Giới thiệu chung về trường
Trường chúng tôi thành lập năm 1996, là chiếc nôi đào tạo bậc đại học do pháp sư Tinh
Vân quy tụ tài lực vật lực của hàng trăm vạn tín đồ ở núi Phật Quang (sơn) sáng lập nên
với đầy đủ đặc tính nhân văn, tính tôn giáo, tính nghệ thuật cũng như tố chất tổng hợp về
khoa học thực tiễn; hiện nay, trường có năm học viện cho các ngành gồm: quản lí, nhân
văn, khoa học xã hội, nghệ thuật và khoa học kĩ thuật cùng một trung tâm giáo dục phổ
thông, tổng cộng có 19 khoa ở bậc đại học, 24 lớp thạc sỹ và một lớp tiến sỹ. Mỗi năm có
khoảng 103 học viên mới, tổng cộng trường có 5302 học sinh, số giáo viên trên bậc trợ lí
giáo sư chiếm hơn 99,1% so với tỉ lệ giáo viên trong toàn trường, trong đó số giáo viên có
học vị tiến sỹ chiếm đến 92%. Theo tạp chí Thiên Hạ cho hay, trường chúng tôi xếp hàng
đầy trong các trường đại học dân lập, đội ngũ giáo viên hùng hậu, có nhiều thành quả nổi
trội trong nghiên cứu giáo dục, dẫn đầu trong phòng trào thi đua hướng dẫn học viên,
nhiều lần giành giải thưởng xuất sắc.

Đặc điểm dạy học
Sáng lập và nêu cao khẩu hiệu giáo dục sự sống, vinh dự trở thành “trung tâm giáo dục
sự sống cấp nhà nước” do bộ giáo dục đề xuất, công tác đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục
sự sống dài hạn đã gặt hái thành quả tốt đẹp, trong đó bao gồm cả việc thúc đẩy hoạt
động lễ thành niên và tĩnh tọa chính niệm, bồi dưỡng học sinh ưu tú toàn diện, tổ chức
khóa đào tạo rèn luyện cho giáo viên về chỉ số giáo dục sự sống, thành lập hội trường
nêu cao những gương mặt tiêu biểu trong cuộc sống…được bộ giáo dục bình chọn
là “trung tâm giáo dục sự sống của bộ giáo dục”, là đại học duy nhất trong toàn quốc
mang đặc sắc về việc dạy học trong lĩnh vực giáo dục sự sống. Ngoài ra, trường chúng tôi
còn chú trọng hơn về việc giáo dục sáng tạo, giáo dục đạo đức, giáo dục mĩ cảm kết hợp
nhuần nhuyễn vào giáo dục sự sống nhằm xây dựng môi trường học đường với đầy đủ
trọn vẹn sức sống chân, thiện, mĩ; dốc toàn thân tâm vững bước tiến về sự nghiệp phát
triển ngành dịch vụ, năm 2004 vinh dự trở thành “ngôi trường mang đặc sắc về giáo dục
sự sống” của bộ giáo dục.

Thực hiện môi trường học đường ba tốt, được chọn là “ngôi trường thực tiễn ba
tốt” và “ngôi trường đạt nhiều thành tích giáo dục đạo đức”
Hưởng ứng “phong trào ba tốt” do người sáng lập – đại sư Tinh Vân đề xướng, kể từ khi
thành lập trường đến nay, nhà trường chú trọng việc giáo dục đạo đức cho học sinh sinh
viên, dốc sức thực hiện tinh thần ba tốt: làm việc tốt, nói lời hay, giữ lòng lành”đồng thời
qua các hoạt động và phục vụ nhằm giúp học sinh sinh viên thực hiện ba tốt ngay trong
đời sống thực tế, khuyến khích mọi người tiếp tục duy trì thực hiện mọi lúc mọi nơi trong

cuộc sống, trường chúng tô đã thiết kế “đèn ba tốt” ở phòng trung tâm của các tòa lầu dạy
học cũng như trung tâm hành chính của trường nhằm giúp thầy trò nêu cao tinh thần
hành thiện trong mọi lúc mọi nơi, đồng thời giúp nhà trường nhân rộng thêm môi trường
ba tốt và hòa thuận vào trong mọi ngõ ngách xã hội.

Thúc đẩy việc thu phí đúng theo quy định nhà nước, khen thưởng người ưu tú, giúp đỡ
người yếu kém hưởng ứng khắp nơi nơi
Những năm gần đây, trường chúng tôi thực hiện nhiều biện pháp sáng tạo mới mẽ trong
việc “khen tốt giúp xấu”, và “học tập nước ngoài”, học sinh sinh viên mới vào trường
không những chỉ thu học ngang mức học phí của các trường đại học quốc lập, mà còn có
nhiều chế độ khen thưởng cho những học viên đạt tiêu chuẩn nhằm giúp các học viên xây
dựng mơ mơ và trọn vẹn ước mơ.

Đẩy mạnh phong trào học tập nước ngoài, bồi dưỡng tầm ảnh hưởng mang tầm cỡ quốc
tế cho học sinh sinh viên, tỉ lệ ra nước ngoài học tập nghiên cứu của học sinh trong
trường đạt đến 10%
Xây dựng hệ thống liên kết với năm trường ngoài nước, đồng thời thiết lập mô hình thu
phí trong nước đi học nước ngoài theo chế độ 2+2. Trong các kì nghỉ hè, nghỉ đông của
những năm gần đây, nhà trường tổ chức nhóm dự học ngắn hạn nước ngoài như “nhóm
dạy học chuyển đổi nơi học của đại học Cambridge anh quốc”, “đại học University of the
West của mĩ” và đại học nam thiên của úc” đã giúp sinh viên học tập tiếp thu tốt chương
trình chuyên môn trong môi trường đại học tại các nước khác, mở rộng tầm nhìn ra các
nước trên thế giới, nâng cao sức cạnh tranh quốc tế.

thực hiện mô hình giáo dục π, đào tạo đội ngũ nhân tài chuyên nghiêp liên ngành
để thực hiện chương trình đào tạo nhân tài đa nguyên liên ngành, thực hiện trọn vẹn mô
hình giáo dục π, về phương diện cách tân giáo trình nhà trường đề xuất “mô hình chương
trình mang tính dẫn đường về thành quả ba hóa” tức chương trình mô hình mang tính
dẫn đường tổ chức quy phạm hóa, chương trình hóa và phân ngành hóa, thúc đẩy học
viên bồi dưỡng đam mê đa nguyên, thông qua việc liên viện, liên khoa để tu nghiệp thêm
chuyên ngành thứ hai, giúp đỡ việc kiểm tra sát hạch chuyên nghiệp đồng thời tăng thêm
năng lực mềm và năng lực chuyên nghiệp kép.

Dốc sức thực hiện môi trường bền vững, xây dựng một đại học tiêu biểu mang tầm quốc
tế về việc giữ sạch môi trường tâm linh
Trường chúng tôi dốc toàn lực thúc đẩy việc thực hiện môi trường bền vững, từ lâu đã
thực hiện “tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên, giảm khí thải CO2 đã gặt hái nhiều
thành quả tốt đẹp, những năm trở lại đây, thúc đẩy phong trào “lành mạnh thực phẩm” đã
ảnh hưởng rộng rãi, nhiều năm liền giành được các giải thưởng liên quan đến phong trào
này, được các giai tầng xã hội khẳng định, trong đó còn giành được giải thưởng xuất sắc
về “giảm rác thải, tận dụng việc tái sử dụng nguồn rác thải” của bộ giáo dục, những phát
hiện về thành quả trong việc điều tra mức độ CO2 hóa trong môi trường đã được ngành
bảo vệ mội trường ban giải thưởng đặc biệt ngoài ra còn giành được nhiều giải thưởng
khác ví dụ như giải thưởng là đơn vị nhiều năm liên tục có thanh tích xuất sức trong sự
nghiệp giáo dục môi trường do huyện Gia Nghĩa ban thưởng. Năm 2014 phát khởi phong
trào kí kết chung giữa các trường đại học về “ tuyên ngôn về môi trường bền vững, giữ
sạch môi trường tâm linh”.

