GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
1. Sứ mệnh, tầm nhìn, chất lượng đào tạo của Nhà trường
• Sứ mệnh
Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, đa lĩnh vực, trong đó khoa học giáo dục và đào
tạo giáo viên là nòng cốt; nghiên cứu khoa học và cung cấp các dịch vụ cộng đồng; góp
phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.
• Tầm nhìn
Trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học chất lượng cao của Việt Nam và
khu vực Đông Nam Á.
• Triết lý giáo dục
Kiến tạo – Chuyên nghiệp – Hội nhập.
• Hệ giá trị cốt lõi
Chất lượng – Sáng tạo – Hợp tác – Trách nhiệm – Thân thiện.
• Chất lượng đào tạo
Trường Đại học Đồng Tháp là Trường Đại học đầu tiên của khu vực Đồng Bằng
Sông Cửu Long được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và đào tạo ban hành.
2. Quy mô đào tạo
Số lượng và cơ cấu ngành nghề liên tục phát triển trên cơ sở đảm bảo chất lượng đào
tạo. Hiện nay, Trường có 1 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ: Quản lý giáo dục. 6 chuyên
ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ: Quản lý giáo dục, Lý luận và Phương pháp dạy học bộ
môn Toán, Giáo dục học (Giáo dục Tiểu học), Ngôn ngữ Việt Nam, Hóa lý thuyết và
Hóa Lý, Lịch sử Việt Nam, 33 ngành đào tạo trình độ đại học và 01 ngành đào tạo trình
độ cao đẳng.
Tính đến hiện tại, Trường đang đào tạo 5.123 sinh viên chính quy và 8.860 sinh viên
hệ liên thông, vừa làm vừa học tại 33 cơ sở liên kết đào tạo thuộc các tỉnh trong và ngoài
vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Ngoài ra, nhà trường còn liên kết với nhiều trường đại học có uy tín trong nước để
đào tạo trình độ thạc sĩ với 694 học viên, hiện đang là giảng viên, giáo viên, cán bộ thuộc
các trường ĐH, CĐ, trường phổ thông, các doanh nghiệp trong và ngoài vùng Đồng bằng
sông Cửu Long.

THÔNG BÁO
Ngày Hội việc làm do Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức quy tụ hơn một nghìn sinh
viên chuẩn bị tốt nghiệp với 33 ngành nghề đào tạo thuộc các lĩnh vực như Sư phạm, Kỹ
thuật – Công nghệ, Kinh tế, Ngôn ngữ Tiếng Anh, Tiếng Trung, Văn hóa – Du lịch…
Ban Tổ chức trân trọng thông báo đến Quý doanh nghiệp tham gia các nội dung cụ thể
như sau:
1. Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Đồng Tháp.
2. Thành phần
- Đại diện lãnh đạo Trường;
- Đại diện các Phòng ban, Trung tâm và Khoa đào tạo có liên quan;
- Các đơn vị tuyển dụng;
- Tất cả sinh viên năm thứ ba và năm cuối (khóa đào tạo ĐH2018, ĐH2019, CĐ2019)
và các cựu sinh viên đã tốt nghiệp.
3. Thời gian và địa điểm
- Thời gian: 08h00 đến 11h30’ ngày 15 tháng 5 năm 2022 (Chủ nhật)
- Địa điểm: Khuôn viên trước nhà học A1
4. Các hoạt động của ngày hội
a. Hoạt động kết nối doanh nghiệp
- Hoạt động gặp gỡ giữa Lãnh đạo Trường và nhà tuyển dụng;
- Hoạt động chia sẻ kinh nghiệm và xu hướng tuyển dụng của Doanh nghiệp;
- Hoạt động ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Đồng Tháp và các Doanh nghiệp.
b. Hoạt động tuyển dụng
- Hoạt động tự giới thiệu, quảng bá của các doanh nghiệp tham gia ngày hội việc làm.
- Hoạt động phỏng vấn, tuyển dụng lao động trực tiếp.
c. Hoạt động chia sẻ, kết nối các dự án khởi nghiệp
Hoạt động trưng bày, giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp của cán bộ, cựu sinh viên,
sinh viên và các CLB khởi nghiệp trẻ của Trường.
* Lưu ý: đề nghị tất cả cá nhân, đơn vị tham gia ngày Hội phải thực hiện nghiêm các quy tắc
phòng, chống dịch Covid 19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
BAN TỔ CHỨC

CHƯƠNG TRÌNH
“Ngày hội việc làm và kết nối với doanh nghiệp năm học 2021 – 2022”
Ngày 15/5/2022 tại Trường Đại học Đồng Tháp
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Gặp gỡ giữa Lãnh đạo Trường và nhà
tuyển dụng
7h00 – 7h30: đón tiếp đại biểu;
7h30 – 7h35: tuyên bố lý do, giới thiệu đại
biểu;
7h00 – 8h30

7h35 – 7h45: phát biểu Lãnh đạo Trường
7h45– 8h15: Phát biểu, chia sẻ của các nhà

- Ban Tổ chức.
Giảng

- Đại diện doanh
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nghiệp, nhà tuyển
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8h15 – 8h25: kí kết hợp tác giữa Trường và
doanh nghiệp
8h25 – 8h30: tặng hoa và chụp ảnh lưu
niệm.
Hoạt động tuyển dụng
- Sinh viên tìm hiểu về cơ hội việc làm sau
8h00 – 11h30 khi ra trường;
- Phỏng vấn tuyển dụng nhân sự của các
doanh nghiệp.
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