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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /KH-ĐHPVĐ 

 

Quảng Ngãi, ngày        tháng  11 năm 2022 

 
 

 

KẾ HOẠCH 

Bảo đảm chất lượng giáo dục năm học 2022 - 2023 
 

 

  

 I. Căn cứ 

 - Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu 

chuẩn đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo của giáo dục đại học; 

 - Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy 

định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học; 

 - Quyết định số 188/QĐ-ĐHPVĐ ngày 10/4/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng về việc ban hành 

Chiến lược Đảm bảo chất lượng giáo dục giai đoạn 2018 - 2022 và tầm nhìn đến năm 2030; 

 - Kế hoạch số 241/KH-ĐHPVĐ ngày 14/4/2021 về việc cải tiến chất lượng giáo dục từ kết quả kiến nghị của Hội 

đồng Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin, giai đoạn thực hiện cải tiến từ năm 2021 đến 

năm 2025; 

 - Kế hoạch số 242/KH-ĐHPVĐ ngày 14/4/2021 về việc cải tiến chất lượng giáo dục từ kết quả kiến nghị của Hội 

đồng Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, giai đoạn thực hiện cải tiến từ năm 

2021 đến năm 2025; 

 - Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 của Trường Đại học Phạm Văn Đồng; 

 - Căn cứ kết quả góp ý của các thành viên Hội đồng Đảm bảo Chất lượng giáo dục. 
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 II. Nội dung   

 Trường Đại học Phạm Văn Đồng xây dựng kế hoạch công tác Bảo đảm chất lượng giáo dục năm học 2022 - 2023, cụ 

thể như sau: 
 

 

TT Nội dung thực hiện 
Thời gian 

hoàn thành 
 

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Kết quả mong 

muốn 

A Triển khai các nội dung theo yêu cầu của Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT, Chiến lược ĐBCLGD trường  

1 
Lập kế hoạch tài chính cho công tác bảo đảm chất lượng giáo dục 

năm học 2022-2023. 
Tháng 12/2022 Phòng KT-ĐBCLGD Phòng KH-TC 

Quyết định giao dự 

toán kinh phí. 

2 Ban hành Quy trình giám sát công tác tuyển sinh và nhập học. Tháng 1/2023 Hội đồng tuyển sinh Các đơn vị 
Quy trình được ban 

hành. 

3 Xây dựng Sổ tay đảm bảo chất lượng giáo dục. Trong năm học Phòng KT-ĐBCLGD Các đơn vị 
Phát hành Sổ tay 

ĐBCLGD 

4 
Thu thập cơ sở dữ liệu KĐCLGD đối với các CTĐT bậc đại học 

theo định kỳ. 
Tháng 7/2023 

Phòng KT-ĐBCLGD 

(chủ trì) 

Các Khoa, Các đơn vị 

(phối hợp cung cấp 

số liệu) 

Hoàn thành hệ 

thống CSDL đối 

với các CTĐT 

5 Xây dựng kế hoạch triển khai TĐG CTĐT. Tháng 01/2023 
Phòng KT-ĐBCLGD 

(chủ trì) 

- Phòng Đào tạo 

- Các Khoa 

- Các đơn vị có liên 

quan 

 

6 
Thực hiện theo dõi, giám sát, báo cáo kết quả thực hiện và đối sánh  

hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng (PVCĐ) của trường. 

- Báo cáo kết quả 

thực hiện hoàn 

thành tháng  

08/2023 

TTHTSV-QHDN và 

Khởi nghiệp 

Các đơn vị có liên 

quan 

 

7 Thực hiện đối sánh chất lượng hoạt động các lĩnh vực về:    
 

7.1 

Đối sánh về hoạt động đào tạo (gồm đối sánh và dự đoán được xu 

thế tỷ lệ tốt nghiệp, đối sánh tỷ lệ SV tốt nghiệp đúng hạn; tỷ lệ 

thôi học năm trước, năm sau của cùng CTĐT; giữa các CTĐT của 

Tháng 8/2023 Phòng Đào tạo 

- Các Khoa 

- Phòng CTHSSV 

 

Thực hiện theo 

Quy định, hướng 

dẫn so chuẩn, đối 

sánh chất lượng 
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Trường; với các CTĐT tương ứng trong nước và quốc tế; đối sánh 

thời gian tốt nghiệp trung bình (đối sánh tỷ lệ khóa trước, khóa sau 

của cùng CTĐT; giữa các CTĐT của Trường; với các CTĐT tương 

ứng trong nước). 

giáo dục kèm theo 

Quyết định số 

506/QĐ-ĐHPVĐ 

ngày 25/10/2022 

của Hiệu trưởng 

Trường Đại học 

Phạm Văn Đồng 

7.2 

- Tình hình việc làm: Đối sánh tỷ lệ có việc làm và mức độ đáp 

ứng công việc của người học sau khi tốt nghiệp của tất cả các 

CTĐT (đối sánh tỷ lệ khóa trước, khóa sau của cùng CTĐT; giữa 

các CTĐT của Trường; với các CTĐT tương ứng trong nước). 

Tháng 8/2023 
Trung tâm Hỗ trợ SV-

Quan hệ DN và Khởi 

nghiệp 

Các Khoa 

 

 

7.3 

- NCKH: Đối sánh về loại hình, khối lượng và chất lượng nghiên 

cứu của đội ngũ GV, cán bộ nghiên cứu và người học được đối 

sánh (đối sánh trong nước, quốc tế, đối sánh theo lĩnh vực); đối 

sánh về các loại hình và số lượng các công bố khoa học, bao gồm 

các trích dẫn; đối sánh loại hình và số lượng các tài sản trí tuệ; đối 

sánh về kết quả nghiên cứu và sáng tạo (bao gồm cả việc thương 

mại hóa, thử nghiệm chuyển giao, hoạt động khởi nghiệp). 

Tháng 12/2022 Phòng QLKH&HTQT Các đơn vị 

7.4 

- Tài chính: Đối sánh về ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên 

cứu trong năm; đối sánh về kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt 

động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng; đối sánh kết quả và 

các chỉ số thị trường của hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ. 

Tháng 8/2023 Phòng KH-TC Các đơn vị 

 

B 

 

Tiếp tục triển khai các hoạt động lấy ý kiến phản hồi định kỳ hàng năm, cụ thể: 
 

8 

Lấy ý kiến phản hồi của cựu SV về: Tình hình việc làm của SV 

sau 01 năm tốt nghiệp (trong đó có đề cập đến chất lượng, hiệu 

quả công việc). 

Trong năm học 

Trung tâm Hỗ trợ SV-

Quan hệ DN và Khởi 

nghiệp tham mưu kế 

hoạch 

Các khoa triển khai 

lấy ý kiến khảo sát 

Đảm bảo 100% Cựu SV 
tốt nghiệp đều được 

phản hồi ý kiến. Báo cáo 

phân tích đánh giá theo 

từng ngành ĐT 

9 Lấy ý kiến phản hồi của SV về:  

9.1 Về hoạt động giảng dạy của GV; về chất lượng đào tạo khóa học. 
Theo kế hoạch 

năm học 
Phòng KT-ĐBCLGD - Các Khoa 

- Phòng HC-QT 
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9.2 
 Về sự hài lòng đối với cơ sở vật chất, môi trường làm việc, hoạt 

động hỗ trợ, phục vụ đào tạo của nhà trường. 
Tháng 5/2023 

Phòng HC-QT - Phòng KT-

ĐBCLGD 

- Các Khoa 

 

9.3 Về nguồn học liệu, chất lượng phục vụ của thư viện. Tháng 5/2023 Trung tâm TT Tư liệu 
 - Phòng HC-QT 

- Các đơn vị 

 

10 Lấy ý kiến phản hồi của cán bộ, giảng viên về: 

10.1 
Về sự hài lòng đối với cơ sở vật chất, môi trường làm việc, hoạt 

động hỗ trợ, phục vụ đào tạo của nhà trường. 
Tháng 5/2023 Phòng HC-QT 

- Phòng KT-

ĐBCLGD 

- Các đơn vị 

 

10.2 Về nguồn học liệu, chất lượng phục vụ của thư viện. Tháng 5/2023 Trung tâm TT Tư liệu 
 - Phòng HC-QT 

- Các đơn vị 
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Lấy ý kiến phản hồi của Nhà sử dụng lao động, doanh nghiệp về 

Chất lượng CTĐT, chất lượng của SV tốt nghiệp. 

 

Thực hiện theo lộ 

trình rà soát, điều 

chỉnh CTĐT, CĐR 

theo Kế hoạch số 

1600/KH-ĐHPVĐ 

ngày 28/12/2018. 
 

Các Khoa 

- Trung tâm HTSV-

QHDN và Khởi 

nghiệp 

- Phòng KT-

ĐBCLGD 

100% CTĐT được 

lấy ý kiến phản hồi 

của Nhà sử dụng lao 

động, doanh nghiệp 

khi thực hiện rà soát, 

điều chỉnh. 

12 
Lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về tác động xã hội, kết 

quả của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng. 
Trong năm học 

Đơn vị thực hiện hoạt động 

phục vụ cộng đồng gồm: 

TTHTSV-QHDN và Khởi 

nghiệp; Phòng Đào tạo; 

Phòng QLKH&HTQT; Các 

Khoa; Phòng HC-QT; Chi 

đoàn CBGV; Đoàn Thanh 

niên; Hội SV 

 

100% hoạt động phục 

vụ cộng đồng được 

lấy ý kiến phản hồi. 

C 
Triển khai hoạt động cải tiến chất lượng giáo dục CTĐT ngành Công nghệ Thông tin và ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí sau đánh giá 

ngoài CTĐT năm 2020 (nội dung cải tiến theo Phụ lục 1 đính kèm). 

D Thực hiện báo cáo tự đánh giá giữa chu kỳ KĐCL 2 CTĐT ngành CNTT và ngành CNKTCK.  

 
Hoàn thành báo cáo TĐG giữa kỳ nộp Trung tâm KĐCLGD-ĐH 

Đà Nẵng 
8/2023 Phòng KT-ĐBCLGD Các đơn vị  
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 III. Tổ chức thực hiện 
 

 Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng các đơn vị có liên quan: 

 - Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung được phân công, lồng ghép vào kế hoạch hoạt động hàng 

tháng của đơn vị để đảm bảo thực hiện công việc đúng tiến độ, gửi kế hoạch thực hiện cho Ban Giám hiệu qua Phòng KT-

ĐBCLGD trước ngày 10/11/2022. Đối với các Khoa có CTĐT thực hiện rà soát, điều chỉnh trong năm học 2022-2023 thực 

hiện xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí thực hiện lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan, gửi kế hoạch và dự trù kinh phí về 

Phòng KT-ĐBCLGD, hoàn thành trước ngày 20/11/2022 để Phòng KT-ĐBCLGD tham mưu ban hành kế hoạch và kinh 

phí triển khai thực hiện. 

 - Báo cáo chi tiết bằng văn bản kết quả thực hiện (kèm theo minh chứng) cho Ban Giám hiệu qua Phòng KT-

ĐBCLGD đợt 1 trước ngày 31/12/2022 và đợt 2 trước ngày 31/8/2023 để báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì phản ánh qua Ông Bùi Tá Toàn - Trưởng Phòng KT-ĐBCLGD để 

được giải quyết./. 

  

Nơi nhận:  
- Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD-ĐT (b/c); 

- Đảng ủy; 

- Chủ tịch HĐT; 
- Hiệu trưởng; 

- Các Phó Hiệu trưởng; 
- Công đoàn, Đoàn TN, Hội SV; 

- Chi đoàn CBGV; 
- Các đơn vị thuộc trường; 

- Tổ TT&TVTS; 
- Lưu: VT, KT-ĐBCLGD.  

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

TS. Trần Đình Thám 
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PHỤ LỤC 1 

NỘI DUNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC SAU ĐÁNH GIÁ NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ 

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-ĐHPVĐ   ngày         tháng  11 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường ĐH Phạm Văn Đồng) 

 

I. NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

 
 

Nội 

dung 
Tồn tại cần cải tiến Hoạt động khắc phục 

Đơn vị thực 

hiện 
Đơn vị phối hợp 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Thời 

gian 

hoàn 

thành 

Kết 

quả 

mong 

muốn 

Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

1 

Mục tiêu CTĐT chưa kịp 

thời phản ánh sự phát triển 

CNTT trong thời kỳ công 

nghiệp 4.0. 

Tiếp tục điều chỉnh mục tiêu CTĐT để 

phù hợp với sứ mạng, tầm nhìn và sự 

phát triển của công nghệ 4.0. 

 

Khoa CNTT 

 
Phòng Đào tạo 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

 

 

2 

Số lượng khảo sát các bên 

liên quan, đặc biệt là các 

chuyên gia và nhà tuyển 

dụng lao động, cựu người 

học góp ý về CĐR của 

CTĐT còn ít so với số lượng 

hiện có của các đối tượng 

này, do đó kết quả khảo sát 

chưa đảm bảo tính đại diện, 

độ tin cậy cần thiết cho việc 

phục vụ điều chỉnh, cập nhật, 

cải tiến CĐR. 

- Tăng cường thêm các hình thức khảo 

sát phong phú (như hội thảo, trao đổi 

chuyên môn). 

- Khoa 

CNTT 

- Các bộ môn 

 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

 
- Khoa, bộ môn định kỳ hằng năm tổ 

chức các cuộc họp 3 bên: đào tạo, 

người học và nhà sử dụng lao động để 

đánh giá lại CĐR và có những điều 

chỉnh cho phù hợp thực tế. 

- Khoa 

CNTT 

- Các bộ môn 

-  TT HTSV-

QHDN&KN 

- Phòng CT HSSV 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 
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3 

Chưa khảo sát định kỳ về 

mức độ đạt CĐR của người 

học.  

Xây dựng kế hoạch khảo sát định kỳ 

về mức độ đạt CĐR của người học. 

- Khoa 

CNTT 

- Các bộ môn 

 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

 

4 

Đa số SV chưa hiểu biết đầy 

đủ về CĐR của CTĐT, còn 

nhầm lẫn các điều kiện tốt 

nghiệp là CĐR của CTĐT, 

còn nhầm lẫn về mục tiêu 

với CĐR. 

 

Tăng cường việc phổ biến CTĐT, 

CĐR cho SV qua các hình thức khác 

hiệu quả hơn, cụ thể: 

    

- Phổ biến CĐR CTĐT trong các buổi 

sinh hoạt với CVHT, hướng dẫn SV 

lập kế hoạch học tập mỗi học kỳ. 

- Khoa CNTT 

(chỉ đạo thực 

hiện) 

- Các bộ môn 

- CVHT 

 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

Đảm bảo 

100% SV 

hiểu được 

CĐR, 

CTĐT 

Tiêu chuẩn 4: Phương pháp tiếp cận trong dạy và học 

1 

Các bên liên quan (doanh 

nghiệp, cựu SV) chưa biết 

hoặc không nắm được nội 

dung của mục tiêu và triết lý 

giáo dục. 

Tăng cường tuyên truyền phổ biến 

TLGD, mục tiêu giáo dục đến với xã 

hội, cụ thể: 

     

- Tăng cường hội thảo, hội nghị, các 

buổi tọa đàm, làm việc thường niên 

với các nhà tuyển dụng, cựu SV để 

giới thiệu về mục tiêu, CTĐT và 

TLGD 

Khoa CNTT 

 

TT HTSV&QHDN 

 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

 

- Công bố mục tiêu, triết lý giáo dục 

trên các ấn phẩm, trên các pano trong 

khuôn viên Nhà trường, trên các tờ rơi 

quảng bá tuyển sinh. 

- Phòng HC-

QT 

- Tổ 

TT&TVTS 

Khoa CNTT 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

 

2 

Một số đề cương chưa sử 

dụng các rubric phù hợp để 

đánh giá các CĐR học phần.  

 

- Nâng cao chất lượng các hoạt động 

dạy học và kiểm tra đánh giá các học 

phần, bảo đảm việc đạt được CĐR. 

- Khoa 

CNTT 

- Các bộ môn 

 

 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 
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3 
SV còn hạn chế về năng lực 

tự học, tự nghiên cứu. 

- Tăng cường các hoạt động hỗ trợ SV 

năng lực ngoại ngữ, tăng cường hiệu 

quả câu lạc bộ, đặc biệt là câu lạc bộ 

nghiên cứu khoa học cho SV. 

Khoa CNTT 

 

Đoàn TN 

Hội SV 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

 

- Đưa học phần nhập môn ngành vào 

CTĐT giúp SV có cái nhìn tổng quan 

về ngành học để có định hướng học 

tập tốt hơn. 

Khoa CNTT 

 
Phòng Đào tạo 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

Học phần 

nhập môn 

ngành 

được đưa 

vào 

CTĐT 

Tiêu chuẩn 5: Đánh giá kết quả học tập của người học 

1 
Hầu hết các học phần chưa 

có ngân hàng câu hỏi/đề thi. 

Xây dựng kế hoạch từng bước xây 

dựng ngân hàng câu hỏi cho toàn bộ 

hoặc một phần của đề thi gắn với từng 

đề cương cụ thể. 

Phòng KT-

ĐBCLGD 
Các Khoa 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

 

2 

Một số môn học chưa có 

phương pháp kiểm tra/đánh 

giá phù hợp để đạt được các 

CĐR về kỹ năng. 

- Tiếp tục hoàn thiện từng bước các 

rubric đánh giá các CĐR kỹ năng đối 

với tất cả các học phần. 

- Khoa 

CNTT 

- Các bộ môn 

 

Phòng Đào tạo 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

 

- Tập huấn cho GV về đo lường đánh 

giá, kỹ năng xây dựng đề thi, sử dụng 

hiệu quả công cụ đánh giá. 

Phòng KT-

ĐBCLGD 
Khoa CNTT 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

100% 

GV đều 

được tập 

huấn 

 

3 

Công tác thống kê, phân tích 

định lượng đề thi, kết quả thi 

chưa được Nhà trường, Khoa 

thực hiện, do đó việc đánh 

giá mức độ tin cậy còn hạn 

chế. 

Xây dựng kế hoạch và triển khai thực 

hiện việc phân tích, đánh giá đề thi theo 

các CĐR và theo từng câu hỏi, làm cơ 

sở để bổ sung, hoàn chỉnh các rubric 

đánh giá nhằm tăng độ tin cậy khi đánh 

giá. 

- Phòng KT-

ĐBCLGD  

- Các Khoa 

 
Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

- Kế 

hoạch 

thực hiện 

việc phân 

tích, đánh 

giá đề thi 

theo các 

CĐR và 

theo từng 

câu hỏi 

- Bổ sung, 
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hoàn 

chỉnh 

các rubric 

đánh giá 

4 

Nhiều SV chưa nắm được 

các quy định, thông tin liên 

quan đến cách thức đánh giá 

kết quả học tập của người 

học.  

Tăng cường phổ biến cho SV về các 

quy định kiểm tra đánh giá, cụ thể: 
    

- Tăng cường sử dụng website của 

Trường, Khoa để thông báo các quy 

định thi kiểm tra đánh giá, phổ biến 

các nội dung liên quan đến môn học, 

trong đó có nội dung đánh giá kết quả 

học tập.  

- Phòng KT-

ĐBCLGD 

- Khoa 

CNTT 

 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

Cập nhật 

đầy đủ 

các thông 

tin trên 

website 

- Triển khai đến SV những vấn đề về 

đánh giá kết quả học tập.  

- CVHT 

- GV (giảng 

dạy học phần) 

 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

100% 

SV hiểu 

rõ  

 

5 

Một số học phần còn chậm 

công bố kết quả học tập 

theo quy định của Nhà 

trường. Cách thức phản hồi 

còn chưa được đa dạng, 

việc phản hồi thường xuyên 

của GV cho SV về kết quả 

học tập còn hạn chế.  

- Tăng cường công tác giám sát đảm 

bảo 100% các học phần được công bố 

kết quả kiểm tra, đánh giá đúng quy 

định. 

 - Tăng cường các hình thức, cách 

thức phản hồi kết quả học tập cho SV 

(như công bố công khai đáp án chấm 

thi cuối kì) để SV kịp thời điều chỉnh, 

cải thiện kết quả học tập. 

- Phòng KT-

ĐBCLGD 

(môn chung) 

- Khoa 

CNTT (môn 

riêng) 

- Các Bộ 

môn  

CVHT 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

- Khoa 

CNTT 

(chỉ đạo, 

giám sát) 

- Các Bộ 

môn 

(triển 

khai thực 

hiện, 

giám sát) 

6 

Quy trình tiếp nhận và phản 

hồi việc khiếu nại kết quả 

học tập chưa được thuận tiện 

cho người học. 

- Đề xuất thực hiện việc đăng ký phúc 

khảo bài thi cho SV bằng hình thức 

SV đăng ký phúc khảo trực tuyến. 

- Phòng KT-

ĐBCLGD 

(môn chung) 

- Khoa 

CNTT (môn 

Phòng KT-

ĐBCLGD 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 
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riêng) 

- Cần có quy trình/bộ phận theo dõi, 

xem xét, phân tích xử lý thông tin 

khiếu nại, phúc khảo điểm thi của SV. 

- Phòng KT-

ĐBCLGD 

(môn chung) 

- Khoa 

CNTT (môn 

riêng) 

 

 

Từng 

học kỳ 

 

7 

Chưa có sổ theo dõi quá 

trình khiếu nại, phúc khảo và 

giải quyết về điểm thi trong 

thời gian đào tạo tại Khoa. 

Lập sổ theo dõi, ghi chép quá trình SV 

có ý kiến góp ý hoặc khiếu nại phúc 

khảo điểm thi. 

Khoa CNTT   

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

 

8 

Sau mỗi kỳ thi, 

Trường/Khoa chưa triển khai 

lấy ý kiến phản hồi của SV 

một cách rộng rãi về kiểm 

tra đánh giá. 

Triển khai lấy ý kiến phản hồi của SV 

một cách rộng rãi về kiểm tra đánh giá 

(cách thức, thời gian phản hồi kết quả 

học tập). 

Phòng KT-

ĐBCLGD 
Các Khoa 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

 

Tiêu chuẩn 6: Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên 

1 

Không có tài liệu cụ thể 

minh chứng việc Khoa thực 

hiện khảo sát nhu cầu đào 

tạo, bồi dưỡng của GV. 

Thực hiện quy trình khảo sát nhu cầu 

đào tạo, bồi dưỡng của GV bằng văn 

bản và có báo cáo phân tích kết quả 

làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch 

phát triển đội ngũ GV của Khoa. 

Phòng TCCB Các Khoa 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

Có báo 

cáo kết 

quả khảo 

sát 

2 

Khoa chưa chủ động đề xuất 

với Nhà trường chính sách 

để thu hút, giữ chân các GV 

có trình độ cao, mặc dù hiện 

nay đội ngũ của Khoa, tỷ lệ 

Đề xuất, tham mưu cùng với Nhà 

trường để có chính sách phù hợp 

nhằm thu hút, giữ chân những GV có 

thành tích khoa học tốt và có tiềm 

năng làm việc lâu dài tại Khoa, trong 

Khoa CNTT Phòng TCCB 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 
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GV có trình độ TS còn hạn 

chế và chưa có GV có chức 

danh GS, PGS. 

đó quan tâm đến thực hiện chế độ kéo 

dài đối với GV có trình độ TS trở lên.  

3 

Chưa xây dựng bộ tiêu chí 

để thực hiện đánh giá năng 

lực của GV. Việc đánh giá 

GV còn mang tính định tính 

và chủ yếu căn cứ vào khối 

lượng công việc (giảng dạy 

và NCKH). 

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng 

lực của GV chi tiết, cụ thể và định 

lượng (gồm năng lực NCKH, năng lực 

tổ chức giảng dạy, năng lực nghiên 

cứu và đóng góp phục vụ cộng 

đồng,... ) nhằm đánh giá năng lực của 

GV một cách toàn diện, chính xác và 

hiệu quả. 

Phòng TCCB 

- Phòng ĐT 

- Phòng 

QLKH&HTQT 

- Đoàn TN 

- Hội SV 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

Ban hành 

Bộ tiêu 

chí ĐG 

4 

Không quy định cụ thể về 

các loại hình NCKH và số 

lượng công bố đối với từng 

vị trí GV trong Quy định 

định mức giờ chuẩn NCKH 

đối với GV, điều này, một 

mặt chưa đúng với Thông tư 

47 quy định “mỗi năm học, 

mỗi GV tối thiểu phải có 1 

đề tài NCKH cấp cơ sở được 

nghiệm thu hoặc 01 bài báo 

đăng trên tạp chí khoa học 

có phản biện hoặc 01 báo 

cáo tại hội thảo khoa học 

chuyên ngành”, mặt khác 

chưa có chế tài bắt buộc GV 

- Quy định, hướng dẫn GV đăng ký, 

xây dựng kế hoạch và đăng ký chỉ tiêu 

cụ thể về NCKH ứng với vị trí công 

việc của từng GV. 

- Xây dựng các nhóm nghiên cứu. 

- Tham mưu ban hành các chính 

sách hỗ trợ, khen thưởng hợp lý, có 

biện pháp chế tài để thúc đẩy GV 

tham gia đề tài NCKH các cấp cũng 

như tăng số lượng các công bố khoa 

học của GV trên các tạp chí có uy tín 

trong và ngoài nước. 

Phòng 

QLKH&HTQT 

Các đơn vị có liên 

quan 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

Quy định 

được ban 

hành; số 

lượng đề 

tài NCKH 

các cấp, 

các công 

bố khoa 

học trên 

các tạp 

chí có uy 

tín trong 

và ngoài 

nước 

được tăng 

lên hằng 

năm.  
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phải có công bố khoa học. 

Tiêu chuẩn 7. Đội ngũ nhân viên 

1 

Chưa xây dựng bộ tiêu chí 

riêng để đánh giá năng lực 

đội ngũ nhân viên. 

Tham mưu xây dựng bộ tiêu chí riêng 

để đánh giá năng lực đội ngũ nhân 

viên trên cơ sở nghiên cứu, cụ thể hóa 

Nghị định mới của Chính phủ số 

90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 quy 

định về đánh giá, xếp loại chất lượng 

cán bộ, công chức, viên chức. 

Phòng TCCB 
Các đơn vị có liên 

quan 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

Ban hành 

Bộ tiêu 

chí ĐG 

2 

Tổ chức khảo sát mức độ hài 

lòng của GV, SV với đội ngũ 

NV phục vụ chưa được tiến 

hành định kỳ, thường xuyên. 

Định kỳ tổ chức khảo sát mức độ hài 

lòng của GV, SV với đội ngũ NV 

phục vụ để làm cơ sở đánh giá và cải 

tiến.  

Phòng HC-

QT 

- Phòng KT-

ĐBCLGD 

- Các đơn vị có liên 

quan 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

Có báo 

cáo kết 

quả khảo 

sát hằng 

năm 

3 

GV kiêm nhiệm công việc 

hỗ trợ tại Khoa chưa được 

tập huấn nghiệp vụ.  

Tập huấn nghiệp vụ cho GV làm công 

tác kiêm nhiệm. 
Khoa CNTT 

- Phòng TCCB 

- Các đơn vị có liên 

quan 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

 

Tiêu chuẩn 8: Người học và hoạt động hỗ trợ người học 

1 

Chưa thống kê, phân tích rõ 

nhu cầu của các đơn vị sử 

dụng lao động từ các đơn vị 

tuyển dụng bên ngoài phạm 

vi quản lý của UBND tỉnh để 

có thêm giải pháp kịp thời 

cho công tác tuyển sinh.  

Thực hiện việc phân tích, dự báo nhu 

cầu nguồn nhân lực hằng năm làm cơ 

sở ban hành chính sách tuyển sinh phù 

hợp với nhu cầu thị trường lao động. 

 

Phòng KT-

ĐBCLGD 
 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

Bảng 

phân 

tích, dự 

báo nhu 

cầu nhân 

lực hằng 

năm 

2 

Chưa thể hiện rõ vai trò của 

khoa trong việc thực hiện 

báo cáo phân tích nhu cầu 

Đẩy mạnh vai trò của Khoa chuyên 

môn trong công tác phân tích dự báo 

nguồn nhân lực theo từng ngành đào 

Phòng KT-

ĐBCLGD 
Các Khoa 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

Bảng 

phân 

tích, dự 

báo nhu 
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nguồn nhân lực theo ngành 

đào tạo. 

tạo và trong công tác tuyển sinh. 

 

cầu nhân 

lực hằng 

năm của 

ngành 

CNTT 

 

3 

Chưa ban hành quy định cụ 

thể về việc xây dựng tiêu 

chí, phương pháp tuyển chọn 

người học. 

Ban hành quy định cụ thể về việc xây 

dựng tiêu chí, phương pháp tuyển 

chọn người học cho các ngành đào 

tạo.  

Phòng KT-

ĐBCLGD 
Tổ TT&TVTS 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

Quy định 

về việc xây 

dựng tiêu 

chí, phương 

pháp tuyển 

chọn người 

học cho các 

ngành đào 

tạo 

 

4 

Chưa tham vấn ý kiến người 

học, các tổ chức và cá nhân 

bên ngoài Nhà trường trong 

việc xác định chính sách,  

tiêu chí và phương pháp 

tuyển chọn người học để 

nâng cao hiệu quả công tác 

tuyển sinh. 

Thực hiện tham vấn ý kiến của tất cả 

các tổ chức và cá nhân có liên quan để 

xác định lại tiêu chí và phương pháp 

tuyển chọn người học cho các ngành 

đang triển khai đào tạo. 

Phòng KT-

ĐBCLGD 
Tổ TT&TVTS 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023. 

Báo cáo 

kết quả 

tham vấn 

5 

Hệ thống giám sát của Nhà 

trường chưa thể hiện việc hỗ 

trợ người học thực hiện các 

hoạt động học vượt tiến độ. 

Ban hành Quy định, hướng dẫn và hỗ 

trợ cụ thể để cho người học hiểu rõ và  

đăng ký học vượt theo nhu cầu và 

năng lực của người học. 

 

Phòng Đào 

tạo 
Khoa CNTT 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

 

Tiêu chuẩn 9: Cơ sở vật chất và trang thiết bị 

1 
Một số trang thiết bị lạc hậu, 

hỏng hóc không được thay 

Xây dựng kế hoạch khai thác hiệu quả 

cơ sở vật chất, trang thiết bị CNTT, 
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thế kịp thời. 

 

các phòng thực hành, thí nghiệm để 

phục vụ cộng đồng, tạo thêm thu 

nhập, cụ thể: 

- Xây dựng kế hoạch sửa chữa, mua 

sắm. 

Phòng HC-

QT 

- Các Khoa 

- Các đơn vị có liên 

quan 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

Kế hoạch 

sửa chữa 

- Thành lập Tổ kiểm tra, rà soát 

CSVC, thiết bị và thực hiện kiểm tra, 

rà soát nhà Thực hành CNTT để xây 

dựng kế hoạch sửa chữa, mua sắm. 

Phòng HC-

QT 

- Các Khoa 

- Các đơn vị có liên 

quan 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

 

- Tiếp tục Ký kết hợp đồng với các Sở 

ngành, doanh nghiệp để khai thác cơ 

sở vật chất hiện có. 

Phòng HC-

QT 

- Các Khoa 

- Các đơn vị có liên 

quan 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

 

2 

Tài liệu phục vụ đào tạo tại 

Trung tâm TTTL chủ yếu là 

tài liệu tiếng Việt. 

 

- Đầu tư, bổ sung thêm sách tham 

khảo bằng tiếng nước ngoài. 

- Tăng số lượng tài liệu điện tử tại thư 

viện. 

- Cải tiến phương thức và điều kiện 

khai thác thư viện điện tử: 

+ Phối hợp với lãnh đạo các Khoa, 

giáo viên cố vấn học tập, giảng viên 

thông báo, hướng dẫn cách tìm tài liệu 

từ nguồn thư viện số để giải quyết các 

vấn đề nghiên cứu và học tập. 

+ Có chính sách khuyến khích bạn đọc 

đến khai thác thư viện số nhiều. 

TTTT TL 
Các khoa chuyên 

môn 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

- Các đợt 

mua sách 

hằng năm 

- Tiếp tục 

hợp đồng 

khai thác 

nguồn tài 

nguyên số 

hóa  

3 Số lượng người đọc đến với Thường xuyên quảng bá nguồn tài liệu TTTT TL - Các Khoa Thực hiện và hoàn  
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thư viện còn ít mới tại Thư viện để tăng số lượng bạn 

đọc đến với Trung tâm TTTL, cụ thể: 

+ Lập trang facebook riêng của Trung 

tâm Thông tin Tư liệu để thông tin về 

các hoạt động và nguồn tài nguyên có 

ở Trung tâm. 

+ Tổ chức các hoạt động giới thiệu tài 

liệu mới đến bạn đọc. 

+ Gửi danh sách các tài liệu mới cập 

nhật đến các Khoa, các lớp. 

- Các đơn vị có liên 

quan 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

4 

Diện tích cây xanh của 

Trường còn khiêm tốn. Có 

rất nhiều cỏ dại ở các lô đất 

trống, chưa khai thác trong 

khuôn viên khá rộng của 

Trường. 

Xây dựng Kế hoạch cải tạo môi 

trường cảnh quan các khu đất chưa 

khai thác và trồng thêm cây xanh 

trong sân trường. 

 

Phòng HC-

QT 
 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

Tờ trình 

xin chủ 

trương 

kinh phí 

ngân 

sách tỉnh 

để thực 

hiện 

5 
Trường chưa bố trí đường 

dành cho SV khuyết tật. 

Xây dựng, cải tạo lối đi và khu vệ 

sinh phù hợp cho SV khuyết tật, cụ 

thể: Khảo sát, đánh giá hiện trạng để  

thực hiện từ nguồn kinh phí quỹ phát 

triển của Trường. 

Phòng HC-

QT 
 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

 

6 

Sau các đợt bão lũ tàn phá 

Quảng Ngãi hệ thống CNTT, 

CSVC, TTB của Trường đã 

bị tác động nghiêm trọng, 

phải cần thời gian để khắc 

phục. 

Khắc phục những hư hỏng về CSVC, 

TTB do mưa bão gây ra, bảo đảm an 

toàn và tạo môi trường thuận lợi cho 

các hoạt động của Trường. 

Phòng HC-

QT 
 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

Tờ trình 

xin chủ 

trương 

kinh phí 

ngân 

sách tỉnh 

để thực 

hiện 
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Tiêu chuẩn 10. Nâng cao chất lượng 

1 

Khoa chưa có báo cáo tổng 

hợp thống kê nhu cầu nguồn 

nhân lực cụ thể đối với 

ngành CNTT. 

Xây dựng báo cáo tổng hợp thống kê 

nhu cầu nguồn nhân lực cụ thể đối với 

các ngành đào tạo của Khoa. 

Khoa CNTT  

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

Báo cáo 

thống kê 

nhu cầu 

nhân lực 

ngành 

CNTT 

2 

Công tác NCKH chưa có sự 

hợp tác liên ngành trong và 

ngoài trường; chưa xây dựng 

được các nhóm nghiên cứu 

mạnh nên chưa có những đề 

tài lớn, ứng dụng hiệu quả 

cao. 

 

- Tăng cường kết nối với các doanh 

nghiệp sử dụng lao động để mở rộng 

hợp tác về đào tạo và NCKH. 

Khoa CNTT TTHTSV&QHDN 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

 

- Tăng cường hợp tác với công ty 

phần mềm (FPT Software, TMA 

Solutions, Học viện Cisco) thành lập 

nhóm nghiên cứu trong GV, SV. 

Khoa CNTT TTHTSV&QHDN 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

 

3 

Phòng QLKH&HTQT và 

Khoa CNTT chỉ có báo cáo 

về việc thực hiện các đề tài 

NCKH của SV; chưa có báo 

cáo đối sánh các loại hình 

hoạt động khác; chưa có đối 

sánh với các cơ sở giáo dục 

đại học trong nước và quốc 

tế.  

Quản lý, kiểm tra các hoạt động 

KHCN của SV; thống kê và có báo 

cáo đối sánh các loại hình hoạt động 

KHCN của SV qua các năm và đối 

sánh với các cơ sở giáo dục đại học 

trong nước 

Khoa CNTT 
Phòng 

QLKH&HTQT 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

Có kiểm 

tra, thống 

kê, đối 

sánh 

Tiêu chuẩn 11. Kết quả đầu ra 

1 

Chưa có báo cáo đối sánh tỷ 

lệ SV tốt nghiệp đúng hạn, tỷ 

lệ SV thôi học của Trường 

nói chung và ngành CNTT 

Đối sánh tỷ lệ SV tốt nghiệp đúng 

hạn, tỷ lệ SV thôi học giữa các ngành 

của Trường; đối sánh với các CTĐT 

tương ứng của các trường đại học 

- Phòng Đào 

tạo 

(thực hiện 

đối sánh toàn 

 12/2022 

Bảng 

kết quả 

đối sánh 
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với các ngành tương ứng của 

các trường ở miền Trung 

cũng như các tỉnh khác trong 

nước. 

trong khu vực miền Trung và trên toàn 

quốc. 

 

trường) 

- Khoa 

CNTT và các 

Khoa khác 

thực hiện đối 

sánh đối với 

các ngành 

ĐT trong 

Khoa hằng 

năm, đối 

sánh với các 

Trường khác. 

2 
Chưa có dự báo về tỷ lệ SV 

thôi học cho những năm đến. 

Thực hiện dự báo tỷ lệ SV thôi học 

trong những năm tới. 

- Phòng Đào 

tạo (hướng 

dẫn) 

- Các Khoa 

(thực hiện) 

Phòng CTHSSV 12/2022  

3 

Chưa có văn bản quy trình 

giám sát thời gian tốt nghiệp 

trung bình của SV; chưa 

thực hiện đối sánh thời gian 

tốt nghiệp trung bình của SV 

ngành CNTT với các trường 

trong nước và quốc tế. 

- Ban hành quy định về quy trình giám 

sát thời gian tốt nghiệp trung bình của 

SV.  

- Theo dõi, thống kê cụ thể số lượng 

SV tốt nghiệp đúng hạn từng năm, số 

lượng SV trễ hạn theo từng học kỳ, 

từng năm trên cơ sở đó xác định và dự 

báo tỷ lệ SV tốt nghiệp trung bình qua 

các năm. 

 - Khoa cần tổ chức tổng kết, đối sánh 

- Phòng Đào 

tạo (hướng 

dẫn) 

 

- Các Khoa 

(thực hiện) 

 12/2022 

Ban 

hành 

quy 

trình 
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thời gian tốt nghiệp trung bình với các 

trường trong và ngoài nước 

4 

Nhà trường chưa tiến hành 

rà soát, đánh giá các chính 

sách, kế hoạch và hoạt động 

hỗ trợ SV để có những cải 

tiến thiết thực và hiệu quả 

giúp tăng tỷ lệ tốt nghiệp 

đúng hạn, trước hạn và giảm 

tỷ lệ SV thôi học trong thời 

gian tới. 
 

- Định kỳ tổ chức các cuộc họp, các 

hội nghị chuyên đề để tìm hiểu đầy đủ 

nguyên nhân dẫn đến tình trạng SV tốt 

nghiệp trễ hạn, thôi học. 

- Đánh giá hiệu quả của các biện pháp 

hỗ trợ SV nhằm tăng tỷ lệ SV tốt 

nghiệp đúng hạn, trước hạn và giảm tỷ 

lệ SV thôi học của ngành CNTT. 

Khoa CNTT 
Phòng Đào tạo 

 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

 

5 

Số lượng đề tài NCKH của 

SV Khoa CNTT giảm dần 

trong những năm qua; Khoa 

chưa có hội nghị tổng kết 

đánh giá các chính sách và 

kế hoạch hỗ trợ hoạt động 

KH&CN của SV để có sự 

điều chỉnh cải tiến cho phù 

hợp nhằm khuyến khích SV 

tham gia NCKH với số 

lượng nhiều hơn và đạt thành 

tích cao hơn trong giai đoạn 

tới. 
 

- Rà soát, điều chỉnh chính sách, quy 

định và xây dựng kế hoạch hoạt động 

KH&CN SV nhằm khuyến khích SV 

tham gia NCKH.  

- Thành lập quỹ hoạt động và phát 

triển KHCN theo quy định nhằm hỗ 

trợ các hoạt động KH&CN của Nhà 

trường nói chung và cho SV.  

Khoa CNTT 

Phòng 

QLKH&HTQT 

 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 
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II. NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ 
 

Nội 

dung 
Tồn tại cần cải tiến Hoạt động khắc phục 

Đơn vị thực 

hiện 
Đơn vị phối hợp 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Thời 

gian 

hoàn 

thành 

Kết 

quả 

mong 

muốn 

Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

1 

Số lượng khảo sát các bên 

liên quan, đặc biệt là các 

chuyên gia và nhà tuyển 

dụng lao động, cựu người 

học góp ý về CĐR của 

CTĐT còn ít, đặc biệt là địa 

bàn chỉ bó hẹp trong phạm vi 

tỉnh Quảng Ngãi, do đó kết 

quả khảo sát chưa đảm bảo 

tính đại diện, độ tin cậy cần 

thiết cho việc phục vụ điều 

chỉnh, cập nhật, cải tiến 

CĐR. 

Đa dạng hóa các hình thức khảo sát 

như:   
    

 

- Tổ chức hội thảo, trao đổi chuyên 

môn với các bên liên quan (chuyên gia, 

doanh nghiệp, cựu SV,..),... để có nhiều 

thông tin tin cậy trong quá trình cải tiến 

CĐR, CTĐT. 

Khoa KTCN  

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

2 

Đa số SV chưa hiểu biết đầy 

đủ về CĐR của CTĐT, còn 

nhầm lẫn các điều kiện tốt 

nghiệp là CĐR của CTĐT, 

còn nhầm lẫn về mục tiêu với 

CĐR. 

 

Tăng cường việc phổ biến CTĐT, CĐR 

cho SV qua các hình thức khác hiệu 

quả hơn, cụ thể: 

    

- Phổ biến CĐR CTĐT trong các buổi 

sinh hoạt với CVHT, hướng dẫn SV 

lập kế hoạch học tập mỗi học kỳ. 

- Khoa KTCN 

(chỉ đạo thực 

hiện) 

- Các bộ môn 

- CVHT 

 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

Đảm bảo 

100% SV 

hiểu được 

CĐR, 

CTĐT 



20 

 

Tiêu chuẩn 4: Phương pháp tiếp cận trong dạy và học 

1 
Một số SV, cựu SV, người 

sử dụng lao động chưa nắm 

rõ Triết lý giáo dục và mục 

tiêu giáo dục của Nhà 

trường. 

 

- Đa dạng hóa phương thức quảng bá 

truyền thông về mục tiêu giáo dục và 

triết lý giáo dục để tất cả các bên liên 

quan được biết để cùng cộng tác, phối 

hợp với Nhà trường thực hiện một cách 

hiệu quả. 

- Phòng HC-

QT  

- Phòng Đào 

tạo 

Các đơn vị có 

liên quan 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

 

 

- Phổ biến, quán triệt triết lý giáo dục 

cho cán bộ giảng viên để làm cơ sở cho 

việc lựa chọn nội dung, phương pháp 

dạy học phù hợp với Triết lý giáo dục. 

Các Khoa 
Các đơn vị trong 

trường 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

 

Tiêu chuẩn 5: Đánh giá kết quả học tập của người học 

1 

Đa số các học phần chưa 

được xây dựng ngân hàng đề 

thi. 

 

Xây dựng kế hoạch từng bước xây 

dựng ngân hàng câu hỏi cho những 

môn thuộc khối kiến thức đại cương, 

cơ sở ngành, chuyên ngành. 

Phòng KT-

ĐBCLGD 
Các Khoa 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

 

2 

Nhà trường/Khoa chưa 

thống kê, phân tích kết quả 

thi của SV để đánh giá chất 

lượng và độ khó của đề thi, 

để từ đó có những điều 

chỉnh hợp lý nhằm đánh giá 

chính xác hơn mức độ đạt 

được CĐR của CTĐT. 

Xây dựng kế hoạch và triển khai thực 

hiện việc phân tích, đánh giá đề thi theo 

các CĐR và theo từng câu hỏi, làm cơ sở 

để bổ sung, hoàn chỉnh các rubric đánh 

giá nhằm tăng độ tin cậy khi đánh giá. 

- Phòng KT-

ĐBCLGD  

- Các Khoa 

 
Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

- Kế 

hoạch 

thực hiện 

việc phân 

tích, đánh 

giá đề thi 

theo các 

CĐR và 

theo từng 

câu hỏi 

- Bổ sung, 

hoàn 

chỉnh 

các rubric 

đánh giá 

3 
Các tiêu chí đánh giá điểm 

chuyên cần, kết quả thảo 

- Tiếp tục hoàn thiện từng bước các 

rubric đánh giá các để đạt CĐR của 

- Khoa 

KTCN 
Phòng Đào tạo 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 
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luận, làm bài tập… chưa 

được mô tả rõ ràng trong 

ĐCCT học phần. 

CTĐT của mỗi học phần. - Các bộ môn 

 

học 2022-2023 

- Tập huấn cho GV về đo lường đánh 

giá, kỹ năng xây dựng đề thi, sử dụng 

hiệu quả công cụ đánh giá. 

Phòng KT-

ĐBCLGD 
Khoa KTCN 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

100% 

GV đều 

được tập 

huấn 

 

4 

Kết quả học tập của một số 

học phần cơ sở ngành và 

chuyên ngành qua các năm 

học cho thấy: nhiều học 

phần có điểm phân bố lệch 

về trái hoặc phải quá nhiều. 

Tổ chức cho GV thực hiện việc tổng 

kết đánh giá việc cho điểm thường 

xuyên để có những điều chỉnh hợp lý 

trong quá trình kiểm tra nhằm đánh giá 

chính xác hơn năng lực của người học. 

Khoa KTCN 

 

GV tham gia 

giảng dạy CTĐT 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

 

5 

Vẫn còn có học phần chậm 

công bố kết quả học tập theo 

quy định của Nhà trường và 

cách thức phản hồi kết quả 

đánh giá chưa đa dạng. 

- Tăng cường công tác giám sát đảm 

bảo 100% các học phần được công bố 

kết quả kiểm tra, đánh giá đúng quy 

định. 

- Tăng cường các hình thức, cách thức 

phản hồi kết quả học tập cho SV (như 

công bố công khai đáp án chấm thi 

cuối kì) để SV kịp thời điều chỉnh, cải 

thiện kết quả học tập. 

- Phòng KT-

ĐBCLGD 

(môn chung) 

- Khoa 

KTCN (môn 

riêng) 

- Các Bộ môn  

CVHT 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

- Khoa 

KTCN 

(chỉ đạo, 

giám sát) 

- Các Bộ 

môn 

(triển 

khai thực 

hiện, 

giám sát) 

6 

Quy trình tiếp nhận và phản 

hồi việc khiếu nại kết quả 

học tập chưa được thuận tiện 

cho người học. 

- Đề xuất thực hiện việc đăng ký phúc 

khảo bài thi cho SV bằng hình thức SV 

đăng ký phúc khảo trực tuyến. 

- Phòng KT-

ĐBCLGD 

(môn chung) 

- Khoa 

KTCN (môm 

riêng) 

Phòng KT-

ĐBCLGD 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 
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- Cần có quy trình/bộ phận theo dõi, 

xem xét, phân tích xử lý thông tin 

khiếu nại, phúc khảo điểm thi của SV. 

- Phòng KT-

ĐBCLGD 

(môn chung) 

- Khoa 

KTCN (môn 

riêng) 

 
Từng 

học kỳ 
 

7 

Sau mỗi kỳ thi, Trường/Khoa 

chưa triển khai lấy ý kiến 

phản hồi của SV một cách 

rộng rãi về kiểm tra đánh giá. 

Triển khai lấy ý kiến phản hồi của SV 

một cách rộng rãi về kiểm tra đánh giá 

(cách thức, thời gian phản hồi kết quả 

học tập). 

Phòng KT-

ĐBCLGD 
Các Khoa 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

 

Tiêu chuẩn 6: Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên 

1 

Công tác quản lý nhân sự của 

Nhà trường chủ yếu thực 

hiện theo văn bản quy định 

chung của UBND tỉnh mà 

chưa được cụ thể hóa. 

Cụ thể hóa các văn bản quy định liên 

quan đến quản lý nhân sự để phù hợp 

với thực tiễn cũng như đặc thù của 

Trường và thuận lợi cho triển khai 

công việc. 

Phòng TCCB  

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

Ban 

hành 

văn bản 

2 

Khoa chưa chủ động đề xuất 

với Nhà trường chính sách để 

thu hút, giữ chân các GV có 

trình độ cao, mặc dù hiện nay 

đội ngũ của Khoa, tỷ lệ GV 

có trình độ TS còn hạn chế 

và chưa có GV có chức danh 

GS, PGS. 

Đề xuất, tham mưu cùng với Nhà 

trường để có chính sách phù hợp nhằm 

thu hút, giữ chân những GV có thành 

tích khoa học tốt và có tiềm năng làm 

việc lâu dài tại Khoa, trong đó quan 

tâm đến thực hiện chế độ kéo dài đối 

với GV có trình độ TS trở lên.  

Khoa KTCN Phòng TCCB 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

 

3 

Chưa xây dựng bộ tiêu chí để 

thực hiện đánh giá năng lực 

của GV. Việc đánh giá GV 

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực 

của GV chi tiết, cụ thể và định lượng 

(gồm năng lực NCKH, năng lực tổ 

Phòng TCCB 

- Phòng ĐT 

- Phòng 

QLKH&HTQT 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

Ban 

hành Bộ 

tiêu chí 

ĐG 
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còn mang tính định tính và 

chủ yếu căn cứ vào khối 

lượng công việc (giảng dạy 

và NCKH). 

chức giảng dạy, năng lực nghiên cứu 

và đóng góp phục vụ cộng đồng,... ) 

nhằm đánh giá năng lực của GV một 

cách toàn diện, chính xác và hiệu quả. 

- Đoàn TN 

- Hội SV 

4 

Không quy định cụ thể về 

các loại hình NCKH và số 

lượng công bố đối với từng 

vị trí GV trong Quy định 

định mức giờ chuẩn NCKH 

đối với GV, điều này, một 

mặt chưa đúng với Thông tư 

47 quy định “mỗi năm học, 

mỗi GV tối thiểu phải có 1 

đề tài NCKH cấp cơ sở được 

nghiệm thu hoặc 01 bài báo 

đăng trên tạp chí khoa học có 

phản biện hoặc 01 báo cáo 

tại hội thảo khoa học chuyên 

ngành”, mặt khác chưa có 

chế tài bắt buộc GV phải có 

công bố khoa học. 

- Quy định, hướng dẫn GV đăng ký, 

xây dựng kế hoạch và đăng ký chỉ tiêu 

cụ thể về NCKH ứng với vị trí công 

việc của từng GV. 

- Xây dựng các nhóm nghiên cứu. 

- Tham mưu ban hành các chính sách 

hỗ trợ, khen thưởng hợp lý, có biện 

pháp chế tài để thúc đẩy GV tham gia 

đề tài NCKH các cấp cũng như tăng số 

lượng các công bố khoa học của GV 

trên các tạp chí có uy tín trong và ngoài 

nước. 

Phòng 

QLKH&HTQT 

Các đơn vị có 

liên quan 

 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

Quy định 

được ban 

hành; số 

lượng đề 

tài 

NCKH 

các cấp, 

các công 

bố khoa 

học trên 

các tạp 

chí có uy 

tín trong 

và ngoài 

nước 

được 

tăng lên 

hằng 

năm.  

Tiêu chuẩn 7. Đội ngũ nhân viên 

1 

Chưa xây dựng bộ tiêu chí 

riêng để đánh giá năng lực 

đội ngũ nhân viên. 

Tham mưu xây dựng bộ tiêu chí riêng 

để đánh giá năng lực đội ngũ nhân viên 

trên cơ sở nghiên cứu, cụ thể hóa Nghị 

định mới của Chính phủ số 

90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 quy 

Phòng TCCB 
Các đơn vị có 

liên quan 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

Ban 

hành Bộ 

tiêu chí 

ĐG 
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định về đánh giá, xếp loại chất lượng 

cán bộ, công chức, viên chức. 

2 

Việc Nhà trường điều động 

một số GV kiêm nhiệm một 

số vị trí của NV hỗ trợ trong 

Trường chưa tạo được động 

lực làm việc đối với những 

GV được điều động. Đội ngũ 

NV trực tiếp hỗ trợ tại khoa 

đa phần là GV kiêm nhiệm 

nên gặp nhiều khó khăn, khối 

lượng công việc nhiều, định 

mức giảm giờ chuẩn thấp.  

Định kỳ khảo sát nhu cầu và ý kiến của 

các bên liên quan về vị trí việc làm của 

đội ngũ NV, quan tâm đến việc bổ 

nhiệm, luân chuyển phù hợp với nhu 

cầu và công việc.  

Phòng TCCB 
Các đơn vị có 

liên quan 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

 

Xem xét cân đối công việc cho đội ngũ 

NV trực tiếp tại Khoa, đặc biệt là các 

GV kiêm nhiệm.  

Khoa KTCN Phòng TCCB 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

 

3 

Tổ chức khảo sát mức độ hài 

lòng của GV, SV với đội ngũ 

NV phục vụ chưa được tiến 

hành định kỳ, thường xuyên. 

Định kỳ tổ chức khảo sát mức độ hài 

lòng của GV, SV với đội ngũ NV phục 

vụ để làm cơ sở đánh giá và cải tiến.  

Phòng HC-

QT 

- Phòng KT-

ĐBCLGD 

- Các đơn vị có 

liên quan 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

Có báo 

cáo kết 

quả khảo 

sát hằng 

năm 

4 

GV kiêm nhiệm công việc hỗ 

trợ tại Khoa chưa được tập 

huấn nghiệp vụ.  

Tập huấn nghiệp vụ cho GV làm công 

tác kiêm nhiệm. 
Khoa KTCN 

- Phòng TCCB 

- Các đơn vị có 

liên quan 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

 

Tiêu chuẩn 8: Người học và hoạt động hỗ trợ người học 

1 

Chưa thống kê, phân tích rõ 

nhu cầu của các đơn vị sử 

dụng lao động từ các đơn vị 

tuyển dụng bên ngoài phạm 

vi quản lý của UBND tỉnh để 

có thêm giải pháp kịp thời 

Thực hiện việc phân tích, dự báo nhu 

cầu nguồn nhân lực hằng năm làm cơ 

sở ban hành chính sách tuyển sinh phù 

hợp với nhu cầu thị trường lao động. 

 

Phòng KT-

ĐBCLGD 
 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

Bảng 

phân tích, 

dự báo 

nhu cầu 

nhân lực 

hằng năm 
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cho công tác tuyển sinh.  

2 

Chưa thể hiện rõ vai trò của 

khoa trong việc thực hiện 

báo cáo phân tích nhu cầu 

nguồn nhân lực theo ngành 

đào tạo. 

Đẩy mạnh vai trò của Khoa chuyên 

môn trong công tác phân tích dự báo 

nguồn nhân lực theo từng ngành đào 

tạo và trong công tác tuyển sinh. 

 

Phòng KT-

ĐBCLGD 
Các Khoa 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

Bảng 

phân tích, 

dự báo 

nhu cầu 

nhân lực 

hằng năm 

của ngành 

CNTT 

3 

Chưa ban hành quy định cụ 

thể về việc xây dựng tiêu chí, 

phương pháp tuyển chọn 

người học. 

Ban hành quy định cụ thể về việc xây 

dựng tiêu chí, phương pháp tuyển chọn 

người học cho các ngành đào tạo.  

Phòng KT-

ĐBCLGD 
Tổ TT&TVTS 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

Quy định 

về việc xây 

dựng tiêu 

chí, 

phương 

pháp tuyển 

chọn người 

học cho 

các ngành 

đào tạo 

4 

Chưa tham vấn ý kiến người 

học, các tổ chức và cá nhân 

bên ngoài Nhà trường trong 

việc xác định chính sách,  

tiêu chí và phương pháp 

tuyển chọn người học để 

nâng cao hiệu quả công tác 

tuyển sinh. 

Thực hiện tham vấn ý kiến của tất cả 

các tổ chức và cá nhân có liên quan để 

xác định lại tiêu chí và phương pháp 

tuyển chọn người học cho các ngành 

đang triển khai đào tạo. 

Phòng KT-

ĐBCLGD 
Tổ TT&TVTS 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

Báo cáo 

kết quả 

tham vấn 

5 

Hệ thống giám sát của Nhà 

trường chưa thể hiện việc hỗ 

trợ người học thực hiện các 

hoạt động học vượt tiến độ. 

Ban hành Quy định, hướng dẫn và hỗ 

trợ cụ thể để cho người học hiểu rõ và  

đăng ký học vượt theo nhu cầu và năng 

lực của người học. 

Phòng Đào 

tạo 
Khoa KTCN 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

 

Tiêu chuẩn 9: Cơ sở vật chất và trang thiết bị 

1 Một số một số thiết bị hư Đầu tư kinh phí, nâng cấp trang thiết      
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hỏng hoặc không còn phù 

hợp nhưng chưa được sửa 

chữa và thay thế kịp thời. 

bị tại Khoa và ngành CNKTCK, đảm 

bảo có thể triển khai công nghệ hiện 

đại hỗ trợ việc NCKH, giảng dạy, 

PVCĐ đáp ứng theo nhu cầu công 

nghệ 4.0. Liên kết chặt chẽ hơn nữa với 

các đơn vị nghiên cứu, doanh nghiệp 

địa phương để hợp tác NCKH, khai 

thác hợp lý và hiệu quả CSVC cũng 

như trang thiết bị chuyên ngành hiện 

có của Trường, cụ thể: 

 
- Xây dựng kế hoạch sửa chữa, mua 

sắm. 

Phòng HC-

QT 

- Các Khoa 

- Các đơn vị có 

liên quan 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

Kế 

hoạch 

sửa chữa 

 

- Thành lập Tổ kiểm tra, rà soát CSVC, 

thiết bị và thực hiện kiểm tra, rà soát 

nhà Thực hành KTCN để xây dựng kế 

hoạch sửa chữa, mua sắm. 

Phòng HC-

QT 

- Các Khoa 

- Các đơn vị có 

liên quan 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

  

 

- Tiếp tục Ký kết hợp đồng với các Sở 

ngành, doanh nghiệp để khai thác cơ sở 

vật chất hiện có. 

Phòng HC-

QT 

- Các Khoa 

- Các đơn vị có 

liên quan 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

 

2 

Tài liệu phục vụ đào tạo tại 

Trung tâm TTTL chủ yếu là 

tài liệu tiếng Việt. 

 

- Đầu tư, bổ sung thêm sách tham khảo 

bằng tiếng nước ngoài. 

- Tăng số lượng tài liệu điện tử tại thư 

viện. 

- Cải tiến phương thức và điều kiện 

khai thác thư viện điện tử: 

+ Phối hợp với lãnh đạo các Khoa, giáo 

TTTT TL 
Các khoa chuyên 

môn 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

- Các đợt 

mua sách 

hằng năm 

- Tiếp tục 

hợp đồng 

khai thác 

nguồn tài 

nguyên số 

hóa  
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viên cố vấn học tập, giảng viên thông 

báo, hướng dẫn cách tìm tài liệu từ 

nguồn thư viện số để giải quyết các vấn 

đề nghiên cứu và học tập. 

+ Có chính sách khuyến khích bạn đọc 

đến khai thác thư viện số nhiều. 

3 
Số lượng người đọc đến với 

thư viện còn ít 

Thường xuyên quảng bá nguồn tài liệu 

mới tại Thư viện để tăng số lượng bạn 

đọc đến với Trung tâm TTTL, cụ thể: 

+ Lập trang facebook riêng của Trung 

tâm Thông tin Tư liệu để thông tin về 

các hoạt động và nguồn tài nguyên có ở 

Trung tâm. 

+ Tổ chức các hoạt động giới thiệu tài 

liệu mới đến bạn đọc. 

+ Gửi danh sách các tài liệu mới cập 

nhật đến các Khoa, các lớp. 

TTTT TL 

- Các Khoa 

- Các đơn vị có 

liên quan 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

 

4 

Diện tích cây xanh của 

Trường còn khiêm tốn. Có 

rất nhiều cỏ dại ở các lô đất 

trống, chưa khai thác trong 

khuôn viên khá rộng của 

Trường. 

Xây dựng Kế hoạch cải tạo môi trường 

cảnh quan các khu đất chưa khai thác 

và trồng thêm cây xanh trong sân 

trường. 

 

Phòng HC-

QT 
 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

Tờ trình 

xin chủ 

trương 

kinh phí 

ngân 

sách tỉnh 

để thực 

hiện 

5 
Trường chưa bố trí đường 

dành cho SV khuyết tật. 

Xây dựng, cải tạo lối đi và khu vệ sinh 

phù hợp cho SV khuyết tật, cụ thể: 

Khảo sát, đánh giá hiện trạng để  thực 

hiện từ nguồn kinh phí quỹ phát triển 

Phòng HC-

QT 
 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 
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của Trường. 

6 

Sau các đợt bão lũ tàn phá 

Quảng Ngãi hệ thống CNTT, 

CSVC, TTB của Trường đã 

bị tác động nghiêm trọng, 

phải cần thời gian để khắc 

phục. 

Khắc phục những hư hỏng về CSVC, 

TTB do mưa bão gây ra, bảo đảm an 

toàn và tạo môi trường thuận lợi cho 

các hoạt động của Trường. 

Phòng HC-

QT 
 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

Tờ trình 

xin chủ 

trương 

kinh phí 

ngân 

sách tỉnh 

để thực 

hiện 

Tiêu chuẩn 10. Nâng cao chất lượng 

1 

Khoa chưa có báo cáo tổng 

hợp thống kê nhu cầu nguồn 

nhân lực cụ thể đối với 

ngành CNKTCK. 

Xây dựng báo cáo tổng hợp thống kê 

nhu cầu nguồn nhân lực cụ thể đối với 

các ngành đào tạo của Khoa. 

Khoa KTCN  

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

Báo cáo 

thống kê 

nhu cầu 

nhân lực 

ngành 

CNKTCK 

2 

Công tác NCKH chưa có sự 

hợp tác liên ngành trong và 

ngoài trường; chưa xây dựng 

được các nhóm nghiên cứu 

mạnh nên chưa có những đề 

tài lớn, ứng dụng hiệu quả 

cao. 

 

- Mở rộng HTQT, tạo điều kiện cho 

GV, SV tham gia sinh hoạt học thuật ở 

nước ngoài. 

Khoa KTCN 
Phòng 

QLKH&HTQT 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

 

- Hợp tác với công ty cơ khí trên địa 

bàn để thành lập các nhóm NCKH 

trong GV và SV. 

Khoa KTCN TTHTSV&QHDN 
Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

 

3 

Phòng QLKH&HTQT và 

Khoa KTCN chỉ có báo cáo 

về việc thực hiện các đề tài 

NCKH của SV; chưa có báo 

cáo đối sánh các loại hình 

hoạt động khác; chưa có đối 

sánh với các cơ sở giáo dục 

Quản lý, kiểm tra các hoạt động KHCN 

của SV; thống kê và có báo cáo đối 

sánh các loại hình hoạt động KHCN 

của SV qua các năm và đối sánh với 

các cơ sở giáo dục đại học trong nước 

Khoa KTCN 
Phòng 

QLKH&HTQT 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

Có kiểm 

tra, 

thống kê, 

đối sánh 
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đại học trong nước và quốc 

tế.  

Tiêu chuẩn 11. Kết quả đầu ra 

1 

Chưa có báo cáo đối sánh tỷ 

lệ SV tốt nghiệp đúng hạn, tỷ 

lệ SV thôi học của Trường 

nói chung và ngành 

CNKTCK với các ngành 

tương ứng của các trường ở 

miền Trung cũng như các 

tỉnh khác trong nước. 

Đối sánh tỷ lệ SV tốt nghiệp đúng hạn, 

tỷ lệ SV thôi học giữa các ngành của 

Trường; đối sánh với các CTĐT tương 

ứng của các trường đại học trong khu 

vực miền Trung và trên toàn quốc. 

 

- Phòng Đào tạo 

(thực hiện đối 

sánh toàn 

trường) 

- Khoa KTCN 

và các Khoa 

khác thực hiện 

đối sánh đối với 

các ngành ĐT 

trong Khoa hằng 

năm, đối sánh 

với các Trường 

khác. 

 12/2022 

Bảng 

kết quả 

đối sánh 

2 
Chưa có dự báo về tỷ lệ SV 

thôi học cho những năm đến. 

Thực hiện dự báo tỷ lệ SV thôi học 

trong những năm tới. 

- Phòng Đào 

tạo (hướng 

dẫn) 

- Các Khoa 

(thực hiện) 

Phòng CTHSSV 12/2022  

3 

Chưa có văn bản quy trình 

giám sát thời gian tốt nghiệp 

trung bình của SV; chưa thực 

hiện đối sánh thời gian tốt 

nghiệp trung bình của SV 

ngành CNKTCK với các 

trường trong nước và quốc 

tế. 

- Ban hành quy định về quy trình giám 

sát thời gian tốt nghiệp trung bình của 

SV.  

- Theo dõi, thống kê cụ thể số lượng 

SV tốt nghiệp đúng hạn từng năm, số 

lượng SV trễ hạn theo từng học kỳ, 

từng năm trên cơ sở đó xác định và dự 

báo tỷ lệ SV tốt nghiệp trung bình qua 

- Phòng Đào 

tạo (hướng 

dẫn) 

 

- Các Khoa 

(thực hiện) 

 12/2022 

Ban 

hành 

quy 

trình 
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các năm. 

 - Khoa cần tổ chức tổng kết, đối sánh 

thời gian tốt nghiệp trung bình với các 

trường trong và ngoài nước 

4 

Nhà trường chưa tiến hành 

rà soát, đánh giá các chính 

sách, kế hoạch và hoạt động 

hỗ trợ SV để có những cải 

tiến thiết thực và hiệu quả 

giúp tăng tỷ lệ tốt nghiệp 

đúng hạn, trước hạn và giảm 

tỷ lệ SV thôi học trong thời 

gian tới. 

- Định kỳ tổ chức các cuộc họp, các hội 

nghị chuyên đề để tìm hiểu đầy đủ 

nguyên nhân dẫn đến tình trạng SV tốt 

nghiệp trễ hạn, thôi học. 

- Đánh giá hiệu quả của các biện pháp 

hỗ trợ SV nhằm tăng tỷ lệ SV tốt 

nghiệp đúng hạn, trước hạn và giảm tỷ 

lệ SV thôi học của ngành CNKTCK. 

Khoa KTCN Phòng Đào tạo 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 

 

5 

Số lượng đề tài NCKH của 

SV Khoa CNKTCK giảm 

dần trong những năm qua; 

Khoa chưa có hội nghị tổng 

kết đánh giá các chính sách 

và kế hoạch hỗ trợ hoạt động 

KH&CN của SV để có sự 

điều chỉnh cải tiến cho phù 

hợp nhằm khuyến khích SV 

tham gia NCKH với số lượng 

nhiều hơn và đạt thành tích 

cao hơn trong giai đoạn tới. 

- Rà soát, điều chỉnh chính sách, quy 

định và xây dựng kế hoạch hoạt động 

KH&CN SV nhằm khuyến khích SV 

tham gia NCKH.  

- Thành lập quỹ hoạt động và phát triển 

KHCN theo quy định nhằm hỗ trợ các 

hoạt động KH&CN của Nhà trường nói 

chung và cho SV.  

Khoa KTCN 

Phòng 

QLKH&HTQT 

 

Thực hiện và hoàn 

thành  trong năm 

học 2022-2023 
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