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V/v: Báo cáo thực hiện quy chế
công khai năm học 2015-2016

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Vụ Kế hoạch – Tài chính
Thực hiện quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công khai hàng năm theo
Thông tư 09, Trường Đại học Cần Thơ xin báo cáo Bộ kết quả thực hiện quy chế công
khai năm học 2015-2016 như sau:
- Công khai cam kết chất lượng giáo dục năm học 2015 –2016 (Biểu mẫu 20): Công
khai điều kiện tuyển sinh; điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ
người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...); đội ngũ giảng viên; các hoạt động
hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học; yêu cầu về thái độ học tập của người học; mục
tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được; vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
đối với các bậc đào tạo hệ chính quy; cụ thể gồm: 15 ngành tiến sĩ, 38 ngành thạc sĩ (01
ngành liên kết nước ngoài; 01 ngành bằng tiếng Anh), 74 ngành đại học (96 chuyên
ngành) và 01 ngành cao đẳng (02 chuyên ngành).
- Công khai chất lượng đào tạo thực tế năm học 2015 –2016 (Biễu mẫu 21): Công
khai khoá học/năm tốt nghiệp; số sinh viên nhập học, số sinh viên tốt nghiệp, phân loại
tốt nghiệp…đối với các bậc đào tạo đại học chính quy (Chương trình đại trà, Chương
trình tiên tiến, Chương trình đại học thứ hai, Chương trình liên thông) gồm các ngành
học, bậc học nêu trên.
- Trường Đại học Cần Thơ đã qua kiểm định chất lượng giáo dục theo thông báo số
114/TB-BGDĐT ngày 25/02/2009 của Hội đồng Quốc gia kiểm định chất lượng giáo
dục và 02 Chương trình Công nghệ sinh học tiên tiến, uôi trồng thu sản tiên tiến được
đánh giá đạt chuẩn AU . Trường đang triển khai thực hiện kiểm định nội bộ 05 CTĐT
theo tiêu chuẩn AU ; đánh giá thử 02 CTĐT khối ngành kỹ thuật theo tiêu chuẩn ABET
và sẽ hoàn thành tự đánh giá chất lượng Trường.
- Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục.
+ Về cơ sở vật chất: Công khai diện tích sàn xây dựng phục vụ trực tiếp cho
quá trình đào tạo là 118.359,18m2 (Biểu mẫu 22).
+ Về đội ngũ nhà giáo: Công khai số lượng giảng viên cơ hữu theo trình độ
đào tạo, tổng số là 1.180 giảng viên (Biểu mẫu 23).
+ Công khai tài chính: Tổng thu năm 2014 là 474,6 t đồng (Biểu mẫu 24).
Trường Đại học Cần Thơ kính trình Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ Kế hoạch – Tài
chính xem xét việc thực hiện quy chế công khai năm học 2015–2016 của hà trường
theo Biểu tổng hợp gửi kèm. hà trường sẽ thực hiện công khai trên trang thông tin điện
tử của trường (Địa chỉ web: www.ctu.edu.vn) và công khai tại trường.
Trân trọng kính chào./.
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