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Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Viện Đại học Mở Hà Nội 
      --------***-------- 
 

Thông báo 
Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, năm 2009 

 
 

Phân loại tốt nghiệp TT Nội dung Khoá 
học/ 

Năm tốt 
nghiệp 

Số 
sinh 
viên 
nhập 
học 

Số sinh 
viên tốt  
nghiệp 

XS Giỏi Khá 
Số sinh viên 
đào tạo theo 
đơn đặt hàng 
của NN, địa 

phương, 
doanh nghiệp 

Tỉ lệ sinh 
viên tốt 

nghiệp có 
việc làm sau 

1 năm ra 
trường 

Tỉ lệ sinh 
viên tốt 

nghiệp học 
chuyển tiếp 
lên thạc sĩ, 

tiến sĩ 

I Đại học  8493 3167 0 71 1268 173   

1 Hệ chính quy 2009 3041 1951 0 56 987 173 

a Chương trình đại trà 2009 3041 1951 0 56 987 173 

Chưa có số 

liệu 

Chưa có số 

liệu 

b Chương trình tiên 

tiến 

-         

c Chương trình giảng 

dạy bằng tiếng Anh 

-         

d Chương trình đào 

tạo liên kết với nước 

ngoài 

-         

2 Cử tuyển -         

3 Hệ Vừa làm vừa 

học 

2009 1020 455 0 0 62    

4 Đào tạo bằng 2 2009 867 116 0 0 39    

5 Hoàn chỉnh kiến 

thức 

2009 945 454 0 12 146    

6 Đào tạo liên thông 2009 2620 191 0 3 34    

7 Hệ chuyên tu -         

8 Đào tạo từ xa 2009  5114 0 4 289    

II Sau đại học  49 0       

1 Thạc sĩ  49 0 - - -    



a Chương trình đại trà 2009 49 0 - - -    

b Chương trình giảng 

dạy bằng tiếng Anh 

         

c Chương trình đào 

tạo ở trong nước, có 

liên kết với nước 

ngoài 

         

c Chương trình đào 

tạo ở trong nước và 

nước ngoài, có liên 

kết với nước ngoài 

         

2 Tiến sĩ  0        

a Chương trình đại trà          

b Chương trình giảng 

dạy bằng tiếng Anh 

         

c Chương trình đào 

tạo ở trong nước, có 

liên kết với nước 

ngoài 

         

c Chương trình đào 

tạo ở trong nước và 

nước ngoài, có liên 

kết với nước ngoài 

         

 
Ghi chú : Số liệu cập nhật đến 30/12/2009 

Hà nội, ngày   30  tháng  12  năm 2009 
Trưởng Phòng Đào tạo               Viện trưởng 


