SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG TC KT-KT QUỐC VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng giáo dục của
cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, năm học 2015-2016

NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
Nội dung

Hệ chính quy

I

Điều kiện tuyển sinh

- Tuyển sinh trong cả nước;
- Đối tượng tuyển sinh: đã học xong THPT hoặc tương đương:
xét tuyển 2 môn Văn, Toán (lớp 12), đào tạo 2 năm, 4 học kỳ.

II

Chương trình đào
tạo mà cơ sở giáo
dục thực hiện

Chương trình đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số: 54a/QĐTCQV ngày 4 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Trung
cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quốc Việt.

STT

- Chấp hành các quy chế, quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và
Đào tạo và nội quy Nhà trường;

III

Yêu cầu thái độ học
tập của học sinh

- Có ý thức trách nhiệm công dân, đạo đức nghề nghiệp đúng đắn,
có ý thức kỷ luật, có tác phong công nghiệp, có lối sống lành
mạnh, phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hoá
của dân tộc;
- Có phương pháp học tập khoa học, giải quyết được các vấn đề
đặt ra trong thực tiễn công việc, biết đúc rút kinh nghiệm thiết
thực, hình thành năng lực tư duy có tính sáng tạo, linh hoạt;
- Có ý thức học tập và rèn luyện đạo đức để nâng cao trình độ,
đáp ứng yêu cầu công việc sau khi tốt nghiệp.
- Trường thiết lập mối quan hệ mật thiết với doanh nghiệp, phòng
LĐ-TB&XH các huyện nhằm phát triển đào tạo và giới thiệu việc
làm cho học sinh;

Các hoạt động hỗ
IV

trợ học tập, sinh
hoạt của học sinh ở
cơ sở giáo dục

- Trong chương trình đào tạo tổ chức cho học sinh tham gia trực
tiếp tại các công ty, xí nghiệp, cơ sở để làm quen với môi trường
làm việc và nâng cao kỹ năng thực tế.
- Tổ chức các đợt tư vấn hướng nghiệp, trao đổi chuyên đề nhằm
trang bị cho học sinh một số các kỹ năng mềm phục vụ cho việc
học tập và sau khi tốt nghiệp.
- Hỗ trợ tìm việc làm đối với học sinh sau khi tốt nghiệp ra
trường.
- Trường có KTX cho học sinh ở xa, có sân bóng đá cỏ nhân tạo
cho HSSV rèn luyện sức khỏe, có hệ thống internet phủ sóng wifi
toàn trường để HSSV có để kiện học tập, nghiên cứu.

V

- Trường có khu giảng đường, phòng học lý thuyết và phòng thực
Điều kiện cơ sở vật hành trang bị các thiết bị đảm bảo cho HSSV có điều kiện học tập
chất của cơ sở giáo và nghiên cứu hiệu quả, đáp ứng được mục tiêu và chất lượng đào
dục cam kết phục vụ tạo;
học sinh
- Thiết lập mối quan hệ với nhiều công ty, doanh nghiệp để học
sinh có thể thực tập, thực tế các nghiệp vụ kế toán.

Đội ngũ giáo viên và

VI

Đảm bảo đúng theo quy định của Bộ GD&ĐT. Các giáo viên mời
cán bộ quản lý,
giảng của Trường là những người có chuyên môn giỏi đang công
phương pháp quản tác tại các trường ĐH, CĐ và những nhà quản lý các doanh
nghiệp.
lý của cơ sở giáo dục
1. Mục tiêu kiến thức:
- Hiểu và trình bày được những kiến thức chung về tin học, anh
văn, pháp luật; về giao tiếp, ứng xử; về rèn luyện thể chất và công
tác quốc phòng - an ninh.
- Hiểu và trình bày được những kiến thức cơ sở về kinh tế, thị
trường, tài chính- tiền tệ, quản trị kinh doanh.
- Hiểu và trình bày được những kiến thức chuyên môn về kế toán
doanh nghiệp, đồng thời tiếp cận được những kiến thức chuyên
sâu về kế toán để tác nghiệp theo yêu cầu công việc và có thể theo
học ở các bậc học cao hơn của ngành kế toán.

VII

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

2. Mục tiêu về kỹ năng:
- Lập, tiếp nhận, kiểm tra, phân loại và xử lý được chứng từ kế
toán.
- Sử dụng chứng từ để ghi sổ kế toán (tổng hợp, chi tiết); lập các
báo cáo kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất.
- Sử dụng thành thạo một số phần mềm kế toán doanh nghiệp
thông dụng trên máy vi tính.
- Tổng hợp và phân tích số liệu kế toán phục vụ cho công tác
quản trị tài chính trong doanh nghiệp.
- Một số kỹ năng khác: Kỹ năng giao tiếp, ứng xử; làm việc
nhóm; kỹ năng soạn thảo văn bản; sử dụng máy tính.
3. Trình độ ngoại ngữ, tin học: Đạt chuẩn kiến thức Tiếng Anh,
Tin Học trình độ B trở lên.

VIII

Vị trí làm việc sau
khi tốt nghiệp theo
các khóa học

IX

Khả năng học tập
tiếp tục của học sinh

Sau khi tốt nghiệp, người học được cấp bằng Trung cấp chuyên
nghiệp và có khả năng đảm nhận các công việc kế toán ở vị trí kế
toán viên, tại các doanh nghiệp sản xuất thuộc các thành phần
kinh tế.
- Có khả năng phát triển chuyên môn và thích ứng với sự phát
triển của khoa học, kỹ thuật, tình hình sản xuất kinh doanh trong
thời kỳ hội nhập.
- Có thể tiếp tục học liên thông lên các trình độ Cao đẳng và Đại
học cùng ngành.

Đức Trọng, ngày 21 tháng 11 năm 2015
HIỆU TRƯỞNG

ThS. Võ Trung Tín

SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG TC KT-KT QUỐC VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng giáo dục của
cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, năm học 2015-2016

NGÀNH TIN HỌC ỨNG DỤNG
STT

Nội dung

I

Điều kiện tuyển sinh

II

Chương trình đào
tạo mà cơ sở giáo
dục thực hiện

Bậc trung cấp chuyên nghiệp, hệ chính quy
- Tuyển sinh trong cả nước;
- Đối tượng tuyển sinh: đã học xong THPT hoặc tương đương:
xét tuyển 2 môn Văn, Toán (lớp 12), đào tạo 2 năm, 4 học kỳ.
Chương trình đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số: 12/QĐTCQV ngày 25 tháng 12 năm 2010 của Hiệu trưởng trường Trung
cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quốc Việt.
- Chấp hành các quy chế, quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và
Đào tạo và nội quy Nhà trường;

III

Yêu cầu thái độ học
tập của học sinh

- Có ý thức trách nhiệm công dân, đạo đức nghề nghiệp đúng đắn,
có ý thức kỷ luật, có tác phong công nghiệp, có lối sống lành
mạnh, phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hoá
của dân tộc;
- Có phương pháp học tập khoa học, giải quyết được các vấn đề
đặt ra trong thực tiễn công việc, biết đúc rút kinh nghiệm thiết
thực, hình thành năng lực tư duy có tính sáng tạo, linh hoạt;
- Có ý thức học tập và rèn luyện đạo đức để nâng cao trình độ,
đáp ứng yêu cầu công việc sau khi tốt nghiệp.
- Trường thiết lập mối quan hệ mật thiết với doanh nghiệp, phòng
LĐ-TB&XH các huyện nhằm phát triển đào tạo và giới thiệu việc
làm cho học sinh;

Các hoạt động hỗ
IV

trợ học tập, sinh
hoạt của học sinh ở
cơ sở giáo dục

- Trong chương trình đào tạo tổ chức cho học sinh tham gia trực
tiếp tại các công ty, xí nghiệp, cơ sở để làm quen với môi trường
làm việc và nâng cao kỹ năng thực tế.
- Tổ chức các đợt tư vấn hướng nghiệp, trao đổi chuyên đề nhằm
trang bị cho học sinh một số các kỹ năng mềm phục vụ cho việc
học tập và sau khi tốt nghiệp.
- Trường có KTX cho học sinh ở xa, có sân bóng đá cỏ nhân tạo
cho HSSV rèn luyện sức khỏe, có hệ thống internet phủ sóng wifi
toàn trường để HSSV có để kiện học tập, nghiên cứu.

V

Điều kiện cơ sở vật
chất của cơ sở giáo
dục cam kết phục vụ
học sinh (như phòng
học, trang thiết bị,
thư viện ...)

- Trường có khu giảng đường, phòng học lý thuyết và phòng thực
hành trang bị các thiết bị đảm bảo cho HSSV có điều kiện học tập
và nghiên cứu hiệu quả, đáp ứng được mục tiêu và chất lượng đào
tạo;
- Thiết lập mối quan hệ với nhiều công ty, doanh nghiệp tại để
học sinh có thể thực tập, thực tế các nghiệp vụ kế toán.

Đội ngũ giáo viên và

VI

Đảm bảo đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các
cán bộ quản lý,
giáo viên mời giảng của Trường là những người có chuyên môn
phương pháp quản giỏi đang công tác tại các trường ĐH, CĐ.
lý của cơ sở giáo dục
1. Mục tiêu kiến thức:
- Nắm được kiến thức chung về các môn lý luận chính trị, giáo
dục thể chất, giáo dục quốc phòng...
- Lĩnh hội được kiến thức về lập trình căn bản và nâng cao, kiến
thức phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, kiến thức về phần
cứng và hệ thống mạng máy tính.

VII

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

- Nắm chắc kiến thức về đồ hoạ, xử lý ảnh, thiết kế quảng cáo,
bao bì, poster, chế bản điện tử, thiết kế Album, phim ảnh, ứng
dụng đồ hoạ 3D, thiết kế Website và các ứng dụng trên Internet…
2. Mục tiêu về kỹ năng:
- Có kỹ năng thành thạo, đáp ứng yêu cầu về nhân lực trong lĩnh
vực công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp, các công ty.
- Có thể tham gia phân tích, thiết kế và thực hiện các phần mềm,
đặc biệt là phần mềm quản lý.
- Có khả năng quản trị hệ thống mạng, thiết kế, cài đặt hệ thống
mạng cho đơn vị.
3. Trình độ ngoại ngữ:
Đạt chuẩn kiến thức Tiếng Anh tương đương trình độ B trở lên.

VIII

IX

Vị trí làm việc sau
khi tốt nghiệp theo
các khóa học

Khả năng học tập
tiếp tục của học sinh

Sau khi tốt nghiệp, người học được cấp bằng Trung cấp chuyên
nghiệp ngành Tin học ứng dụng, có khả năng đảm nhận các công
việc: quản trị hệ thống mạng, thiết kế phần mềm quản lý, cài đặt
hệ thống mạng, tin học văn phòng cho các công ty, xí nghiệp, các
đơn vị.
- Có khả năng phát triển chuyên môn và thích ứng với sự phát
triển của khoa học, kỹ thuật, tình hình sản xuất kinh doanh trong
thời kỳ hội nhập.
- Có thể tiếp tục học liên thông lên các trình độ Cao đẳng và Đại
học cùng ngành.

Đức Trọng, ngày 21 tháng 11 năm 2015
HIỆU TRƯỞNG

ThS. Võ Trung Tín

SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG TC KT-KT QUỐC VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng giáo dục của
cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, năm học 2015-2016
NGÀNH QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH DU LỊCH
Nội dung

Hệ chính quy

I

Điều kiện tuyển sinh

Tuyển sinh trong cả nước;
- Đối tượng tuyển sinh: đã học xong THPT hoặc tương đương:
xét tuyển 2 môn Văn, Toán (lớp 12), đào tạo 2 năm, 4 học kỳ.

II

Chương trình đào
tạo mà cơ sở giáo

STT

dục thực hiện

Chương trình đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số: 12/QĐTCQV ngày 25 tháng 12 năm 2010 của Hiệu trưởng trường Trung
cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quốc Việt.
- Đạo đức nghề nghiệp theo tiêu chuẩn chung đối với cán bộ trung
học chuyên nghiệp: có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp; có đạo
đức, lương tâm nghề nghiệp; có ý thức kỷ luật, tác phong công
nghiệp và thái độ phục vụ tốt.

III

Yêu cầu thái độ học
tập của học sinh

- Tinh thần phục vụ khách: Thực hiện quan điểm "khách hàng là
trung tâm điểm của quá trình dịch vụ"; tận tụy phục vụ, làm cho
khách hài lòng trong suốt quá trình phục vụ; sẵn sàng đáp ứng
những nhu cầu chính đáng của khách trong điều kiện cho phép và
luôn lấy chất lượng phục vụ làm tôn chỉ hành động.
-Tính trung thực: Trung thực với cấp trên, đồng nghiệp và khách
hàng; nêu cao tinh thần trách nhiệm, không chạy theo nhu cầu cá
nhân của khách trái với phong tục và pháp luật Việt Nam.
- Tính lịch sự, tế nhị: Thể hiện sự hiếu khách, phong cách văn
minh và ứng xử có văn hóa với mọi người; giữ gìn, bảo vệ và tôn
vinh truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.
- Tính hòa đồng: Tinh thần hợp tác, thái độ cởi mở, thân ái với
mọi người, với khách du lịch, với các bộ phận liên quan để thực
hiện tốt mục tiêu phục vụ khách.

IV

Các hoạt động hỗ
trợ học tập, sinh
hoạt của học sinh ở
cơ sở giáo dục

V

Điều kiện cơ sở vật
chất của cơ sở giáo
dục cam kết phục vụ
học sinh

Trường có bộ phận CTHSSV thuộc phòng Đào tạo thiết lập mối
quan hệ với đơn vị nhằm phát triển đào tạo và giới thiệu việc làm
cho HSSV.
Trường có KTX cho HSSV ở xa, có sân thể thao cho HSSV rèn
luyện sức khỏe, phủ sóng hệ thống internet toàn trường để HSSV
có điều kiện nghiên cứu.
Nhà trường đủ giảng đường, phòng học; phối hợp với một số đơn
vị kinh doanh du lịch để đảm bảo chương trình thực hành, thực
tập, hiện nay các phòng học, hệ thống mạng, các phòng học được
trang bị các trang thiết bị đáp ứng mục tiêu, chất lượng đào tạo.

VI

- Có phẩm chất đạo đức tốt, tác phong sư phạm lành mạnh; Có
trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp, không ngừng học tập, rèn
luyện để nâng cao trình độ chuyên môn. Nhiệt tình trong giảng
dạy, tâm huyết với nghề. Áp dụng phương pháp quản lý chặt chẽ
đến từng HSSV.

Đội ngũ giáo viên và
cán bộ quản lý,
phương pháp quản
lý của cơ sở giáo dục - Đội ngũ giáo viên mời giảng của Trường là những người có
chuyên môn giỏi tại các trường ĐH, CĐ.

VII

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

VIII

Vị trí làm việc sau
khi tốt nghiệp theo
các khóa học

IX

Khả năng học tập
tiếp tục của học sinh

1. Kiến thức:
- Kiến thức về quy trình nghiệp vụ lễ tân (đặt buồng, đăng ký
khách sạn, tiếp khách, phục vụ khách, thanh toán, giải quyết phàn
nàn...) và mối quan hệ của bộ phận lễ tân với các bộ phận khác
trong cơ sở lưu trú du lịch.
- 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...
- Ý nghĩa, tầm quan trọng của thông tin trong tuyên truyền quảng
bá, tiếp thị, phân tích thông tin nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh
bán các dịch vụ trong cơ sở lưu trú.
2. Kỹ năng:
- Có khả năng đảm nhiệm vị trí của nhân viên lễ tân trong cơ sở
lưu trú du lịch, nhân viên lễ tân văn phòng.
- Có khả năng thực hiện quy trình nghiệp vụ lễ tân (đặt buồng,
đăng ký khách sạn, phục vụ khách, thanh toán, giải quyết phàn
nàn...) thuần thục; xác định giá bán, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm,
tổ chức điều hành một ca làm việc, xử lý tình huống nghiệp vụ cơ
bản trong lễ tân, đón tiếp khách.
3. Trình độ ngoại ngữ: Có khả năng giao tiếp tốt bằng Tiếng Anh
(đạt trình độ B).
Học sinh sau khi tốt nghiệpcó khả năng làm việc tại các công ty
du lịch, các nhà hàng – khách sạn, hãng lữ hành, đại lý lữ hành,
văn phòng du lịch và những cơ sở dịch vụ khác liên quan đến hoạt
động du lịch, gồm các vị trí chủ yếu sau:
- Nhân viên lễ tân khách sạn;
- Nhân viên lễ tân văn phòng;
- Nhân viên phục vụ Bàn;
- Nhân viên phục vụ Bar;
- Nhân viên đại lý du lịch;
- Tổ trưởng/trưởng ca phục vụ giải trí, thể thao, hội nghị.
Sau khi tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp ngành du lịch, học
sinh học sinh có đủ điều kiện thi và học liên thông Cao đẳng, Đại
học tại trường và các cơ sở đào tạo khác cùng ngành. Học sinh
cũng có thể thi Cao đẳng, Đại học theo các kỳ thi Quốc gia với
các ngành khác.

Đức Trọng, ngày 21 tháng 11 năm 2015
HIỆU TRƯỞNG

ThS. Võ Trung Tín

SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG TC KT-KT QUỐC VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng giáo dục của
cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, năm học 2015-2016

NGÀNH Y SỸ ĐA KHOA
Nội dung

Hệ chính quy

I

Điều kiện tuyển sinh

-Tuyển sinh trong cả nước;
- Học sinh đã hoàn thành chương trình trung học phổ thông hoặc
tương đương.

II

Chương trình đào Chương trình đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số: 58a/QĐtạo mà cơ sở giáo TCQV ngày 15 tháng 8 năm 2010 của Hiệu trưởng trường Trung
cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quốc Việt.
dục thực hiện

III

Yêu cầu thái độ học
tập của học sinh

- HSSV phải chấp hành các quy chế, quy định hiện hành của Bộ
Giáo dục và Đào tạo ban và nội quy Nhà trường;
- Thực hành nghề nghiệp theo luật pháp, tận tụy với sự nghiệp
bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân.
- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và
phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.
- Có ý thức học tập và rèn luyện đạo đức để nâng cao trình độ,
đáp ứng yêu cầu công việc.

IV

Các hoạt động hỗ
trợ học tập, sinh
hoạt của học sinh ở
cơ sở giáo dục

- Trường đã làm việc với các trung tâm y tế huyện để có cơ sở
cho sinh viên thực tập rèn nghề;
- Trường có KTX cho HSSV ở xa, có sân bóng đá có nhân tạo cho
HSSV rèn luyện sức khỏe;
- Trường có hệ thống internet phủ sóng wifi toàn trường để HSSV
có điều kiện học tập, nghiên cứu.

V

Điều kiện cơ sở vật Trường có khu giảng đường, phòng học lý thuyết và khu thực
chất của cơ sở giáo hành, thí nghiệm trang bị các thiết bị đảm bảo cho HSSV có điều
dục cam kết phục vụ kiện học tập và nghiên cứu hiệu quả, đáp ứng được mục tiêu và
chất lượng đào tạo
học sinh

STT

VI

- Ngành Y sỹ hiện có 14 giáo viên cơ hữu (trong đó có 2 tiến sỹ,
02 thạc sỹ, 10 đại học). Giáo viên đạt tiêu chuẩn theo quy định
của Bộ Giáo dục và Đào tạo; có trách nhiệm cao đối với nghề
nghiệp, không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ
chuyên môn, nhiệt tình trong giảng dạy, tâm huyết với nghề.
Đội ngũ giáo viên và
- Đội ngũ giáo viên mời giảng của Trường là những người có
cán bộ quản lý, chuyên môn giỏi đang công tác tại các trường ĐH, CĐ và những
phương pháp quản nhà quản lý các doanh nghiệp.
lý của cơ sở giáo dục - Trường thực hiện việc tổ chức đào tạo và quản lý sinh viên chặt
chẽ. Trường đã thành lập Tổ bộ môn Y-Dược đã theo dõi quá
trình học tập của sinh viên.

1. Về kiến thức
- Trình bày được những kiến thức cơ bản về:
+ Cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người.
+ Sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khoẻ con
người, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ
và nâng cao sức khoẻ.
- Trình bày được những nguyên tắc cơ bản về chẩn đoán, điều trị
và phòng một số bệnh thông thường.
- Trình bày được Luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác
chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

VII

2. Về kỹ năng
- Thực hiện được việc thăm, khám và chữa một số bệnh, chứng
bệnh thông thường.
- Phát hiện sớm và xử trí ban đầu các trường hợp cấp cứu tại
tuyến y tế cơ sở.
- Làm được một số thủ thuật theo quy định của Bộ Y tế, chăm sóc
bệnh nhân tại nhà và phục hồi chức năng tại cộng đồng.
Mục tiêu, kiến thức,
- Chuyển tuyến trên kịp thời các bệnh vượt quá quy định và khả
kỹ năng, trình độ tin năng giải quyết ở tuyến y tế cơ sở.
học, ngoại ngữ đạt - Tổ chức quản lý và thực hiện các chương trình y tế quốc gia,
được
phát hiện dịch bệnh sớm, lập kế hoạch, triển khai thực hiện phòng
bệnh và chống dịch.
- Truyền thông giáo dục sức khoẻ; phối hợp với các ban ngành,
đoàn thể, vận động cộng đồng cùng tham gia giải quyết những
vấn đề sức khoẻ ở tuyến y tế cơ sở.
- Quản lý trạm y tế xã.
3. Trình độ tin học, ngoại ngữ đạt được:
- Sử dụng máy tính và phần mềm máy tính tương đương trình độ
chứng chỉ B Tin học).
- Đạt tiêu chuẩn Tiếng Anh tối thiểu trình độ B (chứng chỉ quốc
gia), đạt được mức căn bản về vốn từ vựng và thuật ngữ Tiếng
Anh chuyên ngành để phục vụ công tác nghiên cứu chuyên môn.
Vị trí làm việc sau

VIII

IX

khi tốt nghiệp theo
các khóa học
Khả năng học tập
tiếp tục của học sinh

Học xong chương trình này, người học có đủ kiến thức và kỹ
năng để trở thành người cán bộ y tế, có khả năng quản lý, khám
và điều trị một số bệnh thông thường theo quy định, chăm sóc và
bảo vệ sức khoẻ nhân dân.
Người Y sĩ nếu có nguyện vọng và đủ tiêu chuẩn có thể được đào
tạo thành bác sỹ bậc Đại học theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo
dục và Đào tạo và Bộ Y tế.

Đức Trọng, ngày 21 tháng 11 năm 2015
HIỆU TRƯỞNG

ThS. Võ Trung Tín

SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG TC KT-KT QUỐC VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng giáo dục của
cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, năm học 2015-2016
NGÀNH DƯỢC SỸ
STT

Nội dung

I

Điều kiện tuyển sinh

II

Chương trình đào
tạo mà cơ sở giáo
dục thực hiện

III

Yêu cầu thái độ học
tập của học sinh

IV

Các hoạt động hỗ
trợ học tập, sinh
hoạt của học sinh ở
cơ sở giáo dục

V

Điều kiện cơ sở vật
chất của cơ sở giáo
dục cam kết phục vụ
học sinh

VI

Đội ngũ giáo viên và
cán bộ quản lý,
phương pháp quản
lý của cơ sở giáo dục

VII

Bậc trung cấp chuyên nghiệp, hệ chính quy
-Tuyển sinh trong cả nước;
- Học sinh đã hoàn thành chương trình trung học phổ thông hoặc
tương đương.
Chương trình đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số: 57a/QĐTCQV ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Trung
cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quốc Việt.
- HSSV phải chấp hành các quy chế, quy định hiện hành của Bộ
Giáo dục và Đào tạo ban và nội quy Nhà trường.
- Có thái độ tôn trọng sức khoẻ và mạng sống con người.
- Có trách nhiệm và ý thức kỷ luật cao trong việc tuân thủ các quy
tắc và quy trình quy phạm của ngành y tế.
Sẵn sàng chấp nhận các công việc phục vụ sức khoẻ cộng đồng
khi được điều động.
- Có tinh thần phục vụ hướng đến lợi ích của cộng đồng, thực
hành nghiêm túc Luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân và những quy
định chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Y tế.
- Trường đã làm việc với các trung tâm y tế huyện, công ty Dược,
một số nhà thuốc để có cơ sở cho sinh viên thực tập rèn nghề;
- Trường có KTX cho HSSV ở xa, có sân bóng đá có nhân tạo cho
HSSV rèn luyện sức khỏe;
- Trường có hệ thống internet phủ sóng wifi toàn trường để HSSV
có điều kiện học tập, nghiên cứu.
Trường có khu giảng đường, phòng học lý thuyết và khu thực
hành, thí nghiệm trang bị các thiết bị đảm bảo cho HSSV có điều
kiện học tập và nghiên cứu hiệu quả, đáp ứng được mục tiêu và
chất lượng đào tạo.
- Ngành Dược sỹ hiện có 15 giáo viên cơ hữu (trong đó có 2 tiến
sỹ, 2 thạc sỹ, 11 đại học). Giáo viên đạt tiêu chuẩn theo quy định
của Bộ Giáo dục và Đào tạo; có trách nhiệm cao đối với nghề
nghiệp, không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ
chuyên môn, nhiệt tình trong giảng dạy, tâm huyết với nghề.
- Đội ngũ giáo viên mời giảng của Trường là những người có
chuyên môn giỏi đang công tác tại các trường ĐH, CĐ và những
nhà quản lý các doanh nghiệp.
- Trường thực hiện việc tổ chức đào tạo và quản lý sinh viên chặt
chẽ. Trường đã thành lập Tổ bộ môn Y-Dược đã theo dõi quá
trình học tập của sinh viên.
1. Về kiến thức
- Hiểu biết cơ bản về chính trị, đạo đức, văn hoá, xã hội, pháp
luật, quốc phòng và đạo đức để thực hiện tốt các nghĩa vụ công
dân và đạo đức nghề nghiệp.
- Trình bày được các kiến thức về y học cơ sở, về dược học, về

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

VIII

IX

dược lý và sự tác động của từng loại thuốc trên cơ thể người bệnh,
về dược liệu, về bào chế và bảo quản thuốc, về kiểm nghiệm và
quản lý thuốc, về nghiệp vụ bán thuốc.
- Hiểu biết được các quy định của luật pháp và chính sách Nhà
nước về công tác chăm sóc sức khỏe người dân.
2. Về kỹ năng
- Thực hành tốt các kỹ năng giao tiếp với cộng đồng;
- Hướng dẫn người bệnh sử dụng thuốc hiệu quả, an toàn;
- Tổ chức quản lý, bảo quản thuốc đúng cách, tổ chức cấp phát
hoặc bán thuốc đúng quy trình, đảm bảo an toàn sử dụng thuốc;
- Tổ chức trồng, chăm sóc và thu hái dược liệu hiệu quả;
- Tham gia quy trình sản xuất thuốc, kiểm nghiệm thuốc theo
nhiệm vụ được giao;
- Hướng dẫn cộng đồng sử dụng thuốc an toàn, lập kế hoạch cung
ứng thuốc cho cộng đồng khi cần thiết.

3. Trình độ tin học, ngoại ngữ đạt được:
- Sử dụng máy tính và phần mềm máy tính tương đương trình độ
chứng chỉ A Tin học).
- Đạt tiêu chuẩn Tiếng Anh tối thiểu trình độ A (chứng chỉ quốc
gia), đạt được mức căn bản về vốn từ vựng và thuật ngữ Tiếng
Anh chuyên ngành phù hợp với yêu cầu nhận biết tên và dược
tính của thuốc và để tra cứu và hiểu các thông tin về thuốc từ các
nguồn tài liệu khác nhau để cập nhật kiến thức chuyên môn.
Sau khi tốt nghiệp, người học được cấp bằng Dược sỹ trung cấp
và thực hiện được các nhiệm vụ sau:
- Quản lý, bảo quản, tồn trữ, cung ứng thuốc, cấp phát thuốc tại
các cơ sở khám, chữa bệnh và kinh doanh dược phẩm đúng quy
chế và đúng kỹ thuật.
- Tham gia sản xuất thuốc thông thường trong nhiệm vụ được
giao.
- Hướng dẫn bệnh nhân và cộng đồng sử dụng thuốc an toàn hợp
Vị trí làm việc sau lý và hiệu quả.
khi tốt nghiệp theo
- Hướng dẫn nhân dân nuôi, trồng và sử dụng cây con nguyên
các khóa học
liệu làm thuốc.
- Xác định nhu cầu, lập kế hoạch cung ứng thuốc của cộng đồng
nơi làm việc.
- Tham gia thực hiện các chương trình y tế tại nơi công tác theo
nhiệm vụ được giao.
- Làm việc ở công ty dược, nhà thuốc, khoa dược của các bệnh
viện, trung tâm y tế dự phòng, các cơ quan chuyên ngành về dược
hoặc các công việc khác có liên quan đến lĩnh vực dược.
Dược sỹ trung cấp nếu có nguyện vọng và đủ tiêu chuẩn có thể
Khả năng học tập
được đào tạo thành Dược sỹ đại học theo quy chế tuyển sinh của
tiếp tục của học sinh
Bộ Giáo dục và đào tạo và Bộ Y tế.

Đức Trọng, ngày 21 tháng 11 năm 2015
HIỆU TRƯỞNG

ThS. Võ Trung Tín

SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG TC KT-KT QUỐC VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất
của cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, năm học 2015-2016
Nội dung

STT
I

Diện tích đất đai nhà trường quản lý sử dụng

II

Số cơ sở đào tạo

III

Diện tích xây dựng

IV

Giảng đường/phòng học

1

Số phòng học

2

Diện tích

V

Diện tích hội trường

VI

Phòng máy tính

Đơn vị
Tính

Tổng số

Ha

2,4

cơ sở

01

2

8.456

2

m

1.200

Phòng

10

m

2

1200

2

m

250

m2

40

m

1

Diện tích

2

Số máy tính sử dụng được

máy tính

20

3

Số máy tính nối mạng ADSL

máy tính

20

Phòng

01

VII

Phòng học ngoại ngữ

1

Số phòng học

2

Diện tích
Số thiết bị đào tạo ngoại ngữ chuyên dùng
(tên các thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất, nước sx)
Thư viện

3
VIII
1

Diện tích

2

Số đầu sách

IX
1
2
X

2

m

Thiết bị

m2

50

quyển

500

Phòng thí nghiệm
Diện tích
Số thiết bị thí nghiệm chuyên dùng
(tên các thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất, nước sản xuất)
Xưởng thực tập, thực hành

m2
thiết bị

Diện tích
Số thiết bị thí nghiệm chuyên dùng
(tên các thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất, nước sản xuất)
Ký túc xá thuộc trường quản lý

thiết bị

1

Số học sinh ở trong KTX

học sinh

2

Diện tích

3

Số phòng

4

Diện tích bình quân/học sinh

1
2
XI

66

m2

250

m2

120

Phòng

05

m /học sinh

3

2

XII

Diện tích nhà văn hóa

XIII

Diện tích nhà thi đấu đa năng

m

XIV

Diện tích bể bơi

m2

XV

Diện tích sân vận động

m2

2

m

250

2
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1000

SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG TC KT-KT QUỐC VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
của cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, năm học 2015-2016
Hình thức tuyển dụng
Tuyển dụng trước
NĐ 116 và tuyển
dụng theo NĐ 116
(Biên chế, hợp
đồng làm việc ban
đầu, hợp đồng làm
việc có thời hạn,
hợp đồng làm việc
không thời hạn)

Các hợp đồng
khác (Hợp
đồng làm
việc, hợp
đồng vụ việc,
ngắn hạn,
thỉnh giảng,
hợp đồng
theo NĐ 68)

Nội dung

Tổng
số

Tổng số giáo
viên, cán bộ
quản lý và
nhân viên

39

25

I

Giáo viên

33

1

Bộ môn Khoa
học cơ bản

2

S
TT

Chức danh

Trình độ đào tạo

Tiến
Sĩ

Thạc
Sĩ

Đại
học

Cao
đẳng

Trình
độ
khác

14

02

04

30

01

02

19

14

02

03

28

13

11

02

Bộ môn Kế
toán

06

02

04

3

Bộ môn CN
thông tin

02

02

4

Bộ môn YDược

12

04

II

Cán bộ quản
lý và nhân
viên

06

06

01

02

1

Hiệu trưởng

01

2

Phó Hiệu
trưởng

01

01

3

CT. HĐQT

01

01

01

02

4

Nhân viên

Giáo
sư

Phó
Giáo
sư

13

03

03

02

08

02

10

01

02

01

03
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Ghi
chú

SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG TC KT-KT QUỐC VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của cơ sở đào tạo trung cấp
chuyên nghiệp, năm học 2015-2016
Phân loại tốt nghiệp (%)
Nội dung

STT

I

Tổng số

II

Hệ chính quy

1

Ngành Kế toán

2

Ngành Y sỹ đa khoa

3

Ngành Dược sỹ

III

Ngành (nghề)....

2

Ngành (nghề)....

3

Ngành (nghề)....

IV

Liên kết đào tạo hệ chính quy

1

Ngành (nghề)....

2

Ngành (nghề)....

3

Ngành (nghề)....

V

Dạy nghề

1

Dạy nghề dài hạn

a

Nghề....

b

Nghề....

c

Nghề....

2

1

Dạy nghề ngắn hạn
Chương trình
đào tạo liên kết với nước ngoài
Ngành nghề...

2

Ngành nghề...

3

1

Ngành nghề...
Chương trình
đào tạo liên kết với doanh nghiệp
Ngành nghề...

2

Ngành nghề...

3

Ngành nghề...

VII

2015

Số
học
sinh
nhập
học

Số
học
sinh
tốt
nghiệp

10

28

10

Loại
xuất
sắc

Loại
giỏi

Loại
khá

3
(30%)

3
30%)

Số học
sinh
đào tạo
theo
đơn đặt
hàng
của nhà
nước,
địa
phương,
doanh
nghiệp

Tỷ lệ
học
sinh
tốt
nghiệp
có
việc
làm
sau 1
năm
ra
trường

Tỷ lệ
học
sinh
tốt
nghiệp
học
chuyển
tiếp
lên
thạc sĩ,
tiến sĩ

70%

Vừa làm vừa học

1

VI

Năm
tốt
nghiệp
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