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THÔNG BÁO
Về việc tổ chức thực hiện chuẩn đầu ra

Kính gửi: Các khoa và các đơn vị trong toàn trường
Để đảm bảo việc áp dụng và tổ chức thực hiện chuẩn đầu ra của các chuyên
ngành đào tạo đại học hệ chính quy đã ban hành kèm theo Quyết định số 743B/QĐĐHSPKT ngày 23 tháng 6 năm 2009 của Hiệu trưởng và đã được công bố công khai
trong toàn trường và trên các phương tiện thông tin đại chúng, Nhà trường thông báo
bổ sung một số nội dung sau:
1. Căn cứ chuẩn đầu ra đã công bố, các Khoa cần khẩn trương rà soát lại nội
dung chương trình đào tạo, xây dựng các chương trình bổ trợ liên quan đến chuẩn về
kiến thức, kỹ năng và năng lực chuyên môn và kế hoạch triển khai thực hiện để giúp
sinh viên đạt chuẩn sau khi tốt nghiệp.
2. Tiếp tục phổ biến, hướng dẫn cho sinh viên của Khoa hiểu về chuẩn đầu ra,
cách thức, yêu cầu và điều kiện đạt chuẩn. Giúp sinh viên định hướng sớm và xây
dựng kế hoạch cá nhân để thực hiện.
3. Sinh viên đại học chính quy các khoá tuyển sinh năm 2008 (K6) và 2009
(K7) để được nhận bằng tốt nghiệp đại học ngoài việc hoàn thành các học phần quy
định trong chương trình đào tạo còn phải có các chứng chỉ công nhận đạt các chuẩn về
ngoại ngữ (tiếng Anh) theo mức độ TOEIC 370 điểm và trình độ Công nghệ thông tin
B++ (theo quy định của trường Đại học SPKT Hưng Yên).
Riêng đối với sinh viên khoá tuyển sinh năm 2007 (k5), Nhà trường yêu cầu
phải đạt chuẩn về CNTT- B++ , vì đây chính là yêu cầu của thị trường lao động. Còn
chuẩn về ngoại ngữ (tiếng Anh) không bắt buộc nhưng nhà trường khuyến khích sinh
viên đăng ký học và phấn đấu đạt chuẩn vì điều đó sẽ giúp các em có điều kiện về
ngoại ngữ để có thể đăng ký dự thi cao học ngay sau khi tốt nghiệp theo Quy chế đào
tạo cao học mới, nâng cao khả năng giao tiếp, năng lực công tác và thuận lợi khi tham
gia phỏng vấn tìm việc làm.

Nhà trường yêu cầu Trưởng các khoa phổ biến và quán triệt nội dung thông
báo này đến tất cả sinh viên các khoá liên quan và cán bộ, giáo viên của khoa; xây
dựng kế hoạch, phối hợp với các Khoa, đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện; theo
dõi, giám sát và đánh giá nhằm giúp sinh viên đạt chuẩn đầu ra đã công bố và thực
hiện đúng cam kết của nhà trường với xã hội.
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