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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM        

TRƯỜNG TRUNG CẤP PHƯƠNG NAM        

THÔNG BÁO 

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

STT Nội dung 
Chia theo ngành nghề đào tạo 

Tiếng Anh Kế toán DN QL Đất đai SPMN Điều dưỡng Dược sỹ trung cấp 

I Đối tượng tuyển sinh Học sinh đã tốt nghiệp THCS, học dở dang lớp 10,11,12, tốt nghiệp hoặc rớt tốt nghiệp THPT 

II Chương trình đào tạo trường thực hiện 
Chương trình đào tạo TCCN, 2 năm (THPT), 2 năm +BDVH (tùy đối tượng), 3 năm (THCS) theo chương 

trinh khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định 

III Yêu cầu thái độ học tập của học sinh 

- Trung thực, khách quan, thận trọng trong nghề nghiệp. 

- Tôn  trọng và hợp tác tốt với bạn học, đồng nghiệp. 

- Khiêm tốn, Có ý thức học tập vươn lên. 

IV 
Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt  

cho học sinh của nhà trường 

- Khen thưởng xứng đáng cho học sinh đạt loại xuất sắc,giỏi, cán bộ Đoàn, cán bộ lớp xuất sắc 

- Có chế độ trợ cấp học bổng cho học sinh thuộc diện chính sách 

- Được tạm hoãn NVQS theo luật định 

- Tạo điều kiện về chổ ở cho học sinh 

-  Giới thiệu việc làm cho học sinh sau khi tốt nghiệp 

V 

Điều kiện cơ sở vật chất của trường 

cam kết phục vụ học sinh (như phòng học,  

trang thiết bị, thư viện ….) 

- Phòng học đạt tiêu chuẩn  

- Trang thiết bị hiện đại đảm bảo nhu cầu học tập của học sinh theo từng ngành 

- 01 phòng thư viện diện tích trên 96m2 có hơn 2367 đầu sách các loại và có trang bị hệ thống máy tính nối 

mạng internet phục công tác nghiên cứu, học tập của học sinh và giáo viên 

VI 
Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý,  

phương pháp quản lý của nhà trường 
Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý gồm 03 PGS, 02 Tiến sĩ, 23 Thạc sĩ, 176  Đại học, 05 Cao đẳng 

VII 
Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, trình độ  

ngoại ngữ đạt được 
Đạt trình độ A2 chuẩn Châu Âu theo quy định của Bộ GDĐT 

VIII 

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp theo  

các khóa học 

 

- Nhân viên bán hàng 

- Thư ký văn phòng 

thương mại 

Nhân viên 

kế toán cho 

các công  ty 

Cán bộ 

địa chính 

các cấp 

Giáo viên 

mầm non các 

cơ sở giáo dục 

Nhân viên  

điều dưỡng 

 

- Nhân viên bán thuốc 

- Nhân viên bào chế 

thuốc 

IX Khả năng học tập tiếp tục của học sinh Sau khi tốt nghiệp học sinh có thể học liên thông lên CĐ, ĐH theo ngành mình đã học tại trường  

      Tp.HCM, ngày 05 tháng 9 năm 2015 

                                           HIỆU TRƯỞNG 

        
             

 

TS. Nguyễn Bá Cần 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG TRUNG CẤP PHƯƠNG NAM 

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 

 

 

 

ST

T 

 

 

Nội dung 

 

 

 

 

Khóa học/ 

năm 

tốt 

nghiệp 

 

Số 

học sinh 

nhập học 

 

Số 

học sinh 

tốt 

nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp (%)  
 

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 

Loại 

xuất 

sắc 

Loại giỏi 
Loại 

khá 

I Tổng số  1695 1033 1 94 337    

II Hệ chính quy          

1 Kế toán DN K12/2016 20 17 1 3 3    

2 Tiếng Anh K12/2016 33 23  2 7    

3 Sư phạm mầm non K12/2016 484        

4 Quản lý đất đai K12/2016 24 33   5    

5 Điều dưỡng K12/2016 191 348 40 156 152    

6 Dược sỹ K12/2016 954 584  44 156    

7 QL và KD Du Lịch - khách sạn K12/2016 0 13 2 6     

8 Quản lý doanh nghiệp K12/2016 0 15  3 4    

III Vừa làm vừa học 0   
   

   

IV Liên kết đào tạo hệ chính quy 0         

V Dạy nghề 0         

VI Chương trình  

đào tạo liên kết với nước ngoài 

0   

   

   

VI

I 

Chương trình  

đào tạo liên kết với doanh 

nghiệp 

0   

   

   

                                                       
                                                     Tp.Hồ Chí Minh., ngày 05 tháng 9 năm 2015 

                                                          HIỆU TRƯỞNG 

                                                                      Nguyễn Bá Cần 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM 

TRƯỜNG TRUNG CẤP PHƯƠNG NAM 

 
THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên 

của trường năm học 2015 - 2016 

STT Nội dung 
Tổn

g số 

Hình thức tuyển dụng Chức danh Trình độ đào tạo  

 

 

 

 

Ghi chú 

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) 

Giáo sư 

 

Phó 

Giáo 

sư 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại 

học 
Cao đẳng 

 

Trình 

độ khác 

 
Tổng số giáo viên,  cán 

bộ quản lý và nhân viên 
171 121 50  2 4 31 100 3 31  

I Giáo viên 125 77 50  2 3 30 90 1 1  

1 Khoa Cơ bản 15 13 2         

2 Khoa Dược 34 22 12  1 1 9 23  1  

3 Khoa Điều dưỡng 28 21 7  1  3 23    

4 Khoa SPMB 34 16 18    10 24    

5 Khoa Kinh tế - Kỹ thuật 15 6 9    5 10 2 30  

II 
Cán bộ quản lý và nhân 

viên 
44 44    1 1 10    

1 Hiệu trưởng 1 1    1      

2 Phó Hiệu trưởng 2 2      2    

3 

 

Trưởng, phó các phòng 

Khoa.  
20 20   1  8 6  2  

Trong đó kiêm nhiệm 15 15   1  8 6    

4 Nhân viên  36 36     1 5 2 28  

                                                                  Tp.HCM, ngµy 05 th¸ng 9 n¨m 2015                                                                                    

                                             Hiệu trưởng                             

 

                                                                                                                                       

                                          

                                                                                                                                                            TS.Nguyễn Bá Cần                  


