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I. Sự cần thiết mở ngành đào tạo

1.1 Giới thiệu về hệ thống tổ chức đào tạo của trường

1.1.1 Giới thiệu chung :
Trường Đại học Đông Đô được thành lập theo quyết định số 534/QĐ –TTg ngày

03 tháng 10 năm 1994 của Thủ tướng Chính Phủ. Là cơ sở giáo dục đào tạo Đại học

hoạt động trong hệ thống trường Đại học ở Việt Nam do Bộ giáo dục và đào tạo (Bộ

GDĐT) trực tiếp quản lý. Trường được hưởng mọi quyền lợi và thực hiện đầy đủ trách

nhiệm, nghĩa vụ của một trường Đại học tư thục theo quy định của Thủ tướng Chính

Phủ.
Mục tiêu đào tạo của nhà trường là đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội có phẩm

chất chính trị, tư tưởng vững vàng; có tư cách đạo đức chuẩn mực; có sức khỏe và

năng lực chuyên môn tốt, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã

hội và bảo vệ tổ quốc Việt Nam.

- Đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, đa loại hình phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa

xã hô ôi của đất nước.

- Nghiên cứu khoa học và ứng dụng, là cầu nối chuyển giao công nghê ô  mới

phục vụ phát triển kinh tế, xã hô ôi của đất nước.



- Sinh viên, học viên được đào tạo, rèn luyê ôn trong môi trường giáo dục tiên

tiến, được chuẩn bị kỹ năng nghề nghiê ôp để thích ứng với sự phát triển kinh tế, xã hô ôi

trong thời kỳ hô ôi nhâ ôp quốc tế.

1.1.2. Cơ cấu tổ chức:

Trường đại học Đông Đô có 21 khoa bao gồm 19 ngành đào tạo trình độ đại học ; 06 

chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và 01 ngành Tiến sĩ . Gồm:

- Khoa Kiến trúc: Đào tạo Kiến trúc sư ngành kiến trúc.

- Khoa Xây dựng: Đào tạo kỹ sư ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp.

- Khoa Công nghệ thông tin: Đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ thông tin.

- Khoa Công nghệ môi trường và công nghệ sinh học: Đào tạo kỹ sư ngành Công

nghệ môi trường và kỹ sư Công nghệ sinh học.

- Khoa Điện tử viễn thông: Đào tạo kỹ sư ngành Điện tử viễn thông.

- Khoa Quản trị kinh doanh: Đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh.

- Khoa Tài chính – Ngân hàng: Đào tạo cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng.

- Khoa Thông tin học: Đào tạo cử nhân ngành Thông tin học.

- Khoa Quan hệ quốc tế: Đào tạo cử nhân ngành Quan hệ quốc tế.

- Khoa Du lịch: Đào tạo cử nhân ngành Việt Nam học.

- Khoa Ngôn ngữ Anh: Đào tạo cử nhân ngành tiếng Anh.

- Khoa Ngôn ngữ Trung: Đào tạo cử nhân ngành tiếng Trung.

- Khoa Quản lý nhà nước: Đào tạo cử nhân ngành Quản lý nhà nước.

- Khoa Luật kinh tế: Đào tạo cử nhân ngành Luật kinh tế.

- Khoa Kế toán: Đào tạo cử nhân ngành Kế toán.

- Khoa Công nghệ kỹ thuật ô tô: Đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô.

- Khoa Điều dưỡng: Đào tạo cử nhân ngành Điều dưỡng.

- Khoa Thú y: Đào tạo cử nhân ngành Thú y.



- Viện Đào tạo Sau đại học đào tạo 06 chuyên ngành Thạc sỹ: Quản trị kinh

doanh, Quản lý kinh tế, Quản lý xây dựng, Tài chính ngân hàng, Kiến trúc, Quản lý

công. 01 ngành Tiến sỹ: Quản trị kinh doanh

- Viện đào tạo liên tục: Đào tạo hệ đại học hình thức vừa làm vừa học, văn bằng

hai, liên thông các ngành, các chứng chỉ ngắn hạn.

- Khoa Khoa học cơ bản: Quản lý tất cả các giáo viên cơ hữu thuộc khoa học tự

nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học lý luận chính trị giảng dạy cho tất cả các

khoa trong trường.

Trường đại học Đông Đô có hệ thống các phòng, ban, trung tâm phục vụ công

tác đào tạo trực thuộc:

-  Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên

-  Phòng Tài vụ

-  Phòng Hành chính - Tổng hợp

-  Phòng hợp tác Quốc tế

-  Phòng Truyền thông Marketting

-  Trung tâm đào tạo Việt-Hàn

-  Trung tâm thư viện và Thư viện điện tử

-  Trung tâm ngoại ngữ, tin học

1.2. Sự cần thiết mở ngành

1.2.1. Sự phù hợp chiến lược phát triển trường

Trong định hướng chiến lược phát triển trường giai đoạn 2015 – 2020, tầm nhìn

2030 có nội dung mở rộng qui mô đào tạo thông qua việc rà soát, chỉnh sửa chương

trình đào tạo đang đào tạo theo định hướng ứng dụng và mở các ngành đào tạo mới

đáp ứng nhu cầu xã hội.

Ngày 20 tháng 03 năm 2017, Hội đồng quản trị đã ra nghị quyết số 25/QĐ-ĐĐ về

việc mở ngành đào tạo Dược học, trình độ đại học.



1.2.2. Sự phù hợp nhu cầu về nguồn nhân lực trình độ đại học của ngành Dược

học đối với nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Hà Nội cũng như của

cả nước

Theo thống kê của Cục Quản lý Dược, tỉ lệ Dược sỹ của nước ta hiện chỉ đạt

khoảng 1,19/10.000 dân và sự thiếu hụt nhân lực ngành Dược tại các bệnh viện, trung

tâm y tế, công ty dược phẩm ngày càng trở nên trầm trọng.

Ước tính, số lượng nhân sự ngành Dược trong giai đoạn 2011 – 2020 cần đến

khoảng 18.000 người. Chính 'cơn khát' này đã tạo ra cơ hội lựa chọn việc làm phong

phú cho các Dược sỹ Đại học với mức lương khởi điểm khoảng 8-10 triệu đồng/tháng

cùng chế độ đãi ngộ tốt.

Dự báo nhu cầu nhân lực theo loại cán bộ tới năm 2020 

(Bảng 1)

Loại nhân lực (người) Năm 2011
(1)

Cần có năm
2020 (2)

Chỉ tiêu
2020 (3)

Số cần bổ
sung

Bác sỹ 44.104 99.351 8 55.245

Điều dưỡng 141.494 225.345 20 83.851

Dược sỹ đại học 16.875 27.762 2 10.887

Kỹ thuật viên 24.076 89.337 8 65.261

(1): Trích dẫn nguồn báo niêm giám thống kê năm 2012

(2): Quyết định số 2992/QĐ-BYT ngày 17/07/2015 của Bộ Y tế về phê duyệt kế hoạch phát triển 

nhân lực trong hệ thống khám bệnh chữa bệnh giai đoạn 2015 – 2020

(3): Số cán bộ trên 10.000 dân.

Căn cứ theo số lượng bảng 1 thì mức chuẩn của Bộ Y tế, tại các bệnh viện,

trung tâm y tế, công ty dược phẩm tỉ lệ dược sỹ cần đạt 2/10.000, tuy nhiên con số này

ở nước ta mới chỉ đạt 1,19/10.000. Ở bệnh viện tuyến trên, con số này lại càng thấp

hơn. Không chỉ số lượng dược sỹ không đủ đáp ứng nhu cầu mà trình độ dược sỹ cũng

hạn chế, chỉ khoảng 35% dược sỹ viên có trình độ cao đẳng và đại học, còn lại 65% là

trung cấp và sơ cấp. Theo đánh giá của Bộ Y tế, số Dược học bậc đại học ra trường

hàng năm, cho đến thời điểm 2017 vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu phát triển của các



bệnh viện, trung tâm y tế, công ty dược phẩm ngày càng trở nên trầm trọng; kể cả

trong điều kiện tốt nhất là tất cả học viên ra trường đều được tuyển dụng.

Hơn nữa trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện có hơn 40 bệnh viện công lập và

2.757 cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập, trong đó có 29 bệnh viện, 280 phòng

khám đa khoa, 1.652 phòng khám chuyên khoa, 796 cơ sở y học cổ truyền, hơn 50.000

hiệu thuốc và các công ty thuốc. Hiện tại, nguồn nhân lực ngành Dược sỹ của cả nước

cũng như tại Hà Nội vẫn còn thiếu. Để phục vụ tốt nhu cầu chăm sóc bệnh nhân của

người dân, ngành Y tế Hà Nội cần được tăng cường đào tạo chuyên môn Dược sỹ có

trình độ từ đại học trở lên để đảm bảo về số lượng lẫn chất lượng.

Theo khảo sát trong hai  năm qua nhà trường đã tổ chức với gần 100 khảo sát

qua phiếu thăm dò tới các các cơ sở y tế, nhà thuốc trên địa bàn Hà Nội. Với hình thức

bằng thăm dò qua phiếu hỏi, kết quả cho thấy nhu cầu dược sỹ tại các bệnh viện, trung

tâm y tế, nhà thuốc, các công ty dược. 

Tổng hợp kết quả khảo sát các đơn vị có nhu cầu đào tạo Dược học – trình độ đại học -

Đơn vị khảo sát

(Bảng 2)

Đơn vị Số lượng
Phần
trăm

Nhu cầu đào tạo

Bệnh viện 19 20,21% Có

Trung tâm y tế 30 31,91% Có

Nhà thuốc 40 42,55 % Có

Công ty dược phẩm 05 5,33% Có

Tổng cộng 94 100%

Từ kết quả khảo sát cho thấy nhu cầu sử dụng Dược sỹ tại các đơn vị y tế, nhà

thuốc, công ty dược phẩm tại Hà Nội đang đều có nhu cầu sử dụng dược sỹ rất cao.

Kết quả đào tạo của trường

Đến nay Nhà trường đã đào tạo 21 khóa với tổng số sinh viên đã tốt nghiệp:

41.000 người; Tổng số sinh viên đang học tại trường: 1.245 người.

II. Tóm tắt điều kiện mở ngành đào tạo



2.1. Năng lực cơ sở đào tạo

2.1.1  Khoa Dược học

Khoa Dược học được thành lập theo quyết định số 35 /QĐ – ĐĐ, ngày 02 tháng

06 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô.  Chức năng, nhiệm vụ của

Khoa được quy định tại Quy chế Tổ chức và Hoạt động của trường Đại học Đông Đô. 

Cơ cấu Khoa: có 01 phụ trách khoa; 01 trợ lý giáo vụ; 25 giảng viên tham gia

giảng dạy và phụ trách hướng dẫn thực hành trong đó: Đội ngũ giảng viên cơ hữu và

hợp đồng dài hạn của Trường đảm bảo 70% khối lượng chương trình đào tạo của

Trường, trong đó, đội ngũ giảng viên chuyên ngành Dược học gồm có 01 PGS TS, 09

tiến sĩ và TSKH, 29 thạc sỹ, 03 đại học. Đội ngũ giảng viên phụ trách hướng dẫn thực

hành là 05 thạc sỹ, 03 BSCK II, 03 BSCK I, 04 đại học chuyên ngành đủ đáp ứng về

số lượng, trình độ chuyên môn.

Theo thống kê của Cục Quản lý Dược, tỉ lệ Dược sỹ của nước ta hiện chỉ

đạt khoảng 1,19/10.000 dân và sự thiếu hụt nhân lực ngành Dược tại các bệnh viện,

trung tâm y tế, công ty dược phẩm ngày càng trở nên trầm trọng.

Ước tính, số lượng nhân sự ngành Dược trong giai đoạn 2011 – 2020 cần đến

khoảng 18.000 người. Chính 'cơn khát' này đã tạo ra cơ hội lựa chọn việc làm phong

phú cho các Dược sỹ Đại học với mức lương khởi điểm khoảng 8-10 triệu đồng/tháng

cùng chế độ đãi ngộ tốt.

Không những thế, việc Việt Nam gia nhập vào tổ chức kinh tế khu vực và thế

giới như AEC, TPP là động lực thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước lên kế hoạch

đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà máy nghiên cứu, sản xuất để nâng cao chất lượng

dược phẩm nhằm nắm lợi thế ngay trên sân nhà. Các yếu tố này cũng góp phần gia

tăng nhu cầu tuyển dụng nhân sự với các vị trí rất đa dạng như chuyên viên tư vấn

dược, trình dược viên, nhân viên giám sát nghiên cứu thí nghiệm lâm sàng, chuyên gia

tư vấn dược an toàn …



Dự báo nhu cầu nhân lực dược sỹ theo vùng kinh tế xã hội tới năm 2020
(Bảng 3)

Các vùng kinh tế

Dươc sỹ đại học

Năm 2011 (4)
Cần có năm

2020 (5)
Cần bổ sung

Đồng bằng Sông Hồng 387 4.589 4.211

Trung du và miền núi phía Bắc 719 2.843 2.124

Bắc Trung Bộ và Duyên hải 
miền Trung

510 4.445 3.935

Tây Nguyên 117 1.221 1.104

Đông Nam Bộ 516 3.534 3.018

Đồng bằng Sông Cửu Long 620 4.123 3.503

Tổng số 16.875 27.762 10.887

(4): Trích dẫn nguồn báo niêm giám thống kê năm 2012

(5): Quyết định số 2992/QĐ-BYT ngày 17/07/2015 của Bộ Y tế về phê duyệt kế hoạch phát triển 

nhân lực trong hệ thống khám bệnh chữa bệnh giai đoạn 2015 – 2020

Theo đánh giá của Bộ Y tế, số Dược học bậc đại học ra trường hàng năm, cho

đến thời điểm 2017 vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu phát triển của các bệnh viện, trung

tâm y tế, công ty dược phẩm ngày càng trở nên trầm trọng; kể cả trong điều kiện tốt

nhất là tất cả học viên ra trường đều được tuyển dụng.

          Qua nghiên cứu nhu cầu của xã hội nhằm đáp ứng nguồn nhân lực Dược sỹ nói

riêng ở nước ta đang trong tình trạng thiếu về số lượng và yếu về chất lượng (trình độ



được đào tạo). Do vậy, Trường Đại học Đông Đô đã thành lập Khoa Dược học để đào

tạo Dược sỹ nhằm cung cấp đội ngũ Dược sỹ cho xã hội.

2.1.2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện giáo trình

Trường có các phòng học:

+ Trường có 01 cơ sở đào tạo tại Phú Nghĩa có diện tích 3,5 ha;

+ 14 giảng đường nhỏ;

+ 12 giảng đường lớn;

+ 06 phòng Phòng thí nghiệm:

+ 03 phòng thư viện;

+ 02 phòng ngoại ngữ;

+ 04 phòng máy tính kết nối internet;

+ 02 phòng hội thảo;

+ 01 phòng bảo vệ luận án.

Thư viện: Có tổng diện tích là 850m2, diện tích các phòng đọc, nghiên cứu, hội thảo là

435m2, với 50 máy tính phục vụ tra cứu và trên 10.000 đầu sách trong đó có 60 đầu

sách chuyên ngành và 135 đầu sách tham khảo chuyên ngành.  

Thư viện điện tử:

+ Số đầu sách và giáo trình điện tử >5.000 đơn vị

+ Phần mềm quản lý thư viện:  Alip

+ Thư viện điện tử: thuvien.hdiu.edu.vn

2.1.3 Hoạt đô ông nghiên cứu khoa học

Trong các hoạt động khoa học, nghiên cứu khoa học, trường ĐH Đông Đô đã

thu được một số thành tích khiêm tốn nhưng đáng khích lệ. Hoạt động khoa học và

nghiên cứu khoa học của trường nhằm để thực hiện các mục tiêu cơ bản như sau:

+ Nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên và học tập của các sinh viên.

+ Nâng cao năng lực nghiên cứu của giảng viên, nhất là các giảng viên trẻ, phát

huy những kinh nghiệm tích lũy của các nhà khoa học đầu ngành có uy tín để tiếp sức

và nuôi dưỡng nhiệt huyết cho thế hệ trẻ.

+ Đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế và phát triển doanh nghiệp của

nước nhà.



Những định hướng nghiên cứu khoa học chính của trường ĐH Đông Đô:

- Nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và tạo nền tảng cho

những nghiên cứu chuyên sâu đáp ứng đào tạo chuyên ngành.

- Nghiên cứu những tư tưởng, lý thuyết, quan điểm và các trường phái nhằm phát

triển kinh tế, quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh.

- Nghiên cứu các mô hình phát triển và các điển hình tiên tiến về kinh tế và kinh

doanh trong và ngoài nước.

- Nghiên cứu các luận cứ khoa học và những cơ sở thực tiễn gắn kết với đường

lối đổi mới sáng tạo của Đảng ta.

- Nghiên cứu những vấn đề kinh tế; những chính sách kinh tế - xã hội; những

hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế

giới.

- Kinh tế vĩ mô Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế Quốc tế.

- Tăng trưởng và phát triển bền vững kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.

- Phát triển doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập và hướng tới phát

triển bền vững.

- Tái cơ cấu, tái cấu trúc nền kinh tế để thích ứng sau thời kỳ chịu sự tác động của

khủng hoảng tài chính quốc tế.

Công tác nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ là một trong những

mục tiêu quan trọng hàng đầu của trường Đại học. Để đạt được mục tiêu đó, trường

Đại học Đông Đô đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong đó có tăng cường đầu tư,

nâng cấp các phòng thí nghiệm, các cơ sở nghiên cứu trong nhà trường, khuyến khích

nghiên cứu khoa học trong đội ngũ giáo viên cũng như sinh viên, học viên trong toàn

trường. Để đạt được nhưng thành tựu như năm học 2016-2017 là công sức, là trí tuệ

của đội ngũ tất cả các thầy cô giáo trong toàn trường. Cùng với kết quả chung của toàn

trường, công tác NCKH và CGKHCN của khoa cũng đạt được 1 số thành tích sau

(bảng 1).



Bảng 1: Danh mục đề tài cấp cơ sở năm học 2016- 2017

TT Tác giả Tên đề tài Tiến độ

1 Trần Kim Oanh

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng chất

lượng  giáo  dục  tại  Trường  Đại  học

Đông Đô.

Đã nghiệm

thu

2 Vương Bá Lân
Hoàn thiện xây dựng chiến lược phát

triển trường Đại học Đông Đô

Đã nghiệm

thu

3 Lâm Thuý Ly
Hoàn  thiện  công  tác  tuyển  dụng  tại

trường Đại học Đông Đô

Đã nghiệm

thu

4 Phạm Vân Thuỳ

Đánh  giá  các  nhân  tố  tác  động  đến

động lực làm việc  của cán bộ giảng

viên trường Đại học Đông Đô

Đã nghiệm

thu

Nguồn: Phòng NCKH và HTQT

Đối với đề tài cấp cơ sở năm học 2016-2017 nhà trường đã có 4 đề tài  được

nghiệm thu, kết quả cho thấy cả 4 đề tài đều được thực hiện theo đúng hợp đồng giáo

khoán NCKH với nhà trường và được hội đồng thẩm định đánh giá cao. 

Bên cạnh đó năm học 2016-2017 nhà trường cũng đã có những công trình

nghiên cứu, 3 bài báo khoa học đăng ở các hội thảo quốc tế, 1 đề tài được Bộ Giáo dục

và Đào tạo giao thực hiện. 

Bảng 2 Danh mục các bài báo đăng tại hội thảo quốc tế

TT Tác giả Tên đề tài
Tên Hội thảo/Địa

điểm
Minh
chứng

1

Trần

Khắc

Hùng

Influence of job 

satisfaction on the 

employee retention 

among small and medium

enterprises in Hanoi

IJAS International 

conference (Harvard 

2017)

Chứng chỉ

tham dự 

hội thảo

2 Nguyen

Quang

Vinh

The Effect of Service 

Quality, Information 

Tracking System and 

International 

Conference on 

Multiple Academic 

Chứng chỉ

tham dự 

hội thảo



Company Reputation on 

Customer Satisfaction in 

Logistic Industry

Disciplines, Vietnam

 (MAD17Vietnam 

Conference) ISBN: 

978-1-943579-61-7

Vietnam. 18-19, 

August 2017.

3

Nguyen

Quang

Vĩnh

The Analyzing of Factors

Effecting the Willingness

to Use Metro in Hanoi

International 

Conference on 

Multiple Academic 

Disciplines, Vietnam

 (MAD17Vietnam 

Conference) ISBN: 

978-1-943579-61-7

Vietnam. 18-19, 

August 2017.

Chứng chỉ

tham dự 

hội thảo

Nguồn: Phòng NCKH và HCTH

2.1.4. Hợp tác quốc tế trong hoạt đô ông đào tạo và nghiên cứu khoa học 

Định hướng hợp tác quốc tế trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học:

           Trường Đại học Đông Đô coi việc Nghiên cứu Khoa học, Hợp tác quốc tế là

một trong những hoạt động hữu hiệu, cốt lõi để nâng cao chất lượng đào tạo. Các đề

tài Nghiên cứu Khoa học của giáo viên và sinh viên luôn là định hướng trong hoạt

động hợp tác quốc tế; tích cực tìm kiếm đối tác là các tổ chức đào tạo, NCKH tại các

nước có  nền giáo dục tiên tiến,  nhằm bồi  dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn,

chuyển giao công nghệ cho đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học, từng bước tiếp cận

với công nghệ tiên tiến, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Các hoạt động của sinh viên:

            Nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu của xã hội và cũng

nhằm khơi dậy tiềm năng trong mỗi sinh viên, Đại học Đông Đô chủ trương để sinh

viên tự chịu trách nhiệm với điểm tích lũy của mình. Sinh viên có điểm tích lũy từ 7.0

trở lên phải nghiên cứu khoa học. Các công trình nghiên cứu phải có tính thực tiễn.



Riêng các đề tài nghiên cứu lý thuyết phải có công trình đăng trên tạp chí khoa học

chuyên ngành. Hằng năm, nhà trường dành khoản kinh phí 200 triệu – 500 triệu cho

nghiên cứu khoa học của trường phát triển rộng rãi và có chất lượng. Trường có chính

sách khuyến khích các công trình nghiên cứu như thưởng 1 triệu cho bài đăng trên tạp

chí khoa học chuyên ngành trong nước, 3 triệu cho bài đăng trên tạp chí khoa học

chuyên ngành nước ngoài.

Kết quả hợp tác quốc tế trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học:

          Trong thời gian qua hoạt động Hợp tác quốc tế của trường đã gặt hái được nhiều

thành tựu và kết quả vượt bậc, hoạt động hợp tác bước đầu đã đi vào thực chất phục vụ

cho công tác giảng dạy và đào tạo.

          Hằng năm trường không ngừng mở rộng đối tác hợp tác trong và ngoài khu vực,

bằng việc ký các bản ghi nhớ, tổ chức và tham gia các hội thảo khoa học tầm khu vực,

liên kết và xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực cho Trường Đại học Đông Đô,

trao đổi thông tin tư liệu, thăm viếng lẫn nhau với các đối tác trong và ngoài nước.

          Bằng việc thực hiện các nội dung trong các Bản ghi nhớ hợp tác đào tạo đã ký

với các trường đại học, cơ quan, tổ chức của các nước trong thời gian qua nhà trường

đã cử nhiều cán bộ giảng viên đi học tại các trường đại học trong và ngoài nước diện

hợp tác với trường, nhằm mục đích nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ,

giảng viên. Trong những năm qua các cán bộ, giảng viên được cử đi đào tạo ở nước

ngoài về cơ bản hoàn thành tốt chủ trương đào tạo và về nước đúng hạn.

Bảng 3: Hoạt động hợp tác quốc tế năm học 2016 - 2017

STT Hoạt động Cơ sở nước ngoài Số lượng

1 MOU Nghiệp đoàn Career Vision – Nhật Bản 01

2 MOU Trường ngôn ngũ Sendai – Nhật Bản 01

3 MOU Học viện sư phạm dân tộc Quảng Tây – Trung Quốc 01

4 MOU Đại học Daejin Hàn Quốc 01

5 MOU Công ty cổ phần Giấc mơ Hoàng tử bé -  Hàn Quốc 01



6 MOU Hiệp hội Hữu hảo Quốc tế Nhật Bản – Châu Á 02

7 MOU Công ty ACADEMY Việt Nam 01

        Bên cạnh đó, trong hầu hết các MOU được ký kết với các trường Đại học, Tạp

chí, Viện nghiên cứu ở nước ngoài đều có điều khoản về trao đổi giảng viên giữa

trường Đại học Đông Đô và cơ sở nước ngoài. Năm học 2018 – 2019, Phòng nghiên

cứu Khoa học và hợp tác Quốc tế cùng Viện Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương,

Viện Nghiên cứu Sáng tạo của nhà trường cũng đã lên kế hoạch cho các hoạt động trao

đổi học thuật,  mời giảng viên nước ngoài  tham gia hướng dẫn, giảng dạy tại nhà

trường, cụ thể được trình bày tại bảng 3.

Bảng 4: Kế hoạch hợp tác quốc tế trong giảng dạy và hướng dẫn khoa học tại trường năm học 2018 –

2019

STT
Số lượng
Giáo sư

Đơn vị phụ trách Quốc gia

1 04 Phòng NCKH_HĐQT
Đài Loan, Ấn Độ,
Malaysia, Hoa kỳ

2 03 Viện Sáng tạo Châu Âu

3 02 Viện Châu Á Thái Bình Dương Ấn Độ, Malaysia

2.2.Tóm tắt chương trình đào tạo và kế hoạch đào tạo

- Khối lượng kiến thức toàn khóa: 167 tín chỉ không tính các học phần Giáo dục

thể chất và Giáo dục an ninh Quốc phòng, được phân bổ như sau:

TT Khối lượng học tập
Số tín

chỉ

1 Kiến thức Giáo dục đại cương tối thiểu 39

2 Kiến thức giáo dục thể chất, quốc phòng- an ninh 12

3

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp tối thiểu, trong đó: 116

Kiến thức cơ sở ngành 35

Kiến thức ngành 59

Kiến thức chuyên ngành 10

Thi tốt nghiệp hoặc khoá luận 12



Tổng cộng 167

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

- Kế hoạch giảng dạy : Chương trình đào tạo ngành Thương mại điện tử với 123 tín

chỉ, thời gian học trong 04 năm, chia thành 8 học kỳ

- Dự kiến tuyển sinh 3 năm đầu mỗi năm từ 50 sinh viên trở lên

III. Đề nghị và cam kết thực hiện

3.1. Địa chỉ website đăng thông tin của trường

- Website nhà trường là: http:hdiu.edu.vn 

- Ba công khai là: http://www.hdiu.edu.vn/home/danh-muc/Ba-cong-khai-83

- Quy định học phí: http://www.hdiu.edu.vn/home/tin-tuc/Quy-dinh-muc-thu-

hoc-phi-hoc-ky-II-nam-hoc-2017-2018-966

- DS giảng viên thỉnh giảng: http://www.hdiu.edu.vn/home/tin-tuc/Danh-sach-

giang-vien-thinh-giang-nam-hoc-2017-2018-965

- DS sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm: http://www.hdiu.edu.vn/home/tin-

tuc/Danh-sach-sinh-vien-tot-nghiep-duoc-khao-sat-2017-906

Website nhà trường luôn được cập nhật thường xuyên, công bố công khai.

3.2. Đề nghị và cam kết của cơ sở đào tạo

Căn cứ từ nhu cầu xã hội, từ năm 2016 Trường Đại học Đông Đô đã  xây dựng

chương trình đào tạo chuẩn bị về đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất. 

Vậy kính đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định giao nhiệm vụ

đào tạo ngành Dược học, trình độ đại học, mã ngành 7720201 cho Nhà  trường kể từ

năm 2018.

Nhà trường cam kết thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo các qui định của Bộ giáo

dục và Đào tạo và đề án này.

Xin trân trọng cảm ơn./.

http://www.hdiu.edu.vn/home/danh-muc/Ba-cong-khai-83
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http://www.hdiu.edu.vn/home/tin-tuc/Quy-dinh-muc-thu-hoc-phi-hoc-ky-II-nam-hoc-2017-2018-966
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Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Đào tạo và QLSV;
- Khoa Dược học;
- Lưu VT.
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