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CAM KẾT ĐẢM BẢO VIỆC LÀM

Trung tâm TechMaster Vietnam cam kết đảm bảo việc làm cho học viên sau khi tốt nghiệp khóa
học lộ trình dài hạn, nếu không có việc làm sẽ hoàn lại học phí.

THÔNG TIN HỌC VIÊN

Họ và  tên: ………………………….………………………….………………………………………….

Số CMND/CCCD: ………………………….………………………….……………………………..

Điện thoại: ………………………….………………………….………………………….…………..

Email: ………………………….………………………….………………………….………………..

NỘI DUNG CAM KẾT

1. Tên khóa học: PHP Laravel Fullstack

2. Thời lượng khóa học: 70 buổi. Nội dung: https://php.techmaster.vn/

3. Thời gian học: 7 tháng + 1 tháng chuẩn bị đồ án.

4. Cam kết việc làm: TechMaster cấp chứng chỉ, đảm bảo giới thiệu việc làm cho sinh viên

sau 60 ngày kể từ khi tốt nghiệp. Nếu học viên không xin được việc, TechMaster sẽ tuyển

dụng học viên ở vị trí thực tập sinh lập trình có lương để đào tạo tiếp. Nếu TechMaster

không nhận học viên, sẽ bồi hoàn toàn bộ học phí + 8 triệu VND.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TRUNG TÂM

1. Đảm bảo nội dung khoá học đúng theo nội dung đăng tải trên website. Nội dung có thể
điều chỉnh theo yêu cầu thực tế của các doanh nghiệp.

2. Đảm bảo giảng viên đủ năng lực, bằng cấp để cung cấp dịch vụ giảng dạy.
3. Đảm bảo cơ sở vật chất đầy đủ để tổ chức lớp học.



4. Trong quá trình khoá học diễn ra, ngoài thời gian học trên lớp, giảng viên bên sẽ hỗ trợ
giải đáp cho học viên qua nhóm lớp Zalo.

5. Đảm bảo các tiêu chí chất lượng lớp học: Có bài giảng trực tuyến trên hệ thống
https://techmaster.vn, chấm chữa bài tập về nhà, bài thi kết thúc môn học và bảo vệ đồ án
cuối khoá

6. Trung tâm sẽ không cam kết việc làm cho mọi trường hợp vướng bận không đi phỏng vấn,
hoặc cố tình không đi xin việc.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỌC VIÊN

1. Chấp hành nội quy trung tâm tại https://techmaster.vn/trungtam/quy-dinh-chung
2. Mọi tài liệu giáo trình thuộc sở hữu bản quyền của trung tâm, học viên không được phép

truyền bá, nhượng lại cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khác.
3. Đảm bảo đi học đầy đủ, đúng giờ, không nghỉ quá 5 buổi.
4. Tham gia ít nhất 3 buổi IT tour tại doanh nghiệp hoặc workshop do doanh nghiệp-

TechMaster phối hợp tổ chức
5. Hoàn thành ít nhất 80% số lượng bài tập do giảng viên giao.
6. Trung tâm yêu cầu điểm thi qua môn >= 7/10 điểm.

Yêu cầu thi lại, làm thêm bài tập đối với các bài thi hết môn >=5 điểm, <7 điểm. Nếu học
viên không nộp bài đúng hạn giảng viên yêu cầu, hoặc điểm thi <7 điểm, sẽ nhận yêu cầu
học lại.
Yêu cầu học lại đối với các bài thi hết môn <5 điểm. Học viên học đóng học phí = 60%
học phí gốc của môn học đó.

7. Học viên cần đọc hiểu, dịch được 5 bài viết công nghệ và đăng tải trên mục blog của
Techmaster.

8. Bảo vệ thành công đồ án tốt nghiệp >= 70/100 điểm
9. Tham gia đầy đủ các buổi phỏng vấn tại các doanh nghiệp do trung tâm giới thiệu.

ĐẠI DIỆN TECHMASTER
Giám đốc

Trịnh Minh Cường

Học viên

http://techmaster.vn
https://techmaster.vn/trungtam/quy-dinh-chung

