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❑16 giảng viên: 3 Phó Giáo sư - Tiến
sĩ; 4 Tiến sĩ; 4 Nghiên cứu sinh, 5
Thạc sĩ.

❑Đề tài nghiên cứu trong 5 năm: 2 đề
tài cấp quốc gia, 04 đề tài cấp bộ, 02
đề tài cấp cơ sở, 13 đề tài của sinh
viên.

❑Bài báo khoa học xuất bản trong 5
năm: 15 bài báo trên tạp chí quốc tế
trong danh mục ISI (Institute for
Scientific Information, Hoa Kỳ), 51 bài
báo trên tạp chí trong nước.

❑ Được hỗ trợ tốt nhất trong học tập.
❑ Thụ hưởng chính sách học bổng.
❑ Hoạt động phong trào Đoàn – Hội.
❑ Thực hiện các đề tài khoa học.
❑ Học tập nâng cao trình độ (Cao học
Hóa lý thuyết và hóa lý)

SINH VIÊN

❑ Chương trình đào tạo đạt chuẩn
kiểm định chất lượng giáo dục
(394/QĐ-KĐCL, 2019, ĐH Quốc Gia
Hà Nội).

❑ Phòng học, giảng đường, ký túc xá,
thư viện, phòng thí nghiệm đầy đủ,
tiện nghi, hiện đại.

❑ Môi trường an toàn, thân thiện, văn
minh, trong lành, giá tiêu dùng thấp.

• Thiết bị TOC
• Quang phổ hấp

thu nguyên tử
AAS

❑ 80% sinh viên ra trường có việc làm.
❑ Giáo viên Hóa học (THPT) và Khoa

học tự nhiên (THCS).
❑ Giảng viên các trường Đại học, Cao

đẳng, các trường dạy nghề.
❑ Làm việc tại các viện nghiên cứu,

nhà máy và trung tâm về Hóa học.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

• Giờ học thí
nghiệm

Sản phẩm khởi nghiệp của 
sinh viên Sư phạm Hóa học


