
Báo cáo 3 công khai 

15/07/2020 

Triển khai Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017, Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam thực hiện công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng năm học 

2020 -2021 như sau:  

1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020 

-2021 theo Biểu mẫu 17 

2. Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, 

trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2020 -2021 theo Biểu mẫu 

18 

- 18.A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo 

- 18.B.Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm 

sau 1 năm 

- 18.C. Công khai các môn học của từng khóa học 

- 18.D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ 

chức biên soạn 

- 18.E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luân văn, luận án tốt nghiệp 

- 18.H. Công khai hội nghị hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức 

- 18.I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao 

công nghệ, sản xuất thử và tư vấn 

- 18.K. Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo 

3. Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng 

sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2020 -2021 theo Biểu mẫu 19 

4. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, 

trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2020 -2021 theo Biểu mẫu 

20 

5. Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung 

cấp sư phạm năm học 2019 -2020 theo Biểu mẫu 21 

Thông tin học bổng 
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