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Biểu mẫu 17 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN 

--------- 

 

 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm,  

trung cấp sư phạm, năm học 2019-2020 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Tiến sĩ Thạc sĩ 

Đại học 
Cao đẳng 

sư phạm 

chính 

quy 

Trung 

cấp sư 

phạm 

chính quy 
Chính quy 

Liên 

thông 

chính 

quy 

Văn bằng 

2 chính 

quy 

I 
Điều kiện đăng ký 

tuyển sinh 
    

Theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo năm 2020 và Đề án 

tuyển sinh của Trường Đại học Phú 

Xuân năm 2019  

        

II 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, thái độ và trình 

độ ngoại ngữ đạt được 

    

- Theo Quyết định số 102, 103, 104, 

105, 106,107/QĐ- PXU, ngày 

12/10/2018 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Phú Xuân 

- Theo Quyết định 225/2019/QĐ-PXU, 

ngày 26/12/2019 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Phú Xuân 

- Theo Quyết định số 

168/2018/QĐ-PXU, ngày 29/11/2018 
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và Quyết định điều chỉnh  số 

114/2019/QĐ-PXU, ngày 10/09/2019 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Phú 

Xuân 

III 

Các chính sách, hoạt 

động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người 

học 

    

Theo quy định của Nhà nước  

Các nguồn học bổng doanh nghiệp mà 

nhà trường Hợp tác cung cấp cho SInh 

viên có thành tích học tập tốt; 

Hoc bổng hoc tập các đối tác trong và 

ngoài nước cung cấp cho sinh viên Nhà 

trường (Trường Hoa văn Côn Minh, 

Đại học Hoa Kiều…) 

Sinh viên được đi tham quan, học tập 

tại các doanh nghiệp trong ngành nghề 

mình theo học 

 

        

IV 

Chương trình đào tạo 

mà nhà trường thực 

hiện 

    

- Theo Quyết định số 102, 103, 104, 

105, 106,107/QĐ- PXU, ngày 

12/10/2018 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Phú Xuân; 

- Theo Quyết định 225/2019/QĐ-PXU, 

ngày 26/12/2019 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Phú Xuân; 

- Theo Quyết định số 

168/2018/QĐ-PXU, ngày 29/11/2018 

và Quyết định điều chỉnh  số 

114/2019/QĐ-PXU, ngày 10/09/2019 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Phú 

Xuân. 
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V 

Khả năng học tập, 

nâng cao trình độ sau 

khi ra trường 

    

 Sinh viên Đại học Phú Xuân sau khi 

học hết chương trình cử nhân các 

chuyên ngành ở Nhà trường có thể  

tiệp tục học tập nâng cao hoặc học tiếp 

trình độ thạc sỹ. 

        

VI 
Vị trí làm sau khi tốt 

nghiệp 
    

- Theo Quyết định số 102, 103, 104, 

105, 106,107/QĐ- PXU, ngày 

12/10/2018 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Phú Xuân; 

- Theo Quyết định 225/2019/QĐ-PXU, 

ngày 26/12/2019 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Phú Xuân; 

- Theo Quyết định số 

168/2018/QĐ-PXU, ngày 29/11/2018 

và Quyết định điều chỉnh  số 

114/2019/QĐ-PXU, ngày 10/09/2019 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Phú 

Xuân. 

        

 

                                                                                                                                                    

Huế, ngày 05 tháng 6 năm 2020 

 

     

     

 

TS. Đàm Quang M 
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