
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  

  

Số: 407 /QĐ-ĐHCNTT TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2018 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành Triết lý giáo dục của Trường Đại học Công nghệ Thông tin,  

Đại học Quốc gia TP.HCM 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

Căn cứ Quyết định số 134/2006/QĐ-TTg, ngày 08 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin thuộc Đại học Quốc gia 

TP.HCM; 

Căn cứ Quyết định số 867/QĐ-ĐHQG, ngày 17 tháng 8 năm 2016 của  Giám đốc Đại học 

Quốc gia TP.HCM về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học thành 

viên và khoa trực thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Công nghệ Thông 

tin ngày 18 tháng 6 năm 2018; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo Đại học, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Triết lý giáo dục của Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại 

học Quốc gia TP.HCM với nội dung: 

Trường Đại học Công nghệ Thông tin hướng đến sự phát triển toàn diện của con người, 

đề cao tính độc lập, sáng tạo và phục vụ cộng đồng. Toàn thể sinh viên, giảng viên và 

nhân viên của Trường cùng tham gia vào quá trình giáo dục để giúp sinh viên trở thành 

công dân: 

- Chính trực, trách nhiệm và yêu thương con người; 

- Khao khát khám phá và sáng tạo khoa học công nghệ; 

- Có kiến thức, kỹ năng chuyên môn vững vàng, biết hợp tác và chia sẻ; 

- Có khả năng học tập suốt đời để thích ứng với mọi thay đổi; 

- Có hoài bão, đóng góp tích cực cho sự phát triển của cộng đồng và xã hội. 

“Toàn diện, sáng tạo, phụng sự” 

Điều 2. Tất cả các đơn vị và cá nhân trong trường có trách nhiệm xây dựng và thực hiện 

các chương trình giáo dục dựa trên triết lý giáo dục này.  

Điều 3. Tất cả các đơn vị và cá nhân trong trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, ĐTĐH (U). 

 

 

 

  

 
HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Hoàng Tú Anh 


