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Kính gửi:  ..............................................................................................................  
...............................................................................................................  

 
Quán triệt chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc nâng cao chất lượng 

đào tạo, đổi mới công tác quản lý nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội,  từ năm 2008, Trường 
Đại học Nha Trang đã xây dựng “chuẩn đầu ra” đối với các ngành đào tạo trình độ đại 
học hệ chính quy.  

Xây dựng “Chuẩn đầu ra” là nhằm mục tiêu xác định cho được những vấn đề sinh 
viên cần được đào tạo trong 4 năm học tập và rèn luyện trong Trường, bao gồm “kiến 
thức – kỹ năng – thái độ” mà sinh viên phải đạt được để đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển 
dụng và phù hợp với vị trí công tác sau khi tốt nghiệp. Các nội dung ‘Chuẩn đầu ra” của 
từng ngành đào tạo đã được công bố trên website của trường (www.ntu.edu.vn).  

Để ngày càng hoàn thiện mục tiêu và nâng cao chất lượng đào tạo, “chuẩn đầu ra” 
đối với các ngành đào tạo cần được bổ sung thường xuyên và được đóng góp ý kiến trực 
tiếp từ các nhà tuyển dụng, nhà quản lý, các cựu sinh viên của Trường.  

Với mong muốn đó, Nhà trường xin gửi đến Quý Ông (Bà) Phiếu khảo sát đánh 
giá về Chuẩn đầu ra của ngành học do Trường đã xây dựng, để tiếp tục có những sự điều 
chỉnh hợp lý hơn.  

Kính mong Ông (Bà) vui lòng bớt chút thời gian đọc và cho ý kiến đánh giá về các 
nội dung trong phiếu kèm theo thư và gửi lại về Trường ĐH Nha Trang trước ngày 05 
tháng 8 năm 2011 bằng phong bì đính kèm 

Trân trọng cám ơn! 

 
HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 
 
 

Vũ Văn Xứng 


