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THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Nhà trường năm học 2021-2022 
 

STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 
Đại học  

Chính quy Liên thông chính quy 

I 
Điều kiện đăng 

ký tuyển sinh 

+ Có bằng tốt nghiệp đại 

học đúng ngành hoặc phù 

hợp với ngành đăng ký 

dự thi; 

+ Đối với các văn bằng 

thuộc ngành gần phải 

được học bổ sung kiến 

thức trước khi thi tuyển 

đầu vào (Danh mục các 

học phần học bổ sung 

kèm theo); 

+ Văn bằng đại học do 

cơ sở giáo dục nước 

ngoài cấp phải được 

công chứng tiếng Việt và 

nộp kèm văn bản công 

nhận văn bằng của Cục 

khảo thí và kiểm định 

chất lượng giáo dục – Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; 

+ Người dự tuyển đào 

tạo trình độ thạc sĩ phải 

tham dự kỳ thi tuyển sinh 

do Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi trường 

Hà Nội tổ chức. 

+ Tốt nghiệp THPT theo 

quy định BGD&ĐT; 

+ Vùng tuyển sinh: 

Trong cả nước; 

+ Trường sử dụng kết 

quả kỳ thi THPT Quốc 

gia: Xét tuyển theo tổng 

điểm của tổ hợp các môn 

thi theo từng ngành đào 

tạo; 

+ Kết quả lớp 12 THPT. 

+ Người đã tốt nghiệp 

cao đẳng hệ chính quy 

đúng ngành, ngành 

gần hoặc tương 

đương, đạt điểm 

chuẩn tuyển sinh theo 

quy định. 

II 

Các chính sách, 

hoạt động hỗ 

trợ học tập, sinh 

hoạt cho người 

- Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ ngoại khóa, các chương trình hoạt động ngoại 

khóa thường xuyên;  

-  Tạo điều kiện đưa sinh viên đi thực tế, thực tập tại các đơn vị, cơ quan, giúp 

sinh viên tiếp cận và ứng dụng kiến thức được học vào thực tiễn;  
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STT Nội dung 

Trình độ đào tạo 

Thạc sĩ 
Đại học  

Chính quy Liên thông chính quy 

học - Chính sách hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học : 

+ https://ctsv.hunre.edu.vn/ho-tro-nguoi-hoc 

- Khen thưởng, học bổng khuyến khích học tập:  

+ https://ctsv.hunre.edu.vn/hoc-bong-khuyen-khich-hoc-tap 

-  Hỗ trợ miễn giảm học phí cho các sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó 

khăn, thuộc diện chính sách. 

+ https://ctsv.hunre.edu.vn/hoc-phi-va-mien-giam-hoc-phi 

- Trợ cấp xã hội: 

+ https://ctsv.hunre.edu.vn/tro-cap-xa-hoi 

III 

Mục tiêu kiến 

thức, kỹ năng, 

thái độ và trình 

độ ngoại ngữ 

đạt được 

https://dt.hunre.edu.vn/ba

n-hanh-chuan-dau-ra-

cac-nganh-dao-tao-trinh-

do-thac-si-cua-truong-

dai-hoc-tai-nguyen-va-

moi-truong-ha-noi.html 

 

https://dt.hunre.edu.vn/ch

uong-trinh-dao-tao 

 

https://tuyensinh.hunr

e.edu.vn/241-cac-

nganh-dao-tao IV 

Khả năng học 

tập, nâng cao 

trình độ sau 

khi ra trường 

V 

Vị trí làm việc 

sau khi tốt 

nghiệp 

VI 

Chương trình 

đào tạo mà nhà 

trường thực 

hiện 

https://dt.hunre.edu.vn/3

45-chuong-trinh-dao-tao 

https://dt.hunre.edu.vn/ch

uong-trinh-dao-tao 

https://tuyensinh.hunr

e.edu.vn/241-cac-

nganh-dao-tao 
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