Thông điệp của Hiệu trưởng
Trường Cao Đẳng Công nghiệp Tuy Hòa
“Chất lượng là sứ mệnh – Thành công là đích đến”
Chào mừng các bạn đến với Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy
Hòa, là trường Công lập trực thuộc Bộ Công Thương chuyên
đào tạo kinh tế - kỹ thuật công nghệ - Tài nguyên môi trường nơi khởi đầu sự nghiệp và tương lai của bạn.
Với tôn chỉ "Chất lượng là sứ mệnh –Thành công là đích đến”, Trường Cao
đẳng Công nghiệp Tuy Hòa là cơ sở đào tạo có uy tín với bề dày truyền thống 40
năm xây dựng và phát triển. Nhiều thế hệ học sinh sinh viên qua các giai đoạn phát
triển của Nhà trường đã trưởng thành và có mặt ở hầu hết các lĩnh vực sản xuất, kinh
doanh trong và ngoài nước, đã và đang đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước. Trong đó, có nhiều tấm gương Cựu học sinh sinh viên thành
đạt, giữ các cương vị lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị Nhà nước, nhà máy, xí nghiệp....
Trong chiến lược phát triển tổng thể của Nhà trường, Trường Cao đẳng Công nghiệp
Tuy Hòa phấn đấu trở thành trường đào tạo chất lượng cao theo định hướng nghề
nghiệp, một số ngành đào tạo theo chuẩn khu vực và quốc tế.
Đến với Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa, học sinh sinh viên có cơ hội
được học tập, nghiên cứu trực tiếp trên những thiết bị hiện đại tại các cơ sở sản xuất,
các xưởng thực hành, phòng thí nghiệm khang trang, tiện nghi. Vị trí của trường nằm
ở trung tâm thành phố Tuy Hòa, cạnh bãi biển thơ mộng, xứ sở hoa vàng trên cỏ
xanh, là môi trường sống, học tập an toàn, thoải mái và tiết kiệm đối với sinh viên cả
nước.
Phát huy thế mạnh là trường duy nhất của Bộ Công Thương ở khu vực duyên
Hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên, Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa được
kế thừa và chia sẻ các nguồn lực chung của ngành công thương.
Chứng kiến sự thành công của mô hình đào tạo tín chỉ được Nhà trường triển
khai từ năm 2009 đến nay, với tỉ lệ tốt nghiệp duy trì của mỗi khóa ở mức 80% sinh
viên nhập học đầu vào, trong đó có trên 70% sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi - mô
hình đào tạo tín chỉ của Trường ngày càng khẳng định tính hiệu quả và sự thành công
nổi bật, là minh chứng thiết thực cho những nỗ lực đổi mới dạy và học không ngừng
của thầy trò Nhà trường. Tất cả các chương trình đào tạo định kỳ được cập nhật theo
hướng thực tiễn và hiệu quả, hướng đến các kỹ năng nghề nghiệp theo chuẩn quốc
gia và khu vực, tạo cơ hội để sinh viên tốt nghiệp có thể tham gia vào thị trường lao
động hoặc tiếp tục học tập nâng cao kiến thức, kỹ năng của mình với các chương

trình đào tạo liên thông, có khả năng thích ứng và tiếp cận với cuộc cách mạng công
nghiệp lần thứ 4.
Chất lượng đào tạo được xem là sự sống còn của Nhà trường. Với quan điểm
cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động; chương trình và
quy trình đào tạo mềm dẻo, thực hiện mô hình đào tạo liên thông linh hoạt, Trường
đã tạo nhiều cơ hội học tập nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu người học. Hệ thống wifi
miễn phí trong toàn khuôn viên trường và khu ký túc xá cho phép sinh viên khai thác
các nguồn tài nguyên trên internet, chủ động học tập nghiên cứu theo hướng tích cực
và hiệu quả nhất. Nghiên cứu khoa học trong cán bộ giảng dạy và sinh viên luôn
được chú trọng, ứng dụng có hiệu quả vào giảng dạy, thực tế sản xuất và đời sống.
Phát huy truyền thống và bề dày lịch sử vốn có, Nhà trường sẽ tiến hành đồng bộ các
giải pháp đảm bảo chất lượng dạy và học, kiểm tra, đánh giá để tiếp tục khẳng định
thương hiệu Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa với triết lý hành động: Thực học –
thực nghiệp – chủ động hội nhập.
Chúng tôi rất vui được đón tiếp và trao đổi với Quý Phụ huynh về những cách
thức, phương pháp mà chúng tôi có thể giúp con em Quý Phụ huynh đạt được những
mục tiêu học tập của mình. Nhà trường và Quý Phụ huynh sẽ luôn hợp tác để các em
đạt được nhiều thành công trên con đường lập thân, lập nghiệp của mình trong tương
lai. Đồng thời, chúng tôi mong đón nhận, được hợp tác với các nhà khoa học, các
chuyên gia nghề nghiệp, các nghệ nhân, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước
cùng với Trường chúng tôi xây dựng và phát triển trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu
chuyển giao công nghệ và các dịch vụ đào tạo, dịch vụ xã hội để xây dựng TIC thành
một thương hiệu đào tạo năng động, sáng tạo, có uy tín và chất lượng ngang tầm khu
vực và quốc tế.
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