DỰ THẢO
1. Sứ mạng:
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long có sứ mạng đào tạo, bồi
dưỡng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp có trình độ đại học và sau đại học; nghiên
cứu khoa học; hợp tác quốc tế; ứng dụng các thành quả nghiên cứu vào đào tạo
đáp ứng nhu cầu cung cấp nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp
hóa và hiện đại hóa đất nước.
2. Tầm nhìn:
Đến năm 2030, Trường Đại học SPKT Vĩnh Long là Trường đào tạo đại
học, sau đại học theo định hướng nghề nghiệp - ứng dụng có uy tín, chất lượng
ngang tầm với các trường đại học tiên tiến trong nước và khu vực Asean.
Phát triển bền vững trên các mặt: đào tạo; nghiên cứu khoa học; hợp tác
quốc tế - doanh nghiệp; tài chính; tổ chức; đội ngũ. Phát triển xứng tầm là trường
đại học trọng điểm của Bộ Lao động Thương binh và xã hội ở khu vực phía Nam,
góp phần đắc lực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của ĐBSCL và của cả nước.
3. Mục tiêu chung:
Giữ vững giá trị truyền thống, nâng cao chất lượng đào tạo, các điều kiện
phục vụ; Hướng tới xây dựng trường Đại học SPKT Vĩnh Long trở thành trường
đại học đa ngành, đa cấp trình độ đào tạo trong lĩnh vực sư phạm kỹ thuật, kỹ
thuật công nghệ và các lĩnh vực kinh tế - xã hội khác. Là trường đại học đạt
chuẩn chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dẫn đầu trong hệ thống các trường
đại học trực thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và đạt các tiêu chí hội
nhập khu vực.
4. Mục tiêu cụ thể:
- Xây dựng nội dung chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội, sự
phát triển của khoa học và công nghệ, tiếp cận trình độ tiến tiến của các nước
trong khu vực;
- Xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, đủ về số lượng, chuẩn về
chất lượng, đồng bộ về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và
hội nhập;
- Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hiện đại hóa các trang thiết bị đáp ứng yêu
cầu, nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, thực tập và phục vụ cộng đồng.
- Mở rộng hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với các trường, viện nghiên
cứu, doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào
tạo.
5. Triết lý giáo dục (giá trị cốt lõi)
“Tri thức – Sáng tạo - Nhân văn”

