
 

 

 
   

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo  

Ngành: Quản lý giáo dục  Mã ngành: 8140114 
(đang làm đề án mở ngành) 

 

TT Nội dung Trình độ: Thạc sĩ 

I Điều kiện tuyển sinh  

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, phù hợp: Quản 

lý giáo dục; Giáo dục học (không học bổ sung kiến thức) 

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần: Tâm lý - giáo dục; 

Tâm lý học; Các ngành trong nhóm ngành đào tạo giáo 

viên; Giáo dục thể chất (học bổ sung kiến thức) 

 - Có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác:(học bổ sung kiến 

thức) gồm các ngành: Kinh doanh và quản lý; Công nghệ kỹ 

thuật; Khách sạn, du lịch, thể thao và dịch vụ cá nhân; Môi 

trường và bảo vệ môi trường; Dịch vụ xã hội; Sức khỏe; 

Kiến trúc và xây dựng; Sản xuất và chế biến; Máy tính và 

công nghệ thông tin; Khoa học tự nhiên; Khoa học xã hội; 

Pháp luật; Văn hóa-Nghệ thuật 

II 

Điều kiện cơ sở vật 

chất của cơ sở giáo 

dục cam kết phục vụ 

người học  

- Phòng học trang bị các phương tiện: quạt, máy chiếu 

- Tài liệu tại Trung tâm học liệu Trường và Thư viện Khoa. 

-  Phòng máy tính có đầy đủ thiết bị đáp ứng mục tiêu đào 

tạo của ngành. 

III Đội ngũ giảng viên     PGS: 02    TS: 03 

IV 

Các hoạt động hỗ trợ 

học tập, sinh hoạt cho 

người học 

- Học viên được cấp mã số HV, thẻ HV, địa chỉ thư điện tử. 

- Chương trình đào tạo; tóm tắt học phần; đề cương chi tiết 

học phần được công bố trên website Trường. 

- Được sử dụng miễn phí hệ thống máy tính công trong 

trường để phục vụ học tập và nghiên cứu. 

V 
Yêu cầu về thái độ học 

tập của người học  

- Ý thức trách nhiệm; gương mẫu chấp hành đường lối, chủ 

trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước 

trong công tác quản lý 

- Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà quản lý giáo 

dục; trung thực, tâm huyết với nghề nghiệp và có trách 

nhiệm trong công tác quản lý giáo dục; không lợi dụng 

chức vụ quản lý vì mục đích vụ lợi cá nhân; đảm bảo dân 

chủ trong quản lý giáo dục; tinh thần cầu tiến; quyết đoán; 

có tầm nhìn 

- Tác phong làm việc khoa học; giao tiếp, ứng xử có văn 

hóa; lối sống lành mạnh, phù hợp với bản sắc văn hóa dân 

tộc trong xu thế hội nhập; 



 

 

 

TT Nội dung Trình độ: Thạc sĩ 

VI 

Mục tiêu kiến thức, kỹ 

năng, trình độ ngoại 

ngữ đạt được 

Mục tiêu: 

Đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục theo 

định hướng nghiên cứu nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân 

lực quản lý giáo dục góp phần phát triển giáo dục - đào tạo. 

Kiến thức: 

- Hệ thống hóa được phương pháp luận và phương pháp 

nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục 

- Hệ thống hóa được lý luận dạy học hiện đại; nền giáo dục 

ở Việt Nam và trên thế giới; giáo dục trong xu thế phát 

triển bền vững. 

- Hệ thống hóa được lý luận về tâm lý học quản lý lãnh 

đạo; tham vấn trong quản lý giáo dục; giao tiếp trong quản 

lý giáo dục. 

- Tích lũy vững chắc những kiến thức chuyên sâu về Khoa 

học Quản lý giáo dục; về nghiệp vụ quản lý giáo dục; về 

công nghệ trong quản lý giáo dục. 

Kỹ năng: 

- Lập được kế hoạch quản lý trong giáo dục; chỉ đạo, tổ chức, 

kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh kế hoạch trong quản lý giáo 

dục 

- Thực hiện và ứng dụng có hiệu quả các đề tài nghiên cứu 

trong quản lý giáo dục 

- Huy động và phát triển được các nguồn lực trong công tác 

quản lý giáo dục 

- Thiết lập tốt các mối quan hệ giữa các lực lượng giáo dục. 

 Xử lý tốt các tình huống trong quản lí giáo dục 

Ngoại ngữ: 

- Học viên có trình độ ngoại ngữ B1 hoặc tương đương 

VII 
Vị trí làm việc sau khi 

tốt nghiệp  

- Sau khi tốt nghiệp học viên có khả năng đáp ứng nhu cầu 

kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và đáp ứng yêu cầu công 

việc tại các vị trí: 

- Cán bộ quản lý, lãnh đạo, chuyên viên tại các cơ sở giáo 

dục - đào tạo các cấp và tại các đơn vị quản lý nguồn nhân 

lực của các cơ quản, xí nghiệp. 

- Giảng viên, nghiên cứu viên, chuyên viên tại các trường 

cao đẳng, đại học, viện, trung tâm nghiên cứu về khoa học 

giáo dục. 

 

        

                Cần Thơ, ngày 29 tháng 12 năm 2017 

  HIỆU TRƯỞNG 

 


