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Sứ mạng:

Quản lý, tư vấn và hỗ trợ sinh viên, tạo điều kiện giúp cho sinh viên phát huy tối đa năng lực và hoàn thiện nhân cách, kỹ năng để thành công hơn trong
học tập và đời sống, trở thành công dân tốt cho xã hội và đất nước.

 

Mục �êu:

1. Giảm tỉ lệ sinh viên thôi học do khó khăn trong đời sống;

2. Cải thiện �ến bộ học tập của sinh viên; giảm tỉ lệ sinh viên bị cảnh cáo học tập;

3. Tăng cường trải nghiệm, phát triển năng lực và hoàn thiện nhân cách của sinh viên;

4. Nâng cao nhận thức và mức độ tuân thủ của sinh viên đối với quy định của pháp luật; trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội;

5. Nâng cao cơ hội �ếp cận thị trường lao động và khả năng �m việc làm của sinh viên.

 
Nhiệm vụ:

1. Tư vấn chính sách, xây dựng, hướng dẫn và giám sát thực hiện các quy chế, quy định về người học của Trường;

2. Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ đời sống cho sinh viên;

3. Khai thác, quản lý và xét cấp học bổng và tài trợ cho sinh viên;

4. Tư vấn thực hiện các chế độ chính sách cho sinh viên;

5. Hỗ trợ người học rèn luyện phẩm chất và đạo đức, thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của công dân và của sinh viên ĐHBK Hà Nội;

6. Quản lý, hỗ trợ các câu lạc bộ sinh viên (văn hóa - thể thao, nghiên cứu - sáng tạo, hỗ trợ học tập,…) và các hoạt động ngoại khóa;

7. Tổ chức các chương trình đào tạo kỹ năng nghề nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ thực tập và giới thiệu việc làm cho sinh viên;

8. Tổ chức lấy ý kiến, phân �ch về �nh hình việc làm sinh viên sau tốt nghiệp;

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
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BẢN ĐỒ CHỈ DẪN
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

(h�ps://www.google.com/maps/place/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+%C4%90%E1%BA%A1i+h%E1%BB%8Dc+B%C3%A1ch+khoa+H%C3%A0+N%E1%BB%99i/@21.00

MẠNG XÃ HỘI

 (h�ps://www.facebook.com/dhbkhanoi/?fref=ts)  (h�ps://www.youtube.com/channel/UCILDWZ7oJhUcvWrYrRtLzVg) 

(h�ps://twi�er.com/DHBachKhoaHaNoi)

Gửi phản hồi  (/web/vi/lien-he)

> Viện - Khoa đào tạo (A - Z) (/web/vi/cac-vien-khoa-dao-tao)

> Viện - Trung tâm nghiên cứu (A - Z) (/web/vi/trung-tam-vien-nghien-cuu1)

> Phòng - Ban - Trung tâm (A - Z) (/web/vi/phong-ban-chuc-nang-trung-tam)

SƠ ĐỒ WEBSITE
Xem sơ đồ trang ... (/web/vi/sitemap)

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Địa chỉ: Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 4242

BCH Đảng bộ Trường (h�ps://www.hust.edu.vn/dang-uy)

Hội đồng Trường (h�ps://www.hust.edu.vn/hoi-dong-truong)

Ban Giám hiệu (h�ps://www.hust.edu.vn/ban-giam-hieu)

Các tổ chức đoàn thể (h�ps://www.hust.edu.vn/to-chuc-doan-the)

Viện - Khoa đào tạo (h�ps://www.hust.edu.vn/cac-vien-khoa-dao-tao)

Viện - Trung tâm nghiên cứu (h�ps://www.hust.edu.vn/trung-tam-vien-nghien-cuu1)

Phòng - Ban - Trung tâm (h�ps://www.hust.edu.vn/phong-ban-chuc-nang-trung-tam)

Hội đồng Khoa học và Đào tạo (h�ps://www.hust.edu.vn/hoi-dong-khoa-hoc-dao-tao)

Hệ thống doanh nghiệp (h�ps://www.hust.edu.vn/he-thong-doanh-nghiep)

Đội ngũ cán bộ (h�ps://www.hust.edu.vn/-oi-ngu-can-bo)

TIN LIÊN QUAN
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