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CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
Thự hiện chủ trương đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, Trường cao đẳng
kỹ t uật Cao T ắng cam kết:
1. Xây dựng Nhà trường trở thành một cơ sở đào tạo cung cấp nội
dung đào tạo chất lượng cao nhằm đào tạo được nguồn nhân lực
kỹ thuật chuyên nghiệp có năng lực nghiên cứu ứng dụng những
tiến bộ của khoa học kỹ thuật công nghệ vào giải quyết những vấn
đề trong thực tế sản xuất. Tạo nền tảng cơ bản có chuyên sâu để
người học tự học tập nâng cao suốt đời.;
2. Không ngừng cải tiến công tác quản lý, nâng cao chất lượng
giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động vì sự
tiến bộ của cộng đồng.
3. Duy trì có hiệu quả Hệ thống Quản lý chất lượng kết hợp với tự
đánh giá và bảo đảm chất lượng theo quy định của Bộ GD&ĐT;
thường xuyên cải tiến, phát triển Hệ thống quản lý chất lượng,
đảm bảo tuân thủ mọi yêu cầu của Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:
2008.
Với phương châm “Trở thành trường đại học theo hướng ứng
dụng - thực hành, có uy tín trong việc cung cấp nguồn nhân lực
chất lượng cao ở Việt Nam và khu vực.”, Lãnh đạo Trường cao
đẳng kỹ t uật Cao T ắng kêu gọi toàn thể giảng viên, giáo viên,
cán bộ, công nhân viên và họ sinh, sinh viên thực hiện đúng
chính sách chất lượng trên.
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