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Đại học Tân Tạo hoạt động theo mô hình đào tạo của Mỹ. Trường chú trọng đến công

tác nghiên cứu khoa học thực tiễn bên cạnh việc cập nhật các chương trình giảng dạy

hiện đại, phù hợp với từng chuyên ngành giúp sinh viên tiếp thu được những kiến thức

cần thiết phục vụ trong công việc cũng như cuộc sống.

Đại học Tân Tạo giảng dạy 100% bằng tiếng Anh, áp dụng cho các khoa kinh tế, kỹ thuật,

công nghệ sinh học và nhân văn. Riêng khoa y được đào tạo song ngữ nhằm giúp các bác sĩ

tương lai có thể làm việc trong các bệnh viện Việt Nam và quốc tế.

Sinh viên được trải nghiệm thực tế, thể hiện qua các phòng chức năng phục vụ cho việc

thực tập như: phòng thí nghiệm, thư viện, trung tâm học liệu nhằm giúp các em dễ dàng tìm

việc sau khi tốt nghiệp.



Những năm đầu tiên, trường đào tạo sinh viên bậc đại học và đã có những bước chuẩn bị

phục vụ cho mục tiêu đào tạo sau đại học. Đa số giảng viên đều tốt nghiệp từ các trường đại

học danh tiếng, có quá trình giảng dạy tốt. Tham gia giảng dạy khoá tiếng Anh là những

giảng viên giàu kinh nghiệm. Giảng viên những bộ môn chính khoá đều có bằng tiến sĩ, đã

theo học tại những đại học nổi tiếng, một số từng giảng dạy và làm việc trong môi trường

quốc tế. Trường áp dụng chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh của các đại học

nổi tiếng ở Mỹ như: Đại học Rice, Đại học Duke, khuyến khích sinh viên suy nghĩ độc lập,

rèn luyện phẩm chất kiên trì.

Chủ tịch Đặng Thị Hoàng Yến ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Đại học Rice (Hoa Kỳ)

Nhằm khuyến khích và chắp cánh ước mơ cho các em học sinh, sinh viên trong kỳ thi THPT

Quốc gia 2017, Đại học Tân Tạo giành nhiều học bổng có giá trị cao cho các sinh viên năm

nhất. Theo đó, các thí sinh đạt từ 20 điểm trở lên trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017, nộp đơn

vào các khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, khoa Kỹ thuật, khoa Công nghệ sinh học,

khoa Nhân văn và ngôn ngữ sẽ có cơ hội nhận được suất học bổng lên tới 40 triệu đồng

(tương đương 100% học phí năm đầu tiên). Riêng ngành y đa khoa, các em có tổng điểm thi

Đại học từ 25 điểm trở lên sẽ có cơ hội nhận học bổng trị giá 150 triệu đồng (tương đương

100% học phí năm đầu tiên). Tất cả các thí sinh phải thoả mãn điều kiện về học bạ THPT:

với khoa kinh tế, kỹ thuật, ngôn ngữ - nhân văn, công nghệ sinh học, yêu cầu học bạ điểm

trung bình 3 năm THPT từ 6,0 trở lên và 7,0 trở lên đối với khoa y. Các thí sinh phải vượt



qua kỳ phỏng vấn của Đại học Tân Tạo khi đăng ký xét tuyển trường. Đồng thời, Đại học

Tân Tạo cam kết học phí sẽ được giữ nguyên trong suốt 6 năm học (đối với khoa Y) và 4

năm học (đối với khoa Kinh Tế, Công nghệ Sinh học, Kỹ thuật, Nhân văn và ngôn ngữ).

Đặc biệt, kể từ năm 2017, các  sinh viên Khoa Kinh Tế và Kỹ thuật sẽ có cơ hội được phỏng

vấn và đi thực tập tại Công ty Công nghệ cao, Thung lũng Silicon. Các sinh viên khoa Công

nghệ sinh học được đi thực tập tại các khu vườn thí nghiệm nổi tiếng của các trường đại học

tại Hoa Kỳ - nơi luôn nghiên cứu ra các loại giống cây mới cho toàn nước Mỹ. Sinh viên

năm thứ 2, năm thứ 3 của khoa Y Đại học Tân Tạo được đưa sang Hoa Kỳ thực tập tại các

bệnh viện.

Sinh viên năm thứ 2, năm thứ 3 của khoa Y Đại học Tân Tạo được đưa sang Hoa Kỳ thực

tập tại các bệnh viện.

Với sự liên kết này, các sinh viên có cơ hội tiếp xúc thực tế các nền học tập nổi tiếng thành

công và tự lĩnh hội cho mình kiến thức, kỹ năng để hoàn thiện và tự tin ở bản thân. Tốt

nghiệp Đại học Tân Tạo, sinh viên sở hữu bằng cấp chất lượng Mỹ, giá trị toàn cầu, được

Bộ GD-ĐT Việt Nam công nhận, cùng cơ hội học tiếp lên trình độ thạc sĩ ở các đại học Mỹ.

Các học sinh và phụ huynh quan tâm có thể đến trường tham quan và trực tiếp nộp đơn. Thí

sinh cũng có thể nộp hồ sơ thông qua email của ban tuyển sinh hoặc hệ thống bưu điện trên

toàn quốc. Chi tiết về kế hoạch tuyển sinh năm 2017 của Đại học Tân Tạo xem tại đây.
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