tạo chính quy 

Đại học Cao đẳng 
I Điều kiện tuyển 

sinh  
Thi khối A và B 

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: 227 phòng. 
- Phòng máy tính: 11 phòng, nối mạng ADSL. 
- Phòng ngoại ngữ: 4 phòng. 
- Phòng thí nghiệm: 42 phòng. 
- Thư viện: 40.636 đầu sách. 
- Các thiết bị đào tạo ngoại ngữ chuyên dùng. 
- Các thiết bị thí nghiệm chuyên dùng. 

III Đội ngũ giảng viên  23 
IV Các hoạt động hỗ 

trợ học tập, sinh 
hoạt cho người học 

- Câu lạc bộ hóa học. 
- Câu lạc bộ và Đội nhóm. 
- Câu lạc bộ EVENT STAR. 

V Yêu cầu về thái độ 
học tập của người 
học  

- Tác phong công nghiệp. 
- Tích cực trong hoạt động nghiên cứu phát triển. 
- Hợp tác, hỗ trợ đồng nghiệp trong mọi hoạt động. 
- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp tốt. 

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

1. Kiến thức 
- Hiểu biết những kiến thức căn bản về Chủ nghĩa Mác Lênin, Đường lối của Đảng và Cách mạng XHCN; 
tư tưởng Hồ Chí Minh. 
- Có sức khỏe để học tập, lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng phát triển bền vững; 



Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên. 
- Đạt trình độ B tin học (thành thạo tin học văn phòng), sử dụng các  phần mềm phục vụ cho công việc 
 như: AutoCAD , StatGraphic 3.2. 
- Có khả năng đọc, hiểu và dịch các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.  Đạt trình độ tiếng Anh : TOEIC 
≥400. 
- Có kiến thức cơ bản về các quy trình công nghệ sản xuất hóa chất và các sản phẩm của ngành công nghệ 
hóa như: Công nghệ sản xuất mỹ phẩm và hương liệu, công nghệ sản xuất chất tẩy rửa, Cơ sở tổng hợp 
hóa dược, Công nghệ thuộc da, Công nghệ Vật liệu (Silicat, Polymer, Composite,. v.v... ) và có kiến thức 
trong việc nghiên cứu, đánh giá và lên kế hoạch xử lý các chất thải  sinh hoạt và công nghiệp (rắn, lỏng, 
khí) 
- Có kiến thức về các quá trình máy thiết bị như truyền nhiệt, truyền khối, cơ lưu chất và cơ học vật liệu 
rời, tính toán thiết kế thiết bị hóa chất, thiết bị phản ứng.. 
- Có kiến thức về kinh tế như: quản trị, marketing, kinh tế  kỹ thuật và hiểu biết về các hệ thống quản lý 
chất lượng như: ISO, GMP, HACCP, TQM,... 
2. Kỹ năng 
- Nắm vững các kỹ năng thực hành, thực tập sát với thực tế (lao động thực tế tại cơ sở sản xuất 6 tháng) 
- Thiết kế và lập kế hoạch sản xuất; lập dự án; điều hành và quản lý công nghệ, kỹ thuật cho các cơ sở nhà 
máy. 
- Có khả năng đọc và hiểu được các bản vẽ kỹ thuật: có khả năng tính toán, thiết kế, xây dựng, vận hành 
và kiểm soát được dây chuyền công nghệ, hệ thống  máy – thiết bị trong sản xuất các sản phẩm liên quan 
đến hóa chất. 
- Phân tích, kiểm tra và đánh giá được các chỉ tiêu yêu cầu đối với các sản phẩm tẩy rửa, hương liệu, mỹ 
phẩm, dược phẩm, mức độ an toàn của nguyên liệu và sản phẩm. 
- Kỹ năng giao tiếp và nắm vững về phương pháp nghiên cứu khoa học sáng tạo. 

VII Vị trí làm việc sau 
khi tốt nghiệp ở các 
trình độ  

Làm việc ngay tại các nhà máy sản xuất hóa chất với vai trò là: 
- Cán bộ điều hành sản xuất trong các công ty, nhà máy. 
- Cán bộ phòng kỹ thuật. 
- Cán bộ phòng quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng. 
- Cán bộ phòng kế hoạch sản xuất, chuyên gia trong phân tích, kiểm nghiệm sản phẩm; trong nghiên cứu 
và phát triển sản phẩm; trong kinh doanh thiết bị, hóa chất, bao bì, phụ gia; ở các trường đại học, cao 
đẳng, trung học chuyên nghiệp và các viện nghiên cứu. 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

     
THÔNG BÁO (Biểu mẫu 20) 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Lạc Hồng, năm học 2011-2012 
(Kèm theo Quyết định số 573 /BC/ĐHLH, ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng) 

 
Ngành: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (202) 

 
STT Nội dung Hệ đào tạo chính quy 

Đại học Cao đẳng 
I Điều kiện tuyển sinh  Thi khối A và B 
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: 227 phòng. 
- Phòng máy tính: 11 phòng, nối mạng ADSL. 
- Phòng ngoại ngữ: 4 phòng. 
- Phòng thí nghiệm: 42 phòng. 
- Thư viện: 40.636 đầu sách. 
- Các thiết bị đào tạo ngoại ngữ chuyên dùng. 
- Các thiết bị thí nghiệm chuyên dùng. 

III Đội ngũ giảng viên  23 
IV Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt cho 
người học 

- Câu lạc bộ hóa học. 
- Câu lạc bộ và Đội nhóm. 
- Câu lạc bộ EVENT STAR. 

V Yêu cầu về thái độ 
học tập của người học  

- Tác phong công nghiệp. 
- Tích cực trong hoạt động nghiên cứu phát triển. 
- Hợp tác, hỗ trợ đồng nghiệp trong mọi hoạt động. 
- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp tốt. 

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

1. Kiến thức 
- Hiểu biết những kiến thức căn bản về Chủ nghĩa Mác Lênin, Đường lối của Đảng và Cách mạng 
XHCN; tư tưởng Hồ Chí Minh. 
- Có sức khỏe để học tập, lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng phát triển bền 
vững; 



- Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên. 
- Đạt trình độ B tin học (thành thạo tin học văn phòng), sử dụng các  phần mềm phục vụ cho công việc 
 như: AutoCAD , StatGraphic 3.2. 
- Có khả năng đọc hiểu và dịch các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành. Đạt trình độ tiếng Anh : TOEIC 
≥400. 
- Tỷ lệ kiến thức lý thuyết / thực hành: 6/4 
- Có kiến thức cơ bản về quy trình công nghệ sản xuất, chế biến thực.  
- Có kiến thức về các quá trình máy thiết bị như truyền nhiệt, truyền khối, cơ lưu chất và cơ học vật 
liệu rời. Tính toán thiết kế thiết bị hóa chất, thiết bị phản ứng. 
- Có kiến thức về kinh tế như: quản trị, marketing, kinh tế  kỹ thuật và hiểu biết về các hệ thống quản 
lý chất lượng như: ISO, GMP, HACCP, TQM,... 
2. Kỹ năng 
- Nắm vững các kỹ năng thực hành, thực tập sát với thực tế  (lao động thực tế tại cơ sở sản xuất 6 
tháng) 
- Thiết kế và lập kế hoạch sản xuất; lập dự án; điều hành và quản lý công nghệ, kỹ thuật cho các cơ sở 
nhà máy sản xuất, chế biến thực phẩm. 
- Có khả năng đọc và hiểu được các bản vẽ kỹ thuật: có khả năng tính toán, thiết kế, xây dựng, vận 
hành và kiểm soát được dây chuyền công nghệ, hệ thống  máy – thiết bị trong sản xuất các sản phẩm 
liên quan đến hóa chất – thực phẩm. 
- Phân tích và kiểm nghiệm các chỉ tiêu thuộc quy định của Bộ y tế về mức độ và an toàn vệ sinh thực 
phẩm và giá trị dinh dưỡng. 
- Có khả năng nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới. 
- Kỹ năng giao tiếp và nắm vững về phương pháp nghiên cứu khoa học sáng tạo. 

VII Vị trí làm việc sau 
khi tốt nghiệp ở các 
trình độ  

Làm việc ngay tại: 
- Các nhà máy chế biến thực phẩm với vai trò là cán bộ điều hành sản xuất trong các công ty, nhà 
máy; cán bộ phòng kỹ thuật; cán bộ phòng quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng; cán bộ phòng 
kế hoạch sản xuất, chuyên gia trong phân tích, kiểm nghiệm thực phẩm; trong  nghiên cứu và phát 
triển sản phẩm; trong kinh doanh thiết bị, hóa chất, bao bì, phụ gia và hương liệu thực phẩm; ở các 
trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và các viện nghiên cứu. 

 
 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 
     

THÔNG BÁO (Biểu mẫu 20) 
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Lạc Hồng, năm học 2011-2012 

(Kèm theo Quyết định số 573 /BC/ĐHLH, ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng) 
 

Ngành: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG (300) 
 

STT Nội dung Hệ đào tạo chính quy 
Đại học Cao đẳng 

I Điều kiện tuyển 
sinh  

Thi khối A và B 

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: 227 phòng. 
- Phòng máy tính: 11 phòng, nối mạng ADSL. 
- Phòng ngoại ngữ: 4 phòng. 
- Phòng thí nghiệm: 42 phòng. 
- Thư viện: 40.636 đầu sách. 
- Các thiết bị đào tạo ngoại ngữ chuyên dùng. 
- Các thiết bị thí nghiệm chuyên dùng. 

III Đội ngũ giảng viên  27 
IV Các hoạt động hỗ 

trợ học tập, sinh 
hoạt cho người học 

- Câu lạc bộ hóa học. 
- Câu lạc bộ và Đội nhóm. 
- Câu lạc bộ EVENT STAR. 

V Yêu cầu về thái độ 
học tập của người 
học  

- Tác phong công nghiệp. 
- Tích cực trong hoạt động nghiên cứu phát triển. 
- Hợp tác, hỗ trợ đồng nghiệp trong mọi hoạt động. 
- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp tốt. 

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

1. Mục tiêu đào tạo 
     Đào tạo kỹ sư môi trường có đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn theo chuẩn kiến thức và kỹ năng 
sau: 
2. Kiến thức 
- Hiểu biết những kiến thức căn bản về Chủ nghĩa Mác Lênin, Đường lối của Đảng và Cách mạng XHCN; 



tư tưởng Hồ Chí Minh. 
- Có sức khỏe để học tập, lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng phát triển bền vững; 
- Có trình độ tin học tương đương trình độ B; Biết sử dụng các phần mềm Autocad, các phần mềm ứng 
dụng GIS. 
- Có trình độ tiếng Anh tương đương 400 điểm TOEIC; 
- Có kiến thức về các quá trình biến đổi hóa học, vật lý và sinh học của chất ô nhiễm, sự lan truyền của 
chúng trong môi trường nước, môi trường không khí và môi trường đất; Nắm vững các quá trình hoạt 
động của vi sinh vật hiếu khí, kỵ khí trong xử lý nước cấp, nước thải, chất thải rắn, không khí và đất. 
- Có hiểu biết quy trình công nghệ và thiết kế các hệ thống xử lý chất thải lỏng, chất thải rắn và khí thải.  
- Hiểu biết và nắm vững các tiêu chuẩn môi trường để đánh giá tác động môi trường của khu công nghiệp 
hoặc các khu dân cư như các tiêu chuẩn ISO 14000, các điều khoản luật và chính sách về môi trường tại 
Việt Nam. 
3. Kỹ năng  
- Tư vấn, thiết kế hệ thống xử lý nước thải và nước cấp; hệ thống xử lý ô nhiễm đất và đưa ra các giải 
pháp công nghệ để tái tạo lại đất; hệ thống xử lý ô nhiễm không khí và đưa ra các giải pháp công nghệ 
giảm thiểu nguồn ô nhiễm; quản lý, xử lý chất rắn, vận hành các bãi chôn lấp chất thải rắn. 
- Điều hành quản lý các nhà máy xử lý ô nhiễm môi trường; lập kế họach, dự án đánh giá tác động môi 
trường cho khu công nghiệp hoặc khu dân cư. 
- Kỹ năng nghiên cứu: có kỹ năng phân tích, tổng hợp, có phương pháp làm việc khoa học, sáng tạo và 
luôn tiếp cận với công nghệ hiện đại. 
- Kỹ năng làm việc theo nhóm: biết tổ chức sắp xếp công việc một cách khoa học, có thể hợp tác làm việc 
với nhiều người, có trách nhiệm với công việc được giao. 
- Kỹ năng giao tiếp: có khả năng thuyết trình, nói chuyện trước đám đông. 

VII Vị trí làm việc sau 
khi tốt nghiệp ở các 
trình độ  

Làm việc tại: 
Các nhà máy xử lý nước thải; các trạm quan trắc môi trường; các khu quản lý, xử lý chất thải rắn (bãi chôn 
lấp chất thải rắn); các viện nghiên cứu về môi trường; các sở Khoa học & Công nghệ, các sở Môi trường 
và Tài nguyên trong cả nước.  
Có thể làm chuyên gia tư vấn cho các chương trình dự án đánh giá tác động môi trường; có thể là cán bộ 
giảng dạy trong các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp về đào tạo Công nghệ Môi 
trường. 

 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 



      
THÔNG BÁO (Biểu mẫu 20) 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Lạc Hồng, năm học 2011-2012 
(Kèm theo Quyết định số 573 /BC/ĐHLH, ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng) 

 
 

Ngành: NÔNG NGHIỆP (301) 
 

STT Nội dung Hệ đào tạo chính quy 
Đại học Cao đẳng 

I Điều kiện tuyển sinh  Thi khối A và B 

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: 227 phòng. 
- Phòng máy tính: 11 phòng, nối mạng ADSL. 
- Phòng ngoại ngữ: 4 phòng. 
- Phòng thí nghiệm: 42 phòng. 
- Thư viện: 40.636 đầu sách. 
- Các thiết bị đào tạo ngoại ngữ chuyên dùng. 
- Các thiết bị thí nghiệm chuyên dùng. 

III Đội ngũ giảng viên  27 

IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, 
sinh hoạt cho người học 

- Câu lạc bộ và Đội nhóm. 
- Câu lạc bộ EVENT STAR. 

V Yêu cầu về thái độ học tập của 
người học  

- Tác phong công nghiệp. 
- Tích cực trong hoạt động nghiên cứu phát triển. 
- Hợp tác, hỗ trợ đồng nghiệp trong mọi hoạt động. 
- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp tốt. 

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

 1. Mục tiêu đào tạo 
    Đào tạo kỹ sư nông nghiệp có đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn theo chuẩn kiến thức 
và kỹ năng sau: 
2. Kiến thức 
- Hiểu biết những kiến thức căn bản về Chủ nghĩa Mác Lênin, Đường lối của Đảng và 
Cách mạng XHCN; tư tưởng Hồ Chí Minh. 



- Có sức khỏe để học tập, lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng phát 
triển bền vững; 
- Có trình độ tin học tương đương trình độ B. Biết sử dụng các phần mềm Autocad, ... 
- Có trình độ tiếng Anh tương đương 400 điểm TOEIC. 
- Có kiến thức tốt về sinh lý và sinh hóa thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, bảo vệ thực 
vật,  bảo quản sản phẩm sau thu hoạch, chọn tạo giống cây trồng, kỹ thuật gieo trồng, chăm 
sóc, bảo vệ thực vật nhằm tạo ra các sản phẩm rau, hoa, cây lâm nghiệp và cây công nghiệp 
có năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh và hiệu quả kinh tế cao, góp phần bảo vệ môi 
trường và phát triển nông nghiệp bền vững. 
3. Kỹ năng  
- Chọn tạo giống cây trồng, kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc, bảo vệ thực vật. 
- Tư vấn về chọn tạo giống cây trồng, kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc, bảo vệ thực vật. 
- Kỹ năng nghiên cứu: có kỹ năng phân tích, tổng hợp, có phương pháp làm việc khoa học, 
sáng tạo và luôn tiếp cận với công nghệ hiện đại. 
- Kỹ năng làm việc theo nhóm: biết tổ chức sắp xếp công việc một cách khoa học, có thể 
hợp tác làm việc với nhiều người, có trách nhiệm với công việc được giao 
- Kỹ năng giao tiếp: có khả năng thuyết trình, nói chuyện trước đám đông. 

VII Vị trí làm việc sau khi tốt 
nghiệp ở các trình độ  

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc tại : 
- Các công ty liên doanh và tư nhân về sản xuất nông nghiệp, các tổ chức Khuyến nông, 
- Chi cục bảo vệ thực vật, Viện nghiên cứu khoa học nông nghiệp 
- Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn. 
- Có thể làm cán bộ giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên 
nghiệp về đào tạo ngành nông nghiệp. 

                                                                                                    
 

  
                                         
 
                                                                                                                                                                                    



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

     
THÔNG BÁO (Biểu mẫu 20) 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Lạc Hồng, năm học 2011-2012 
(Kèm theo Quyết định số 573 /BC/ĐHLH, ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng) 

 
Ngành: CÔNG NGHỆ SINH HỌC (302) 

 
STT Nội dung Hệ đào tạo chính quy 

Đại học Cao đẳng 
I Điều kiện tuyển sinh  Thi khối A và B 

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: 227 phòng. 
- Phòng máy tính: 11 phòng, nối mạng ADSL. 
- Phòng ngoại ngữ: 4 phòng. 
- Phòng thí nghiệm: 42 phòng. 
- Thư viện: 40.636 đầu sách. 
- Các thiết bị đào tạo ngoại ngữ chuyên dùng. 
- Các thiết bị thí nghiệm chuyên dùng. 

III Đội ngũ giảng viên  27 

IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, 
sinh hoạt cho người học 

- Câu lạc bộ hóa học. 
- Câu lạc bộ và Đội nhóm. 
- Câu lạc bộ EVENT STAR. 

V Yêu cầu về thái độ học tập của 
người học  

- Tác phong công nghiệp. 
- Tích cực trong hoạt động nghiên cứu phát triển. 
- Hợp tác, hỗ trợ đồng nghiệp trong mọi hoạt động. 
- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp tốt. 

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

1. Mục tiêu đào tạo 
     Đào tạo kỹ sư Công Nghệ Sinh Học có đạo đức và có năng lực chuyên môn theo chuẩn 
kiến thức và kỹ năng sau: 



2. Kiến thức 
- Hiểu biết những kiến thức căn bản về Chủ nghĩa Mác Lênin, Đường lối của Đảng và 
Cách mạng XHCN; tư tưởng Hồ Chí Minh. 
- Có sức khỏe để học tập, lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng phát 
triển bền vững; 
- Có trình độ tin học tương đương trình độ B. Biết sử dụng các phần mềm Autocad, ... 
- Có trình độ tiếng Anh tương đương 400 điểm TOEIC; 
- Có kiến thức về di truyền, kỹ thuật di truyền, CNSH phân tử, công nghệ tế bào, công nghệ 
vi sinh ứng dụng, công nghệ lên men, CNSH thực vật, CNSH động vật và công nghệ sinh 
học ứng dụng trong sản xuất thực phẩm, dược phẩm, môi trường,... 
3. Kỹ năng  
- Triển khai nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và sản xuất kinh doanh thuộc các lĩnh vực 
nông nghiệp, dược phẩm, thực phẩm, môi trường và tài nguyên. 
- Kỹ năng nghiên cứu: có kỹ năng phân tích, tổng hợp, có phương pháp làm việc khoa học, 
sáng tạo và luôn tiếp cận với công nghệ hiện đại. 
- Kỹ năng làm việc theo nhóm: biết tổ chức sắp xếp công việc một cách khoa học, có thể 
hợp tác làm việc với nhiều người, có trách nhiệm với công việc được giao. 
- Kỹ năng giao tiếp: có khả năng thuyết trình, nói chuyện trước đám đông. 

VII Vị trí làm việc sau khi tốt 
nghiệp ở các trình độ  

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc tại : 
- Các nhà máy, bệnh viện, các phòng thí nghiệm thuộc các viện nghiên cứu. 
- Có thể làm cán bộ giảng dạy trong các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên 
nghiệp về đào tạo ngành Công nghệ Sinh học. 

 
 
                                                                                                       



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

     
THÔNG BÁO (Biểu mẫu 20) 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Lạc Hồng, năm học 2011-2012 
(Kèm theo Quyết định số 573 /BC/ĐHLH, ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng) 

 
Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH – QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP (401) 

 
STT Nội dung Hệ đào tạo chính quy 

Thạc sỹ Đại học Cao đẳng 
I Điều kiện tuyển sinh  - Đối tượng tham gia tuyển sinh có bằng tốt 

nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với 
ngành quản trị kinh doanh 
- Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên hoặc có ít 
nhất 1 năm kinh nghiệm công tác chuyên môn. 
- Có đủ sức khỏe để học tập, nghiên cứu và lao 
động 
- Môn thi tuyển bao gồm: 

+ Anh văn tương đương TOEFL quốc tế 
400. 
+ Toán kinh tế (Xác suất thống kê và Quy 
hoạch tuyến tính). 
+ Quản trị học. 

Thi khối A và D1 

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 máy lạnh. 
- Phòng máy tính: 11 phòng, nối mạng ADSL. 
- Phòng ngoại ngữ: 4 phòng. 
- Phòng thí nghiệm: 42 phòng. 
- Thư viện: hơn 40.636 đầu sách in, ebook và tạp chí. 
- Các thiết bị đào tạo ngoại ngữ chuyên dùng. 
- Các thiết bị thí nghiệm chuyên dùng. 

III Đội ngũ giảng viên  Các cán bộ giảng viên có học hàm, học vị là 70 



giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ; là các nhà khoa 
học có uy tín, nhiều năm công tác trong ngành, 
tham gia giảng dạy, hướng dẫn luận văn thạc 
sĩ, tiến sĩ, có nhiều công trình nghiên cứu khoa 
học cấp nhà nước, cấp bộ. 

Số lượng: 31 
IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh 

hoạt cho người học 
- Câu lạc bộ kinh tế. 
- Câu lạc bộ và Đội nhóm. 
- Câu lạc bộ EVENT STAR. 
- Seminar “Hướng dẫn cách viết bài báo khoa học” 

V Yêu cầu về thái độ học tập của 
người học  

- Tác phong học tập, nghiên cứu và làm việc công nghiệp. 
- Tích cực trong hoạt động nghiên cứu phát triển. 
- Hợp tác, hỗ trợ các học viên khác trong mọi hoạt động. 
- Thái độ và đạo đức công dân tốt. 

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

1. Kiến thức 
- Hiểu biết những kiến thức căn bản về Chủ nghĩa Mác Lênin, Đường lối của Đảng và Cách 
mạng XHCN; tư tưởng Hồ Chí Minh. 
- Hiểu biết về pháp luật và quy định của nhà nước: luật kinh doanh, luật lao động, luật đầu 
tư...để đảm bảo thực hiện các hoạt động  kinh doanh theo quản lý của nhà nước 
- Có sức khỏe để học tập, lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng phát triển 
bền vững. 
- Có kiến thức cơ bản về toán học ứng dụng như xác suất thống kê, qui hoạch toán học vào 
quản lý kinh tế, đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn và khả năng học tập ở 
trình độ cao hơn. 
- Có kiến thức về kinh tế học, nắm vững nội dung kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô để vận dụng vào 
các lĩnh vực quản trị công ty. 
- Có trình độ tin học tương đương trình độ B; sử dụng tốt một số phần mềm phân tích và quản 
lý như SPSS, EVIEW… 
- Có trình độ tiếng Anh tương đương chuẩn B1 khung châu Âu; có khả năng giao tiếp tiếng 
Anh trong công việc, học tập và nghiên cứu. 
- Có kiến thức về quản trị nhân sự; quản trị sản xuất; quản trị công nghệ; quản trị chất lượng; 
quản trị dự án… 



- Có kiến thức về các qui trình quản lý kinh tế như kế toán, tài chính, ngân hàng, các chính sách 
và chế độ liên quan đến lĩnh vực công nghiệp. 
2. Kỹ năng 
- Hoạch định nguồn nhân lực, tuyển dụng, đào tạo và đánh giá nhân viên theo cách chuyên 
nghiệp và hiện đại. 
- Tổ chức và kiểm soát trong sản xuất từ việc thiết kế sản phẩm đến bố trí mặt bằng, hoạch định 
nhu cầu nguyên vật liệu, điều độ sản xuất và quản lý hàng tồn kho. 
- Xây dựng hệ thống sản xuất của doanh nghiệp có độ linh hoạt cao. Kiểm soát và đánh giá chất 
lượng các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất và đầu ra của sản phẩm đảm bảo theo yêu cầu 
khách hàng. 
- Thẩm định, phân tích và lựa chọn dự án, hoạch định và lập tiến độ dự án, giám sát và kiểm 
soát dự án. 
- Phối hợp với các bộ phận một cách hiệu quả trong quản lý điều hành các hoạt động sản xuất. 
- Hoạch định, tổ chức triển khai cũng như kiểm soát chiến lược cho một công ty; có khả năng 
phân tích, chọn lọc và đưa ra các quyết định mang tính chiến lược cho hoạt động công ty. 

VII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 
ở các trình độ  

Học viên tốt nghiệp có khả năng làm việc tại : 
- Các công ty sản xuất kinh doanh trong nước cũng như nước ngoài tại phòng nhân sự, phòng 
quản trị sản xuất, phòng kinh doanh, phòng tiếp thị và quảng cáo ở tất cả các loại hình công ty 
và các tổ chức khác, với vai trò là người thực hiện trực tiếp hay người điều hành và quản lý. 
- Các Ban Quản lý Dự án, Ban Quản lý Khu Công nghiệp, các Sở, Ban, Ngành trong quản lý 
nhà nước. 
- Các tổ chức, loại hình kinh doanh khác. 

 
                                                                                                       



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

    THÔNG BÁO (Biểu mẫu 20) 
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Lạc Hồng, năm học 2011-2012 

(Kèm theo Quyết định số 573 /BC/ĐHLH, ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng) 
 

Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH – QUẢN TRỊ DU LỊCH – KHÁCH SẠN (401) 
 

STT Nội dung Hệ đào tạo chính quy 
Đại học Cao đẳng 

I Điều kiện tuyển sinh  Thi khối A và D1 
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: 227 phòng. 
- Phòng máy tính: 11 phòng, nối mạng ADSL. 
- Phòng ngoại ngữ: 4 phòng. 
- Phòng thí nghiệm: 42 phòng. 
- Thư viện: 40.636 đầu sách. 
- Các thiết bị đào tạo ngoại ngữ chuyên dùng. 
- Các thiết bị thí nghiệm chuyên dùng. 

III Đội ngũ giảng viên  70 
IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 
- Câu lạc bộ Kinh tế. 
- Câu lạc bộ và Đội nhóm. 
- Câu lạc bộ EVENT STAR. 

V Yêu cầu về thái độ học tập 
của người học  

- Tác phong công nghiệp. 
- Tích cực trong hoạt động nghiên cứu phát triển. 
- Hợp tác, hỗ trợ đồng nghiệp trong mọi hoạt động. 
- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp tốt. 
- Tinh thần phục vụ khách, trung thực, lịch sự, tế nhị, hòa đồng 

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

- Hiểu biết những kiến thức căn bản về Chủ nghĩa Mác Lênin, Đường lối của Đảng và Cách 
mạng XHCN; tư tưởng Hồ Chí Minh. 
- Có sức khỏe để học tập, lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng phát 
triển bền vững; 
- Có kiến thức cơ bản về toán học ứng dụng như xác suất thống kê, qui hoạch toán học, kỹ 
thuật công nghệ về: kỹ thuật điện, điện tử, cơ khí…và quản lý kinh tế- kỹ thuật, đáp ứng cho 



việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn; 
- Có kiến thức về kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô vận dụng được trong các hoạt động liên quan 
đến quản trị du lịch, nhà hàng. 
- Có trình độ tin học tương ứng trình độ B; sử dụng tốt một số phần mềm phân tích và quản lý 
như SPSS, EVIEW… 
- Có trình độ tiếng Anh tương đương 400 điểm TOEIC; có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong 
công việc, học tập và nghiên cứu; 
- Có kiến thức về văn hóa dân tộc, đặc trưng văn hóa Việt Nam. 
- Có kiến thức về quản trị nhân sự; quản trị nhà hàng – khách sạn; quản trị tour; quản trị chất 
lượng; thiết kế tour, giám sát hoạt động kinh doanh nhà hàng – khách sạn, … 
- Kiến thức về quy trình phục vụ lưu trú, quản trị dịch vụ lưu trú (giới thiệu về bộ phận phục 
vụ buồng; các loại trang thiết bị, dụng cụ; vệ sinh các loại phòng ngủ và phòng tắm; vệ sinh 
khu vực công cộng; phục vụ ăn, uống tại phòng; tổ chức ca làm việc; giải quyết phàn nàn …) 
và mối quan hệ của bộ phận buồng với các bộ phận khác. 
- Kiến thức về quy trình nghiệp vụ hướng dẫn du lịch (tổ chức và thực hiện chương trình du 
lịch, các phương pháp hướng dẫn tham quan tại điểm du lịch, giải quyết phàn nàn …) 
- Kiến thức cơ bản về tổng quan du lịch, tâm lý khách du lịch, kỹ năng giao tiếp, marketing du 
lịch, địa lý du lịch, lịch sử văn hóa … 
- Kiến thức về thị hiếu, nhu cầu khách hàng, tài nguyên du lịch, dịch vụ liên quan như lưu trú, 
ăn uống, vận chuyển, các dịch vụ bổ sung, cách bố trí các điểm tham quan trong chương trình 
du lịch sao cho phù hợp với tình hình thực tế về điều kiện tài chính, thời gian, thời tiết, sức 
khỏe của du khách. 
- Kiến thức về quan hệ với các nhà cung cấp dịch vụ, quy trình điều hành chương trình du lịch 
(tour itinerary), phương pháp tính giá, soạn thảo hợp đồng, tổ chức thực hiện và xử lý tình 
huống nghiệp vụ trong hoạt hướng dẫn khách du lịch. 
- Hiểu biết về ý nghĩa quan trọng của thông tin tuyên truyền quảng bá, tiếp thị, phân tích thông 
tin nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh, bán chương trình du lịch. 
2. Kỹ năng. 
- Quản lý và điều hành được hoạt động của nhà hàng – khách sạn. 
- Hoạch định nguồn nhân lực, tuyển dụng, đào tạo và đánh giá nhân viên theo cách chuyên 
nghiệp và hiện đại; 
- Tổ chức và kiểm soát trong các tour từ việc thiết kế tour đến bố trí nhân sự, hoạch định nhu 
cầu khách hàng, điều độ và quản lý tour; 
- Thẩm định, phân tích và lựa chọn dự án, hoạch định và lập tiến độ dự án, giám sát và kiểm 



soát dự án; 
- Phối hợp với các bộ phận một cách hiệu quả trong quản lý điều hành các hoạt động kinh 
doanh nhà hàng – khách sạn – du lịch. 
- Có khả năng đảm nhiệm vị trí quản trị dịch vụ lưu trú, thực hiện quy trình phục vụ lưu trú và 
tổ chức điều hành một ca làm việc thuần thục, xử lý tình huống nghiệp vụ trong quản trị lưu 
trú. 
- Có khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ theo yêu cầu ở vị trí công việc. 
- Có khả năng đảm nhiệm vai trò của hướng dẫn viên du lịch (nội địa). 
- Có khả năng thiết kế xây dựng chương trình du lịch, xác định giá bán, quảng cáo, tiếp thị sản 
phẩm, soạn thảo hợp đồng kinh tế, tổ chức điều hành thực hiện chương trình du lịch, kỹ năng 
thuyết trình và xử lý một số tình huống cơ bản về nghiệp vụ hướng dẫn du lịch. 

VII Vị trí làm việc sau khi tốt 
nghiệp ở các trình độ  

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc tại : 
- Có khả năng làm việc tại các công ty Du lịch, các cơ sở lưu trú, hãng lữ hành, đại lý lữ hành, 
văn phòng du lịch, nhà hàng, khách sạn và những cơ sở dịch vụ khác liên quan đến hoạt động 
dịch vụ với vai trò là người thực hiện trực tiếp hay người điều hành và quản lý. 
- Các cơ sở nghiên cứu và đào tạo liên quan đến lĩnh vực Du lịch. 
- Thành lập các doanh nghiệp tư nhân về du lịch (khách sạn, nhà hàng, công ty du lịch lữ 
hành), do đã được trang bị các kiến thức cần thiết về quản lý kinh tế, quản lý doanh nghiệp và 
về pháp luật. 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

     
THÔNG BÁO (Biểu mẫu 20) 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Lạc Hồng, năm học 2011-2012 
(Kèm theo Quyết định số 573 /BC/ĐHLH, ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng) 

 
Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH – LUẬT KINH TẾ (401) 

 
STT Nội dung Hệ đào tạo chính quy 

Đại học Cao đẳng 
I Điều kiện tuyển sinh  Thi khối A và D1 

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: 227 phòng. 
- Phòng máy tính: 11 phòng, nối mạng ADSL. 
- Phòng ngoại ngữ: 4 phòng. 
- Phòng thí nghiệm: 42 phòng. 
- Thư viện: 40.636 đầu sách. 
- Các thiết bị đào tạo ngoại ngữ chuyên dùng. 
- Các thiết bị thí nghiệm chuyên dùng. 

III Đội ngũ giảng viên  70 

IV Các hoạt động hỗ trợ 
học tập, sinh hoạt cho 
người học 

- Câu lạc bộ Kinh tế. 
- Câu lạc bộ và Đội nhóm. 
- Câu lạc bộ EVENT STAR. 

V Yêu cầu về thái độ 
học tập của người học  

- Tác phong công nghiệp. 
- Tích cực trong hoạt động nghiên cứu phát triển. 
- Hợp tác, hỗ trợ đồng nghiệp trong mọi hoạt động. 
- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp tốt. 

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

- Hiểu biết những kiến thức căn bản về Chủ nghĩa Mác Lênin, Đường lối của Đảng và Cách mạng XHCN; 
tư tưởng Hồ Chí Minh. 
- Có sức khỏe để học tập, lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng phát triển bền vững; 
- Có kiến thức cơ bản về toán học ứng dụng như xác suất thống kê, qui hoạch toán học đáp ứng cho việc 
tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn; 
- Có kiến thức về kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô vận dụng đưa vào hoạt động lập pháp, hành pháp của quốc 



gia. 
- Có trình độ tin học tương ứng trình độ B; sử dụng tốt một số phần mềm phân tích và quản lý như SPSS, 
EVIEW… 
- Có trình độ tiếng Anh tương đương 400 điểm TOEIC; có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong công việc, 
học tập và nghiên cứu; 
- Có kiến thức về hệ thống luật Việt Nam, hệ thống luật quốc tế, hiểu về mối quan hệ luật pháp Việt Nam 
và thế giới; 
- Có kiến thức về luật kinh doanh, luật tài chính, luật dân sự, luật môi trường, luật đất đai, công pháp và tư 
pháp quốc tế; 
- Có kiến thức về quản trị nhân sự; quản trị chất lượng; quản trị dự án… 
- Có kiến thức cơ bản về các qui trình quản lý kinh tế như kế toán, tài chính, ngân hàng, các chính sách và 
chế độ liên quan đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh; 
2. Kỹ năng 
- Nắm vững luật pháp, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty trong khuôn khổ pháp lý một 
cách chuyên nghiệp. 
- Hoạch định nguồn nhân lực, tuyển dụng, đào tạo và đánh giá nhân viên theo cách chuyên nghiệp và hiện 
đại; 
- Tổ chức và kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp từ sản xuất đến kinh doanh. 
- Xây dựng hệ thống luật của doanh nghiệp có độ linh hoạt cao. Kiểm soát và đánh giá hoạt động của doanh 
nghiệp theo tiêu chuẩn luật pháp. 
- Thẩm định, phân tích và lựa chọn dự án, hoạch định và lập tiến độ dự án, giám sát và kiểm soát dự án. 
- Phối hợp qui phạm luật một cách hiệu quả trong quản lý điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh. 
- Hoạch định, tổ chức triển khai cũng như kiểm soát chiến lược cho một công ty; có khả năng phân tích 
nhận dạng và đưa ra các quyết định mang tính chiến lược. 

VII Vị trí làm việc sau 
khi tốt nghiệp ở các 
trình độ  

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc tại : 
- Ban Quản lý Dự án và các Khu Công nghiệp và khu chế xuất 
- Phòng quản trị sản xuất, Phòng kinh doanh, Phòng tiếp thị và quảng cáo ở tất cả các loại hình công ty và 
các tổ chức khác, với vai trò là người thực hiện trực tiếp hay người điều hành và quản lý. 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

     
THÔNG BÁO (Biểu mẫu 20) 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Lạc Hồng, năm học 2011-2012 
(Kèm theo Quyết định số 573 /BC/ĐHLH, ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng) 

 
Ngành: TÀI  CHÍNH  NGÂN HÀNG (402) 

 
STT Nội dung Hệ đào tạo chính quy 

Đại học Cao đẳng 
I Điều kiện tuyển sinh  Thi khối A và D1 

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: 227 phòng. 
- Phòng máy tính: 11 phòng, nối mạng ADSL. 
- Phòng ngoại ngữ: 4 phòng. 
- Phòng thí nghiệm: 42 phòng. 
- Thư viện: 40.636 đầu sách. 
- Các thiết bị đào tạo ngoại ngữ chuyên dùng. 
- Các thiết bị thí nghiệm chuyên dùng. 

III Đội ngũ giảng viên  20 

IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, 
sinh hoạt cho người học 

- Câu lạc bộ và Đội nhóm. 
- Câu lạc bộ EVENT STAR. 
- Cuộc thi hàng năm “Sinh viên với nhà đầu tư chứng khoán” 

V Yêu cầu về thái độ học tập của 
người học  

- Tác phong công nghiệp. 
- Tích cực trong hoạt động nghiên cứu phát triển. 
- Hợp tác, hỗ trợ đồng nghiệp trong mọi hoạt động. 
- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp tốt. 

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

1. Kiến thức 
- Hiểu biết những kiến thức căn bản về Chủ nghĩa Mác Lênin, Đường lối của Đảng và 
Cách mạng XHCN; tư tưởng Hồ Chí Minh. 
- Có sức khỏe để học tập, lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng phát 
triển bền vững. 



- Có kiến thức nền tảng về các lĩnh vực ứng dụng cơ bản như: thống kê - toán, xác suất, 
quy hoạch tuyến tính, ... để đáp ứng khả năng tiếp nhận các kiến thức cao hơn; 
- Kiến thức cơ sở về các lĩnh vực kinh tế xã hội và ngành Kinh tế như: tài chính tiền tệ, 
nguyên lý kế toán, thuế, tài chính doanh nghiệp. 
- Có kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành kế toán tài chính như: các chính sách, chế độ 
kế toán và quản lý nhà nước về kinh tế. 
- Có khả năng cơ bản về tổ chức cơ sở dữ liệu và thiết lập dữ liệu kế toán. 
- Có kiến thức bổ trợ về trình độ ngoại ngữ tương đương 400 điểm TOEIC có khả năng 
giao tiếp trong học tập, nghiên cứu và công việc; trình độ Tin học tương đương trình độ B. 
2. Kỹ năng 
- Soạn thảo văn bản, đàm phán, diễn thuyết và ứng xử giao tiếp. 
- Phân tích thị trường tài chính; thị trường vốn, khảo sát, nghiên cứu thị trường để hoạch 
định, tổ chức, thực hiện và kiểm tra. 
- Thiết lập, thẩm định và quản lý dự án đầu tư tài chính. 
- Phân tích, đánh giá số liệu và tham mưu về lĩnh vực tài chính ngân hàng cho Ban lãnh đạo 
doanh nghiệp; các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức kinh tế xã hội khác. 

VII Vị trí làm việc sau khi tốt 
nghiệp ở các trình độ  

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc: 
- Chuyên viên quản lý tài chính ở các Ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty 
bảo hiểm, công ty chứng khoán, các quỹ đầu tư hoặc ở các doanh nghiệp trong và ngoài 
nước; hoặc ở các cơ quản quản lý nhà nước như các Sở, Ban, Ngành cấp Tỉnh, Huyện và 
cấp Bộ. 
- Công tác giảng dạy chuyên ngành Tài Chính – Ngân hàng trong các trường Đại học, Cao 
đẳng và Trung cấp. 

                                                                                                     
  



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

     
THÔNG BÁO (Biểu mẫu 20) 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Lạc Hồng, năm học 2011-2012 
(Kèm theo Quyết định số 573 /BC/ĐHLH, ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng) 

 
Ngành: KẾ TOÁN KIỂM TOÁN (403) 

 
STT Nội dung Hệ đào tạo chính quy 

Đại học Cao đẳng 
I Điều kiện tuyển sinh  Thi khối A và D1 

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: 227 phòng. 
- Phòng máy tính: 11 phòng, nối mạng ADSL. 
- Phòng ngoại ngữ: 4 phòng. 
- Phòng thí nghiệm: 42 phòng. 
- Thư viện: 40.636 đầu sách. 
- Các thiết bị đào tạo ngoại ngữ chuyên dùng. 
- Các thiết bị thí nghiệm chuyên dùng. 

III Đội ngũ giảng viên  22 

IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, 
sinh hoạt cho người học 

- Câu lạc bộ và Đội nhóm 
- Câu lạc bộ EVENT STAR 
- Cuộc thi hàng năm “Kế toán viên chuyên nghiệp” 

V Yêu cầu về thái độ học tập của 
người học  

- Tác phong công nghiệp. 
- Tích cực trong hoạt động nghiên cứu phát triển. 
- Hợp tác, hỗ trợ đồng nghiệp trong mọi hoạt động. 
- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp tốt. 

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

1. Kiến thức 
- Hiểu biết những kiến thức căn bản về Chủ nghĩa Mác Lênin, Đường lối của Đảng và 
Cách mạng XHCN; tư tưởng Hồ Chí Minh. 
- Có sức khỏe để học tập, lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng phát 
triển bền vững. 



- Có kiến thức nền tảng về các lĩnh vực ứng dụng cơ bản như: thống kê - toán, xác suất, 
quy hoạch tuyến tính, ... để đáp ứng khả năng tiếp nhận các kiến thức cao hơn. 
- Kiến thức cơ sở về các lĩnh vực kinh tế xã hội và ngành Kinh tế như: tài chính tiền tệ, 
nguyên lý kế toán, thuế, tài chính doanh nghiệp. 
- Có kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành kế toán tài chính như: các chính sách, chế độ 
kế toán và quản lý nhà nước về kinh tế. 
- Có khả năng cơ bản về tổ chức cơ sở dữ liệu và thiết lập dữ liệu kế toán. 
- Có kiến thức bổ trợ về trình độ ngoại ngữ tương đương 400 điểm TOEIC có khả năng 
giao tiếp trong học tập, nghiên cứu và công việc; trình độ tin học tương đương trình độ B; 
sử dụng một số phần mềm chuyên ngành kế toán FAST, MISA, .... 
2. Kỹ năng 
- Soạn thảo văn bản, đàm phán, diễn thuyết và ứng xử giao tiếp. 
- Thành thạo việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin kế toán. 
- Tổ chức, thiết lập, triển khai, thực hiện và vận dụng chế độ kế toán thộng qua việc vận 
dụng hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống sổ sách kế toán, hệ 
thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp. 
- Lập và phân tích báo cáo tài chính, lập các quyết toán thuế. 
- Cập nhật, xử lý, phân tích, đánh giá số liệu và tham mưu về lĩnh vực kinh tế như: kế toán, 
kiểm toán, tài chính ngân hàng cho Ban lãnh đạo doanh nghiệp; các cơ quan quản lý nhà 
nước và các tổ chức kinh tế xã hội khác. 

VII Vị trí làm việc sau khi tốt 
nghiệp ở các trình độ  

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc: 
- Liên quan đến kế toán, tài chính, kinh doanh, kiểm toán tại các doanh nghiệp, ngân hàng, 
các cơ quan hành chính sự nghiệp và các tổ chức xã hội với các chức danh kế toán viên, kế 
toán trưởng, kiểm toán viên nội bộ. 
- Công tác giảng dạy tại các trường Đại học (phải bổ sung các chứng chỉ nghiệp vụ sư 
phạm và lý luận giảng dạy Sau đại học). 

         



   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

     
THÔNG BÁO (Biểu mẫu 20) 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Lạc Hồng, năm học 2011-2012 
(Kèm theo Quyết định số 573 /BC/ĐHLH, ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng) 

 
Ngành: KINH TẾ HỌC NGOẠI THƯƠNG (404) 

 
STT Nội dung Hệ đào tạo chính quy 

Đại học Cao đẳng 
I Điều kiện tuyển sinh  Thi khối A và D1 

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: 227 phòng. 
- Phòng máy tính: 11 phòng, nối mạng ADSL. 
- Phòng ngoại ngữ: 4 phòng. 
- Phòng thí nghiệm: 42 phòng. 
- Thư viện: 40.636 đầu sách. 
- Các thiết bị đào tạo ngoại ngữ chuyên dùng. 
- Các thiết bị thí nghiệm chuyên dùng. 

III Đội ngũ giảng viên  70 

IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh 
hoạt cho người học 

- Câu lạc bộ Kinh tế. 
- Câu lạc bộ và Đội nhóm. 
- Câu lạc bộ EVENT STAR. 

V Yêu cầu về thái độ học tập của 
người học  

- Tác phong công nghiệp. 
- Tích cực trong hoạt động nghiên cứu phát triển. 
- Hợp tác, hỗ trợ đồng nghiệp trong mọi hoạt động. 
- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp tốt. 

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

1. Kiến thức 
- Hiểu biết những kiến thức căn bản về Chủ nghĩa Mác Lênin, Đường lối của Đảng và 
Cách mạng XHCN; tư tưởng Hồ Chí Minh. 
- Có sức khỏe để học tập, lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng 



phát triển bền vững. 
- Có kiến thức nền tảng về các lĩnh vực ứng dụng cơ bản như: thống kê - toán, xác 
suất, quy hoạch tuyến tính, ... để đáp ứng khả năng tiếp nhận các kiến thức cao hơn. 
- Kiến thức cơ sở về các lĩnh vực kinh tế xã hội và ngành Kinh tế như: tài chính tiền 
tệ, nguyên lý kế toán, thuế, tài chính doanh nghiệp. 
- Có kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành kế toán tài chính như: các chính sách, chế 
độ kế toán và quản lý nhà nước về kinh tế. 
- Có khả năng cơ bản về tổ chức cơ sở dữ liệu và thiết lập dữ liệu kế toán. 
- Có kiến thức bổ trợ về trình độ ngoại ngữ tương đương 400 điểm TOEIC có khả 
năng giao tiếp trong học tập, nghiên cứu và công việc; trình độ tin học tương đương 
trình độ B; sử dụng một số phần mềm chuyên ngành kế toán FAST, MISA, .... 

VII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở 
các trình độ  

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc: 
- Liên quan đến kế toán, tài chính, kinh doanh, kiểm toán tại các doanh nghiệp, ngân 
hàng, các cơ quan hành chính sự nghiệp và các tổ chức xã hội với các chức danh kế 
toán viên, kế toán trưởng, kiểm toán viên nội bộ. 
- Công tác giảng dạy tại các trường Đại học (phải bổ sung các chứng chỉ nghiệp vụ sư 
phạm và lý luận giảng dạy Sau đại học). 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

     
THÔNG BÁO (Biểu mẫu 20) 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Lạc Hồng, năm học 2011-2012 
(Kèm theo Quyết định số 573 /BC/ĐHLH, ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng) 

 
Ngành: ĐÔNG PHƯƠNG HỌC – NHẬT BẢN HỌC (600) 

 
STT Nội dung Hệ đào tạo chính quy 

Đại học Cao đẳng 
I Điều kiện tuyển sinh  Thi khối C và D1 

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: 227 phòng. 
- Phòng máy tính: 11 phòng, nối mạng ADSL. 
- Phòng ngoại ngữ: 4 phòng. 
- Phòng thí nghiệm: 42 phòng. 
- Thư viện: 40.636 đầu sách. 
- Các thiết bị đào tạo ngoại ngữ chuyên dùng. 
- Các thiết bị thí nghiệm chuyên dùng. 

III Đội ngũ giảng viên  35 

IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, 
sinh hoạt cho người học 

- Câu lạc bộ và Đội nhóm. 
- Câu lạc bộ EVENT STAR. 
- Câu lạc bộ Tiếng Nhật. 

V Yêu cầu về thái độ học tập của 
người học  

- Tác phong công nghiệp. 
- Tích cực trong hoạt động nghiên cứu phát triển. 
- Hợp tác, hỗ trợ đồng nghiệp trong mọi hoạt động. 
- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp tốt. 

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

1. Kiến thức 
- Hiểu biết những kiến thức căn bản về Chủ nghĩa Mác Lênin, Đường lối của Đảng và 
Cách mạng XHCN; tư tưởng Hồ Chí Minh. 
- Có sức khỏe để học tập, lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng 



phát triển bền vững; 
- Nắm được kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với 
chuyên ngành đào tạo – Trung Quốc  học. 
- Có trình độ A tin học . 
- Có trình độ ngoại ngữ  - tiếng Nhật (trình độ Nikyu - cấp 2).  
- Có kiến thức về văn học, địa lý và lịch sử Nhật Bản. 
- Có kiến thức về văn hóa xã hội Nhật Bản. 
- Có hiểu biết về nền kinh tế và các lĩnh vực khoa học kỹ thuật Nhật Bản. 
- Có kiến thức về chính trị và các chính sách đối ngoại Nhật Bản.   
- Có kiến thức về tiếng Nhật hiện đại dùng trong giao tiếp và biên - phiên dịch các văn 
bản tiếng Nhật hiện đại. 
- Có kiến thức về văn phạm và từ vựng để tham dự kỳ thi năng lực tiếng Nhật. 
2. Kỹ năng 
- Có kỹ năng nghe hiểu, nói khi giao tiếp với người Nhật Bản. 
- Có kỹ năng đọc hiểu và phát âm chuẩn tiếng Nhật. 
- Có kỹ năng viết đúng cấu trúc ngữ pháp để soạn thảo các loại văn bản tiếng Nhật – 
tiếng Việt. 
- Có kỹ năng biên - phiên dịch các loại văn bản tiếng Nhật và tiếng Việt. 

VII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp 
ở các trình độ  

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc tại : 
- Các cơ quan văn hoá, giáo dục, du lịch, các xí nghiệp liên doanh với Nhật Bản  hay 
giảng dạy ở các trường Đại học, các Trung tâm tiếng Nhật. 
- Thư ký văn phòng, biên – phiên dịch, nhân viên quản lý. 

                                                                                                    
   



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

     
THÔNG BÁO (Biểu mẫu 20) 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Lạc Hồng, năm học 2011-2012 
(Kèm theo Quyết định số 573 /BC/ĐHLH, ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng) 

 
Ngành: ĐÔNG PHƯƠNG HỌC – TRUNG QUỐC HỌC (600) 

 
STT Nội dung Hệ đào tạo chính quy 

Đại học Cao đẳng 
I Điều kiện tuyển sinh  Thi khối C và D1 

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: 227 phòng. 
- Phòng máy tính: 11 phòng, nối mạng ADSL. 
- Phòng ngoại ngữ: 4 phòng. 
- Phòng thí nghiệm: 42 phòng. 
- Thư viện: 40.636 đầu sách. 
- Các thiết bị đào tạo ngoại ngữ chuyên dùng. 
- Các thiết bị thí nghiệm chuyên dùng. 

III Đội ngũ giảng viên  35 

IV Các hoạt động hỗ trợ học 
tập, sinh hoạt cho người học 

- Câu lạc bộ và Đội nhóm. 
- Câu lạc bộ EVENT STAR. 
- Câu lạc bộ Tiếng Trung. 

V Yêu cầu về thái độ học tập 
của người học  

- Tác phong công nghiệp. 
- Tích cực trong hoạt động nghiên cứu phát triển. 
- Hợp tác, hỗ trợ đồng nghiệp trong mọi hoạt động. 
- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp tốt. 

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

1. Kiến thức 
- Hiểu biết những kiến thức căn bản về Chủ nghĩa Mác Lênin, Đường lối của Đảng và Cách 
mạng XHCN; tư tưởng Hồ Chí Minh. 



- Có sức khỏe để học tập, lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng phát 
triển bền vững. 
- Nắm được kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên 
ngành đào tạo – Trung Quốc  học. 
- Có trình độ A tin học. 
- Có trình độ ngoại ngữ  - tiếng Trung (tương đương HSK - cấp 6). 
- Có kiến thức về văn học, địa lý và lịch sử, xã hội Trung Quốc. 
- Có hiểu biết về nền kinh tế và các lĩnh vực khoa học kỹ thuật Trung Quốc. 
- Có kiến thức về chính trị và các chính sách đối ngoại Trung Quốc.   
- Có kiến thức về tiếng Trung hiện đại dùng trong giao tiếp và biên - phiên dịch các văn bản 
tiếng Trung hiện đại. 
- Có kiến thức về văn phạm và từ vựng để tham dự kỳ thi Hán ngữ quốc tế HSK. 
- Có kiến thức về văn tự Hán cổ của người Trung Quốc để hiểu và dịch các văn bản Hán cổ 
Trung Quốc. 
2.  Kỹ Năng 
- Có kỹ năng nghe hiểu, nói khi giao tiếp với người Trung Quốc. 
- Có kỹ năng đọc hiểu và phát âm chuẩn tiếng Trung. 
- Có kỹ năng viết đúng cấu trúc ngữ pháp để soạn thảo các loại văn bản tiếng Trung – tiếng 
Việt. 
- Có kỹ năng biên - phiên dịch các loại văn bản tiếng Trung và tiếng Việt. 

VII Vị trí làm việc sau khi tốt 
nghiệp ở các trình độ  

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc tại :  
- Các cơ quan văn hoá, giáo dục, du lịch, các xí nghiệp liên doanh với Trung Quốc hay giảng 
dạy ở các trường Đại học, các Trung tâm tiếng Trung. 
- Thư ký văn phòng, biên – phiên dịch, nhân viên quản lý. 

                                                                                                       



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

     
THÔNG BÁO (Biểu mẫu 20) 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Lạc Hồng, năm học 2011-2012 
(Kèm theo Quyết định số 573 /BC/ĐHLH, ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng) 

 
Ngành: ĐÔNG PHƯƠNG HỌC – HÀN QUỐC HỌC (600) 

 
STT Nội dung Hệ đào tạo chính quy 

Đại học Cao đẳng 
I Điều kiện tuyển sinh  Thi khối C và D1 

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: 227 phòng. 
- Phòng máy tính: 11 phòng, nối mạng ADSL. 
- Phòng ngoại ngữ: 4 phòng. 
- Phòng thí nghiệm: 42 phòng. 
- Thư viện: 40.636 đầu sách. 
- Các thiết bị đào tạo ngoại ngữ chuyên dùng. 
- Các thiết bị thí nghiệm chuyên dùng. 

III Đội ngũ giảng viên  35 

IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, 
sinh hoạt cho người học 

- Câu lạc bộ và Đội nhóm. 
- Câu lạc bộ EVENT STAR. 
- Câu lạc bộ Tiếng Hàn. 

V Yêu cầu về thái độ học tập của 
người học  

- Tác phong công nghiệp. 
- Tích cực trong hoạt động nghiên cứu phát triển. 
- Hợp tác, hỗ trợ đồng nghiệp trong mọi hoạt động. 
- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp tốt. 

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

1. Kiến thức 
- Hiểu biết những kiến thức căn bản về Chủ nghĩa Mác Lênin, Đường lối của Đảng và 
Cách mạng XHCN; tư tưởng Hồ Chí Minh. 



- Có sức khỏe để học tập, lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng phát 
triển bền vững; 
- Nắm được kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với 
chuyên ngành đào tạo – Hàn Quốc học. 
- Có trình độ A tin học. 
- Có trình độ ngoại ngữ  - tiếng Hàn (tương đương cấp 4 TOPIK)  
- Có kiến thức về văn học, địa lý và lịch sử, văn hóa Hàn Quốc. 
- Có hiểu biết về nền kinh tế và các lĩnh vực khoa học kỹ thuật Hàn Quốc. 
- Có hiểu biết về chính trị và các chính sách đối ngoại Hàn Quốc. 
- Có kiến thức về tiếng Hàn hiện đại dùng trong giao tiếp và biên - phiên dịch các văn bản 
tiếng Hàn hiện đại. 
- Có kiến thức về văn phạm và từ vựng để tham dự kỳ thi năng lực tiếng Hàn Quốc tế - 
TOPIK. 
2.  Kỹ năng 
- Có kỹ năng nghe hiểu, nói khi giao tiếp với người Hàn Quốc. 
- Có kỹ năng đọc hiểu và phát âm chuẩn tiếng Hàn. 
- Có kỹ năng viết đúng cấu trúc ngữ pháp để soạn thảo các loại văn bản tiếng Hàn – tiếng 
Việt. 
- Có kỹ năng biên - phiên dịch các loại văn bản tiếng Hàn và tiếng Việt. 

VII Vị trí làm việc sau khi tốt 
nghiệp ở các trình độ  

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc tại : 
- Các cơ quan văn hoá, giáo dục, du lịch, các xí nghiệp liên doanh với Hàn Quốc hay giảng 
dạy ở các trường Đại học, các trung tâm tiếng Hàn. 
- Thư ký văn phòng, biên – phiên dịch, nhân viên quản lý. 

 
                                                                                                       



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

     
THÔNG BÁO (Biểu mẫu 20) 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Lạc Hồng, năm học 2011-2012 
(Kèm theo Quyết định số 573 /BC/ĐHLH, ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng) 

 
Ngành: VIỆT NAM HỌC – HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH (601) 

 
STT Nội dung Hệ đào tạo chính quy 

Đại học Cao đẳng 
I Điều kiện tuyển sinh  Thi khối C và D1 

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: 227 phòng 
- Phòng máy tính: 11 phòng, nối mạng ADSL. 
- Phòng ngoại ngữ: 4 phòng 
- Phòng thí nghiệm: 42 phòng 
- Thư viện: 40.636 đầu sách. 
- Các thiết bị đào tạo ngoại ngữ chuyên dùng. 
- Các thiết bị thí nghiệm chuyên dùng. 

III Đội ngũ giảng viên  35 

IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, 
sinh hoạt cho người học 

- Câu lạc bộ và Đội nhóm 
- Câu lạc bộ EVENT STAR 

V Yêu cầu về thái độ học tập của 
người học  

- Tác phong công nghiệp. 
- Tích cực trong hoạt động nghiên cứu phát triển. 
- Hợp tác, hỗ trợ đồng nghiệp trong mọi hoạt động. 
- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp tốt. 

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

1. Kiến thức 
- Hiểu biết những kiến thức căn bản về Chủ nghĩa Mác Lênin, Đường lối của Đảng và 
Cách mạng XHCN; tư tưởng Hồ Chí Minh. 



- Có sức khỏe để học tập, lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng phát 
triển bền vững. 
Nắm được kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với 
chuyên ngành được đào tạo – Việt Nam học. 
- Có trình độ Atin học. 
- Có trình độ ngoại ngữ - tiếng Anh (tương đương 400 điểm TOEIC). 
- Có kiến thức cơ bản - lý thuyết về: địa lý, lịch sử, văn hoá các dân tộc, vùng miền trên đất 
nước Việt Nam. 
- Có kiến thức chuyên môn - thực tiễn về: hướng dẫn, thiết kế, điều hành tour du lịch. 
- Có kiến thức ngoại ngữ - tiếng Anh chuyên ngành du lịch . 
2. Kỹ năng 
- Có các kỹ năng điều hành tour du lịch trên cương vị là một hướng dẫn viên du lịch. 
- Có các kỹ năng xây dựng, thiết kế tour du lịch theo yêu cầu của khách hàng trong từng 
thời điểm nhất định. 
- Có các kỹ năng xử lý linh hoạt các tình huống xảy ra trong tour du lịch. 

VII Vị trí làm việc sau khi tốt 
nghiệp ở các trình độ  

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc: 
- Công tác quản lý: thiết kế và điều hành các tour du lịch. 
- Hướng dẫn viên du lịch tại các công ty du lịch trong nước. 

 
                                                                                                       



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

     
THÔNG BÁO (Biểu mẫu 20) 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Lạc Hồng, năm học 2011-2012 
(Kèm theo Quyết định số 573 /BC/ĐHLH, ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng) 

 
Ngành: NGỮ VĂN ANH (701) 

 
STT Nội dung Hệ đào tạo chính quy 

Đại học Cao đẳng 
I Điều kiện tuyển sinh  Thi khối D1 

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: 227 phòng. 
- Phòng máy tính: 11 phòng, nối mạng ADSL. 
- Phòng ngoại ngữ: 4 phòng. 
- Phòng thí nghiệm: 42 phòng. 
- Thư viện: 40.636 đầu sách. 
- Các thiết bị đào tạo ngoại ngữ chuyên dùng. 
- Các thiết bị thí nghiệm chuyên dùng. 

III Đội ngũ giảng viên  22 

IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, 
sinh hoạt cho người học 

- Câu lạc bộ và Đội nhóm. 
- Câu lạc bộ EVENT STAR. 
- Câu lạc bộ Tiếng Anh. 

V Yêu cầu về thái độ học tập của 
người học  

- Tác phong công nghiệp. 
- Tích cực trong hoạt động nghiên cứu phát triển. 
- Hợp tác, hỗ trợ đồng nghiệp trong mọi hoạt động. 
- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp tốt. 



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

1. Kiến thức 
- Hiểu biết những kiến thức căn bản về Chủ nghĩa Mác Lênin, Đường lối của Đảng và 
Cách mạng XHCN; tư tưởng Hồ Chí Minh. 
- Có sức khỏe để học tập, lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng phát 
triển bền vững; 
- Có trình độ tiếng Anh tương đương 750 điểm TOEIC; có khả năng giao tiếp tiếng Anh 
thành thạo trong công việc, học tập và nghiên cứu. 
- Có trình độ tin học tương đương trình độ A; sử dụng tốt các phần mềm ứng dụng trong 
văn phòng như: Word, Excell… 
- Có kiến thức căn bản về chuyên ngành tiếng Anh thương mại và tiếng Anh chuyên ngành 
Biên - Phiên dịch. 
2. Kỹ năng 
- Áp dụng được các kỹ năng tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) đã được trang bị ở trình độ 
cao trong thực tiễn công tác. 
- Có khả năng giao tiếp tự nhiên với người bản ngữ và không bản ngữ. 
- Thực hành biên dịch văn bản tiếng Anh có độ khó hoặc độ phức tạp ở mức trung bình và 
nâng cao; và thực hành phiên dịch thành thạo các hoạt động giao tiếp trong công việc. 

VII Vị trí làm việc sau khi tốt 
nghiệp ở các trình độ  

Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc tại :      
- Các công ty nước ngoài: Nhân viên văn phòng, Trợ lý giám đốc, Chăm sóc khách hàng 
(Customer care), Nhân viên marketing, Thương mại (Sales), Quản trị viên. 
- Phiên dịch và Biên dịch trong những doanh nghiệp, Phiên dịch và biên dịch tự do… 
- Giảng dạy tiếng Anh ở các trung tâm Ngoại ngữ. 

 
 

                                         
 
                                                                                                                                                                                    



PHỤ LỤC 2  
(Kèm theo công văn số 269/BC-ĐHLH  ngày 28 tháng 11 năm 2011  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng) 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

     
THÔNG BÁO (Biểu mẫu 21) 

Công khai chất lượng đào tạo thực tế của Trường Đại học Lạc Hồng, năm học 2011 – 2012 

TT 

 
 

Nội dung 
 
 

Khóa học/ 
Năm  

tốt nghiệp 

Số  
sinh 
viên 
nhập 
học 

Số  
sinh 
viên  
tốt 

nghiệp 

Phân loại tốt 
nghiệp  

Tỷ lệ 
sinh viên 

tốt 
nghiệp 
có việc 

làm sau 1 
năm ra 
trường 

Loại 
xuất 
sắc 

Loại 
giỏi 

Loại 
khá 

I Đại học chính quy  2006 - 2011 3677 2123 0 68 835 100% 
 Chương trình đại trà        
  Công nghệ thông tin 2006 - 2011 118 69 0 3 26 100% 

  
Công nghệ kỹ thuật điện 
tử, truyền thông 2006 - 2011 101 23 0 0 9 100% 

  

Công nghệ kỹ thuật cơ khí 
(Cơ điện tử; Tự động hóa; 
Điện công nghiệp) 

2006 - 2011 164 54 0 3 20 100% 

  

Công nghệ kỹ thuật công 
trình xây dựng (Xây dựng 
dân dụng công nghiệp; 
Xây dựng cầu đường) 

2006 - 2011 187 100 0 0 14 100% 

  Công nghệ hóa thực phẩm 2006 - 2011 244 82 0 3 35 100% 
  Khoa học môi trường 2006 - 2011 76 33 0 1 15 100% 
  Công nghệ sinh học 2006 - 2011 60 17 0 1 15 100% 

  

Quản trị kinh doanh (Quản 
trị doanh nghiệp; Quản trị 
thương mại điện tử; Quản 
trị du lịch) 

2006 - 2011 398 262 0 8 96 100% 

  Tài chính - Ngân hàng 2006 - 2011 354 230 0 10 113 100% 
  Kế toán 2006 - 2011 1242 839 0 14 315 100% 
  Kinh tế (Ngoại thương) 2006 - 2011 186 119 0 9 66 100% 

  

Đông phương học (Nhật 
Bản, Trung Quốc, Hàn 
Quốc) 

2006 - 2011 390 244 0 14 102 100% 

  Ngữ văn Anh 2006 - 2011 157 51 0 2 9 100% 
III Sau đại học 2011/2013 167 0 0 0 0  

 Chương trình đại trà        

 Chuyên ngành: 
- Công nghệ thông tin 2011/2013 56 0 0 0 0  

 - Quản trị kinh doanh  2011/2013 111 0 0 0 0  
 



PHỤ LỤC 3 
(Kèm theo công văn số 269/BC-ĐHLH  ngày 28 tháng 11 năm 2011  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng) 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

 
THÔNG BÁO (Biểu mẫu 22) 

Công khai cơ sở vật chất của Trường Đại học Lạc Hồng, năm học 2011-2012 
 

STT Nội dung Đơn vị tính Số lượng 

I Diện tích đất đai  ha 20 
II Diện tích sàn xây dựng  m2 66,175 
1 Giảng đường   
 Số phòng phòng 227 
 Tổng diện tích m2 28,665 

2 Phòng học máy tính   
 Số phòng  phòng 11 
 Tổng diện tích m2 2,722 

3 Phòng học ngoại ngữ   
 Số phòng  phòng 4 
 Tổng diện tích m2 300 

4 Thư viện m2 1,000 
5 Phòng thí nghiệm   
 Số phòng   phòng 42 
 Tổng diện tích m2 5,580 

6 Xưởng thực tập, thực hành    
 Số phòng   phòng 4 
 Tổng diện tích m2 1,320 

7 Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý   
 Số phòng phòng  100 
 Tổng diện tích m2 3,520 

8 Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo m2 200 
9 Diện tích khác:   
 Diện tích hội trường m2 3,700 
 Diện tích nhà văn hóa        m2  
 Diện tích nhà thi đấu đa năng   m2  
 Diện tích bể bơi  m2  
 Diện tích sân vận động  m2 5,200 

            
 

                   



PHỤ LỤC 4 
(Kèm theo công văn số 269/BC-ĐHLH  ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng) 

 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 
 

THÔNG BÁO (Biểu mẫu 23) 
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Lạc Hồng, năm học 2011-2012 

 
                                            Đơn vị tính: Người 

STT Nội dung Tổng số 
Trong đó chia ra 

Giáo 
sư 

Phó 
Giáo sư 

TSKH,tiến 
sỹ 

Thạc 
sĩ 

Cử 
nhân khác 

  1 
2 

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

  Tổng số 469 4 20 54 100 273 18 
1 Khoa Công nghệ thông tin 54 2 8 13 9 19 3 
2 Khoa Điện - Điện tử 20   1 1 8 10   
3 Khoa Cơ điện 23     1 9 12 1 
4 Khoa Kỹ thuật công trình 18   1     14 3 
5 Khoa Công nghệ hoá thực phẩm 23   2 0 9 12   
6 Khoa Công nghệ sinh học - Môi trường 27   1 5 11 10   
7 Khoa Quản trị kinh tế quốc tế 70 2 4 25 8 31   
8 Khoa Tài chính ngân hàng 20   1 1 1 17   
9 Khoa kế toán kiểm toán 22     1 2 19   
10 Khoa Ngoại ngữ 22     1 9 9 3 
11 Khoa Đông Phương 35   2   9 24   
12 Phòng Đào tạo 32       2 29 1 

13 
Phòng Sau đại học - nghiên cứu khoa học, kiểm 
định chất lượng 7     1 1 5   



14 Văn Phòng Hiệu trưởng 14     2 2 9 1 
15 Phòng công tác sinh viên 15       1 13 1 
16 Phòng Thực hành và chuyển giao công nghệ 6     1   3 2 
17 Trung tâm thông tin tư liệu 26       11 14 1 
18 Trung tâm quan hệ quốc tế và tư vấn việc làm 10     1 2 6 1 
19 Trung tâm Toeic Lạc Hồng 8       2 5 1 
20 Bộ môn Thể dục thể chất 9       3 6   
21 Bộ môn Cơ bản 2     1 1     
22 Bộ môn Giáo dục quốc phòng 6         6   

 
Ghi chú: Các TSKH và tiến sỹ nếu đã tính trong số giáo sư và phó giáo sư thì không tính trùng trong cột 5 nữa.  
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PHỤ LỤC 5 

(Kèm theo công văn số 269/BC-ĐHLH  ngày 28 tháng 11 năm 2011  
của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng) 

 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

 
THÔNG BÁO (Biểu mẫu 24) 

Công khai tài chính của Trường Đại học Lạc Hồng, năm học 2011-2012 
 

  Đơn vị Số lượng 

I Học phí hệ chính quy chương trình đại 
trà năm học 2011-2012 

Triệu đồng/năm  

1 Tiến sỹ   
2 Thạc sỹ 15 165 
3 Đại học 7,7 17.156 
4 Cao đẳng   
II Học phí hệ chính quy chương trình 

khác năm học 2011-2012 
Triệu đồng/năm  

1 Tiến sỹ   
2 Thạc sỹ   
3 Đại học   
4 Cao đẳng   

III Học phí hệ vừa làm vừa học tại trường 
năm học 2011-2012 

Triệu đồng/năm  

1 Tiến sỹ   
2 Thạc sỹ   
3 Đại học 7,7 3.666 
4 Cao đẳng   

IV Tổng thu năm 2010 Tỷ đồng  
1 Từ Ngân sách   
2 Từ học phí, lệ phí 124.408  
3 Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao 

công nghệ 
1.250  

4 Từ nguồn khác. 6.072  
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PHỤ LỤC 6 

(Kèm theo công văn số 269/BC-ĐHLH  ngày 28 tháng 11 năm 2011  
của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng) 

 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 
 

BIỂU TỔNG HỢP  
Một số thông tin công khai của Trường Đại học Lạc Hồng, năm học 2011-2012 

- Địa chỉ website: www.lhu.edu.vn 
- Đường Link: http://lhu.edu.vn/?CID=185&NewsID=13632 

TT Thông tin Đơn vị Số lượng 

1 Số ngành trường đang đào tạo Ngành 24 
2 Số ngành đã công bố chuẩn đầu ra Ngành 24 
3 Diện tích đất của trường  Ha 20 
4 Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo: m2 66,175 

4.1 Diện tích phòng học các loại m2 31,687 
4.2 Diện tích thư viện m2 1,000 
4.3 Diện tích phòng thí nghiệm m2 5,580 
4.4 Diện tích nhà xưởng thực hành m2 1,320 
5 Diện tích sàn xây dựng ký túc xá của trường m2 3,520 
6 Tổng số giảng viên cơ hữu, hợp đồng dài hạn: Người 469 

6.1 Giáo sư Người 4 
6.2 Phó giáo sư Người 20 
6.3 TSKH, tiến sỹ Người 54 
6.4 Thạc sỹ Người 100 
6.5 Cử nhân Người 273 
7 Số sinh viên chính quy quy đổi/Giảng viên cơ hữu 

quy đổi 
Sinh viên quy 

đổi 
24 

8 Tỷ lệ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sỹ trở lên % 35.61% 
9 Mức học phí hệ chính quy năm 2011-2012: Tr. đồng/năm  

9.1 Tiến sỹ   
9.2 Thạc sỹ 15 165 
9.3 Đại học 7 17,156 
9.4 Cao đẳng   
10 Tổng thu năm 2010 Tỷ đồng  

10.1 Từ Ngân sách   
10.2 Từ học phí, lệ phí 124,480  
10.3 Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 1,250  
10.4 Từ nguồn khác. 6,072  

Ghi chú: - Số TSKH, tiến sỹ nếu đã tính trong các giáo sư, phó giáo sư thì không 
tính trùng trong mục 6.3 nữa.                                                  

- Hệ số quy đổi về giảng viên quy đổi ở trường đại học: Giáo sư=3; Phó 
giáo sư và TSKH=2; Tiến sỹ=1,5;Thạc sỹ=1; Cử nhân=0,8. 
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- Hệ số quy đổi về giảng viên quy đổi ở trường cao đẳng: Giáo sư=3; Phó 

giáo sư và TSKH=2; Tiến sỹ=1,5;Thạc sỹ=1,3; Cử nhân=1. 
                - Hệ số quy đổi về sinh  viên quy đổi ở trường đại học:  Đại học=1; Cao 
đẳng=0,8. 
                - Hệ số quy đổi về sinh  viên quy đổi ở trường cao đẳng: Cao đẳng=1. 
 

Biên Hòa, ngày 28 tháng 11 năm 2011 
                             Thủ trưởng đơn vị   

                                                    (Ký tên và đóng dấu) 
 

            (đã ký) 
 
 
 ThS Lâm Thành Hiển 

 


