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PHẦN I. KHÁI QUÁT 

1. Đặt vấn đề 

1.1. Tóm tắt báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo 

Chất lượng đào tạo đã và đang là mối quan tâm của toàn xã hội và trở thành yếu tố 

quan trọng hàng đầu trong cơ chế thị trường, trong điều kiện cạnh tranh và hội nhập 

quốc tế. Nâng cao chất lượng đào tạo là một yêu cầu thiết yếu của giáo dục đại học Việt 

Nam, nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động trong giai đoạn hiện nay. 

Đảm bảo chất lượng đào tạo và Tự đánh giá là một khâu quan trọng trong hệ thống đảm 

bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Đà Lạt (ĐHĐL). Trong nhiều năm qua, 

Trường và Khoa Ngoại ngữ (KNN) đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất 

lượng chương trình đào tạo (CTĐT). Từ năm 2015 Trường bắt đầu xây dựng CTĐT theo 

chuẩn đầu ra (CĐR) CDIO, đồng thời thường xuyên rà soát, xem xét, tự đánh giá (TĐG) 

mọi hoạt động liên quan đến chất lượng CTĐT nhằm liên tục cải tiến chất lượng và thể 

hiện trách nhiệm giải trình với xã hội, các bên liên quan, cũng như khẳng định thương 

hiệu của Trường và Khoa. 

Thực hiện theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/03/2016 và các văn bản 

hướng dẫn của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Trường 

ĐHĐL thành lập Hội đồng TĐG CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh (NNA) gồm 17 thành 

viên (Bao gồm đại diện Ban Giám hiệu (BGH) và các phòng ban, đoàn thể, Trưởng 

khoa); giúp việc cho Hội đồng TĐG là Ban thư ký (BTK) gồm 11 thành viên; Hội đồng 

TĐG CTĐT cấp Khoa gồm 14 thành viên (Ban chủ nhiệm (BCN) Khoa, Trưởng bộ 

môn, giảng viên (GV), đại diện Phòng Quản lý chất lượng (QLCL), đại diện Thư viện, 

đại diện sinh viên (SV)) chịu trách nhiệm chính trong việc viết báo cáo TĐG. 

Báo cáo TĐG của CTĐT Cử nhân ngành NNA gồm 04 phần chính như sau: 

Phần I. Khái quát chung 

Phần II. TĐG theo các tiêu chuẩn, tiêu chí: 50 tiêu chí /11 tiêu chuẩn theo Thông 

tư 04/2016/TT-BGDĐT (gồm các phần mô tả, điểm mạnh, điểm tồn tại, kế hoạch cải 

tiến và TĐG của các tiêu chuẩn, tiêu chí, kết luận về tiêu chuẩn). 

Phần III. Kết luận (tóm tắt điểm mạnh, điểm tồn tại và những vấn đề cần cải 

tiến, tổng hợp kết quả TĐG CTĐT). 

Phần phụ lục: Gồm Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng của CTĐT, các quyết 

định và văn bản liên quan, danh mục minh chứng. 
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Nội dung chính của Báo cáo TĐG ngành NNA tập trung ở phần II. Các tiêu chuẩn, 

tiêu chí đều có hệ thống minh chứng (MC) đi kèm, cách mã hóa thông tin MC trong Báo 

cáo TĐG như sau: 

Mã thông tin và MC được ký hiệu bằng chuỗi có ít nhất 11 ký tự, bao gồm 1 chữ 

cái, ba dấu chấm và 7 chữ số; cứ 2 chữ số có 1 dấu chấm (.) để phân cách theo công thức 

sau: Hn.ab.cd.ef 

Trong đó:      

H: viết tắt “Hộp minh chứng” (Minh chứng của mỗi tiêu chuẩn được tập hợp 

trong 1 hộp hoặc một số hộp)     

n: số thứ tự của hộp minh chứng được đánh số từ 1 đến hết (trường hợp n ≥ 10 

thì chuỗi ký hiệu có 12 ký tự trở lên).     

ab: số thứ tự của tiêu chuẩn (tiêu chuẩn 1 viết 01, tiêu chuẩn 10 viết 10)   

cd: số thứ tự của tiêu chí (tiêu chí 1 viết 01, tiêu chí 10 viết 10)    

ef: số thứ tự của minh chứng theo từng tiêu chí (thông tin và minh chứng thứ nhất 

viết 01, thứ 15 viết 15...)     

Ví dụ: H1.01.01.01: là MC thứ nhất của tiêu chí 1 thuộc tiêu chuẩn 1, được đặt ở 

hộp 1 

1.2. Mục đích, quy trình tự đánh giá, phương pháp và công cụ đánh giá 

Mục đích tự đánh giá: 

Xác định mức độ đáp ứng của các CTĐT ngành NNA so với bộ tiêu chuẩn kiểm 

định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) CTĐT của Bộ GDĐT; Rà soát và đánh giá chất 

lượng đào tạo, làm cơ sở xây dựng kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng CTĐT nói 

trên; Hoàn thiện hồ sơ đăng ký KĐCLGD theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT ban hành 

kèm theo Thông tư số 04/2016/TT BGDĐT ngày 14/03/2016, là cơ sở giải trình với các 

cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và xã hội về thực trạng chất lượng của CTĐT 

ngành NNA; là cơ sở cho người học lựa chọn chương trình và nhà tuyển dụng lao động 

tuyển chọn nhân lực. 

Quy trình tự đánh giá: 

Thực hiện theo quy trình TĐG cấp CTĐT được quy định từ Điều 6 đến Điều 13 

theo Thông tư 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban 
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hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của 

các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, cụ thể như sau: 

Bước 1: Thành lập Hội đồng tự đánh giá 

Bước 2: Lập kế hoạch tự đánh giá 

Bước 3: Thu thập, phân tích và xử lý thông tin, minh chứng 

Bước 4: Viết báo cáo tự đánh giá 

Bước 5: Lưu trữ và sử dụng báo cáo tự đánh giá 

Bước 6: Triển khai các hoạt động sau khi hoàn thành báo cáo tự đánh giá. 

Công cụ tự đánh giá: 

Công cụ TĐG là Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT được ban hành kèm 

theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 và các tài liệu hướng dẫn thực 

hiện: Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013; công văn số 2085/QLCL-

KĐCLGD về việc hướng dẫn TĐG và ĐGN CTĐT (trước đây là Công văn số 

1075/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 của Cục QLCL về việc hướng TĐG CTĐT 

và Công văn số 1076/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 của Cục QLCL về việc 

hướng dẫn ĐGN CTĐT). 

Quá trình tự đánh giá: 

Khoa Ngoại ngữ thực hiện quá trình TĐG như sau: 

Giai đoạn chuẩn bị: KNN tham gia tập huấn TĐG do Phòng QLCL chủ trì; tổ 

chức phân công nhân sự để tìm hiểu nội hàm tiêu chí, tiêu chuẩn, đánh giá thực trạng 

chất lượng CTĐT so với các tiêu chuẩn, tiêu chí của Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng, 

đề xuất các giải pháp cải thiện nhằm đạt được các yêu cầu của các tiêu chuẩn đánh giá. 

Giai đoạn thực hiện: Tiến hành TĐG các hoạt động của CTĐT Cử nhân ngành 

NNA theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT của Bộ GDĐT theo kế hoạch TĐG do 

Trường ban hành. Hội đồng TĐG CTĐT cấp Khoa chịu trách nhiệm trực tiếp triển khai 

các công việc liên quan đến công tác TĐG. Trong đó, Chủ tịch Hội đồng TĐG CTĐT 

cấp Khoa điều hành viết Báo cáo TĐG và chịu trách nhiệm về nội dung của Báo cáo 

TĐG, đồng thời tham gia viết Báo cáo TĐG; Phó chủ tịch giúp chủ tịch điều hành triển 

khai viết Báo cáo TĐG, tham gia viết Báo cáo TĐG;  Ủy viên của Hội đồng chịu trách 

nhiệm viết các tiêu chuẩn đã được phân công; Ủy viên Thư ký Khoa chịu trách nhiệm 

Viết Báo cáo TĐG, phối hợp với  Ủy viên thư ký cấp trường thu thập, mã hóa MC cho 

tất cả tiêu chuẩn, tổng hợp các nội dung báo cáo, sắp xếp và lưu trữ hồ sơ MC; BTK cấp 
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trường thường trực và phối hợp với Hội đồng TĐG CTĐT cấp Khoa trong quá trình 

TĐG, thu thập thông tin MC cấp trường, chịu trách nhiệm cung cấp, hướng dẫn hình 

thức viết báo cáo TĐG, hiệu chỉnh văn bản cho báo cáo TĐG; Ủy viên thư ký cấp trường 

là nhân sự của Khoa có nhiệm vụ phối hợp với  Ủy viên thư ký cấp khoa thu thập, mã 

hóa MC cho 11 tiêu chuẩn. Dự thảo báo cáo TĐG sau khi viết xong được Hội đồng TĐG 

xem xét, thông qua, và phiên bản cuối được công khai đến các bên liên quan.  

2. Tổng quan chung 

2.1. Trường Đại học Đà Lạt 

Trường ĐHĐL là một trường công lập được thành lập theo quyết định số 426/TTg 

ngày 27/10/1976 của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

trên cơ sở khuôn viên Viện Đại học Đà Lạt (một trường học tư thục thành lập ở miền 

Nam trước năm 1975). Khóa đào tạo đầu tiên (1977 - 1978), Trường tuyển sinh 150 SV 

các ngành Toán học, Vật lý, và Sinh học. Hiện nay, Trường đào tạo 41 ngành đại học 

hệ chính quy (09 ngành đào tạo sư phạm, 07 ngành đào tạo kỹ sư, 25 ngành đào tạo cử 

nhân), 08 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sỹ và 06 chuyên ngành đào tạo trình độ 

tiến sỹ. Ngoài ra, Trường còn đào tạo theo hình thức giáo dục thường xuyên (vừa làm 

vừa học, văn bằng 2, liên thông) và các hình thức bồi dưỡng khác. Tổng số SV và học 

viên cao học khoảng 12839, 27 nghiên cứu sinh. Tỷ lệ SV có việc làm sau 01 năm tốt 

nghiệp đạt trên 80%. Về nguồn nhân lực, đến tháng 02 năm 2021, tổng số người làm 

việc: 444 người. Giảng viên cơ hữu là 303 người với 15 PGS. TS, 96 TS, 168 ThS và 

24 ĐH (trong đó có 15 GV cao cấp, 98 GV chính và 190 GV) và 13 nghiên cứu viên. 

Trong đó trình độ Tiến sĩ đạt 31.68%. Cơ cấu viên chức theo hướng vị trí chuyên môn, 

nghiệp vụ chiếm tỉ lệ: 71.17%. Tỷ lệ GV tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học là 

73.5%. Tạp chí Khoa học Trường ĐHĐL là một trong sáu tạp chí khoa học của Việt 

Nam được chỉ mục vào Hệ thống ASEAN Citation Index. Ngoài ra, Trường còn tích 

cực tham gia vào các hoạt động đóng góp cho sự phát triển của xã hội/cộng đồng. 

Sứ mệnh 

Trường ĐHĐL là một trường công lập, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, cung cấp 

nguồn nhân lực trình độ cao về khoa học, công nghệ, kinh tế và xã hội - nhân văn; là 

trung tâm NCKH - CGCN phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. 
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Tầm nhìn 

- Xây dựng Trường ĐHĐL thành Trường Đại học theo hướng ứng dụng và là 

Trường Đại học mang tầm khu vực, hướng đến Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, 

NCKH. 

- Ổn định mô hình đào tạo đại học đa ngành, đa lĩnh vực, đào tạo theo tín chỉ; là 

trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ năng động của khu vực Tây 

Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. 

Giá trị cốt lõi 

Giá trị cốt lõi của Trường ĐHĐL là tính sáng tạo, trung thực, tinh thần, trách 

nhiệm, khả năng sống và làm việc trong môi trường cạnh tranh đa văn hóa. 

Triết lý giáo dục 

“Học cho bản thân - Học vì đất nước - Học để đổi mới, sáng tạo và hội nhập”. 

Chính sách chất lượng 

Tạo môi trường giáo dục hội nhập và vượt lên trên các tiêu chuẩn nền tảng bằng 

cách tích hợp công nghệ, áp dụng các phương pháp dạy học tích cực theo CĐR CDIO, 

học tập trải nghiệm và đánh giá theo năng lực trong suốt quá trình dạy học để đáp ứng 

nhu cầu đa dạng của người học và sự thay đổi xã hội; 

Xây dựng môi trường làm việc và học tập thân thiện, chuyên nghiệp, sáng tạo; 

Đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, phát triển các ngành đào tạo mới; 

Mở rộng mối quan hệ hợp tác cùng có lợi với các cơ quan, doanh nghiệp, nhà tuyển 

dụng, các đối tác chiến lược trong nước và quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và nghiên 

cứu khoa học, phục vụ sự phát triển kinh tế khu vực Tây Nguyên – Nam Trung Bộ. 

Cơ cấu tổ chức của Trường ĐHĐL  

Mô hình tổ chức: Trường ĐHĐL được tổ chức theo mô hình 3 cấp, bao gồm: 

- Đảng ủy, Hội đồng Trường. 

- Ban Giám hiệu. 

- Các Phòng, Ban, Khoa, Viện, Trung tâm. 

Cụ thể như sau: 
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Hình 1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Trường ĐHĐL 

Hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ 

Trường ĐHĐL có bộ phận chuyên trách về công tác ĐBCL là Phòng KT&ĐBCL 

mà tiền thân là Phòng KT-KĐ được thành lập năm 2008. Đến năm 2019 đổi tên thành 

Phòng QLCL. Phòng QLCL được điều hành bởi Trưởng phòng, giúp việc cho Trưởng 

phòng gồm 4 cán bộ chuyên trách ĐBCL, cùng 36 cán bộ ĐBCL bán chuyên trách ở các 

Phòng ban, Khoa, Viện, Trung tâm triển khai các hoạt động ĐBCL nội bộ. Cấu trúc của 

hệ thống được thể theo sơ đồ như sau:  

 

Hình 2. Sơ đồ cấu trúc của hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ Trường ĐHĐL 

BAN GIÁM HIỆU 

HIỆU PHÓ PHỤ TRÁCH 

ĐBCL 

PHÒNG QLCL 

KHOA/VIỆN/TRUNG TÂM PHÒNG BAN 
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Hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ của trường đại học bao gồm các chính sách 

chất lượng, chiến lược đảm bảo chất lượng, cơ chế đảm bảo chất lượng, kế hoạch đảm 

bảo chất lượng, quy trình đảm bảo chất lượng, các công cụ đảm bảo chất lượng và các 

hoạt động đảm bảo chất lượng. Toàn bộ hoạt động ĐBCL của Trường ĐHĐL thực hiện 

theo chuẩn của Bộ GD&ĐT và được thể hiện trong vòng tròn chất lượng Deming, PDCA 

(Plan-Do-Check-ACT). Hàng năm, Hệ thống Đảm bảo chất lượng nội bộ được xem xét 

và cải tiến dựa trên phản hồi từ các bên liên quan. Hiện nay, Trường đang thực hiện 

kiểm định CTĐT theo tiêu chuẩn kiểm định của Bộ GD&ĐT và tiêu chuẩn kiểm định 

quốc tế AUN - QA. Vừa qua, Trường đã thực hiện TĐG, tham gia kiểm định chất lượng 

cơ sở giáo dục, và chính thức nhận được Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo 

dục cấp cơ sở giáo dục vào ngày 23/8/2019. Tháng 4/2020 Trường chính thức trở thành 

thành viên của AUN. 

2.2. Khoa Ngoại ngữ 

2.2.1. Thông tin chung 

Tên Khoa: 

Tên tiếng Việt: Khoa Ngoại ngữ 

Tên tiếng Anh: Faculty of Foreign Languages 

Tên viết tắt của Khoa: KNN/ FFL 

Tên trước đây: Tổ bộ môn Ngoại ngữ 

Năm thành lập: 1998 

Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Đà Lạt 

Địa chỉ: Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Đà Lạt, số 1 Phù Đổng Thiên 

Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng. 

Số điện thoại liên hệ: 0263 3834048 

E-mail: khoangoaingu@dlu.edu.vn 

Website: http://nn.dlu.edu.vn 

Thời gian đào tạo khóa đầu tiên: 1992 - 1996 

2.2.2. Sơ đồ Cơ cấu tổ chức hành chính của Khoa Ngoại ngữ 

Cơ cấu Khoa Ngoại ngữ hiện nay gồm có:  
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- 01 Phó Trưởng Khoa phụ trách chung toàn Khoa 

- 02 Phó trưởng Khoa:  

Phó trưởng Khoa phụ trách công tác Đào tạo hệ chính quy và NCKH  

Phó trưởng Khoa phụ trách công tác Đào tạo hệ vừa học vừa làm 

(VLVH), công tác SV, công tác Đoàn-Hội 

- 03 Phó tổ trưởng bộ môn (TTBM): 

Phó trưởng bộ môn Tiếng Anh chuyên ngành 

Phó trưởng bộ môn Kỹ năng cơ bản và lý thuyết tiếng 

Phó trưởng bộ môn Ngoại ngữ không chuyên 

- 12 GV thuộc bộ môn Kỹ năng cơ bản và lý thuyết tiếng 

- 12 GV thuộc bộ môn Tiếng Anh chuyên ngành 

- 03 GV thuộc bộ môn Ngoại ngữ không chuyên 

- 02 chuyên viên: 

Chuyên viên phụ trách công tác giáo vụ hệ chính quy và phụ trách phòng 

máy đa phương tiện 

Chuyên viên phụ trách công tác hành chính khoa, công tác giáo vụ hệ 

VLVH, công tác SV. 

 

Hình 3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức hành chính của Khoa Ngoại ngữ 
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2.2.3. Danh sách CB lãnh đạo chủ chốt của Khoa Ngoại ngữ 

Bảng 1. Danh sách CB lãnh đạo chủ chốt của Khoa Ngoại ngữ từ 2015 đến 2020 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Hồ Thị Giáng Châu Phó Trưởng khoa (PT) kiêm Phó TTBM tổ 

Ngoại ngữ không chuyên 

2 Trương Thị Mỹ Vân Phó Trưởng khoa 

3 Hứa Thị Tin Phó Trưởng khoa 

4 Đặng Thị Ngọc Trâm Phó TTBM tổ Tiếng Anh chuyên ngành (ESP) 

5 Nguyễn Trương Quỳnh Nhuệ Phó TTBM tổ Kỹ năng ngôn ngữ và lý thuyết 

tiếng 

2.2.4. Quá trình hình thành Khoa Ngoại ngữ 

Tổ bộ môn Ngoại Ngữ được hình thành từ năm 1979, thuộc Trường quản lý. 

Nhiệm vụ chính của Tổ bộ môn là giảng dạy các môn Ngoại ngữ không chuyên cho SV 

các Khoa như Toán, Lý, Sinh, v.v… Các môn Ngoại ngữ được giảng dạy bao gồm Tiếng 

Anh và Tiếng Nga. Đến năm 1987, Trường ĐHĐL liên kết với Trường Đại học Tổng 

hợp Thành phố Hồ Chí Minh (Tp HCM) mở một số lớp đào tạo hệ đại học ngành Anh 

Văn hệ Tại Chức (Mở rộng). Năm 1992 là năm đầu tiên Trường ĐHĐL được chính thức 

mở lớp đại học ngành Anh văn hệ Chính quy. Năm 1998, KNN được chính thức thành 

lập theo quyết định số 4897/QĐ-BGD&ĐT-TCCB, bao gồm hai ngành đào tạo là Tiếng 

Anh tổng hợp và Tiếng Anh Sư Phạm. 

2.2.5. Tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu của khoa Ngoại ngữ 

Tầm nhìn 

Đến năm 2030, Khoa NN hướng đến việc đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại 

học ngành NNA chất lượng cao trên địa bàn Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ và 

Đông Nam Bộ theo hướng nghiên cứu ứng dụng, đóng góp cho sự phát triển của việc sử 

dụng ngoại ngữ của nguồn nhân lực trong môi trường hội nhập quốc tế.  

Sứ mạng 

Sứ mạng của Khoa NN là đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học ngành NNA 

có chất lượng cao, kết hợp với khoa Sư phạm đào tạo nguồn giáo viên tiếng Anh có năng 

lực và trình độ, nâng cao năng lực ngoại ngữ cho các đối tượng có nhu cầu và nghiên 

cứu khoa học thuộc lĩnh vực ngoại ngữ. Cụ thể, Khoa NN chịu trách nhiệm trong việc: 

a) đào tạo các cử nhân chính quy ngành NNA và ngành Sư phạm Anh, b) đào tạo cử 
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nhân văn bằng 2 ngành NNA, c) phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo nguồn 

nhân lực của nhà trường để giảng dạy tiếng Anh cho SV không chuyên ngữ trong toàn 

trường nhằm đảm bảo đầu ra về năng lực ngoại ngữ bậc 3 (theo Khung năng lực ngoại 

ngữ 6 bậc của Việt Nam), d) bồi dưỡng năng lực tiếng Anh và năng lực sư phạm cho 

các GV dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh và dạy tiếng Anh chuyên ngành (theo đề án 

Ngoại ngữ của Bộ GDĐT), e) NCKH thuộc lĩnh vực ngoại ngữ nhằm phục vụ cho việc 

dạy và học tiếng Anh của GV và SV ở các trường đại học, và của giáo viên và học sinh 

ở các trường phổ thông với mục tiêu góp phần vào việc nâng cao chất lượng dạy và học 

ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân.  

Mục tiêu 

Khoa NN hướng tới mục tiêu đáp ứng nhu cầu GDĐH, tạo môi trường học tập 

tích cực, năng động cho NH, đào tạo NH có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có 

kiến thức cơ sở và chuyên môn vững vàng, có năng lực hoạt động nghề nghiệp, có năng 

lực nghiên cứu và khả năng sáng tạo để giải quyết những vấn đề trong phạm vi hoạt 

động nghề nghiệp, có trách nhiệm nghề nghiệp, sẵn sàng thích nghi với môi trường làm 

việc đa dạng, có ý thức và khả năng tự học để thích ứng với sự phát triển không ngừng 

của khoa học và nghề nghiệp. 

2.2.6. Lịch sử đào tạo 

Trong thời kỳ đầu, Tổ bộ môn Ngoại ngữ chỉ giảng dạy tiếng Anh và tiếng Nga 

cho SV các ngành không chuyên ngữ như Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử v.v... Việc 

giảng dạy các môn ngoại ngữ không chuyên cho SV các ngành khác vẫn tiếp tục và phát 

triển cho tới nay. Từ 02 ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Nga, đến nay Khoa NN có thể 

đảm nhận giảng dạy thêm các ngoại ngữ khác như tiếng Pháp và tiếng Trung. 

Đến năm 1987, Trường ĐHĐL liên kết với Trường Đại học Tổng hợp Tp HCM 

để mở các lớp Anh văn Tại Chức. Từ năm 1987 đến 1991, trường đào tạo khoảng 100 

SV chuyên ngành Tiếng Anh tổng hợp mỗi năm. 

Năm 1992 là năm đầu tiên Trường ĐHĐL tổ chức thi tuyển SV hệ chính quy 

ngành Anh văn. Và cũng từ đây, số lượng SV các năm tiếp theo ngày càng tăng. Cụ thể 

năm 1992 có 4 lớp với gần 250 SV, năm 1993 có 5 lớp với gần 300 SV, đến năm 1994 

có 9 lớp với 600 SV, năm 1995 có 10 lớp và năm 1996 có 12 lớp, v.v… Hiện nay số 

lượng SV đầu vào hàng năm của khoa NN trung bình là 06 lớp với khoảng 300 SV. 

Từ 1994, Khoa NN thực hiện đào tạo hai ngành chính là Tiếng Anh tổng hợp và 

Tiếng Anh Sư phạm. Đến học kỳ II năm học 2007-2008, Ban Quốc tế học sáp nhập với 
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Khoa NN; do đó, Khoa đảm nhận thêm chuyên ngành Quốc tế học.  

Về công tác đào tạo Phi chính quy, Khoa NN đã thực hiện tốt nhiệm vụ được nhà 

trường giao nhằm đưa kiến thức ngoại ngữ về những nơi mà SV không có điều kiện đi 

học tại Đà Lạt. Từ năm 1993, ngoài các lớp tại Đà Lạt, Khoa đã tiến hành liên kết với 

các trung tâm ở các tỉnh thành khác như Tuy Hòa, Ninh Thuận, Nha Trang để mở lớp 

phi chính quy. Từ năm 2000, Khoa tiếp tục liên kết với các cơ sở giáo dục tại Phan Thiết, 

Biên Hòa, Nhơn Trạch Đồng Nai, và Vũng Tàu. Hằng năm số lượng SV đầu vào của 

các lớp phi chính quy khoảng 100 SV. 

Hiện nay Khoa NN đào tạo cử nhân NNA hệ chính quy (chuyên ngành Biên phiên 

dịch và chuyên ngành Du lịch thương mại) và hệ VHVL (văn bằng 2), đồng thời phối 

hợp với Khoa Sư phạm đào tạo cử nhân Sư phạm Anh hệ chính quy. Tổng số SV hệ 

chính quy là khoảng 1.100 và hệ VHVL là khoảng 100. 

2.2.7. Một số hoạt động của Khoa Ngoại ngữ 

2.2.7.1. Hoạt động NCKH của Khoa Ngoại ngữ 

Các seminar của các tổ bộ môn (bộ môn Kỹ Năng Cơ Bản và Lý Thuyết Tiếng, 

bộ môn Tiếng Anh Chuyên Ngành, bộ môn Ngoại ngữ không chuyên) được tổ chức 

thường xuyên hằng năm, thu hút GV của khoa, GV mời giảng và SV đặc biệt là SV năm 

cuối ngành NNA, ngành Sư Phạm Anh và SV hệ VLVH tham gia trình bày, dự thính và 

thảo luận chia sẻ kinh nghiệm. 

Ngoài ra khoa NN phối hợp với tổ chức quốc tế Balsamo Outreach for Learning 

and Teaching (BOLT) tổ chức hội thảo với sự cho phép của nhà trường. Hoạt động này 

thường diễn ra vào tháng 8 hằng năm, thu hút sự tham gia của những học giả nước ngoài 

và Việt Nam đến trình bày các đề tài liên quan đến phương pháp giảng dạy Tiếng Anh 

và các vấn đề có liên quan, đặc biệt chú trọng đến việc cải tiến phương pháp giảng dạy 

tiếng Anh cho học sinh cấp II, cấp III nhằm phát triển thêm kỹ năng giao tiếp sử dụng 

tiếng Anh. Đối tượng người tham gia hoạt động này là GVNN của các trường Đại học, 

cao đẳng, cấp II và cấp III trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.  

Hằng năm, GV khoa NN tham gia trình bày tại các hội thảo trong nước và quốc 

tế, đăng bài báo ở các tờ báo có uy tín trong và ngoài nước, tham gia hướng dẫn SV 

NCKH cấp trường và làm khóa luận, tư vấn cho SV phương pháp NCKH, hỗ trợ SV về 

mặt tri thức nói chung, tri thức chuyên ngành và kỹ năng.  

Hoạt động NCKH của SV khoa NN được thực hiện qua 2 hình thức: NCKH SV 

cấp trường và viết Khóa luận tốt nghiệp. NCKH SV là hoạt động hằng năm của trường 
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để khuyến khích SV, đặc biệt là nhóm SV, tham gia NCKH và trình bày kết quả ở Hội 

nghị khoa học SV thường niên của trường. Khóa luận tốt nghiệp là một môn học trong 

chương trình NNA, nhằm mục đích đào tạo SV có phương pháp NCKH và tự mình thực 

hiện được một NCKH, nhằm phát triển kỹ năng tự học suốt đời và giúp phát triển giáo 

dục sau đại học. 

2.2.7.2. Các hoạt động dành cho sinh viên 

Về mặt Công tác hỗ trợ SV, khoa NN luôn có kế hoạch gặp mặt SV các lớp vào 

mỗi đầu học kỳ nhằm quán triệt chủ trương của Trường, Khoa, phương hướng, nhiệm 

vụ học kỳ và năm học, đôn đốc, giám sát SV tham gia Tuần sinh hoạt công dân do 

Trường tổ chức. SV khoa NN luôn nhận được sự hỗ trợ và cố vấn tận tình từ BCN Khoa 

và Giảng viên chủ nhiệm kiêm Cố vấn học tập (GVCN-CVHT). Hàng năm, Khoa tổ 

chức gặp gỡ các tân SV nhằm quán triệt quy chế đào tạo theo hệ tín chỉ, quy chế công 

tác SV, phát động phong trào thi đua trong SV tại lễ khai giảng năm học. Khoa thực 

hiện đối thoại trực tiếp với SV tại hội nghị SV nòng cốt cấp Khoa nhằm nắm bắt tâm tư 

nguyện vọng của SV. Ban cán sự các lớp tham gia hội nghị SV nòng cốt thường niên 

của nhà Trường. GVCN-CVHT gặp mặt SV các lớp vào cuối học kỳ nhằm nắm bắt tình 

hình SV trong lớp và nhằm đánh giá kết quả rèn luyện của SV. 

Về mặt tổ chức các hoạt động ngoại khóa và học thuật cho SV, Đoàn khoa phối 

hợp cùng câu lạc bộ (CLB) tiếng Anh thường xuyên tổ chức các sự kiện, các cuộc thi, 

các buổi giao lưu văn hóa, thể thao nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho SV, giúp SV vận 

dụng được các kiến thức đã học, trau dồi thêm các kỹ năng mềm và hình thành thái độ 

sống và làm việc tích cực, cũng như tạo nhiều cơ hội trải nghiệm cho SV sau giờ học. 

Hàng năm, Khoa NN tập trung vào hai tổ chức chính để lên kế hoạch hoạt động ngoại 

khóa – học thuật – giải trí cho SV là Liên Chi Đoàn KNN và CLB tiếng Anh khoa NN. 

Đây là hai tổ chức kết nối chặt chẽ với nhau nhằm đảm bảo chất lượng hoạt động ngoại 

khóa của SV toàn khoa thông qua sự quản lý hiệu quả của BCN Khoa và Ban Chấp hành 

Đoàn khoa. Với mỗi hoạt động lớn mang tính chất cấp Khoa, SV khoa NN luôn nhận 

được các chứng nhận bằng văn bản cụ thể về việc tham gia và SV có thể đính kèm những 

chứng nhận này vào hồ sơ xin việc trong tương lai, đây cũng là một trong những nguồn 

động viên từ khoa nhằm khuyến khích tất cả SV thể hiện năng lực cá nhân, sử dụng kĩ 

năng cá nhân một cách hiệu quả. Các hoạt động hàng năm được triển khai định kỳ, có 

hiệu quả và phân bố đều trong hai học kỳ I và II trong suốt năm học.   

Trong học kỳ I hàng năm, các chương trình, sự kiện được tổ chức thường hướng 

đến việc thúc đẩy hoạt động ngoại khóa của SV và Khoa đã tổ chức thành công khá 
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nhiều các chương trình, sự kiện. Các cuộc thi, lễ hội truyền thống nhằm tìm hiểu về sự 

giao thoa tiếp cận văn hóa phương tây và phương đông, đặc biệt chương trình yêu cầu 

sử dụng 90% là tiếng Anh và các ngôn ngữ khác như: Halloween, Let’s sing and let’s 

dance, lễ Hội Tet Holiday. Lễ kỉ niệm 20.11 với buổi tọa đàm hướng nghiệp cho SV là 

chương trình thiết thực để gặp gỡ GV và các cựu SV nhằm giúp các bạn SV có sự thấu 

hiểu hơn về công ơn thầy cô và hướng đi tương lai với nhiều lời khuyên bổ ích từ GV 

và cựu SV khoa NN.  

Trong học kỳ II, SV khoa NN năng động, nhiệt tình hưởng ứng tháng thanh niên 

- tháng 3 truyền thống hàng năm nhằm chào mừng ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng 

sản Hồ Chí Minh 26.3 với việc tổ chức các cuộc thi và chương trình hướng PVCĐ trong 

khuôn khổ cấp khoa như: cuộc thi Hùng Biện Tiếng Anh KNN - Public speaking contest 

với sự tham gia tích cực của các cá nhân nổi bật ở các lớp từ năm nhất đến năm tư; các 

thí sinh thể hiện khả năng lập luận tư duy sắc bén, kỹ năng trình bày thu hút khi nêu các 

quan điểm của bản thân về cuộc sống, học tập và công việc. Thông qua cuộc thi, khoa 

NN cũng đã sàng lọc được các SV tài năng để cử tham dự các cuộc thi cấp trường và 

cấp tỉnh như: Cuộc thi hùng biện cấp tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất vừa qua; SV2020.  

Tiếp theo đó là các chương trình hướng đến phục vụ nhu cầu trau dồi kỹ năng 

làm việc nhóm của SV và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ như chương trình Tutoring, 

Teambuilding. SV tham gia không chỉ nhận được sự giúp đỡ từ các GV khoa NN mà 

còn từ các bạn học, qua đó SV có cơ hội hiểu nhau và được định hướng về cách học sao 

cho hiệu quả, tạo tiền đề tốt để có thể hoàn thành tốt các kỳ thi, cũng như tạo hứng thú 

trong học tập và giúp SV tích lũy kinh nghiệm phục vụ cho nghề nghiệp tương lai.  

Bên cạnh đó, Đoàn khoa NN và CLB tiếng Anh luôn tích cực khuyến khích SV 

tham gia các chương trình học thuật là các cuộc thi tiếng Anh trực tuyến do các trường 

thuộc Đại Học quốc gia Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đại học Huế tổ chức như: Olympic tiếng 

Anh, Star Award, v.v. 

Không chỉ mạnh về việc tổ chức hoạt động ngoại khóa thiên về học thuật, Đoàn 

khoa NN còn tích cực tham gia các chương trình Đoàn Hội SV do Đoàn trường phát 

động như tham gia biểu diễn trong cuộc thi Tuyên Truyền Ca Khúc Cách Mạng, tham 

gia cổ vũ các chương trình lớn nếu có (ví dụ: đội thi SV2020 của Trường ĐHĐL được 

hơn 700 SV khoa NN cổ vũ vào tháng 12.2020). Ban chấp hành Đoàn khoa luôn khuyến 

khích SV khoa NN nhiệt tình hỗ trợ Đoàn trường trong tất cả các hoạt động Đoàn Hội 

(tham gia các hội thi trực tuyến tìm hiểu về Đảng và Đoàn Thanh Niên (ĐTN) như Hội 

thi trực tuyến Olympic các môn khoa học Mác - Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh 
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"ÁNH SÁNG SOI ĐƯỜNG"). 

SV khoa NN được sự hỗ trợ và cố vấn tận tình từ BCN Khoa và GVCN_CVHT 

nên hầu hết các hoạt động lễ hội truyền thống của nhà trường đều được SV tham gia tích 

cực; các hoạt động nổi bật được kể đến như Đại hội Hội SV toàn trường tháng 12.2020, 

lễ kỉ niệm ngày thành lập Đoàn 26.3, hội thao SV toàn trường, chương trình hiến máu 

nhân đạo, ngày Chủ Nhật Xanh làm đẹp khuôn viên trường và lớp. Việc phát động phong 

trào giữ gìn an ninh trật tự và chấp hành nội quy trường lớp luôn được ban cán sự các 

lớp tích cực nhắc nhở đến từng thành viên trong lớp. 

Về mặt thông tin truyền thông, KNN thường xuyên tổ chức các buổi gặp mặt và 

đăng thông báo lên các phương tiện truyền thông của khoa như: Website, Facebook, 

Zalo. Nhờ vậy, SV luôn nhận thông tin về trường, khoa, lớp đầy đủ và kịp thời và việc 

triển khai các hoạt động phong trào trong SV được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả. 

2.2.7.3. Các hoạt động phục vụ cộng đồng  

KNN luôn tích cực tham gia các hoạt động PVCĐ, đặc biệt là Đề án ngoại ngữ 

2020 nhằm mục đích xây dựng và phát triển các cộng đồng học tập ngoại ngữ. Các đối 

tượng thụ hưởng trong đề án bao gồm giáo viên chuyên ngữ ở các trường tiểu học các 

tỉnh Tây nguyên, GV và SV không chuyên ngữ của Trường ĐHĐL và chuyên viên/nhân 

viên (NV) làm trong ngành du lịch tại Đà Lạt. Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết 

thực trong việc nâng cao nghiệp vụ và khả năng sử dụng tiếng Anh của giáo viên và GV 

trên địa bàn và đem lại nhiều tác động đáng kể đến chất lượng dạy và học ngoại ngữ nói 

chung. Đồng thời hoạt động này cũng mang lại lợi ích trong việc nâng cao khả năng 

ngoại ngữ cho SV không chuyên ngữ của trường và đội ngũ NV ngành du lịch của địa 

phương. Một số chương trình và các lớp tập huấn nằm trong khuôn khổ của đề án ngoại 

ngữ được liệt kê trong bảng dưới đây.  

Bảng 2. Các chương trình thuộc khuôn khổ đề án ngoại ngữ 2020 

Tên chương trình Năm Đối tượng thụ hưởng 

Bồi dưỡng Phương pháp giảng dạy tiếng 

Anh cho giáo viên 

2011 Giáo viên 3 tỉnh: Lâm Đồng, 

Kon Tum, Đắc Nông 

Bồi dưỡng tiếng Anh cho giáo viên 2012 Giáo viên 3 tỉnh: Lâm Đồng, 

Kon Tum, Đắc Nông 

Hỗ trợ bồi dưỡng nâng cao năng lực đội 

ngũ GV tiếng Anh chuyên ngữ và GV 

dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh 

 

 

GV không chuyên ngữ 

Trường ĐHĐL 
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Tên chương trình Năm Đối tượng thụ hưởng 

Hỗ trợ, xây dựng chương trình giảng 

dạy, tài liệu, giáo trình dạy tiếng Anh 

tăng cường cho SV không chuyên ngữ 

và triển khai tập huấn giáo viên 

 

 

 

2014 

 

SV học ngoại ngữ không 

chuyên 

Xây dựng mô hình tiếng Anh cộng 

đồng thí điểm tại Đà Lạt 

Chuyên viên, nhân viên làm 

trong ngành du lịch tại Đà Lạt 

Xây dựng mô hình tiếng Anh cộng 

đồng 

 

 

2015 

Chuyên viên, nhân viên làm 

trong ngành du lịch tại Đà Lạt 

Hội thảo tập huấn về phương pháp đánh 

giá 

Lãnh đạo các khoa ngoại ngữ 

Bồi dưỡng tiếng Anh cho GV 2016 GV không chuyên ngữ 

Trường ĐHĐL 

Bồi dưỡng tiếng Anh cho GV  

2017 

GV không chuyên ngữ 

Trường ĐHĐL 

Mua sắm thiết bị SV học ngoại ngữ 

Bồi dưỡng tiếng Anh cho GV 2018 GV không chuyên ngữ 

Trường ĐHĐL 

Bồi dưỡng tiếng Anh cho GV dạy tiếng 

Anh chuyên ngành 

2019 GV không chuyên ngữ 

Trường ĐHĐL 

2.2.8. Các thành tích đạt được của Khoa Ngoại ngữ 

Bảng 3. Danh sách các thành tích của Khoa từ 2015 đến 2020 

Năm 

học 

Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công 

nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành 

quyết định 

2015-

2016 

Tập thể LĐ Tiên tiến 671/ QD-ĐHĐL Trường Đại học Đà Lạt, ngày 

18/8/2016 

2015 Có thành tích XS trong 

công tác an ninh trật tự 

66/QĐ-ĐHĐL, Trường Đại học Đà Lạt, ngày 

29/01/2015 

2016 Có thành tích XS trong 

công tác an ninh trật tự 

29-2016/QĐKT-PX15, Công an tỉnh Lâm 

Đồng, ngày 14/6/2016 

2017 Tập thể lao động Xuất sắc 549/QĐ-ĐHĐL, Trường Đại học Đà Lạt, ngày 

8/9/2017 

2018 Tập thể lao động TT 677/QĐ- ĐHĐL, Trường Đại học Đà Lạt, ngày 

28/9/2018 

2019 Tập thể lao động TT 498/QĐ- ĐHĐL, Trường Đại học Đà Lạt, ngày 

03/9/2019 

2020 Tập thể lao động TT 757/QĐ- ĐHĐL, Trường Đại học Đà Lạt, ngày 

23/9/2020 
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2.3. Các tổ bộ môn của khoa Ngoại ngữ 

Để thuận tiện cho việc quản lý các học phần thuộc các mảng khác nhau và để sinh 

hoạt chuyên môn cũng như thực hiện công tác NCKH, khoa thành lập 03 tổ bộ môn: tổ 

bộ môn Kỹ năng cơ bản và lý thuyết tiếng, tổ bộ môn Tiếng Anh chuyên ngành và tổ bộ 

môn Ngoại ngữ không chuyên.  

Tổ bộ môn Kỹ năng cơ bản và lý thuyết tiếng hiện nay gồm có 01 Phó Trưởng bộ 

môn và 11 tổ viên, trong đó có 1 tổ viên là thành viên BGH và 1 tổ viên thuộc Trung 

tâm Ngoại ngữ và đào tạo nguồn nhân lực. Tổ bộ môn Tiếng Anh chuyên ngành gồm có 

01 Phó Trưởng bộ môn và 11 tổ viên, trong đó có 1 tổ viên thuộc Trung tâm Ngoại ngữ 

và đào tạo nguồn nhân lực. Tổ bộ môn Ngoại ngữ không chuyên gồm 01 Phó Trưởng 

bộ môn (kiêm nhiệm) và 03 tổ viên.  

Bảng 4. Thông tin cơ bản về Chương trình đào tạo 

- Tên chương trình đào tạo: Ngôn ngữ Anh 

- Chức danh tốt nghiệp: Cử nhân Ngôn ngữ Anh 

- Năm mở ngành: Năm 1992 

- Hình thức đào tạo: Chính quy 

- Khối lượng kiến thức toàn khóa: 131 tín chỉ 

- Thời gian đào tạo trung bình: 4 năm (8 học kỳ) 

- Lần được kiểm định gần nhất: Chưa 

- Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh 

- Tên Khoa quản lý: Khoa Ngoại ngữ 

- Tên trường: Trường Đại học Đà Lạt 
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PHẦN II. TỰ ĐÁNH GIÁ THEO CÁC TIÊU CHUẨN, TIÊU CHÍ 

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

Mở đầu 

Ngành NNA đã xây dựng các mục tiêu và CĐR của CTĐT gồm các yêu cầu về 

kiến thức, kỹ năng và thái độ mà NH phải đạt được sau khi ra trường, có tham chiếu với 

mục tiêu chung của GDĐH được quy định tại Luật GDĐH cũng như nhu cầu nhân lực 

của ngành NNA. CĐR được xây dựng dựa trên mục tiêu của CTĐT một cách chi tiết, 

rõ ràng thông qua 3 yếu tố cốt lõi mà SV cần đạt được sau khi tốt nghiệp: kiến thức, kỹ 

năng và thái độ, giúp người dạy và NH dễ dàng xác định và thực hiện mục tiêu giảng 

dạy và học tập. CĐR của CTĐT cử nhân ngành NNA đã phản ánh được thế mạnh đào 

tạo chuyên sâu của ngành về NNA nói chung, kỹ năng biên/phiên dịch và các kiến thức, 

kỹ năng trong ngành Du lịch - Thương mại nói riêng. 

Tiêu chí 1.1. Mục tiêu của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, phù hợp 

với sứ mạng và tầm nhìn của cơ sở giáo dục đại học, phù hợp với mục tiêu của giáo dục 

đại học quy định tại Luật giáo dục đại học 

1. Mô tả hiện trạng 

Các GV trong Khoa NN luôn nắm vững tinh thần sứ mạng, tầm nhìn của Trường, 

của Khoa và phát huy tốt tinh thần, trách nhiệm của mình trong quá trình đào tạo. Đặc 

biệt, trong quá trình xây dựng CTĐT, Khoa luôn lấy tầm nhìn và sứ mệnh của Trường 

làm nền tảng [H1.01.01.01]. Dựa trên sứ mạng, tầm nhìn của Trường, Khoa tích cực 

thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần đào tạo nguồn nhân lực 

chất lượng cao có trình độ cử nhân ngành NNA, đáp ứng được nhu cầu của xã hội và 

của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế, đặc biệt là nhu cầu cấp thiết của địa 

bàn duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. 

Mục tiêu CTĐT ngành ngôn ngữ Anh được xác định rõ ràng bao gồm mục tiêu 

chung và các mục tiêu cụ thể [H1.01.01.02]. Trong giai đoạn 2016-2020, Khoa thực 

hiện rà soát, điều chỉnh mục tiêu CTĐT phù hợp hơn với nhu cầu xã hội. Theo đó, Khoa 

xác định mục tiêu tổng quát của ngành NNA như sau: “Đào tạo cử nhân ngành ngôn 

ngữ Anh có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức tác phong 

nghề nghiệp và sức khỏe tốt để làm việc có hiệu quả trong lĩnh vực chuyên môn có sử 

dụng tiếng Anh, đáp ứng được nhu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội 

nhập quốc tế, đặc biệt là nhu cầu cấp thiết của địa bàn duyên hải miền Trung, Tây 

Nguyên và Đông Nam Bộ.” [H1.01.01.02].  
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Trên cơ sở mục tiêu tổng quát của CTĐT, Khoa xây dựng các mục tiêu cụ thể của 

CTĐT, theo đó có 10 mục tiêu cụ thể phù hợp với mục tiêu Giáo dục đại học quy định 

tại Luật Giáo dục Đại học số 43/2019/QH14 [H1.01.01.03], tầm nhìn và sứ mệnh của 

Trường [H1.01.01.01]. Sự phù hợp này được thể hiện qua bảng dưới đây. 

Bảng 1.1.1. Bảng đối sánh mục tiêu của GDĐH quy định tại Luật GDĐH với tầm 

nhìn, sứ mệnh của trường ĐHĐL và mục tiêu của CTĐT ngành NNA 

Mục tiêu của 

GDĐH quy định 

tại Luật Giáo 

dục Đại học 

Tầm 

nhìn của 

Trường 

ĐHĐL 

Sứ mệnh 

của 

Trường 

ĐHĐL  

Mục tiêu của CTĐT ngành NNA 

(sau rà soát, cải tiến năm 2020) 

Đào tạo nhân lực 

trình độ cao, nâng 

cao dân trí, bồi 

dưỡng nhân tài; 

nghiên cứu khoa 

học và công nghệ 

tạo ra tri thức, sản 

phẩm mới, phục 

vụ nhu cầu phát 

triển kinh tế - xã 

hội, bảo đảm quốc 

phòng, an ninh, 

hội nhập quốc tế. 

Xây dựng 

Trường 

ĐHĐL 

thành 

Trường 

Đại học 

theo 

hướng 

ứng dụng 

và là 

Trường 

Đại học 

mang tầm 

khu vực, 

hướng 

đến Hội 

nhập 

quốc tế 

trong lĩnh 

vực đào 

tạo, 

NCKH. 

 

Trường 

ĐHĐL là 

một 

trường 

công lập, 

đào tạo 

đa ngành, 

đa lĩnh 

vực, cung 

cấp 

nguồn 

nhân lực 

trình độ 

cao về 

khoa học, 

công 

nghệ, 

kinh tế và 

xã hội - 

nhân văn; 

là trung 

tâm 

NCKH - 

CGCN 

Mục tiêu tổng quát 

Đào tạo cử nhân ngành NNA có đủ kiến 

thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất 

chính trị, đạo đức tác phong nghề nghiệp 

và sức khỏe tốt để làm việc có hiệu quả 

trong lĩnh vực chuyên môn có sử dụng 

tiếng Anh, đáp ứng được nhu cầu của xã 

hội và của nền kinh tế trong quá trình hội 

nhập quốc tế, đặc biệt là nhu cầu cấp thiết 

của địa bàn duyên hải miền Trung, Tây 

Nguyên và Đông Nam Bộ. 

Đào tạo người học 

phát triển toàn 

diện về đức, trí, 

thể, mỹ, có ý thức 

phục vụ Nhân 

dân. 

M01. Có kiến thức cơ bản về lý luận 

chính trị, an ninh quốc phòng và pháp 

luật; có sức khỏe tốt để PVCĐ. 

M02. Có phẩm chất chính trị đạo đức phù 

hợp trong cuộc sống, có ý thức PVCĐ và 

trách nhiệm công dân; sống và làm việc 

theo pháp luật. 

Đào tạo người học 

có tri thức, kỹ 

M03. Có các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh 

ở mức độ thông thạo (ở trình độ tương 

đương bậc 5 theo khung năng lực NN 
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Mục tiêu của 

GDĐH quy định 

tại Luật Giáo 

dục Đại học 

Tầm 

nhìn của 

Trường 

ĐHĐL 

Sứ mệnh 

của 

Trường 

ĐHĐL  

Mục tiêu của CTĐT ngành NNA 

(sau rà soát, cải tiến năm 2020) 

năng, trách nhiệm 

nghề nghiệp 

Ổn định 

mô hình 

đào tạo 

đại học 

đa ngành, 

đa lĩnh 

vực, đào 

tạo theo 

tín chỉ; là 

trung tâm 

NCKH, 

CGCN 

năng 

động của 

khu vực 

Tây 

Nguyên, 

duyên hải 

Nam 

Trung Bộ 

và Đông 

Nam Bộ. 

 

phục vụ 

sự phát 

triển kinh 

tế - xã hội 

và hội 

nhập 

quốc tế. 

 

Việt Nam) trong các tình huống giao tiếp 

xã hội và chuyên môn. 

M04. Có nền tảng kiến thức vững chắc về 

ngôn ngữ học; có kiến thức cơ sở về văn 

hóa và văn học của các nước Anh và Mỹ; 

có kiến thức cơ bản, cơ sở lý luận cũng 

như kỹ thuật biên dịch, phiên dịch tiếng 

Anh; có khả năng sử dụng tiếng Anh 

trong lĩnh vực du lịch và thương mại cũng 

như giảng dạy tiếng Anh. 

M05. Có trình độ, kỹ năng nghiệp vụ cơ 

bản trong các lĩnh vực biên phiên dịch, du 

lịch và thương mại và phát triển năng lực 

thực hành nghề nghiệp trong các lĩnh vực 

chuyên môn. 

M06. Có các kỹ năng mềm cần thiết cho 

công việc như kỹ năng ứng dụng CNTT, 

kỹ năng trình bày/thuyết trình, kỹ năng 

xác định và giải quyết vấn đề, kỹ năng 

làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, khả 

năng tư duy phản biện, thu thập thông tin, 

v.v..., trong lĩnh vực chuyên môn. 

M07. Có khả năng sử dụng một NN ngoài 

tiếng Anh trong giao tiếp cơ bản (ở trình 

độ tương đương bậc 2 theo khung năng 

lực NN Việt Nam), có thể đọc và dịch 

được tài liệu chuyên ngành. 
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Mục tiêu của 

GDĐH quy định 

tại Luật Giáo 

dục Đại học 

Tầm 

nhìn của 

Trường 

ĐHĐL 

Sứ mệnh 

của 

Trường 

ĐHĐL  

Mục tiêu của CTĐT ngành NNA 

(sau rà soát, cải tiến năm 2020) 

M10. Có thái độ làm việc nghiêm túc và 

chuyên nghiệp, say mê lao động và có kỹ 

năng học tập suốt đời. 

Đào tạo người học 

có khả năng nắm 

bắt tiến bộ khoa 

học và công nghệ 

tương xứng với 

trình độ đào tạo, 

khả năng tự học, 

sáng tạo, thích nghi 

với môi trường làm 

việc và có tinh thần 

lập nghiệp 

M08. Có khả năng thích ứng với các môi 

trường làm việc trong cơ quan, công sở, 

các cơ sở du lịch và giáo dục ở các lĩnh 

vực như kinh doanh, sản xuất, dịch vụ 

hoặc giảng dạy có sử dụng tiếng Anh. 

M09. Có kiến thức cơ bản về phương 

pháp luận NCKH; có khả năng tự học và 

tự nghiên cứu để có thể tự bồi dưỡng thêm 

kiến thức trong tương lai. 

 

Bên cạnh đó, trong quá trình rà soát, cập nhật và xây dựng CTĐT, để đảm bảo mục 

tiêu của CTĐT luôn được cập nhật theo các yêu cầu mới của thị trường lao động, bổ 

sung những yếu tố mang tính thực tế và phù hợp với tầm nhìn và sứ mệnh của Trường, 

Khoa đã tổ chức tham khảo, lấy ý kiến của các bên liên quan về mục tiêu của CTĐT. 

Cụ thể, Khoa đã thực hiện khảo sát các đối tượng như chuyên gia, nhà tuyển dụng, giảng 

viên và cựu sinh viên về mục tiêu đào tạo của ngành NNA qua nhiều kênh thông tin và 

hình thức khác nhau [H1.01.01.04], [H1.01.01.05], [H1.01.01.06], [H1.01.01.07]. Trong 

CTĐT ngành NNA sau rà soát, cải tiến năm 2020, mục tiêu về thái độ, ý thức phục vụ 

cộng đồng và trách nhiệm công dân của NH đã được cập nhật, bổ sung so với các CTĐT 

của các năm trước. Việc này thể hiện rõ sự phù hợp của mục tiêu của CTĐT ngành NNA 

với mục tiêu giáo dục đại học theo quy định tại Luật giáo dục đại học [H1.01.01.02].  

2. Điểm mạnh 

Mục tiêu của CTĐT ngành NNA được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mạng và 

tầm nhìn của Trường ĐHĐL, phù hợp với mục tiêu của GDĐH.  
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Trong chu kỳ đánh giá, Khoa có sự rà soát lại mục tiêu CTĐT vào năm 2020 để 

đảm bảo mục tiêu của CTĐT luôn được cập nhật theo các yêu cầu mới của thị trường 

lao động. 

3. Điểm tồn tại 

Việc lấy ý kiến các bên liên quan về mục tiêu của CTĐT, đặc biệt là của nhà tuyển 

dụng lao động, còn hạn chế về mặt số lượng.  

4. Kế hoạch hành động 

Trong năm học 2021-2022, Khoa sẽ phối hợp với Phòn     g Quản lý Đào tạo 

(QLĐT) đẩy mạnh việc lấy ý kiến các bên liên quan, đặc biệt là của nhà tuyển dụng lao 

động trong việc khảo sát mục tiêu của CTĐT.  

5. Tự đánh giá: đạt 5/7. 

Tiêu chí 1.2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, bao 

quát được cả các yêu cầu chung và yêu cầu chuyên biệt mà người học cần đạt được sau 

khi hoàn thành chương trình đào tạo 

1. Mô tả hiện trạng 

CĐR của CTĐT ngành NNA được xác định rõ ràng, đáp ứng yêu cầu về kiến thức, 

kỹ năng và thái độ mà sinh viên sau khi ra trường đạt được nhằm đáp ứng nhu cầu thực 

tế nghề nghiệp, góp phần đạt được mục tiêu CTĐT, đồng thời giúp người dạy và người 

học dễ dàng xác định và thực hiện mục tiêu giảng dạy và học tập [H1.01.02.01], 

[H1.01.02.02].  Mối quan hệ  giữa CĐR và mục tiêu của CTĐT sau rà soát, cải tiến năm 

2015 và năm 2020 được thể hiện qua các bảng dưới đây. 

Bảng 1.2.1. Mối quan hệ giữa MTĐT và CĐR của CTĐT K40 [H1.01.01.02]  

Kiến 

thức/Kỹ 

năng/Thái 

độ 

CĐR của CTĐT 

 

CĐR 

Mục 

tiêu 

của 

CTĐT 

Yêu 

cầu 

chung 

Yêu 

cầu 

chuyên 

biệt 

 

 

1 
Khả năng ứng dụng các nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng 

x  M01 
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Kiến 

thức/Kỹ 

năng/Thái 

độ 

CĐR của CTĐT 

 

CĐR 

Mục 

tiêu 

của 

CTĐT 

Yêu 

cầu 

chung 

Yêu 

cầu 

chuyên 

biệt 

 

 

 

 

 

Kiến thức 

(đại 

cương, cơ 

sở ngành, 

chuyên 

ngành, bổ 

trợ) 

của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giải 

quyết các vấn đề liên quan đến chính trị, 

kinh tế. 

2 
Khả năng ứng dụng kiến thức về ngữ 

âm, âm vị, hình vị, ngữ pháp, ngữ nghĩa 

để phục vụ giao tiếp và chuyên ngành 

được đào tạo. 

 x 
M02, 

M03 

3 
Khả năng nhận biết và giải quyết các vấn 

đề trong công việc liên quan đến văn 

hóa, và văn học, nhận biết sự tương đồng 

và dị biệt giữa tiếng Anh và tiếng Việt. 

 x 
M02, 

M05 

4 
Khả năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh 

ở mức thành thạo cho các kỹ năng Nghe, 

Nói, Đọc, Viết ở trình độ bậc 5 theo 

Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. 

 x 
M03, 

M04 

5 
Khả năng sử dụng kiến thức cơ bản và 

cơ sở lý luận để áp dụng vào các kỹ thuật 

biên, phiên dịch tiếng Anh, tiếng Anh 

chuyên ngành về Du lịch, thương mại. 

 x 
M04, 

M07 

6 
Khả năng ứng dụng ngôn ngữ tiếng Anh 

trong xử lý các văn bản trong biên, phiên 

dịch, kinh doanh, du lịch, và giảng dạy. 

 x 
M05, 

M08 

 

 

 

 

 

7 
Khả năng nghiên cứu khoa học, tư duy 

độc lập, giải quyết vấn đề, nhận ra nhu 

cầu và động lực phát triển giá trị văn hóa 

và tư duy để tham gia vào quá trình học 

tập suốt đời. 

x  
M05, 

M08 

8 
Khả năng phát triển các kỹ năng giao 

tiếp, thuyết trình, sử dụng công nghệ 
 x M05 
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Kiến 

thức/Kỹ 

năng/Thái 

độ 

CĐR của CTĐT 

 

CĐR 

Mục 

tiêu 

của 

CTĐT 

Yêu 

cầu 

chung 

Yêu 

cầu 

chuyên 

biệt 

Kỹ năng 

(kỹ năng 

nghề 

nghiệp; kỹ 

năng 

mềm) 

thông tin từ cơ bản đến nâng cao, phát 

triển tư duy phê phán, kỹ năng làm việc 

nhóm hoặc độc lập trong công việc biên 

phiên dịch, kinh doanh, du lịch và các 

ngành nghề khác. 

9 
Khả năng sử dụng 1 ngôn ngữ thứ 2 ở 

mức độ thành thạo bậc 3 theo khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam, tương 

đương B1 theo chuẩn châu Âu. 

 x 
M03, 

M06 

 

 

Thái độ 

(chuyên 

nghiệp, 

trách 

nhiệm và 

đạo đức) 

10 
Khả năng thích nghi xã hội và môi 

trường công tác, sáng tạo trong giải 

quyết vấn đề, vận dụng linh hoạt và phù 

hợp các kiến thức, kỹ năng để thực hiện 

công việc, phân tích , xử lý các vấn đề 

thực tiễn trong công việc, ứng dụng 

được một số kỹ năng của một số môn thể 

thao. Có hiểu biết về đường lối của Đảng 

và kiến thức cơ bản về pháp luật Việt 

Nam. 

x  M7 

Bảng 1.2.2. Mối quan hệ giữa MTĐT và CĐR của CTĐT K45 [H1.01.02.03]   

Kiến 

thức/Kỹ 

năng/Thái 

độ 

CĐR của CTĐT 

(tổng hợp từ danh mục CĐR ở cấp độ 3 

theo đề cương CDIO ngành NNA) 

CĐR 
Mục 

tiêu 

của 

CTĐT 

Yêu 

cầu 

chung 

Yêu 

cầu 

chuyên 

biệt 

 

 

 

1 Hiểu biết, phân tích và vận dụng được 

các kiến thức về chính trị, pháp luật, 

an ninh quốc phòng và thể chất 

x  
M01, 

M02 
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Kiến 

thức/Kỹ 

năng/Thái 

độ 

CĐR của CTĐT 

(tổng hợp từ danh mục CĐR ở cấp độ 3 

theo đề cương CDIO ngành NNA) 

CĐR 
Mục 

tiêu 

của 

CTĐT 

Yêu 

cầu 

chung 

Yêu 

cầu 

chuyên 

biệt 

 

 

 

 

Kiến thức 

(đại 

cương, cơ 

sở ngành, 

chuyên 

ngành, bổ 

trợ 

2 Có kiến thức và năng lực thực hành 

một ngoại ngữ thứ 2 tối thiểu ở mức 2 

trong khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc 

dành cho Việt Nam. 

 x M07 

3 Có kiến thức, có khả năng ứng dụng, 

phân tích và tổng hợp về ngữ pháp, 

ngữ âm, âm vị học, hình thái học, ngữ 

nghĩa học, cú pháp học và ngữ dụng 

học tiếng Anh. 

 x M04 

4 Nắm vững, vận dụng và phát triển các 

kỹ năng thực hành tiếng (nghe, nói, 

đọc, viết) tối thiểu ở mức 5 trong 

khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành 

cho Việt Nam. 

 x M03 

5 Có kiến thức và khả năng phân tích 

các vấn đề liên quan đến văn hóa, văn 

minh và văn học của các nước nói 

tiếng Anh. 

 x M04 

6 Có những kiến thức cơ bản về môi 

trường, tiếng Việt, văn hóa Việt Nam, 

khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 

x  M08 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Sử dụng thành thạo các ứng dụng 

thông dụng của máy tính; thiết kế và 

thực hiện các hỗ trợ về CNTT trong 

công việc thực tế 

x  M06 

8 Phát triển kỹ năng sử dụng và ứng 

dụng tiếng Anh giao tiếp trong môi 

trường làm việc thực tế ở công sở, văn 

phòng, trong ngành thương mại – du 

 x 
M04, 

M05 
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Kiến 

thức/Kỹ 

năng/Thái 

độ 

CĐR của CTĐT 

(tổng hợp từ danh mục CĐR ở cấp độ 3 

theo đề cương CDIO ngành NNA) 

CĐR 
Mục 

tiêu 

của 

CTĐT 

Yêu 

cầu 

chung 

Yêu 

cầu 

chuyên 

biệt 

Kỹ năng 

(kỹ năng 

nghề 

nghiệp; kỹ 

năng 

mềm) 

lịch và các cơ sở giáo dục có sử dụng 

tiếng Anh 

9 Có khả năng ứng dụng, phân tích và 

tổng hợp các kỹ năng và chiến thuật 

dịch thuật và phiên dịch (Anh – Việt, 

Việt - Anh) 

 x 
M04, 

M05 

10 Có khả năng thực hiện và trình bày 

một nghiên cứu khoa học về một vấn 

đề chuyên môn thuộc ngành ngôn ngữ 

Anh 

 x M09 

11 Có các kỹ năng như: xác định và giải 

quyết vấn đề; nghiên cứu và khám phá 

kiến thức; tư duy; làm việc nhóm; giao 

tiếp; quản lý thời gian và nguồn lực cá 

nhân; xử lý tình huống; thích nghi với 

sự thay đổi của môi trường thực tế; tự 

học và học tập suốt đời; tìm kiếm công 

việc phù hợp chuyên môn 

x  

M06, 

M08, 

M09,  

M10 

12 Hình thành ý tưởng và xây dựng kế 

hoạch thực hiện một dự án liên quan 

đến việc sử dụng NNA 

 x M05 

 

 

 

 

 

 

 

Thái độ 

13 Nhận thức được nhu cầu tự phát triển 

nghề nghiệp, tự đánh giá, tự rèn luyện 

nhằm nâng cao năng lực bản thân, chất 

lượng, hiệu quả của công việc 

x  M10 

14 Có phong cách và lối sống lành mạnh, 

biết tuân theo các tiêu chuẩn và 

nguyên tắc về đạo đức 

x  M02 

15 Có ý thức kỷ luật, đạo đức nghề x  M10 
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Kiến 

thức/Kỹ 

năng/Thái 

độ 

CĐR của CTĐT 

(tổng hợp từ danh mục CĐR ở cấp độ 3 

theo đề cương CDIO ngành NNA) 

CĐR 
Mục 

tiêu 

của 

CTĐT 

Yêu 

cầu 

chung 

Yêu 

cầu 

chuyên 

biệt 

(chuyên 

nghiệp, 

trách 

nhiệm và 

đạo đức) 

nghiệp, tính trung thực và tinh thần 

trách nhiệm 

 

16 Có chuẩn mực đạo đức trong các mối 

quan hệ xã hội, có tinh thần làm việc 

vì cộng đồng, sống và làm việc có 

trách nhiệm với xã hội và đất nước 

x  M02 

17 Có trách nhiệm với ngôn ngữ sử dụng 

trong các bài nói/viết và khi tranh luận 

một  vấn đề 

 x M10 

18 Có khả năng nhận thức vai trò của 

tiếng Anh trong bối cảnh doanh nghiệp 

và xã hội 

 x M08 

Từ các bảng trên cho thấy các CĐR hoàn toàn phù hợp với mục tiêu của CTĐT 

ngành NNA, giúp NH có được những kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết trong việc 

tự cập nhật bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và phát triển học thuật cho bản thân trong 

tương lai.  Bên cạnh đó, các CĐR của CTĐT ngành NNA bao quát được cả các yêu cầu 

chung và yêu cầu chuyên biệt mà SV cần đạt được sau khi hoàn thành CTĐT, giúp NH 

sau khi hoàn thành CTĐT có thể đảm nhiệm các vị trí việc làm khác nhau trong ngành 

Biên/phiên dịch, Du lịch – Thương mại và giáo dục, cụ thể trong bảng dưới đây. 

Bảng 1.2.3. Các vị trí việc làm mà NH ngành Ngôn ngữ Anh có thể đảm nhiệm sau khi 

hoàn thành CTĐT 

STT Vị trí việc làm Nơi công tác 

1 Biên dịch viên (sách, báo, tạp 

chí, phim ảnh, đoạn băng ghi 

hình…) 

Các hãng thông tấn/báo chí, tòa soạn báo/tạp 

chí, công ty phim ảnh, bộ phận ngoại 

giao/quan hệ quốc tế trong các tổ chức/cơ 

quan, đài phát thanh và truyền hình 
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STT Vị trí việc làm Nơi công tác 

2 Phiên dịch viên  Các hãng thông tấn, báo chí, bộ phận ngoại 

giao/quan hệ quốc tế trong các tổ chức/cơ 

quan, hội nghị/hội thảo, công ty kinh doanh 

xuất nhập khẩu, đài phát thanh và truyền hình 

3 Hướng dẫn viên du lịch  Các công ty lữ hành, các công ty du lịch, 

Trung tâm xúc tiến thương mại và du lịch, các 

điểm tham quan du lịch 

4 Nhân viên du lịch  Nhà hàng, khách sạn, công ty lữ hành, công 

ty du lịch, các điểm tham quan du lịch, Trung 

tâm xúc tiến thương mại và du lịch 

5 Thư ký và nhân viên hoạt động 

trong các lĩnh vực thương mại 

Công ty kinh doanh/xuất nhập khẩu, ngân 

hàng, văn phòng, doanh nghiệp sản xuất và 

kinh doanh 

6 Giáo viên/giảng viên tiếng 

Anh 

Trung tâm Ngoại ngữ, trường tiểu học/trung 

học cơ sở/trung học phổ thông, trường cao 

đẳng/đại học, viện ngôn ngữ 

7 Nghiên cứu viên tiếng Anh Viện ngôn ngữ, trường cao đẳng/đại học 

Ngoài các CĐR của CTĐT mà NH cần phải đạt được sau khi hoàn thành khóa học, 

NH còn cần phải đạt được CĐR về ngoại ngữ và tin học. Cụ thể, SV tốt nghiệp ngành 

NNA cần phải đạt CĐR ngoại ngữ tối thiểu là bậc 5/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc của Việt Nam hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương. Đồng thời, SV 

phải có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc các chứng chỉ tin học quốc 

tế tương đương [H1.01.02.04]. Các CĐR về các kỹ năng này giúp NH sau khi tốt nghiệp 

có thể hòa nhập và thích nghi tốt hơn với môi trường làm việc trong thời kỳ hội nhập, 

đặc biệt là trong cộng đồng kinh tế khu vực Đông Nam Á.  

2. Điểm mạnh 

CĐR của CTĐT ngành NNA được xác định rõ ràng, bao quát được yêu cầu chung 

và yêu cầu chuyên biệt và được thiết kế để NH không chỉ có kiến thức chuyên ngành 

mà còn có những kỹ năng mềm và thái độ cần thiết. CĐR giúp NH thích nghi với xã hội 

và môi trường công tác, sáng tạo trong giải quyết vấn đề, vận dụng linh hoạt và phù hợp 

các kiến thức, kỹ năng, thái độ để thực hiện công việc, phân tích, xử lý các vấn đề trong 

thực tiễn. 
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Ngoài ra, CĐR của CTĐT còn phát huy tính chủ động, sáng tạo của NH, đồng thời 

tạo môi trường thuận lợi cho NH giao lưu, hợp tác trong học tập, tìm hiểu thông tin và 

nhận hỗ trợ từ phía GV hoặc giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập. NH qua đó có điều 

kiện phát triển kiến thức chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, sử dụng CNTT,  

phát triển tư duy phê phán, kỹ năng làm việc nhóm hoặc độc lập trong công việc biên 

phiên dịch, kinh doanh, du lịch và các ngành nghề khác. 

3. Điểm tồn tại 

Việc tham khảo ý kiến của cựu sinh viên trong quá trình rà soát, cải tiến xây dựng 

CĐR gặp khó khăn vì Khoa chưa xây dựng được mạng lưới kết nối các cựu sinh viên 

của Khoa. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2021-2022, Khoa sẽ xây dựng mạng lưới kết nối các cựu sinh viên để 

thuận tiện hơn trong việc khảo sát, điều chỉnh và hoàn thiện CĐR của CTĐT cũng như 

trong các công việc mà cần lấy ý kiến các bên liên quan.  

5. Tự đánh giá: đạt  5/7. 

Tiêu chí 1.3. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo phản ánh được yêu cầu của 

các bên liên quan, được định kỳ rà soát, điều chỉnh và được công bố công khai 

1. Mô tả hiện trạng 

CĐR CTĐT ngành NNA được xây dựng theo CĐR CDIO từ năm 2015 

[H1.01.03.01], [H1.01.03.02], [H1.01.03.03]. Trong quá trình xây dựng CTĐT năm 

2015, Khoa cũng thực hiện tham khảo ý kiến đóng góp của các bên liên quan như SV, 

cựu SV, NTD, GV, chuyên gia phản biện ngoài trường, Hội đồng thẩm định cấp khoa 

và cấp trường [H1.01.03.04].  

CĐR CTĐT ngành NNA thường xuyên được rà soát, điều chỉnh nhỏ trong quá 

trình thực hiện theo kế hoạch của Trường [H1.01.03.05], [H1.01.03.06], [H1.01.03.07]. 

Sau 4 năm thực hiện, CĐR CTĐT ngành NNA được định kỳ rà soát, cải tiến dựa trên ý 

kiến của toàn bộ các bên liên quan, đặc biệt ý kiến của các bên liên quan bên ngoài 

Trường như: nhà tuyển dụng lao động, cựu sinh viên, chuyên gia đào tạo bên ngoài 

Trường [H1.01.03.08], [H1.01.03.09], [H1.01.03.10], [H1.01.03.11], [H1.01.03.12], 

[H1.01.03.13], [H1.01.03.14]. Ngoài ra, trong quá trình rà soát, CĐR của CTĐT Khóa 

45 được đối sánh với CĐR [H1.01.03.15] và với mục tiêu đào tạo của CTĐT của Khóa 

40 [H1.01.02.03], đối sánh với các CTĐT ngành NNA đã được kiểm định, đồng thời 
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được phê duyệt bởi Hội đồng khoa học và đào tạo cấp khoa [H1.01.03.16],  

[H1.01.01.02].  

Đồng thời, Khoa đã tổ chức họp để lấy ý kiến của GV về sự tương thích giữa CĐR 

CTĐT của Khóa 40 và mục tiêu đào tạo mới của CTĐT của Khóa 45 [H1.01.03.17].   

Theo đó, Hội đồng rà soát, cải tiến và xây dựng CTĐT cùng các GV trong Khoa đã 

thống nhất bỏ 01 CĐR theo hướng dẫn của thông báo 656/TB-ĐHĐL về việc rà soát, 

xây dựng CTĐT theo CĐR CDIO [H1.01.03.18], bỏ một số CĐR  vì không tương thích 

hoặc có mức độ tương thích thấp so với mục tiêu đào tạo mới. Từ đó, Hội đồng rà soát 

đã biên soạn dự thảo CĐR lần 1 để tiến hành các bước tiếp theo. 

Theo biên bản phân tích kết quả khảo sát của các bên liên quan đối với dự thảo 

CĐR CTĐT ngành NNA lần 1 ngày 04/08/2020 [H1.01.03.19] các CĐR được đánh giá 

là khá quan trọng và rất quan trọng (với tỷ lệ phần trăm từ 59.8% đến 100%). Các bên 

liên quan không chỉ yêu cầu SV tốt nghiệp có kiến thức chuyên môn mà còn phải có các 

kỹ năng và phẩm chất cá nhân, nghề nghiệp. 

Dựa trên việc phân tích kết quả khảo sát các bên liên quan đối với dự thảo CĐR 

và năng lực hiện tại của NH qua khảo sát, Hội đồng rà soát, cải tiến và xây dựng CTĐT 

đã xác định các CĐR trong dự thảo phù hợp với năng lực của NH và vì thế Hội đồng đã 

quyết định giữ lại tất cả các CĐR này trong dự thảo lần 2. Bên cạnh đó, sau khi xem xét, 

thảo luận Hội đồng cũng đã chỉnh sửa, bổ sung một số CĐR theo đề nghị của các bên 

liên quan, cụ thể: 

- Bổ sung CĐR về kỹ năng CNTT (CĐR1.1.9), thái độ của NH (CĐR2.5.11), thực 

hiện dự án (CĐR4.3) 

- Chỉnh sửa mức độ về kiến thức, kỹ năng của SV tốt nghiệp nên đạt được 

(CĐR1.4.6 và CĐR 3.24.) 

Sau khi hoàn thiện bản dự thảo CĐR CTĐT lần 2, Hội đồng rà soát đã tiến hành 

đối sánh các CĐR này với CĐR của CTĐT của Khóa 40, họp thảo luận và xem xét chỉnh 

sửa một số nội dung để hoàn thành bản dự thảo lần 3 [H1.01.03.15], [H1.01.03.20], cụ 

thể như sau:  

- Điều chuyển một số CĐR cho phù hợp với khối kiến thức  

- Tách một số CĐR trong bản dự thảo lần 2 thành các CĐR trong dự thảo lần 3 cho 

phù hợp 

- Bổ sung một số CĐR để phù hợp với mục tiêu đào tạo mới được xây dựng 
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Song song với việc này, Hội đồng cũng đã họp và xem xét, điều chỉnh một số CĐR 

dựa trên báo cáo kết quả đối sánh [H1.01.03.21] về CTĐT hiện hành với CTĐT của 

trường đại học Nguyễn Tất Thành và trường đại học Công nghiệp Tp. HCM (đã được 

kiểm định AUN). Theo đó, Hội đồng đã quyết định bổ sung các CĐR về các kiến thức 

thuộc khối Tự nhiên và Xã hội (khối kiến thức giáo dục đại cương) [H1.01.03.21].  

Bản dự thảo CĐR CTĐT lần 3 sau đó đã được gửi đến các chuyên gia trong ngành 

giáo dục phản biện. Hội đồng rà soát đã gộp một số CĐR theo nhóm ngành để đảm bảo 

tính khái quát của các CĐR theo ý kiến phản biện của các chuyên gia [H1.01.03.22]. 

Sau khi Hội đồng khoa học và đào tạo của Khoa đã họp và phê duyệt CĐR CTĐT, Hội 

đồng rà soát, cải tiến và xây dựng CTĐT đã xem xét và thống nhất các CĐR mới có độ 

tương thích cao với mục tiêu của CTĐT năm 2020 [H1.01.03.23].  

Khoa NN đã tổ chức xây dựng CĐR của CTĐT theo đúng quy trình được hướng 

dẫn trong các văn bản của Trường ĐHĐL về việc điều chỉnh và hoàn thiện CTĐT đại 

học đáp ứng yêu cầu của đào tạo tín chỉ, đào tạo tín chỉ theo phương pháp tiếp cận CDIO 

[H1.01.03.24], [H1.01.03.06], [H1.01.03.19], [H1.01.03.25], [H1.01.03.26]. 

Theo đó, sau khi rà soát, cải tiến và xây dựng mục tiêu đào tạo, Khoa đã thực hiện rà 

soát, cải tiến và xây dựng CĐR CTĐT. Các bước thực hiện theo quy trình như sau:  
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Hình 1.3.1. Quy trình rà soát, cải tiến và xây dựng CĐR CTĐT 

Bên cạnh đó, CĐR CTĐT ngành NNA được công bố công khai qua trang web của 

Khoa  tại http://nn.dlu.edu.vn/ và trên cổng thông tin của Trường tại 

https://dlu.edu.vn/category/tin-tuc/phong-quan-ly-dao-tao/cdio/ để phổ biến tới các bên 

liên quan bao gồm GV, SV và NTD. Ngoài ra, trong các buổi gặp mặt đầu năm với tân 

SV các khóa từ K40 trở đi, BCN khoa cũng đã giới thiệu CĐR CTĐT đến SV, giúp SV 

có những định hướng nhất định trong quá trình học tập. Khoa cũng có công bố CĐR 

trong CTĐT trên fanpage của Khoa [H1.01.03.32]. 

2. Điểm mạnh 

Trường có quy trình, quy định xây dựng, điều chỉnh và công bố CĐR của CTĐT. 

CĐR CTĐT được xây dựng dựa trên và phản ánh được yêu cầu của các bên liên 

quan, đặc biệt ý kiến của các bên liên quan bên ngoài trường. 

Rà soát CĐR CTĐT hiện hành, đối sánh khối kiến thức CTĐT của 

ngành NNA với hai trường trong nước [H1.01.03.21]  

Xây dựng dự thảo cải tiến CĐR dựa trên đề cương CDIO chi tiết cấp 

độ 3 lần 1 [H1.01.03.27]  

Xây dựng phiếu khảo sát và tiến hành khảo sát các bên liên quan 

[H1.01.03.09], [H1.01.03.10], [H1.01.03.11], [H1.01.03.12]    

Tổng hợp phân tích ý kiến phản hồi của các bên liên quan 

[H1.01.03.13], hoàn thiện CĐR lần 2 [H1.01.03.28] và đối sánh dự 

thảo CĐR mới với CĐR cũ [H1.01.03.15]  

Hoàn thiện CĐR lần 3 [H1.01.03.29] và gởi các chuyên gia phản biện, 

nhận xét [H1.01.03.30]  

Hội đồng khoa học và đào tạo Khoa họp đánh giá CĐR ngành 

NNA [H1.01.03.31]  

Đối sánh quan hệ CĐR với mục tiêu đào tạo [H1.01.02.03]  

http://nn.dlu.edu.vn/
https://dlu.edu.vn/category/tin-tuc/phong-quan-ly-dao-tao/cdio/
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CĐR của CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh được công bố công khai cho SV ngay từ 

năm thứ nhất, và luôn được thể hiện cụ thể trong từng năm học (từ năm thứ nhất đến 

năm thứ tư) trong từng học phần cụ thể. 

CĐR được rà soát, cải tiến định kỳ cho phù hợp với yêu cầu các bên liên quan, đặc 

biệt là bên liên quan bên ngoài và được phổ biến, công bố công khai đến các bên liên 

quan qua nhiều kênh (trang thông tin điện tử của Khoa, facebook...). 

3. Điểm tồn tại 

Các công cụ và cách thức để lấy ý kiến các bên liên quan chưa hoàn thiện nên chưa 

thực sự chuyển tải đầy đủ, chính xác yêu cầu của các bên liên quan vào CĐR. Việc khảo 

sát ý kiến các bên liên quan để rà soát, điều chỉnh, cập nhật CĐR CTĐT còn hạn chế.  

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2021-2022, Khoa tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc ký kết các thỏa 

thuận hợp tác với những cơ quan đang sử dụng và có nhu cầu sử dụng SV tốt nghiệp 

ngành NNA, từ đó sẽ khảo sát yêu cầu của các NTD về CTĐT để có cơ sở rà soát, điều 

chỉnh CĐR cho phù hợp với nhu cầu xã hội.  

5. Tự đánh giá: đạt 5/7. 

Kết luận về Tiêu chuẩn 1:  

Mục tiêu của CTĐT ngành NNA được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mạng và 

tầm nhìn của Trường Đại học Đà Lạt, phù hợp với mục tiêu của GDĐH, đáp ứng nhu 

cầu ngày càng cao của xã hội về nguồn nhân lực. Mục tiêu được cụ thể hóa thành các 

CĐR của CTĐT và các CĐR của từng học phần.   

CĐR của CTĐT bao gồm cả yêu cầu chung và yêu cầu chuyên biệt, được thiết kế 

để SV không chỉ có kiến thức chuyên ngành mà còn có những kỹ năng mềm và thái độ 

cần thiết để thích nghi xã hội và môi trường công tác sau khi tốt nghiệp. 

Trường có quy trình, quy định xây dựng, điều chỉnh và công bố CĐR của CTĐT. 

CĐR được rà soát, cải tiến định kỳ cho phù hợp với nhu cầu các bên liên quan, đặc biệt 

là bên liên quan bên ngoài và được công bố công khai. 

Tuy nhiên, số lượng người tham gia khảo sát mục tiêu đào tạo và CĐR, đặc biệt là 

NTD và cựu SV, còn hạn chế. Khoa sẽ xây dựng mạng lưới kết nối các nhà tuyển dụng 

và cựu sinh viên để thuận tiện trong việc tiến hành khảo sát CTĐT. 
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Hội đồng tự đánh giá chất lượng CTĐT ngành NNA đánh giá 3 tiêu chí đều đạt, 

với số điểm là 5/7. 

Tiêu chuẩn 2. Bản mô tả chương trình đào tạo 

Mở đầu 

Bản mô tả CTĐT ngành NNA được bắt đầu xây dựng từ năm 2015, đến nay bản mô 

tả CTĐT được hoàn thiện với nhiều nội dung chi tiết, cụ thể hơn, phục vụ cho công việc 

giảng dạy và quản lý hoạt động đào tạo của ngành. Bản mô tả CTĐT sau rà soát, cải tiến 

năm 2020 của ngành NNA được thiết kế gồm các nội dung chính như: Mục tiêu và CĐR 

của CTĐT, khung và nội dung CTĐT, kế hoạch giảng dạy theo từng học kỳ và hướng dẫn 

thực hiện CTĐT. CTĐT đại học ngành Ngôn ngữ Anh sau rà soát, cải tiến năm 2020 được 

thiết kế theo chuẩn đầu ra CDIO, trên cơ sở tham khảo Chương trình giáo dục tổng thể ban 

hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ GDĐT và khung CTĐT trình độ đại học của trường ĐHĐL. Ban biên soạn cũng 

tham khảo những nét đặc sắc từ các chương trình đào tạo đại học ngành NNA của trường 

Đại học Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh và trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Chương 

trình đã được chỉnh sửa, hoàn thiện trên cơ sở tiếp thu một cách hợp lý ý kiến đóng góp của 

các bên liên quan (chuyên gia giáo dục; CB quản lý giáo dục, GV, cựu SV, SV...) thông 

qua phiếu khảo sát trực tiếp, khảo sát trực tuyến và ý kiến đóng góp của Hội đồng thẩm 

định. Các thông tin của Bản mô tả CTĐT và đề cương môn học được cập nhật thường xuyên 

và công bố công khai cho các bên liên quan qua website và các phương tiện truyền thông. 

Tiêu chí 2.1. Bản mô tả chương trình đào tạo đầy đủ thông tin và cập nhật 

1. Mô tả hiện trạng 

Nội dung của Bản mô tả CTĐT ngành NNA sau rà soát, cải tiến năm 2020 bao 

gồm 12 nội dung chi tiết cụ thể, thể hiện được sứ mạng, tầm nhìn của trường ĐHĐL và 

phù hợp với Luật GDĐH hiện hành. Đồng thời, bản mô tả được xem như cẩm nang để 

định hướng hoạt động giảng dạy, học tập cũng như quản lý đào tạo của ngành 

[H2.02.01.01] . Nội dung Bản mô tả được thể hiện tổng quát ở bảng dưới đây: 

Bảng 2.1.1. Nội dung của Bản mô tả CTĐT ngành NNA 

1. Mục tiêu đào tạo 

2. Đối tượng tuyển sinh 

3. Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp 

4. Thang điểm 

5. Đối sánh chuẩn đầu ra với mục tiêu đào tạo 
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6. Chuẩn đầu ra mô tả theo khung CDIO cấp độ 3 

7. Khung chương trình đào tạo 

8. Nội dung chương trình đào tạo 

9. Kế hoạch giảng dạy 

10. Danh sách đội ngũ giảng viên thực hiện chương trình 

11. Cơ sở vật chất phục vụ học tập 

12. Hướng dẫn thực hiện chương trình 

CTĐT theo CĐR CDIO ngành NNA được xây dựng từ năm 2015 và áp dụng đào tạo 

cho khóa 40 từ tháng 8/2016 đã được ban hành thể hiện đầy đủ các nội dung như yêu cầu 

của bản mô tả CTĐT, bao gồm: (1) Mục tiêu đào tạo; (2) Đối tượng tuyển sinh; (3) Quy 

trình đào tạo, thang điểm và điều kiện tốt nghiệp; (4) CĐR mô tả theo năng lực; (5) Đối 

sánh CĐR với mục tiêu đào tạo; (6) CĐR mô tả theo khung CDIO cấp độ 3; (7) Khung 

CTĐT; (8) Nội dung CTĐT; (9) Kế hoạch giảng dạy; (10) Hướng dẫn thực hiện CT.  

Vào tháng 9/2018, Khoa đã tổ chức hội thảo cấp khoa để rà soát, đánh giá, điều 

chỉnh, phát triển CTĐT nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển 

kinh tế xã hội theo kế hoạch của Trường [H2.02.01.02], [H2.02.01.03]. Đầu năm 2019, 

căn cứ trên kết quả hội thảo và thông báo 997/KH-ĐHĐL của Trường về việc triển khai 

rà soát, điều chỉnh CTĐT theo CĐR CDIO [H2.02.01.04], Khoa tiếp tục phát triển CTĐT 

của năm 2016 và cập nhật, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong CTĐT. Cụ thể, 

Khoa đã điều chỉnh tổng số tín chỉ toàn khóa, tổng số tín chỉ của các khối kiến thức và 

điều chuyển học phần từ tự chọn sang bắt buộc hoặc bổ sung thêm học phần cho CTĐT 

bắt đầu áp dụng cho khóa 43 vào năm 2019. Đến tháng 6/2020, thực hiện thông báo 

656/TB-ĐHĐL về việc rà soát, xây dựng CTĐT theo CĐR CDIO của Trường 

[H2.02.01.05], Khoa đã tiến hành xây dựng CTĐT sẽ áp dụng cho khóa 45 theo hướng 

quốc tế hoá mục tiêu đào tạo và CĐR cụ thể thông qua ma trận các kỹ năng và các học 

phần trong CTĐT, phương pháp đánh giá hiệu quả, cùng với nhiều học phần mới gắn liền 

với sự phát triển của ngành, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất (CSVC) của Trường và 

phù hợp với tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. Đến nay Khoa đã có 3 phiên bản 

mô tả CTĐT của các năm 2016, 2019, 2021. [H2.02.01.06], [H2.02.01.07], [H2.02.01.01] 

Trong quá trình xây dựng các CTĐT, Hội đồng rà soát, điều chỉnh, cải tiến CTĐT 

ngành NNA của Khoa NN đã tiến hành rà soát, triển khai các bước thực hiện theo đúng 

hướng dẫn và quy trình của Trường. [H2.02.01.08], [H2.02.01.09]   
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2. Điểm mạnh 

Các thông tin trong Bản mô tả CTĐT ngành NNA được thể hiện đầy đủ và cụ thể. 

Bản mô tả CTĐT của ngành NNA thường xuyên được điều chỉnh, cập nhật theo kế 

hoạch rà soát định kỳ. 

3. Điểm tồn tại 

Bản mô tả CTĐT chưa có bản mô tả ngắn gọn, súc tích dành cho phụ huynh và 

học sinh. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2021-2022, Khoa thiết kế thêm Bản mô tả CTĐT phiên bản tóm tắt 

súc tích dành cho học sinh và phụ huynh. 

5. Tự đánh giá: đạt 5/7. 

Tiêu chí 2.2. Đề cương các học phần đầy đủ thông tin và cập nhật 

1. Mô tả hiện trạng 

ĐCCT học phần của CTĐT là căn cứ pháp lý quan trọng để các bên liên quan tham 

chiếu thực hiện đào tạo, kiểm tra, đánh giá và giám sát quá trình đào tạo của Khoa và 

Trường. Dựa trên mục tiêu đào tạo, CĐR và khung chương trình của CTĐT ngành NNA, 

Khoa tổ chức rà soát, điều chỉnh và xây dựng ĐCCT các học phần cho phù hợp. Các đề 

cương này đóng vai trò là bản mô tả quá trình giảng dạy đồng thời là bản cam kết giúp GV 

và SV thực hiện đúng trách nhiệm của mình trong quá trình dạy và học. CĐR chi tiết của 

môn học được thể hiện trong đề cương, gắn liền với từng hoạt động dạy và học cũng như 

hoạt động đánh giá tương ứng. CTĐT ngành NNA sau rà soát, cải tiến năm 2020 có ĐCCT 

của 68 học phần, bao gồm các thông tin: (1) thông tin chung về học phần; (2) mục tiêu/CĐR 

của học phần; (3) tóm tắt nội dung học phần; (4) yêu cầu đối với NH; (5) nội dung chi tiết 

học phần và tiến trình học tập; (6) tài liệu học tập; (7) phương pháp, hình thức kiểm tra – 

đánh giá kết quả học tập học phần; (8) xây dựng matrix, mapping để theo dõi tính nhất quán 

với CĐR; (9) thông tin về giảng viên xây dựng đề cương chi tiết học phần. [H2.02.02.01] 

Trước đó, Khoa áp dụng bộ ĐCCT các học phần được xây dựng và áp dụng từ năm 

2016. Bộ ĐCCT các học phần này gồm các thông tin: (1) thông tin chung; (2) tài liệu phục 

vụ học phần; (3) mô tả học phần; (4) mục tiêu học phần, CĐR; (5) đánh giá kết quả học 

tập; (6) kế hoạch giảng dạy; (7) các quy định chung [H2.02.02.02], [H2.02.02.03]. Thực 

hiện kế hoạch của Trường về việc rà soát ĐCCT ngành NNA, Khoa cũng định kỳ thực 

hiện rà soát. Qua rà soát cho thấy ĐCCT của K40 và K43  đã thực hiện được: a) đối sánh 

chuẩn đầu ra của học phần với các chuẩn đầu ra của CTĐT; b) đối sánh các phương pháp 

đánh giá của học phần với CĐR của học phần; tuy nhiên các mục tiêu của học phần chưa 
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được đối sánh để thể hiện sự tương quan với các CĐR của CTĐT, trình độ năng lực được 

phân bổ cho học phần và CĐR của học phần.  

Đến năm 2020, ĐCCT đã có những điều chỉnh, cập nhật các điểm thay đổi khác biệt 

so với ĐCCT của các CTĐT trước. Điểm khác biệt đầu tiên là có sự đối sánh để thấy được 

sự phù hợp của các mục tiêu của học phần với CĐR của CTĐT và sự phù hợp của các 

CĐR của học phần với mục tiêu học phần. Trong nội dung chi tiết học phần và tiến trình 

học tập, ứng với từng bài học, có ghi rõ số tiết lý thuyết, số tiết thực hành và số giờ NH 

tự học, tự nghiên cứu.  Điều này giúp cho GV và NH có cơ sở tham chiếu, quản lý được 

thời gian trong quá trình dạy và học. Bên cạnh đó, nội dung của từng bài học đáp ứng 

CĐR nào của học phần cũng được nêu rõ. Bảng đánh giá học phần được chi tiết hóa trong 

đó các nội dung đánh giá và các hình thức đánh giá của mỗi buổi học, của các bài kiểm 

tra quá trình và của bài thi cuối kỳ được thiết kế phù hợp với từng CĐR của học phần. 

Bên cạnh cập nhật nội dung, các ĐCCT của từng môn học cũng được cập nhật danh mục 

tài liệu chính và tài liệu tham khảo tương ứng. Ngoài ra, ở mục 8 trong từng ĐCCT học 

phần (Xây dựng matrix, mapping để theo dõi tính nhất quán với CĐR) gồm các bảng ma 

trận nhằm đánh giá mức độ nhất quán của CĐR học phần với CĐR CTĐT, mức độ nhất 

quán của từng bài học và phương pháp đánh giá cũng như phương pháp giảng dạy với 

CĐR học phần. Việc làm này nhằm đánh giá lại toàn bộ quá trình xây dựng CĐR học 

phần, nội dung học phần, phương pháp đánh giá học phần, phương pháp giảng dạy đã phù 

hợp với CĐR của CTĐT hay chưa. [H2.02.02.01], [H2.02.02.02], [H2.02.02.03] 

Các học phần trong CTĐT ngành NNA tương đối ổn định qua các năm, do kết cấu 

chương trình đã tương đối phù hợp với việc đào tạo ngành NNA, riêng các học phần trong 

CTĐT sau rà soát, cải tiến năm 2020 có sự thay đổi lớn về chương trình, cụ thể có bổ sung 

thêm học phần Nhập môn ngành NNA (03 tín chỉ), số tín chỉ ở học phần Thực tập nghề 

nghiệp đã tăng lên 06 tín chỉ thay vì 04 tín chỉ như trong các CTĐT trước đó. Ngoài ra, 

có sự thay đổi giữa tách nhập các môn học về chính trị trong kết cấu chung của Trường, 

phù hợp với kết cấu thay đổi kiến thức đại cương theo quy định của Bộ GDĐT.  

Trong quá trình rà soát ĐCCT các học phần, các (Phó) TTBM và Hội đồng rà soát 

cấp Khoa đã xem xét, góp ý, đề nghị tác giả các ĐCCT điều chỉnh, bổ sung các nội dung 

sao cho các ĐCCT phù hợp với CĐR của CTĐT [H2.02.02.04]. Sau đó, Hội đồng rà soát 

cấp trường đọc, phản biện, góp ý để các tác giả chỉnh sửa lại theo yêu cầu [H2.02.02.05]. 

Bên cạnh đó, trước mỗi học kỳ, các nhóm GV giảng dạy cùng một học phần họp nhóm 

và thảo luận, điều chỉnh, cập nhật các nội dung giảng dạy và kiểm tra đánh giá trong 

ĐCCT học phần. Việc này được thực hiện dựa trên các vấn đề nảy sinh trong thực tế trong 
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quá trình dạy và học với mục đích giúp cho NH đạt được kiến thức, kỹ năng và thái độ 

mong muốn [H2.02.02.06]. 

2. Điểm mạnh 

ĐCCT học phần ngành NNA có đầy đủ thông tin và được cập nhật, rà soát, đánh 

giá và điều chỉnh thường xuyên sao cho phù hợp với CĐR của CTĐT, đáp ứng được xu 

thế của thị trường lao động.  

Mọi thông tin liên quan đến học phần, mục tiêu, CĐR, tài liệu tham khảo… của 

học phần đều được cung cấp đầy đủ để SV có cơ sở xây dựng kế hoạch học tập của bản 

thân theo từng học kỳ, từng năm học phù hợp. 

3. Điểm tồn tại 

Một số ĐCCT chưa có hệ thống bài giảng, giáo trình cập nhật để NH có thể khảo 

cứu dễ dàng. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2021-2022, Khoa sẽ tiến hành sửa đổi, bổ sung ĐCCT học phần, theo đó 

đảm bảo bổ sung, cập nhật hệ thống học liệu, đặc biệt là hệ thống bài giảng, giáo trình.  

5. Tự đánh giá: đạt 5/7. 

Tiêu chí 2.3. Bảng mô tả chương trình đào tạo và đề cương các học phần được 

công bố công khai và các bên liên quan dễ dàng tiếp cận 

1. Mô tả hiện trạng 

Bản mô tả CTĐT và toàn bộ ĐCCT các học phần sau khi ban hành đều được công 

bố công khai đến GV, SV, cơ quan chủ quản, NTD và các bên liên quan có quan tâm khác 

qua nhiều kênh thông tin khác nhau để sử dụng, góp ý. 

Đối với các đối tượng là học sinh và phụ huynh học sinh lớp 12 các trường trung học 

phổ thông (THPT), ngay từ giai đoạn nghiên cứu các thông tin để lựa chọn trường, có thể 

nắm bắt được các thông tin cơ bản về mục tiêu của CTĐT qua các tài liệu giới thiệu thông 

tin tuyển sinh – hướng nghiệp [H2.02.03.01], thông tin về các ngành đào tạo, các CTĐT 

của Trường và đặc biệt là mục tư vấn tuyển sinh online trên website [H2.02.03.02], trên 

trang fanpage của ĐHĐL [H2.02.03.03]. Sự nỗ lực truyền tải thông tin về CTĐT của ngành 

một cách rộng rãi đến đối tượng học sinh và phụ huynh qua nhiều kênh khác nhau này đã 

làm cho các học sinh và phụ huynh hoàn toàn dễ dàng và thuận tiện trong việc tìm hiểu về 

CTĐT của ngành trước khi quyết định nộp hồ sơ đăng ký tại Trường.  
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Đối với SV, Trường và Khoa đã tận dụng các kênh thông tin khác nhau để đảm bảo 

SV luôn tiếp cận được với bản mô tả CTĐT và ĐCCT học phần, giúp SV có được cái 

nhìn tổng quan về CTĐT, tiếp cận và nắm được CĐR của ngành cũng như của các học 

phần. SV mới nhập học được lãnh đạo Khoa và các GV giới thiệu tổng quát về CTĐT và 

các học phần thông qua các buổi gặp gỡ tân SV và các buổi sinh hoạt đầu khoá 

[H2.02.03.04], [H2.02.03.05]. Trong suốt quá trình học, thông qua các buổi gặp gỡ và 

sinh hoạt của GVCN_CVHT, SV luôn được hướng dẫn và tiếp cận đầy đủ thông tin về 

học phần trước khi đăng ký học phần, giúp cho SV nắm được các học phần có thể đăng 

ký học, xác định đúng kế hoạch học tập, lộ trình học tập trong cả năm học và các khoá 

học. Ngay từ buổi học đầu tiên của một học phần bất kỳ, tất cả GV phải phổ biến, giải 

thích và hướng dẫn việc thực hiện các nội dung trong ĐCCT học phần cho SV trong lớp 

học. Điều này giúp SV có một cái nhìn tổng quát về môn học, biết được mình sẽ học cái 

gì và làm thế nào để đạt được yêu cầu của môn học đó, từ đó SV tự lên kế hoạch học tập 

để đạt được CĐR của học phần.  

Đối với GV,  Khoa đã sử dụng bản mô tả CTĐT và ĐCCT học phần gửi đến từng 

GV, giúp GV chuẩn bị kế hoạch giảng dạy cũng như nắm được nội dung giảng dạy của 

các bộ môn khác đề phối hợp tạo nên sự liên thông giữa các học phần, giữa các năm học. 

Ngoài ra bản chính của bản mô tả CTĐT được lưu trữ tại Khoa và đăng trên trang web 

của Khoa để GV dễ dàng tiếp cận [H2.02.01.01], [H2.02.01.06], [H2.02.02.01], 

[H2.02.02.02], [H2.02.01.08], [H2.02.03.06]. 

Bản mô tả CTĐT được phản biện bởi các chuyên gia và được thông qua Hội đồng 

khoa học và đào tạo (HĐKH-ĐT) của Khoa. Đồng thời, CTĐT đi kèm bản mô tả chương 

trình và các ĐCCT học phần được định kỳ điều chỉnh, có tham khảo ý kiến đóng góp của 

các NTD, cựu SV và SV năm cuối. Thông qua việc thu thập ý kiến này, nội dung của bản 

mô tả CTĐT ngành NNA được phổ biến tới các bên liên quan [H2.02.03.07],  

[H2.02.03.08]. Ngoài ra, các bên liên quan đều có thể tiếp cận với bản mô tả CTĐT và 

ĐCCT học phần một cách dễ dàng và thuận tiện nhất bằng cách truy cập vào website của 

Trường   [H2.02.03.09] và khoa [H2.02.03.02]. Từ đó, nhà quản lý có thể kiểm soát, hoặc 

có thể tạo cơ hội tăng cường hợp tác, gắn kết giữa Trường và các doanh nghiệp trong đào 

tạo và sử dụng nhân lực cho xã hội, đáp ứng các yêu cầu của các NTD lao động. 

2. Điểm mạnh 

Bản mô tả CTĐT và ĐCCT học phần ngành NNA của trường ĐHĐL được công 

bố công khai,  giúp cho các bên liên quan dễ dàng tiếp cận, tạo cơ hội tăng cường hợp 
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tác, gắn kết giữa Trường, Khoa  và doanh nghiệp trong đào tạo và sử dụng nguồn nhân 

lực, đáp ứng yêu cầu của các NTD.  

3. Điểm tồn tại 

Các thông tin chi tiết về CTĐT và ĐCCT học phần chưa được công bố đầy đủ 

trong các tài liệu quảng bá về tuyển sinh và trong cẩm nang SV. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2021 – 2022, trong các tài liệu tuyển sinh và cẩm nang SV, thông tin 

tư vấn tuyển sinh sẽ cập nhật đường link để mọi đối tượng có nhu cầu có thể vào website 

Phòng ĐT tra cứu và tìm hiểu thêm về CTĐT và ĐCCT học phần. 

5. Tự đánh giá: đạt 5/7. 

Kết luận về Tiêu chuẩn 2:  

Việc xây dựng CTĐT được thực hiện theo quy trình và hướng dẫn rõ ràng. Các 

thông tin trong bảng mô tả CTĐT ngành NNA được thể hiện đầy đủ và tường minh. Khối 

kiến thức chuyên ngành được thiết kế đáp ứng yêu cầu của các NTD. Các môn học trong 

CTĐT có sự liên hệ chặt chẽ tới các kiến thức, kỹ năng cần đạt được trong CĐR; CTĐT 

của ngành thường xuyên được điều chỉnh, cập nhật theo kết quả rà soát định kỳ và ý kiến 

phản hồi của các bên liên quan. 

ĐCCT học phần liên tục được cập nhật, được rà soát, đánh giá và điều chỉnh cho 

phù hợp với CĐR của CTĐT đáp ứng xu thế của thị trường lao động. Mọi thông tin liên 

quan đến học phần, mục tiêu, CĐR, tài liệu tham khảo… của học phần đều được cung cấp 

đầy đủ để SV đưa ra lựa chọn hợp lý cho kế hoạch học tập của bản thân theo từng học kỳ, 

từng năm học. 

Bản mô tả CTĐT và ĐCCT học phần ngành NNA được công bố công khai, giúp 

cho các bên liên quan dễ dàng tiếp cận, tạo cơ hội tăng cường hợp tác, gắn kết giữa trường 

ĐHĐL và doanh nghiệp trong đào tạo và sử dụng nhân lực, đáp ứng yêu cầu của các NTD 

lao động. 

Bên cạnh đó, bản mô tả CTĐT chưa có bản mô tả ngắn gọn, súc tích dành cho phụ 

huynh và học sinh. Một số ĐCCT chưa có hệ thống bài giảng, giáo trình cập nhật để NH 

có thể khảo cứu dễ dàng. Các thông tin chi tiết về CTĐT và ĐCCT học phần chưa được 

công bố hết trên các tài liệu quảng bá về tuyển sinh và trong cẩm nang SV. 

Hội đồng tự đánh giá chất lượng CTĐT ngành NNA đánh giá 3 tiêu chí đều đạt, với 

số điểm là 5/7. 
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Tiêu chuẩn 3. Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học 

Mở đầu 

Cấu trúc của chương trình dạy học (CTDH) ngành NNA được thiết kế một cách 

hợp lý và có hệ thống theo hướng tiếp cận CĐR CDIO, tuân thủ chặt chẽ theo quy định 

về quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ, và các yêu cầu về hình thức, mục tiêu, yêu cầu 

về chuẩn kiến thức, kỹ năng và năng lực theo quy định về thiết kế CTĐT của Trường. 

Các phương pháp giảng dạy, học tập và kiểm tra đánh giá kết quả học tập trong CTDH 

được kết hợp hiệu quả nhằm đảm bảo toàn bộ NH đạt được CĐR của các học phần, góp 

phần đạt được CĐR của CTĐT. Các học phần trong CTDH được thiết kế đảm bảo sự 

gắn kết và liền mạch giữa các học phần đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành, đảm 

bảo chương trình trở thành một khối thống nhất. Ngoài ra, CTDH được định kỳ rà soát 

và điều chỉnh, bổ sung và cập nhật thường xuyên, với sự tham khảo các CTĐT tiên tiến 

trong nước nhằm đảm bảo tính linh hoạt và tích hợp.  

Tiêu chí 3.1. Chương trình dạy học được thiết kế dựa trên chuẩn đầu ra 

1.  Mô tả hiện trạng 

CTDH ngành NNA được xây dựng dựa theo các quy định hiện hành của Bộ GDĐT. 

Cụ thể, CTDH được xây dựng dựa trên hệ thống văn bản quy định và hướng dẫn cụ thể 

về quy chế đào tạo và thiết kế CTĐT của trường Đại Học Đà Lạt [H3.03.01.01], 

[H3.03.01.02]; được thiết kế dựa trên CĐR CDIO, khảo sát nhu cầu từ doanh nghiệp có 

sử dụng lao động [H3.03.01.03]; đối sánh với CTĐT cùng ngành trong nước 

[H3.03.01.04]; phân tích từ sứ mạng, tầm nhìn và Chiến lược của Trường và của Khoa 

trong giai đoạn 2016-2020[H3.03.01.05],  kết hợp các tiêu chuẩn về kiến thức, kỹ năng 

và thái độ của NH theo hai chuyên ngành Biên phiên dịch và Du lịch thương mại nhằm 

đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm trong nhiều lĩnh vực và ngành nghề.CTDH sau khi xây 

dựng được đánh giá và nghiệm thu cấp khoa, cấp trường được công bố trên trang thông 

tin điện tử của Trường và của Khoa [H3.03.01.06], [ H3.03.01.07].. 

Theo đó, khung chương trình đào tạo ngành NNA của khóa 40 được thiết kế với 

khối lượng toàn khóa là 130 tín chỉ, trong đó các khối kiến thức và các học phần được 

xây dựng dựa trên các CĐR CTĐT [H3.03.01.08], [ H3.03.01.07]. Năm 2018, khung 

chương trình được rà soát và có sự điều chỉnh nhỏ trong quá trình thực hiện với tổng số 

tín chỉ là 131 [H3.03.01.09], [ H3.03.01.10]. Trong đó CTĐT có bổ sung 01 học phần 

vào khối kiến thức ngành, chuyển đổi 01 học phần trong khối kiến thức ngành ở dạng 

bắt buộc sang tự chọn và 01 học phần được điều chuyển từ khối kiến thức ngành sang 
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khối kiến thức cơ sở. Các điều chỉnh này đều được thực hiện dựa trên CĐR và ý kiến 

của các bên liên quan [H3.03.01.11]. 

Năm 2020, cấu trúc của CTĐT được rà soát, cải tiến và xây dựng toàn diện, đặc 

biệt là CĐR của CTĐT được điều chỉnh theo chuẩn đầu ra CDIO một cách chặt chẽ và 

hệ thống. CTDH gồm 132 tín chỉ, được xây dựng dựa trên Mục tiêu đào tạo và Chuẩn 

đầu ra của CTĐT về kiến thức, kỹ năng, thái độ, có sự phân bổ phù hợp, logic và hệ 

thống số lượng tín chỉ lý thuyết và thực hành/bài tập với từng học phần.  CTDH gồm 

các khối kiến thức Giáo dục đại cương (42 tín chỉ) và các khối kiến thức giáo dục chuyên 

nghiệp (90 tín chỉ).  Khối kiến thức Giáo dục đại cương bao gồm các khối kiến thức về 

Lý luận chính trị, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Khoa học tự 

nhiên, Ngoại ngữ không chuyên, Khoa học Xã hội và Nhân văn và Nhập môn ngành 

NNA. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp bao gồm Kiến thức cơ sở, Kiến thức 

ngành, và Kiến thức bổ trợ. Các học phần ở các khối kiến thức được phân bố theo tiến 

độ giảng dạy của từng học kỳ, có sự phân bổ hợp lý và cân đối giữa các học phần bắt 

buộc và tự chọn, bao phủ CĐR của CTĐT. [H3.03.01.12], [H3.03.01.13]. Bảng dưới 

đây cho thấy sự tương thích giữa các khối kiến thức trong CTĐT và CĐR.  

Bảng 3.1.1. Bảng tương thích giữa các khối kiến thức trong CTĐT với CĐR ngành 

Ngôn Ngữ Anh [H3.03.01.11], [H3.03.01.12] 

Các khối kiến thức Chuẩn đầu ra K40 Chuẩn đầu ra K45 

A - Kiến thức giáo dục đại 

cương 

   

A1 Lý luận chính trị CĐR1.2.1, CĐR2, CĐR 4  CĐR1.1.2 

A2 Giáo dục thể chất CĐR1.2.3, CĐR 2, CĐR 4  CĐR1.1.2 

A3 Giáo dục quốc phòng và 

an ninh 

CĐR1.2.2, CĐR2, CĐR4 CĐR1.1.2 

A4 Ngoại ngữ CĐR1.2.11, CĐR 2, 

CĐR3, CĐR4 

 

Khoa học tự nhiên  CĐR1.1.9, CĐR2, 

CĐR3 

A5 Toán học, Tin học, 

Khoa học tự nhiên 

CĐR1.1.1, CĐR2, CĐR3, 

CĐR4 

 

Khoa học xã hội và nhân 

văn 

 CĐR1.1.3, 

CĐR1.1.5, 
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Các khối kiến thức Chuẩn đầu ra K40 Chuẩn đầu ra K45 

CĐR1.1.6, 

CĐR1.1.7, 

CĐR1.1.8, 

CĐR1.1.10, CĐR2, 

CĐR3, CĐ 4 

A6 Khoa học xã hội và nhân 

văn 

CĐR1.2.1, CĐR1.2.4, 

CĐR1.2.7, CĐR1.2.8, 

CĐR1.2.9, CĐR1.2.10, 

CĐR2, CĐR3, CĐR4 

 

Ngoại ngữ không 

chuyên 

 CĐR1.1.4, CĐR2, 

CĐR3, CĐR4 

A7 Nhập môn ngành NNA  CĐR1.1.7, CĐR2, 

CĐR3, CĐR4 

B - Kiến thức giáo dục 

chuyên nghiệp 

   

B1 Kiến thức cơ sở CĐR1.2.5, CĐR1.3, 

CĐR2.1, CĐR3, CĐR4 

 CĐR1.2, CĐR2, 

CĐR3, CĐR4 

B2 Kiến thức ngành CĐR1.2.5, CĐR1.3, 

CĐR1.4, CĐR1.5, CĐR2, 

CĐR3, CĐR4 

 CĐR1.3, CĐR2, 

CĐR3, CĐR4 

B3 Kiến thức bổ trợ CĐR1.2.9, CĐR1.4.3, 

CĐR1.5, CĐR2, CĐR3, 

CĐR4 

CĐR1.4, CĐR2, 

CĐR3, CĐR4 

Các môn học trong CTDH được thiết kế theo các CĐR mô tả theo năng lực của 

CTĐT, thể hiện qua bảng đối sánh CĐR với mục tiêu đào tạo, thang đo năng lực mong 

muốn và chỉ định mức độ giảng dạy ITU [H3.03.01.14]. Theo đó CĐR và mục tiêu của 

CTĐT phân bổ cho từng học phần đảm bảo được tính hệ thống và phù hợp với nội dung 

giảng dạy và học tập của từng môn học. Đồng thời, các phương pháp giảng dạy, kiểm 

tra đánh giá kết quả trong quá trình học tập cũng như khi kết thúc học phần được nêu rõ 

trong ĐCCT của từng học phần, được phối hợp chặt chẽ và phù hợp nhằm giúp NH đạt 

được các kiến thức, kỹ năng và thái độ của từng học phần, từ đó đạt được các CĐR của 

CTĐT [H3.03.01.15], [H3.03.01.16], [H3.03.01.17].  
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2.  Điểm mạnh 

CTDH của ngành NNA được thiết kế dựa trên các yêu cầu của CĐR, có mục tiêu 

rõ ràng, cụ thể, có tính hệ thống, có cấu trúc chặt chẽ và hợp lý, thể hiện sự cân đối giữa 

các khối kiến thức. CTDH bao gồm các học phần được phân bố hợp lý, bao trùm các 

CĐR của CTĐT, đáp ứng đầy đủ yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng, mức tự chủ và 

trách nhiệm. 

Việc xác định tổ hợp các phương pháp giảng dạy, học tập, cũng như phương pháp 

kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học trong CTDH được thiết kế phù hợp, 

góp phần giúp người học đạt được chuẩn đầu ra trong CTĐT. 

3.  Điểm tồn tại 

Vì khối lượng giảng dạy của các GV của KNN khá nhiều, nên Khoa chưa triệt để 

kiểm tra đánh giá việc triển khai nội dung dạy học, phương pháp giảng dạy và đánh giá 

ở tất cả các học phần nhằm đảm bảo tính phù hợp và góp phần giúp NH đạt được CĐR. 

4.  Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2021-2022, Khoa NN sẽ tổ chức các buổi hội thảo khoa học cấp khoa 

và bộ môn, tăng cường dự giờ định kỳ các lớp học, kiểm tra hồ sơ giảng dạy của GV để 

góp ý xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả việc triển khai nội dung, phương pháp giảng 

dạy, kiểm tra đánh giá ở tất cả các học phần nhằm đáp ứng CĐR của chương trình. 

5.  Tự đánh giá: đạt  5/7. 

Tiêu chí 3.2. Đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt được chuẩn đầu ra là rõ 

ràng 

1.  Mô tả hiện trạng 

Khung CTĐT ngành NNA sau rà soát, cải tiến năm 2020 được thiết kế theo cấu 

trúc bao gồm khối kiến thức giáo dục đại cương và khối kiến thức giáo dục chuyên 

nghiệp. Tất cả các học phần trong CTDH được xây dựng một cách hệ thống có trình tự 

trước sau, có sự tương thích về nội dung, có sự kết nối giữa các học phần và thể hiện sự 

đóng góp cụ thể của từng học phần nhằm đạt được CĐR của CTĐT [H3.03.02.01], 

[H3.03.02.02], [H3.03.01.14].   
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Bảng 3.2.1. Ma trận thể hiện sự đóng góp của các HP vào CĐR trong CTĐT 

ST

T 

Học phần Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành NNA 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 

1 Triết học Mác – 

Lê nin 

H N N N M M M M M M L N H N N 

2 Kinh tế chính 

trị Mác – Lê nin 

H N N N M M M M M M L N H M N 

3 Chủ nghĩa xã 

hội khoa học 

H N N N M M M M M M L N H N N 

4 Lịch sử Đảng 

CSVN  

H N N N M M M M M M L N H N N 

5 Tư tưởng Hồ 

Chí Minh  

H N N N M M M M M M L N H N N 

6 Giáo dục thể 

chất 1-3 

H N N N L L N M M M L N N N N 

7 Giáo dục quốc 

phòng và an 

ninh 1-4 

H N N N M M M M M M L N M N N 

8 Nhập môn 

ngành NNA 

H L L L L L H H H H H L H H L 

9 Tiếng Pháp 1 H L M N L L H M L H H H M L N 

10 Tiếng Pháp 2 H L M N L L H M L H H H M L N 

11 Tiếng Trung 1 H L M N L L H M H H H M M L N 

12 Tiếng Trung 2 H L M N L L H M H H H H M L N 

13 Tiếng Hàn 1 H N M N L L M M M M M H M L N 

14 Tiếng Hàn 2 H N M N L M M M M H M H H L N 

15 Tiếng Nhật 1 H L M N L L M H H M M M M L N 

16 Tiếng Nhật 2 H L M N L L M H H M M M M L N 

17 Ứng dụng 

CNTT 

H M M H L M H M H H H N N N M 

18 Môi trường và 

phát triển 

M N N N H H M M M H H N L N N 

19 Pháp luật đại 

cương 

M N N N M M L M M M L N M L N 

20 Tiếng Việt thực 

hành 

H N M H N H H H H H H N L N N 

21 Cơ sở văn hóa 

Việt Nam 

H N L L M H N H H H H N H M N 
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ST

T 

Học phần Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành NNA 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 

22 Đổi mới sáng 

tạo và khởi 

nghiệp 

H N M N L L H H M H H N M M L 

23 Phát âm tiếng 

Anh 

H M M M L M M H H H H M M N N 

24 Văn phạm 1 H H H H H H H H H H H M H N L 

25 Văn phạm 2 H H H M H H H H H H H H H N L 

26 Đất nước học 

Anh 

H M M M H H H M H H H M H L H 

27 Đất nước học 

Mỹ 

M M M H H H H M H H H M H L H 

28 Viết cơ bản H M M M H M M H H H H M H N N 

29 Nghe 1 H H M M L N H H H H H L H N N 

30 Nghe 2 H H H H L N H H H H H M H N N 

31 Nghe 3 H H H H H N H H H H H H H N N 

32 Nói 1 H H M M H H H H H H H M H N N 

33 Nói 2 H H M M H H H H H H H M H N N 

34 Nói 3 H H H H H H H H H H H H H L N 

35 Đọc 1 H H M H H M M M H H M M H N N 

36 Đọc 2 H H M M H M H H H H M M H N N 

37 Đọc 3 H H H H H H H H H H H H H N N 

38 Viết 1 H H M M L H M M H H H M H L N 

39 Viết 2 H H M M H M H H H H H M H L N 

40 Viết 3 H H H H H M H H H M H H H L N 

41 Viết nâng cao H H H H H H H H H M H H H L N 

42 Nghệ thuật diễn 

thuyết 

H H H H M H H H H H H M H L N 

43 Ngôn ngữ học 1 H H M M H H M H H H L M H N N 

44 Ngôn ngữ học 2 H H M M H H M H H H L M H N N 

45 Cú pháp học H L L M M L H M M H L M M N N 

46 Ngữ dụng học M M H M H M M M M H H M H N N 

47 Tiếng Anh Du 

lịch 1 

H H H L M H H H H H H M H M M 

48 Tiếng Anh Du 

lịch 2 

H H H M M H H H H H H H H M M 

49 Tiếng Anh Du 

lịch 3 

H H H M H H H H H H H H H M H 

50 Tiếng Anh Du 

lịch 4 

H H H H H H H H H H H H H H H 
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ST

T 

Học phần Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành NNA 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 

51 Tiếng Anh 

Thương mại 1 

H H H L M H H H H H H M H H M 

52 Tiếng Anh 

Thương mại 2 

H H H M M H H H H H H H H H M 

53 Tiếng Anh 

Thương mại 3 

H H H M H H H H H H H H H H H 

54 Tiếng Anh 

Thương mại 4 

H H H H H H H H H H H H H H H 

55 Lý thuyết dịch M H H H M L M H H H L M H N N 

56 Dịch Anh-Việt 

1 

H H H L M M H H H M M M H M N 

57 Dịch Anh-Việt 

2 

H H H M M M H H H H M H H M N 

58 Dịch Anh-Việt 

3 

H H H M M M H H H H M H H M N 

59 Dịch Việt-Anh 

1 

H H H L M M H H H H M M H M N 

60 Dịch Việt-Anh 

2 

H H H M M M H H H H M H H M N 

61 Dịch Việt-Anh 

3 

H H H M M M H H H H M H H M N 

62 Phiên dịch 1 H H H L M M H H H H H H H M N 

63 Phiên dịch 2 H H H M M H H M H M H H H M N 

64 Phiên dịch 3 H H H H H H H H H H H H H H N 

65 Đại cương văn 

học tiếng Anh 

M H H M H H H H H M M M H N H 

66 Văn học Anh M H H H H H H H M H M M H N H 

67 Văn học Mỹ M H H H H H H H M H M M H N H 

68 Tiếng Anh 

trong giảng dạy 

H H H H M M H H M H H M H M N 

69 Tiếng Anh báo 

chí 

H H M H M H M M H M H H H M N 

70 Ứng dụng 

CNTT trong 

dạy học ngoại 

ngữ 

H M M H M H H M H H H M H M M 

71 Phương pháp 

giảng dạy 

Ngoại ngữ 

M H M M M M M M H H M H M M N 
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ST

T 

Học phần Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành NNA 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 

72 Kiểm tra và 

đánh giá ngoại 

ngữ 

M H H H H H H H H H M H M N N 

73 Phương pháp 

nghiên cứu NN 

M H H H H H H H H H H H H L M 

74 Khóa luận tốt 

nghiệp 

H H H H H H H H H L H H H L M 

75 Thực tập nghề 

nghiệp 

H H H H H H H H H H H M H H M 

Ghi chú: N (Non-support): Không đóng góp cho CĐR; L (Low): Đóng góp thấp cho 

CĐR; M (Medium): Đóng góp trung bình cho CĐR; H (High): Đóng góp cao cho CĐR 

Bảng trên cho thấy tất cả các học phần trong CTDH đều đóng góp ở các mức độ 

khác nhau cho CĐR. Có nhiều học phần có mức độ đóng góp khá cao cho nhiều CĐR và 

có một số CĐR được sự đóng góp của hầu hết các học phần.  Cụ thể, đối với CĐR về kiến 

thức và lập luận ngành, hầu hết các học phần ở khối kiến thức đại cương đều có mức đóng 

góp cao (H) cho CĐR 1.1. Đối với CĐR về kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, tất cả các 

học phần ở khối kiến thức cơ sở ngành và kiến thức ngành đều có mức đóng góp cao (H) 

cho CĐR 1.2. và CĐR 1.3. tương ứng. Các học phần ở khối kiến thức bổ trợ có mức đóng 

góp cao (H) cho CĐR 1.4. Thêm vào đó, các học phần trong CTĐT đều có mức đóng góp 

cao (H) cho các CĐR 2 (kỹ năng, thái độ cá nhân và chuyên nghiệp), CĐR 3(kỹ năng làm 

việc nhóm và giao tiếp), CĐR 4 (năng lực nhận thức vai trò của Tiếng Anh trong bối cảnh 

doanh nghiệp và xã hội tương ứng.) Ngoài ra, các học phần ở khối kiến thức giáo dục 

chuyên nghiệp đều có sự đóng góp cao (H) cho nhiều CĐR bao gồm CĐR 1, CĐR 2, 

CĐR3 và CĐR4. Điều đó thể hiện rằng cấu trúc CTĐT đã đảm bảo cho người học sau khi 

tốt nghiệp sẽ thể hiện được đầy đủ kiến thức và năng lực tương ứng với các CĐR. 

Mỗi học phần đều có ĐCCT được biên soạn khoa học và chặt chẽ về chuyên môn, 

đáp ứng với chuẩn đầu ra của CTĐT. Trong đó, mỗi đề cương đều thể hiện rõ sự tương 

thích giữa mục tiêu và CĐR của học phần với CĐR của CTĐT. Tổ hợp các phương pháp 

dạy và học (giải thích cụ thể, thuyết giảng, thảo luận nhóm, nêu vấn đề….) được nêu rõ, 

các phương pháp kiểm tra/đánh giá phù hợp (bài tập nhỏ, thảo luận, vấn đáp, thuyết trình, 

tự luận, tiểu luận…) và có sự hỗ trợ lẫn nhau, nhằm đảm bảo việc đạt được CĐR của 

CTDH [H3.03.02.03], [H3.03.01.15]. 

Nội dung giảng dạy trong đề cương chi tiết học phần K45 còn được cập nhật so với 

đề cương chi tiết các học phần của các khóa trước, thể hiện qua tiến trình học tập theo 
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từng nội dung cụ thể với từng yêu cầu về CĐR, cũng như các hoạt động dạy và học chi 

tiết. ĐCCT mỗi môn học thể hiện rõ hình thức tổ chức dạy thông qua số tiết dành cho 

phần lý thuyết, bài tập, thảo luận nhóm và tự học, tự nghiên cứu. Số tiết dành cho phần tự 

học gấp hai lần số tiết quy định dành cho nghe giảng lý thuyết và bằng với số tiết dành 

cho làm bài tập, thảo luận, luyện tập, hoạt động theo nhóm trên lớp. Nội dung giảng dạy 

của từng môn học còn mang tính cập nhật và có tính tích hợp kiến thức, kỹ năng và thái 

độ phù hợp và thống nhất với CĐR của CTĐT. Trong đó, mục tiêu mỗi môn học đều yêu 

cầu SV/HV phải đạt được những kiến thức, phẩm chất, kỹ năng lẫn năng lực thái độ tương 

ứng với từng bài học cụ thể trong tiến trình học tập. Phương pháp kiểm tra quá trình và 

thi KTHP phải nhất quán với mục tiêu của CTĐT nhằm đánh giá được một cách toàn diện 

kiến thức, kỹ năng và thái độ của NH. [H3.03.01.15]. 

Thêm vào đó, mỗi ĐCCT môn học còn được rà soát định kỳ để có những điều chỉnh, 

cập nhật phù hợp với CĐR của CTĐT mới, được xây dựng dựa trên sự phản hồi, đóng góp 

của các Phó TTBM và ý kiến SV cuối khóa và SV trong khóa học về CTĐT, thể hiện qua 

Biên bản rà soát đề cương cấp khoa của 3 Phó TTBM [H3.03.02.04], kết quả khảo sát SV 

về CTĐT [H3.03.02.05], và Biên bản hội nghị SV nòng cốt cấp khoa. [H3.03.02.06]. 

2.  Điểm mạnh 

Các học phần trong CTĐT được phân bố hợp lý, bổ trợ lẫn nhau nhằm đóng góp 

cho việc đạt được CĐR. Tất cả các học phần các môn học/học phần có sự tương thích 

về nội dung và thể hiện được sự đóng góp cụ thể của mỗi môn học/học phần nhằm đạt 

được CĐR. Toàn bộ các học phần trong CTDH xác định rõ tổ hợp các phương pháp dạy 

và học, phương pháp kiểm tra và đánh giá phù hợp và hỗ trợ nhau tốt nhất để đảm bảo 

việc đạt được CĐR. Nội dung các môn học trong CTDH đều thể hiện việc đạt được CĐR 

và được định kỳ lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan.  

3.  Điểm tồn tại 

Khoa chưa thực hiện được việc lấy ý kiến phản hồi của các NTD và CSV về ĐCCT 

các học phần.  

4.  Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2021-2022, khoa NN tăng cường phân công các GV rà soát, bổ sung 

và cập nhật cho ĐCCT từng môn học trong CTĐT, đồng thời lên kế hoạch lấy ý kiến 

phản hồi của NTD và CSV về ĐCCT của một số học phần về năng lực nghề nghiệp để 

có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội.  

5.  Tự đánh giá: đạt 5/7. 
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Tiêu chí 3.3. Chương trình dạy học có cấu trúc, trình tự logic, nội dung cập nhật 

và có tính tích hợp  

1.  Mô tả hiện trạng 

Nội dung CTDH ngành NNA được xây dựng với khối lượng toàn khóa bao gồm 

130 tín chỉ cho khóa 40, 131 tín chỉ cho khóa 43 và 132 tín chỉ cho khóa 45, được phân 

bố theo các khối Kiến thức giáo dục đại cương và các khối Kiến thức giáo dục chuyên 

nghiệp. CTĐT có mục tiêu rõ ràng, có sự gắn kết và liền mạch giữa các học phần đại 

cương, cơ sở ngành, chuyên ngành và bổ trợ, đảm bảo chương trình trở thành một khối 

thống nhất. [H3.03.01.07],[H3.03.01.13]. 

Các khối Kiến thức giáo dục đại cương của CTDH ngành NNA sau rà soát cải tiến 

năm 2020 gồm 42 tín chỉ, trong đó có 29 tín chỉ cho các học phần bắt buộc và 13 tín chỉ 

cho các học phần tự chọn, bao gồm các khối kiến thức: Lý luận chính trị, Giáo dục thể 

chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Khoa học tự nhiên, Ngoại ngữ không chuyên, Khoa 

học Xã hội và Nhân văn và Nhập môn ngành NNA. Các khối Kiến thức giáo dục chuyên 

nghiệp gồm 90 tín chỉ, trong đó có 63 tín chỉ bắt buộc và 27 tín chỉ tự chọn, bao gồm các 

khối kiến thức: Kiến thức cơ sở, Kiến thức ngành và Kiến thức bổ trợ. Bản mô tả khung 

CTĐT CDIO thể hiện đầy đủ các thông tin của các học phần thuộc các khối kiến thức 

khác nhau, bao gồm tên học phần, số tín chỉ lý thuyết và thực hành/bài tập và mã học 

phần. Bên cạnh đó, CTDH còn có các hướng dẫn về số tín chỉ tự chọn cần thiết cho mỗi 

khối kiến thức mà NH cần tích lũy, giúp NH chủ động lên kế hoạch học tập để đạt kết quả 

tốt nhất. [H3.03.01.13].  

Bảng 3.3.1. Bảng cấu trúc chương trình dạy học ngành Ngôn Ngữ Anh 

Các khối kiến thức Số tín chỉ Tỷ lệ % 

A - Kiến thức giáo dục đại cương 42  31%  

A1 Lý luận chính trị 11   8% 

A2 Giáo dục thể chất Chứng chỉ    

A3 Giáo dục quốc phòng và an ninh Chứng chỉ    

A4 Khoa học tự nhiên 3 2%  

A5 Khoa học xã hội và nhân văn 18  14%  

A6 Ngoại ngữ không chuyên 7  5%  

A7 Nhập môn ngành NNA 3 2% 
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Các khối kiến thức Số tín chỉ Tỷ lệ % 

B - Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  90 69%  

B1 Kiến thức cơ sở  42 32%  

B2 Kiến thức ngành  42  32% 

B3 Kiến thức bổ trợ 6  5%  

Tổng cộng  132 100%  

Kế hoạch giảng dạy các học phần được thiết kế rõ ràng theo từng học kỳ. Trong 

đó, các học phần thuộc khối kiến thức đại cương được giảng dạy từ học kỳ 1 đến học kỳ 

5 và các học phần trong khối kiến thức chuyên nghiệp được giảng dạy từ học kỳ 2 đến 

học kỳ 8. Các học phần được phân bố hợp lý và có tính hệ thống, trong đó các học phần 

Thực tập nghề nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp được giảng dạy vào học kỳ 8. Ngoài các 

học phần bắt buộc, CTĐT còn có các học phần tự chọn, tạo cơ hội cho NH mở rộng và 

nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên biệt, từ đó đáp ứng linh hoạt với các bối cảnh 

môi trường làm việc trong quá trình hội nhập quốc tế. Kế hoạch giảng dạy theo từng học 

kỳ còn hỗ trợ NH biết được số lượng học phần và số tín chỉ cần đạt được, từ đó chủ động 

hơn trong quá trình học tập của mình. CTDH được thiết kế trong 4 năm học với các khối 

kiến thức phân bổ một cách hợp lý trong 8 học kỳ, được mô phỏng theo sơ đồ sau: 

Bảng 3.3.2. Bảng mô phỏng các khối kiến thức của CTDH phân bố trong 8 học kỳ. 

HK 1 HK 2 HK 3 HK 4 HK 5 HK 6 HK 7 HK 8 

Giáo dục đại cương    

 Giáo dục chuyên nghiệp 

         Thực tập  

              Khóa luận 

Các học phần trong CTDH được bố trí hợp lý và mang tính tích hợp trong đó các 

học phần thuộc khối kiến thức đại cương được thực hiện trong giai đoạn đầu của CTĐT 

nhằm cung cấp kiến thức nền, kỹ năng và thái độ cần thiết cho NH. Các học phần trong 

khối kiến thức cơ sở làm nền tảng cho các học phần thuộc khối kiến thức ngành và khối 

kiến thức bổ trợ. Các học phần trong khối kiến thức ngành giúp NH lựa chọn, định 

hướng và phát triển nghề nghiệp tương lai theo hai chuyên ngành Biên phiên dịch và 

Thương mại – Du lịch. Các học phần Thực tập nghề nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp 

được thiết kế ở học kỳ thứ 8 nhằm tạo điều kiện để NH tích lũy đủ kiến thức, kỹ năng 

và thái độ cần thiết trước khi tham gia học tập các học phần này. Lộ trình học tập các 

môn học trong 4 năm của CTDH được thể hiện trong bảng dưới đây. 
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Bảng 3.3.3. Kế hoạch học tập trong 4 năm 

HK1 HK2 HK3 HK4 HK5 HK6 HK7 HK8 

GDTC 1 GDTC 2 GDTC 3 GDQPAN 1 Tư tưởng HCM Ngôn ngữ học 2 Tiếng Anh thương mại 3 Thực tập nghề nghiệp 

Triết học ML KTCT ML Chủ nghĩa XHKH GDQPAN 2 Ngôn ngữ học 1 
Tiếng Anh thương 

mại 2 
Tiếng Anh Du lịch 3 Tiếng Anh thương mại 4 

PL đại cương Nghe 1 Nghe 2 GDQPAN 3 Tiếng Anh Du lịch 1 Tiếng Anh Du lịch 2 Dịch Anh-Việt 3 Tiếng Anh Du lịch 4 

Nhập môn ngành 

NNA 
Nói 1 Nói 2 GDQPAN 4 

Tiếng Anh thương mại 

1 
Dịch Anh-Việt 2 Dịch Việt- Anh 3 Tiếng Anh báo chí 

Phát âm tiếng 

Anh 
Đọc 1 Đọc 2 Lịch sử ĐCSVN Dịch Anh- Việt 1 Dịch Việt- Anh 2 Ngữ dụng học Văn học Mỹ 

Văn Phạm 1 Viết 1 Viết 2 Nghe 3 Dịch Việt-Anh 1 Phiên dịch 2 Cú pháp học Kiểm tra và đánh giá ngoại ngữ 

Viết cơ bản 
Tiếng Việt Thực 

Hành 

Ứng dụng công nghệ 

thông tin 
Nói 3 Phiên dịch 1  

Phương pháp nghiên cứu 

ngôn ngữ 
Khóa luận tốt nghiệp 

 
Cơ sở văn hóa Việt 

Nam 
Môi trường và phát triển Đọc 3 Viết nâng cao  Phiên dịch 3  

 
Đổi mới sáng tạo và 

khởi nghiệp 
Tiếng Pháp 2 Viết 3 Nghệ thuật diễn thuyết  Văn học Anh  

 Văn phạm 2 Tiếng Trung 2 Đất nước học Anh   
Tiếng Anh trong giảng 

dạy 
 

 Tiếng Pháp 1 Tiếng Hàn 2 
Đại cương văn học 

tiếng Anh 
  

Ứng dụng CNTT trong 

dạy học ngoại ngữ 
 

 Tiếng Trung 1 Tiếng Nhật 2 Lý thuyết dịch   
Phương pháp giảng dạy 

Ngoại ngữ 
 

 Tiếng Hàn 1     Đất nước học Mỹ  

 Tiếng Nhật 1       

GDTC & QPAN GDĐC 
GDCN 

Bắt buộc Tự chọn 
Bắt buộc nhưng không tích 

lũy tín chỉ trong CT 

Kiến thức cơ sở Kiến thức ngành Kiến thức bổ trợ 

Chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại Du lịch Chuyên ngành Tiếng Anh Biên Phiên dịch 
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Ngoài ra, CTĐT còn được điều chỉnh và cập nhật các khối kiến thức qua từng thời 

kỳ K40, K43 và K45 [H3.03.01.10], [H3.03.01.12].. Trong đó:  

- Chương trình đào tạo khóa 43 sau rà soát được cập nhật về số tín chỉ toàn khóa 

là 131 tín chỉ, so với 130 tín chỉ của khóa 40. Trong đó số tín chỉ Khối kiến thức giáo 

dục đại cương giảm từ 38 khóa 40 xuống còn 36, và số tín chỉ Khối kiến thức giáo 

dục chuyên nghiệp tăng từ 92 lên 95 ở khóa 43. Trong đó, khối kiến thức ngành được 

bổ sung 01 học phần, 01 học phần khác từ bắt buộc sang tự chọn và 01 học phần được 

điều chuyển từ khối kiến thức ngành sang khối kiến thức cơ sở. Sự thay đổi về số tín 

chỉ nhằm điều chỉnh phù hợp thời lượng các học phần tự chọn và bắt buộc cũng như 

kiến thức cơ sở và chuyên ngành. Sự thay đổi dựa trên ý kiến của các bên liên quan 

nhằm tối ưu tính logic và tích hợp của CTDH [H3.03.01.11], [H3.03.01.07], 

[H3.03.03.01]. 

- Chương trình đào tạo khóa 45 tiếp tục được cập nhật lại về số tín chỉ toàn khóa 

là 132 tín chỉ, trong đó thay đổi về số tín chỉ ở Khối kiến thức giáo dục đại cương 

tăng từ 36 lên 42 và số tín chỉ Khối giáo dục chuyên nghiệp giảm từ 95 về 90. Sự 

thay đổi này xuất phát từ sự phân tích thực trạng chương trình đào tạo hiện hành, sau 

đó tiến hành đối sánh CTĐT và CĐR, đồng thời tiến hành khảo sát các giảng viên. 

Từ đó, Hội đồng rà soát, điều chỉnh, cải tiến chương trình ghi nhận một số CĐR được 

không còn phù hợp với CTĐT cũ. Vì vậy, hội đồng thảo luận và lấy ý kiến các bên 

liên quan nhằm xây dựng Khung chương trình đào tạo dự kiến [H3.03.03.02]. Sau 

khi tiến hành khảo sát và thảo luận, phân tích dữ liệu khảo sát, hội đồng kết luận về 

sự cần thiết của các học phần mới và tiến hành xây dựng Khung chương trình đào tạo 

lần 2 [H3.03.03.03].  Kết quả sau khi đối sánh các môn học CTĐT và CĐR mới cho 

thấy sự phù hợp về cấu trúc, tính logic, tích hợp và cập nhật về mặt nội dung 

[H3.03.01.14]. Vì vậy, khung chương trình mới được xây dựng toàn diện trong đó bổ 

sung 06 học phần khối kiến thức đại cương, 02 học phần khối kiến thức ngành và 02 

học phần khối kiến thức bổ trợ. [H3.03.01.13].  

Bảng 3.3.4. Đối sánh nội dung các khối kiến thức qua từng thời kỳ. 

Các khối kiến thức Khoá 40 Khoá 43 Khoá 45 

A - Kiến thức giáo dục đại 

cương 
38 36 42 

A1 Lý luận chính trị 10 11 11 

A2 Giáo dục thể chất Chứng chỉ Chứng chỉ Chứng chỉ 

A3 Giáo dục quốc 

phòng và an ninh 
Chứng chỉ Chứng chỉ Chứng chỉ 
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Các khối kiến thức Khoá 40 Khoá 43 Khoá 45 

A4 Ngoại ngữ 7 7  

Khoa học tự nhiên   3 

A5 Toán học, Tin học, 

Khoa học tự nhiên 
3   

Khoa học xã hội và 

nhân văn 
 18 18 

A6 Khoa học xã hội và 

nhân văn 
18   

Ngoại ngữ không 

chuyên 
  7 

A7 Nhập môn ngành 

NNA 
  3 

B - Kiến thức giáo dục 

chuyên nghiệp 
92 95 90 

B1 Kiến thức cơ sở 48 51 42 

B2 Kiến thức ngành 38 38 42 

B3 Kiến thức bổ trợ 6 6 6 

Tổng cộng 130 131 132 

CTDH còn được xây dựng, điều chỉnh và cập nhật dựa trên sự tham khảo của các 

CTĐT đã được kiểm định khác trong nước, bao gồm CTĐT ngành NNA của ĐH Công 

Nghiệp HCM (đã được kiểm định AUN) và CTĐT ĐH Nguyễn Tất Thành (đã được 

kiểm định AUN). Qua đó đảm bảo các khối kiến thức của CTDH ngành NNA của trường 

ĐHĐL đảm bảo tính logic, linh hoạt và cập nhật [H3.03.01.04]. 

Bảng 3.3.5. So sánh CTĐT ngành NNA của Trường ĐHĐL với các trường trong nước  

Khối kiến thức 
Trường ĐHĐL 

(2020) 

Trường ĐH 

Công Nghiệp 

HCM 

Trường ĐH 

Nguyễn Tất 

Thành  

Tổng 

số TC 

Tỷ lệ 

(%) 

Tổng 

số TC 

Tỷ lệ 

(%) 

Tổng 

số TC 

Tỷ lệ 

(%) 

Giáo dục đại cương 42 31% 35 27% 46 32% 

Giáo dục chuyên nghiệp 90 69% 93 73% 98 68% 
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Khối kiến thức 
Trường ĐHĐL 

(2020) 

Trường ĐH 

Công Nghiệp 

HCM 

Trường ĐH 

Nguyễn Tất 

Thành  

Tổng 

số TC 

Tỷ lệ 

(%) 

Tổng 

số TC 

Tỷ lệ 

(%) 

Tổng 

số TC 

Tỷ lệ 

(%) 

- Kiến thức cơ sở 42 32% 34 27% 66 46% 

- Kiến thức ngành 42 32% 49 38% 20 14% 

- Kiến thức bổ trợ 6 5%     

- Kiến thức đồ án, thực 

tập và tốt nghiệp 
  10 8% 12 8% 

Tổng 132 100% 128 100% 144 100% 

2.  Điểm mạnh 

Các học phần trong CTDH cơ bản được cấu trúc đảm bảo sự gắn kết và liền mạch 

giữa các học phần đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành, cũng như kiến thức bổ trợ, 

đảm bảo chương trình trở thành một khối thống nhất. Toàn bộ các học phần trong CTDH 

được phân bố và sắp xếp một cách hợp lý. CTDH được định kỳ rà soát và điều chỉnh, 

bổ sung và cập nhật ít nhất 2 năm 1 lần. Bên cạnh đó, CTDH khi được điều chỉnh có 

tham khảo các CTĐT tiên tiến trong nước nhằm đảm bảo tính linh hoạt và tích hợp.  

3.  Điểm tồn tại 

Khoa chưa xây dựng được CTDH riêng cho các SV đầu vào có chứng chỉ ngoại 

ngữ đạt trình độ B2 trở lên theo Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu.  

4.  Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2021-2022, Khoa NN lên kế hoạch xây dựng CTDH dành riêng cho 

SV đầu vào có chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ B2 trở lên theo Khung tham chiếu trình 

độ ngoại ngữ chung Châu Âu, cụ thể hóa bằng cách miễn giảm một số học phần về các 

kỹ năng ngôn ngữ cho đối tượng này.  

5.  Tự đánh giá: đạt 5/7. 

Kết luận về tiêu chuẩn 3 

CTDH ngành NNA được xây dựng với từng học phần có nội dung dựa trên toàn bộ 

CĐR của CTĐT CDIO. Nội dung của CTĐT được thiết kế một cách có hệ thống với các 

yêu cầu đầu vào của mỗi môn học và kết quả đầu ra tương ứng, đồng thời mang tính tích 

hợp kiến thức, kỹ năng và thái độ nhằm đảm bảo cho NH được học tập theo trình tự từ cơ 
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bản đến nâng cao, ứng dụng được kiến thức từ môn học này sang môn học khác. Ngoài 

ra, CTDH còn tập trung vào việc phát triển các kỹ năng cần thiết cũng như thái độ nghề 

nghiệp đúng đắn cho SV. Các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương, kiến 

thức giáo dục chuyên nghiệp và kiến thức bổ trợ được thiết kế linh hoạt, bổ trợ lẫn nhau, 

phù hợp với kế hoạch giảng dạy từng học kỳ nhằm giúp NH thuận tiện trong việc tiếp cận. 

CTDH được xây dựng theo trình tự hợp lý và hệ thống, mang tính tích hợp cao được 

phân bố theo các khối Kiến thức giáo dục đại cương và các khối Kiến thức giáo dục 

chuyên nghiệp, đáp ứng được nhu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội 

nhập quốc tế, đặc biệt là nhu cầu cấp thiết của địa bàn duyên hải miền Trung, Tây Nguyên 

và Đông Nam Bộ. Ngoài ra, CTĐT còn luôn được cập nhật, nghiệm thu định kỳ với sự 

giám sát chặt chẽ về chuyên môn và sự tham khảo các CTĐT tiên tiến trong nước. 

Tuy vậy, vì khối lượng giảng dạy của các GV của Khoa NN khá nhiều, nên Khoa 

chưa triệt để kiểm tra đánh giá việc triển khai nội dung dạy học, phương pháp giảng dạy 

và đánh giá ở tất cả các học phần nhằm đảm bảo tính phù hợp và góp phần giúp NH đạt 

được CĐR. Khoa cũng chưa xây dựng được CTDH riêng cho các SV đầu vào có chứng 

chỉ ngoại ngữ đạt trình độ B2 trở lên theo Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung 

Châu Âu. Thêm vào đó, sự tham gia đóng góp ý kiến của các doanh nghiệp vào CTDH 

còn hạn chế nên định hướng đáp ứng được nhu cầu xã hội và nền kinh tế trong bối cảnh 

hiện tại là chưa thật sự rõ ràng. 

Hội đồng tự đánh giá chất lượng CTĐT ngành NNA đánh giá 3 tiêu chí đều đạt, 

với số điểm là 5/7. 

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

Mở đầu 

Phương pháp tiếp cận trong dạy-học tác động trực tiếp đến kết quả đào tạo, phương 

pháp tốt sẽ giúp NH hiểu rõ, vận dụng tốt kiến thức, kỹ năng, thái độ vào thực tiễn và 

hình thành khả năng tự học, tự nghiên cứu suốt đời. Trường ĐHĐL triển khai công tác 

đào tạo, dạy học dựa trên nguyên tắc lấy NH làm trung tâm, ban hành triết lý giáo dục 

và mục tiêu giáo dục rõ ràng. Đội ngũ GV trong Khoa NN nói riêng và Trường ĐHĐL 

nói chung không ngừng trau dồi kinh nghiệm nhằm áp dụng hiệu quả đa dạng các 

phương pháp giảng dạy nhằm giúp người học đạt CĐR. Cùng với đó các hoạt động dạy-

học đáp ứng được CĐR CTĐT, tạo điều kiện rèn luyện các kỹ năng cần thiết khác và 

hình thành khả năng học tập suốt đời.  
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Tiêu chí 4.1. Triết lý giáo dục hoặc các mục tiêu giáo dục được tuyên bố rõ ràng 

và được phổ biến tới các bên liên quan 

1. Mô tả hiện trạng 

Triết lý giáo dục và mục tiêu giáo dục của Trường ĐHĐL được xây dựng với mục 

tiêu "đào tạo, nghiên cứu cung cấp dịch vụ chất lượng cao" với giá trị cốt lõi là "tính sáng 

tạo, trung thực, tinh thần, trách nhiệm, khả năng sống và làm việc trong môi trường cạnh 

tranh đa văn hóa" [H4.04.01.01]. Trường ĐHĐL đặt ra và thực hiện triết lý giáo dục "Học 

cho bản thân – Học vì đất nước – Học để đổi mới, sáng tạo và hội nhập"[H4.04.01.02]. 

Triết lý và mục tiêu giáo dục của Trường được công khai rõ ràng  trên website chính thức 

của Trường: [H4.04.01.03] và trong sổ tay chất lượng [H4.04.01.04].  

Triết lý và mục tiêu giáo dục của Trường ĐHĐL là kim chỉ nam để Khoa NN xây 

dựng triết lý và mục tiêu giáo dục của Khoa “nhằm đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học 

ngành NNA có chất lượng cao, kết hợp với Khoa Sư phạm đào tạo nguồn giáo viên tiếng 

Anh có năng lực và trình độ, nâng cao năng lực ngoại ngữ cho các đối tượng có nhu cầu và 

nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực ngoại ngữ”. KNN hướng tới mục tiêu “đáp ứng nhu 

cầu giáo dục đại học, tạo môi trường học tập tích cực, năng động cho người học, đào tạo 

người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có kiến thức cơ sở và chuyên môn 

vững vàng, có năng lực hoạt động nghề nghiệp, có năng lực nghiên cứu và khả năng sáng 

tạo để giải quyết những vấn đề trong phạm vi hoạt động nghề nghiệp, có trách nhiệm nghề 

nghiệp, sẵn sàng thích nghi với môi trường làm việc đa dạng, có ý thức và khả năng tự học 

để thích ứng với sự phát triển không ngừng của khoa học và nghề nghiệp.” [H4.04.01.05]. 

Mục tiêu giáo dục này được thể hiện qua mục tiêu chung và được cụ thể hóa bằng các mục 

tiêu cụ thể làm cơ sở xây dựng chương trình đào tạo Ngành Ngôn ngữ Anh, xây dựng CĐR 

CTĐT tương ứng và lựa chọn các hoạt động dạy-học phù hợp [H4.04.01.06].   

     Triết lý, mục tiêu giáo dục của Trường và Khoa luôn được công khai rõ ràng 

[H4.04.01.05] và phổ biến rộng rãi đến toàn thể cán bộ, GV, NH. Nhằm đảm bảo tất cả 

CB, GV, NH và các bên liên quan hiểu rõ và thực hiện các nội dung trong triết lý và 

mục tiêu giáo dục, Trường và Khoa đã thực hiện những hoạt động cụ thể: 

+ Đối với cán bộ, GV: Nội dung triết lý và mục tiêu giáo dục của Trường hoặc/và 

của Khoa luôn được nêu rõ tại Hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao 

động hàng năm của Trường [H4.04.01.07], tại các cuộc họp Khoa chuyên môn 

[H4.04.01.08] và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Nhà trường 

[H4.04.01.03]. 

+ Đối với NH: Nội dung triết lý và mục tiêu giáo dục của Trường và của Khoa 

được phổ biến đến NH ngay từ khi bắt đầu học tập tại trường qua buổi gặp mặt tân SV, 
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tổ chức nhập học cho tân SV [H4.04.01.09]; được lặp lại, khuyến khích và yêu cầu NH 

thực hiện qua các tuần học tập Sinh hoạt công dân hàng năm [H4.04.01.10]; được nêu 

rõ và trao đổi ở các buổi giao lưu tọa đàm với doanh nghiệp, với cựu SV, với SV các 

Khoa, Trường trong và ngoài nước [H4.04.01.11]. Trước khi bắt đầu mỗi học phần, NH 

đều được GV giới thiệu về vai trò, ý nghĩa, vị trí của học phần trong CTĐT, mục tiêu, 

CĐR, tiêu chí đánh giá của học phần và tư vấn phương pháp học tập hiệu quả cho học 

phần đó. [H4.04.01.12]. Ngoài ra tại buổi sinh hoạt lớp định kỳ 2 lần mỗi học kỳ, NH 

được GVCN_CVHT phổ biến về mục tiêu giáo dục, mục tiêu đào tạo của chương trình 

và tư vấn cho NH kế hoạch học tập và chiến lược lựa chọn môn học phù hợp. 

[H4.04.01.13].  

+ Đối với các đối tác, doanh nghiệp, NTD, cựu SV: Khoa chủ động lấy ý kiến tham 

vấn về CTĐT trong đó có nội dung về mục tiêu giáo dục, hoạt động giảng dạy và cách 

thức kiểm tra, đánh giá, ý kiến tham vấn về chất lượng và năng lực SV tham gia thực 

tập nghề nghiệp, SV tốt nghiệp [H4.04.01.14]. Nội dung triết lý và mục tiêu giáo dục 

của Trường và Khoa được đăng tải trên trang điện tử của Trường [H4.04.01.03] và Khoa 

[H4.04.01.05] để các đối tác, doanh nghiệp, NTD, cựu SV dễ dàng tiếp cận. Các bên 

liên quan đều dễ dàng tiếp cận được nội dung triết lý và mục tiêu giáo dục và được trao 

đổi tại các buổi tọa đàm hoặc qua quá trình thực tập của SV cuối khóa [H4.04.01.11], 

[H4.04.01.14], [H4.04.01.15].  

Trường đã triển khai, xây dựng CTĐT theo CĐR CDIO với tất cả các CTĐT của 

Trường [H4.04.01.16]. Cách tiếp cận CDIO phù hợp với triết lý giáo dục của Trường, 

hướng tới “đào tạo NH phát triển toàn diện cả về thái độ (học cho bản thân, học vì đất 

nước), kiến thức, kỹ năng, năng lực thực tiễn và có ý thức trách nhiệm với xã hội (học 

để đổi mới, sáng tạo và hội nhập)”. Từ đó, toàn thể cán bộ, GV, NH hiểu rõ về trách 

nhiệm của mỗi cá nhân và thực hiện tốt vai trò của mình. 

2. Điểm mạnh  

Trường ĐHĐL đã xây dựng, ban hành bằng văn bản rõ ràng về triết lý giáo dục và 

mục tiêu giáo dục của Trường. Triết lý giáo dục và mục tiêu giáo dục của Trường và 

Khoa được tuyên bố rõ ràng và phổ biến rộng rãi đến các bên liên quan. Trường và Khoa 

có các chiến lược phổ biến quảng bá nội dung triết lý và mục tiêu giáo dục phù hợp từng 

nhóm đối tượng. Cán bộ, GV, NH hiểu rõ và luôn nêu cao tinh thần thực hiện tốt triết lý 

và mục tiêu giáo dục của Trường ĐHĐL và Khoa NN.  
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3. Điểm tồn tại 

Một số cá nhân và tổ chức chưa nắm bắt và hiểu rõ về triết lý và mục tiêu giáo dục 

của Trường ĐHĐL và Khoa NN gây ra một số bất cập trong việc phối hợp đào tạo với 

các cơ sở hướng dẫn thực tập nghề nghiệp. 

4. Kế hoạch hành động 

Dự kiến trong năm học 2021-2022, Khoa NN sẽ tổ chức gặp gỡ các đối tác, doanh 

nghiệp, NTD, cựu SV thông qua các buổi tọa đàm nhằm giới thiệu triết lý và mục tiêu 

giáo dục của Trường và Khoa, đồng thời tham vấn ý kiến các bên liên quan nhằm nâng 

cao hiệu quả của việc vận dụng triết lý giáo dục vào triển khai hoạt động dạy học. 

5. Tự đánh giá: đạt 5/7. 

Tiêu chí 4.2. Các hoạt động dạy-học được thiết kế phù hợp để đạt được chuẩn đầu 

ra  

1. Mô tả hiện trạng 

Khoa NN thực hiện theo quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín 

chỉ do Trường ban hành [H4.04.02.01] và dạy học dựa trên nguyên tắc lấy NH làm trung 

tâm. Trong ĐCCT mỗi học phần đều nêu rõ các CĐR dựa trên CĐR CDIO của CTĐT 

đáp ứng đầy đủ về kiến thức, kỹ năng và thái độ cho NH [H4.04.01.06], [H4.04.01.12]. 

Nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy, dạy học tích cực theo hướng lấy NH làm trung 

tâm, Trường đã ban hành các quy định và hướng dẫn  đổi mới phương pháp dạy học tín 

chỉ theo CĐR CDIO [H4.04.02.02]. Trong đó quy định rõ nhiệm vụ của GV và NH 

trong 5 hoạt động của một giờ tín chỉ gồm: giờ lý thuyết, giờ thảo luận, giờ hoạt động 

theo nhóm, giờ thực hành, thực tập, thí nghiệm và giờ tự học, tự nghiên cứu. Hệ thống 

các phương pháp dạy và học đang được Trường triển khai nhằm đạt CĐR bao gồm: (i) 

Truyền đạt kiến thức một chiều từ người dạy sang NH và NH áp dụng các kiến thức đã 

tiếp thu để giải quyết các tình huống thực tế thông qua khối lượng thực hành được tích 

hợp trong các học phần; (ii) Thực tập nghề nghiệp, thực tập thực tế, thực tập tốt nghiệp, 

thực tập, kiến tập sư phạm nhằm tăng cường kỹ năng nghề nghiệp thực tiễn cho NH; 

(iii) Chuyên đề tốt nghiệp, Khoá luận tốt nghiệp, Luận văn, Luận án nhằm áp dụng kiến 

thức để giải quyết các bài toán thực tiễn. 

Dựa vào các quy định và hướng dẫn Trường đã ban hành về đổi mới phương pháp 

dạy học tín chỉ theo CĐR CDIO, các GV lựa chọn phương pháp giảng dạy đa dạng, sáng 

tạo, hiệu quả như giải thích cụ thể, thuyết giảng, câu hỏi gợi mở, hoạt động nhóm và cá 

nhân, thảo luận, hoạt động đóng vai, diễn kịch, hoạt động thuyết trình, hoạt động hướng 

dẫn khách du lịch, quay phim, đặt vấn đề, nghiên cứu khoa học, giải quyết vấn đề, làm 

tiểu luận, vấn đáp, tự học có định hướng [H4.04.01.12], thực hiện khóa luận, thực tập 
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thực tế, dạy-học theo dự án, hoạt động dạy-học trực tuyến [H4.04.01.12], [H4.04.02.03], 

[H4.04.02.04] và các hoạt động ngoại khóa [H4.04.02.05]. Các GV đều linh hoạt, chủ 

động trong tổ chức các hoạt động dạy-học, kết hợp các phương pháp hướng đến giúp 

NH đạt CĐR, khuyến khích NH chủ động tích cực trong quá trình học tập của mình. 

Đối với các giờ thuyết giảng, GV không chỉ truyền đạt kiến thức một chiều từ người dạy 

sang NH mà nêu vấn đề, đặt câu hỏi gợi mở, yêu cầu NH thảo luận nhóm hoặc tư duy 

độc lập, tự nghiên cứu tư liệu học tập rồi trình bày ý tưởng, trao đổi, phản biện với GV 

để giải quyết vấn đề đặt ra [H4.04.01.12]. Việc nhất quán về phương pháp dạy-học với 

CĐR của học phần và nhất quán với CĐR của CTĐT được thể hiện rõ qua ma trận nhất 

quán xác lập sau khi toàn bộ các ĐCCT học phần được thiết kế [H4.04.01.12]. 

Đặc biệt, song song với việc sử dụng hệ thống thư điện tử tên miền @dlu.edu.vn 

của Trường, công cụ quản lý lớp học trực tuyến (Google Classroom) và công cụ tổ chức 

hội nghị truyền hình trực tuyến (Google Meet), Trường ĐHĐL đã xây dựng và triển 

khai hệ thống học tập trực tuyến (Learning Management System_LMS) [H4.04.02.03], 

qua đó GV và NH có thể tương tác dễ dàng, chia sẻ nguồn học liệu, tài nguyên dồi dào, 

được truy cập, đăng tải và lưu trữ an toàn, bài tập, bài kiểm tra được thực hiện hiệu quả, 

thông báo thông tin được cập nhật kịp thời, kèm theo một số công cụ khác như diễn đàn, 

tương tác trực tuyến và liên kết ngoài. Các công cụ và hệ thống được vận dụng hiệu quả 

trong thời gian học tập trực tuyến khi NH nghỉ học tạm thời do dịch bệnh Covid-19 

trong năm học 2019-2020 và 2020-2021.  

Ngoài ra, Trường cũng đã ban hành những chế độ, chính sách đãi ngộ để khuyến 

khích, động viên sự đổi mới các hoạt động giảng dạy của GV [H4.04.02.06]. Khoa NN 

thường xuyên tổ chức hội thảo liên quan đến thảo luận, trao đổi sáng kiến kinh nghiệm 

trong giảng dạy và học tập để NH đạt được CĐR [H4.04.02.07].  

Toàn bộ các phương pháp tiếp cận trong dạy-học đều được nêu rõ ràng trong 

ĐCCT mỗi học phần [H4.04.01.12], được rà soát điều chỉnh trong nhóm GV phụ trách 

[H4.04.02.08] và được GV hướng dẫn rõ ràng cụ thể đến NH tại buổi học đầu tiên của 

khóa học. Đội ngũ GVCN_CVHT luôn sẵn sàng tư vấn, kịp thời hỗ trợ NH tiếp cận 

phương pháp dạy-học cho từng học phần để đạt CĐR. [H4.04.01.13].  

Ngoài giờ học trên lớp, NH được tham gia vào các hoạt động ngoại khóa do Khoa 

thiết kế như các buổi giao lưu SV trong Khoa, trong Trường, tham gia các hoạt động 

của CLB Tiếng Anh – được xem là sân chơi bổ ích cho NH vận dụng các kỹ năng, kiến 

thức đã được trang bị và thêm tự tin sử dụng tiếng Anh giao tiếp; đồng thời người học 

được trau dồi học hỏi thêm các kỹ năng mềm khác như hoạt động khuyến khích làm 

việc nhóm (teambuilding), kỹ năng thuyết trình, hùng biện, lãnh đạo đội nhóm, tổ chức 

sự kiện, quản trò, tổ chức trò chơi [H4.04.02.05]; hoạt động hướng dẫn khách du lịch 
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nước ngoài tham quan khuôn viên Trường [H4.04.02.05]; các buổi tọa đàm với doanh 

nghiệp, cựu SV thành đạt, các NTD [H4.04.01.11], [H4.04.02.05] và trực tiếp thực tập 

tại một số cơ quan, đơn vị chuyên môn phù hợp chuyên ngành đào tạo [H4.04.01.12], 

[H4.04.02.09]. Từ đó NH hiểu rõ hơn về nhu cầu của thị trường lao động, môi trường 

làm việc thực tế, học hỏi kinh nghiệm, thái độ làm việc chuyên nghiệp, là bước chuẩn 

bị hành trang gắn liền với thực tiễn cho NH chuẩn bị tốt nghiệp ra trường. Đồng thời 

các hoạt động ngoại khóa này cũng được xem xét như một tiêu chí đánh giá kết quả rèn 

luyện của SV [H4.04.02.10].  

Quá trình dạy-học luôn nhận được sự góp ý, trao đổi, chia sẻ của các bên liên quan. 

Thông qua hoạt động dự giờ, các GV trong Khoa có cơ hội chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm 

nhằm nâng cao hiệu quả phương pháp dạy-học [H4.04.02.11]. Khoa cũng chủ động khảo 

sát lấy ý kiến từ các bên liên quan như doanh nghiệp, đối tác, các NTD nơi SV của Khoa 

đến thực tập [H4.04.01.15]; khảo sát ý kiến của GV và NH các năm, cựu SV về phương 

pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy-học [H4.04.01.14], [H4.04.02.12]. Các ý kiến 

đóng góp sẽ được thu thập làm cơ sở dữ liệu cho Khoa và Trường phân tích, cập nhật 

và cải tiến các phương pháp dạy-học hiệu quả, phù hợp đáp ứng tốt hơn CĐR của NH. 

Kết quả khảo sát cho thấy đa số NH và GV đều hài lòng với các phương pháp dạy-học 

hiện đang được triển khai trong từng học phần. [H4.04.01.14]. 

2. Điểm mạnh  

Hoạt động dạy-học được thiết kế và triển khai đa dạng, linh hoạt dưới nhiều hình 

thức, đáp ứng tốt các tiêu chí của CĐR. Đội ngũ GV trong Khoa không ngừng sáng tạo, 

học hỏi, đổi mới, thường xuyên rà soát cập nhật và trau dồi kinh nghiệm nhằm áp dụng 

hiệu quả đa dạng các phương pháp giảng dạy, luôn nhiệt tình hỗ trợ, khuyến khích NH 

trong mọi hoạt động trong và ngoài giờ lên lớp nhằm giúp NH đạt CĐR. Trường ĐHĐL 

và Khoa NN thường xuyên lấy ý kiến của GV, NH và các bên liên quan nhằm kịp thời 

điều chỉnh các hoạt động dạy – học.  

3. Điểm tồn tại 

Việc triển khai hệ thống học tập trực tuyến còn mới lạ. Nhiều GV và SV chưa khai 

thác hết hiệu quả tiềm năng của hệ thống.  

Chưa phối hợp được nhiều với các đối tác, doanh nghiệp, NTD và cựu SV nhằm 

xây dựng CTĐT mở rộng, đổi mới phương pháp tiếp cận dạy-học sát với nhu cầu lao 

động thực tiễn. 
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4. Kế hoạch hành động 

Dự kiến trong năm học 2021-2022, Khoa NN sẽ phối hợp với các bên liên quan 

tiếp tục rà soát, điều chỉnh CTĐT nhằm trang bị cho người học kiến thức, kỹ năng, thái 

độ sát với yêu cầu làm việc thực tế của các NTD và thị trường lao động. Trường và Khoa 

dự kiến đẩy mạnh tập huấn, nghiên cứu và chia sẻ kinh nghiệm trong nội bộ Khoa và 

liên Khoa nhằm thúc đẩy tiềm lực ứng dụng CNTT vào giảng dạy và phát huy tiềm năng 

của hệ thống học tập trực tuyến do chính Trường ĐHĐL xây dựng.  

5. Tự đánh giá: đạt 5/7. 

Tiêu chí 4.3. Các hoạt động dạy-học thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng, nâng cao 

khả năng tự học suốt đời của người học 

1. Mô tả hiện trạng 

CTĐT ngành NNA được tổ chức giảng dạy theo học chế tín chỉ, ĐCCT học phần 

được thiết kế với các hoạt động dạy – học đa dạng nhằm thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ 

năng, đưa ra nhiều câu hỏi gợi mở để NH tự tư duy, phát triển ý tưởng, đóng góp vào 

bài học, đa dạng phương pháp kiểm tra, đánh giá, luôn hướng đến hình thành khả năng 

học tập suốt đời cho NH, yêu cầu tối thiểu 15-30 tiết tự học ở mỗi học phần, nhằm đáp 

ứng mong muốn tự nâng cao trình độ sau tốt nghiệp của NH [H4.04.01.06], 

[H4.04.01.12]. Trước khi bắt đầu mỗi học kỳ, NH được chủ động chọn môn học, đăng 

ký học phần trực tuyến và lập kế hoạch học tập cho bản thân [H4.04.03.01]. Đặc biệt 

phần lớn các học phần trong CTĐT ngành NNA yêu cầu NH phải xây dựng và phát triển 

các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, đòi hỏi NH chủ 

động tìm hiểu kiến thức trong và ngoài giáo trình như học phần Văn phạm (Grammar), 

Ngôn ngữ học (Linguistics), Ngữ dụng học (Pragmatics), Nói (Speaking), Đọc 

(Reading), Tiếng Anh Du lịch (English for Tourism), Tiếng Anh Thương mại (Business 

English),… Trong một số học phần như Đất nước học Anh (British studies), Phương 

pháp nghiên cứu ngôn ngữ (Research methods), Đại cương văn học tiếng Anh (British 

literature),… NH được yêu cầu làm tiểu luận, điều đó thúc đẩy kỹ năng tự học, tự nghiên 

cứu của NH [H4.04.01.12]. Định hướng của Khoa và Trường là GV cần tạo ra một môi 

trường dạy-học sao cho mỗi NH đều tham gia vào quá trình học tập một cách có ý thức 

và trở thành NH chủ động, từ đó giúp người học phát triển khả năng tự học và kỹ năng 

học tập suốt đời [H4.04.03.02], [H4.04.03.03], [H4.04.03.04], [H4.04.03.05], 

[H4.04.03.06], [H4.04.03.07]. 

Đối với SV năm thứ 4, SV cần đăng ký học phần “Thực tập nghề nghiệp”, đồng 

thời có thể lựa chọn thực hiện “Khóa luận tốt nghiệp” nếu đáp ứng đủ điều kiện tiên 
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quyết của học phần [H4.04.01.06]. Thực tập nghề nghiệp cung cấp cơ hội cho SV áp 

dụng những những kiến thức, kỹ năng và thái độ mình đã học vào trong thực tế làm việc, 

qua đó góp phần hình thành năng lực thực hành nghề biên phiên dịch, chuyên viên hoạt 

động trong các lĩnh vực thương mại và du lịch, hướng dẫn viên du lịch, trau dồi năng 

lực tự học, tự tìm tòi, không ngừng nâng cao kỹ năng và chuyên môn kể cả khi đã tốt 

nghiệp. Trong quá trình thực tập, SV nhận được sự hướng dẫn, giám sát và hỗ trợ của 

các GV hướng dẫn thực tập thuộc Khoa NN và đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm ở 

cơ sở thực tập [H4.04.02.09], [H4.04.01.15]. Đối với những SV có học lực khá, giỏi có 

thể chọn học phần Khóa luận tốt nghiệp nhằm tạo cơ hội cho SV thực hành nghiên cứu 

về ngôn ngữ và giảng dạy ngôn ngữ, hình thành khả năng tự học, tự nghiên cứu suốt đời 

[H4.04.01.12].  

Khoa NN rất chú trọng hướng dẫn NH bước đầu làm quen với NCKH qua các hoạt 

động thuyết trình, thảo luận nhóm, làm tiểu luận ở phần lớn các học phần chuyên ngành 

của chương trình đào tạo NNA [H4.04.01.12]. Điều đó giúp NH phát triển khả năng tư 

duy, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phát hiện vấn đề, đặt vấn đề, tìm hiểu, tra cứu tài 

liệu, xử lý thông tin nhằm thích ứng tốt với phương pháp dạy-học tiên tiến và hình thành, 

rèn luyện khả năng tự nghiên cứu, tự học suốt đời. Cụ thể, GV hướng dẫn cho NH các 

bước cơ bản để chuẩn bị cho một bài thuyết trình hoặc bài nghiên cứu, cách thức tra cứu 

tài liệu tham khảo, định hướng đề tài, hướng dẫn một số phương pháp nghiên cứu phổ 

biến như khảo sát, phỏng vấn sâu, cách thu thập và xử lý số liệu, cách thức trình bày sản 

phẩm hiệu quả [H4.04.01.12], [H4.04.01.13]. Các hoạt động học tập nêu trên có thể thực 

hiện theo nhóm hoặc cá nhân nhằm đồng thời phát triển kỹ năng làm việc nhóm, nêu 

cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với vai trò, nhiệm vụ được phân công 

song hành với kỹ năng tư duy độc lập.   

Các hoạt động thúc đẩy rèn luyện các kỹ năng, nâng cao khả năng tự học suốt đời 

của NH được minh họa qua bảng sau:  

Bảng 4.3.1. Các hoạt động thúc đẩy rèn luyện các kỹ năng, nâng cao khả năng tự học 

suốt đời của người học [H4.04.01.12] 

Năng lực 

học tập suốt 

đời 

Dạy trực tiếp Dạy gián tiếp Hoạt động 

ngoại khóa 

Đánh giá 

người học 

Năng lực sử 

dụng kỹ 

thuật số 

Tin học cơ 

bản; Ứng 

dụng CNTT 

trong giảng 

dạy 

Với đa số các học 

phần, NH sử dụng 

Internet để tìm kiếm 

học liệu, truy cập hệ 

thống LMS xem bài 

giảng, làm bài tập, 

nộp bài, tương tác; 

Các hội thi trực 

tuyến do Đoàn 

Thanh niên, 

Hội SVVN phát 

động. Chia sẻ, 

bình chọn trực 

tuyến cho một 

Thảo luận 

Bài thu 

hoạch cá 

nhân 

Thuyết trình 

Báo cáo 
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Năng lực 

học tập suốt 

đời 

Dạy trực tiếp Dạy gián tiếp Hoạt động 

ngoại khóa 

Đánh giá 

người học 

NH thảo luận nhóm 

trực tuyến để thực 

hiện các hoạt động 

nhóm và bài tập cá 

nhân; NH dùng các 

thiết bị quay phim, 

trình chiếu phục vụ 

các buổi thuyết trình.  

số cuộc thi của 

Khoa, Trường, 

khu vực và toàn 

quốc.  

Năng lực xã 

hội và cá 

nhân 

Khóa luận tốt 

nghiệp 

Thực tập nghề 

nghiệp 

Dạy tích hợp thông 

qua các dự án nhỏ 

của một số học phần, 

qua khóa luận và 

thực tập nghề nghiệp. 

Các hoạt động 

đoàn thể, phục 

vụ cộng đồng, 

thiện nguyện, 

văn hóa, nghệ 

thuật, thể thao.  

Điểm dự án, 

tiểu luận 

Điểm khóa 

luận 

Báo cáo 

thực tập và 

điểm 

Chứng nhận 

hoạt động 

đoàn thể 

Năng lực 

giao tiếp 

bằng ngoại 

ngữ 

Tiếng Anh 

giao tiếp và 

Tiếng Anh 

chuyên ngành 

Dạy học các học 

phần chuyên ngành 

bằng tiếng Anh.  

Các buổi giao 

lưu với SV các 

trường trong và 

ngoài nước, 

hoạt động tình 

nguyện, các 

buổi sinh hoạt 

của CLB Tiếng 

Anh, hội thảo.  

Thảo luận 

Vấn đáp 

Thuyết trình 

Làm việc 

nhóm 

 

Năng lực 

nhận thức, 

hiểu biết và 

biểu đạt về 

văn hóa 

Học phần văn 

hóa xã hội, 

giao thoa văn 

hóa Việt, Anh 

và Hoa kỳ; kỹ 

năng giao 

tiếp; kỹ năng 

nói tiếng Anh 

cơ  bản đến 

nâng cao 

Dạy tích hợp các 

hoạt động thảo luận 

nhóm, thuyết trình, 

tiểu luận và thực tập.  

Các diễn đàn 

giao lưu SV 

như diễn dàn 

giao lưu SV 

Châu Á - AYF.  

Trao đổi 

Thảo luận 

Trình bày 

Báo cáo 

 

 

Năng lực 

cảm nhận về 

khởi nghiệp 

và kinh 

doanh 

Học phần 

Hướng 

nghiệp và 

khởi nghiệp 

Thực tập nghề 

nghiệp.  

Thực hiện tiểu luận, 

dự án 

Các dự án khởi 

nghiệp của 

người học 

 

Dự án 

Bài luận 

Báo cáo 

thực tập 

Năng lực sử 

dụng 

phương 

Phương pháp 

NCKH.  

Tiểu luận cuối kỳ 

Đề tài NCKH SV 

Khóa luận tốt nghiệp 

Hoạt động 

NCKH SV. 

Thảo luận 
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Năng lực 

học tập suốt 

đời 

Dạy trực tiếp Dạy gián tiếp Hoạt động 

ngoại khóa 

Đánh giá 

người học 

pháp định 

lượng trong 

khảo sát và 

NCKH. 

Bài tiểu luận 

giữa - cuối 

kỳ 

Báo cáo 

khoa học 

Học phương 

pháp học tập 

Giới thiệu văn 

học, nghiên 

cứu đất nước, 

con người 

Dạy tích hợp trong 

nhiều học phần, thực 

tập nghề nghiệp 

Hội thảo nâng 

cao chất lượng.  

Hội nghị khoa 

học SV  

Thảo luận 

Thuyết trình 

Làm nhóm 

Báo cáo 

Ngoài ra, hàng năm SV đều có cơ hội tham gia hoạt động NCKH cấp trường dưới 

sự hướng dẫn của GV giúp nâng cao khả năng tự học suốt đời [H4.04.03.08]. NH đều 

được trang bị kỹ càng, đầy đủ các kỹ năng hỗ trợ việc học tập suốt đời như kỹ năng tự 

học, kỹ năng thuyết trình, hoạt động nhóm, kỹ năng tin học, kỹ năng ngoại ngữ, khởi 

nghiệp và kỹ năng mềm. Ngoài ra, NH còn được tiếp nhận các kiến thức về khoa học cơ 

bản, văn hóa, các chia sẻ của GV về phương pháp học đại học, phương pháp tự học tự 

nghiên cứu và các phương pháp nghiên cứu [H4.04.01.13]. Thêm vào đó, hệ thống học 

tập trực tuyến của Trường ĐHĐL cho phép NH tra cứu học liệu mọi lúc mọi nơi, thúc 

đẩy khả năng tự học suốt đời [H4.04.02.03]. Nhờ đó, NH có nền tảng tiếp tục tự học và 

tự nghiên cứu sau khi ra trường. Trong quá trình đào tạo, Khoa thực hiện các hoạt động 

khảo sát, lấy ý kiến các bên liên quan để có những điều chỉnh kịp thời về phương pháp 

giảng dạy [H4.04.01.14]. 

2. Điểm mạnh  

Các hoạt động dạy-học được thiết kế đa dạng, đáp ứng được CĐR CTĐT, tạo điều 

kiện giúp NH rèn luyện các kỹ năng cần thiết, hình thành và nâng cao khả năng học tập 

suốt đời.  

Ngoài kiến thức chuyên môn, Khoa NN từng bước trang bị và tăng cường các kỹ 

năng mềm khác cho NH nhằm hình thành, thúc đẩy khả năng học tập suốt đời. 

3. Điểm tồn tại 

Một số NH còn ỷ lại, chưa chủ động tiếp cận phương pháp dạy-học mới, hiệu quả, 

hiện đại, đa dạng.  

4. Kế hoạch hành động 

Dự kiến trong năm học 2021-2022, Khoa tăng cường biện pháp khuyến khích NH 

chủ động, tích cực hơn trong việc học.  

5. Tự đánh giá: đạt 5/7. 
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Kết luận về tiêu chuẩn 4 

Trường ĐHĐL đã xây dựng, ban hành bằng văn bản rõ ràng về triết lý giáo dục và 

mục tiêu giáo dục của Trường. Triết lý giáo dục và mục tiêu giáo dục được tuyên bố rõ 

ràng và phổ biến rộng rãi đến các bên liên quan. Cán bộ, GV, NH hiểu rõ và luôn nêu 

cao tinh thần thực hiện tốt triết lý và mục tiêu giáo dục của Trường ĐHĐL. Đội ngũ GV 

trong Khoa không ngừng sáng tạo, học hỏi, đổi mới, thường xuyên rà soát cập nhật và 

trau dồi kinh nghiệm nhằm áp dụng hiệu quả đa dạng các phương pháp giảng dạy, luôn 

nhiệt tình hỗ trợ, khuyến khích NH trong mọi hoạt động trong và ngoài giờ lên lớp nhằm 

giúp NH đạt CĐR. Hoạt động dạy-học được thiết kế và triển khai đa dạng, linh hoạt 

dưới nhiều hình thức, đáp ứng tốt các tiêu chí của CĐR. Các hoạt động dạy-học đáp ứng 

được CĐR CTĐT, tạo điều kiện rèn luyện các kỹ năng cần thiết khác và hình thành khả 

năng học tập suốt đời.  

Tuy nhiên quá trình dạy-học còn tồn tại một số điểm cần cải thiện như một số SV 

còn ỷ lại, chưa chủ động tiếp cận phương pháp dạy-học mới, hiện đại, hiệu quả, đa dạng. 

Việc triển khai hệ thống học tập trực tuyến còn mới lạ với nhiều GV và SV, chưa khai 

thác hết hiệu quả tiềm năng của hệ thống. Chưa phối hợp được nhiều với các đối tác, 

doanh nghiệp, NTD và cựu SV nhằm xây dựng chương trình đào tạo, mở rộng, đổi mới 

phương pháp tiếp cận dạy-học sát với nhu cầu lao động thực tiễn.   

Hội đồng đánh giá chất lượng CTĐT ngành NNA đánh giá 3 tiêu chí đều đạt với 

số điểm là 5/7. 

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

Mở đầu 

Trong quá trình dạy và học tại đại học, đánh giá kết quả học tập (KQHT) của NH 

luôn được xem là một nội dung trọng tâm vì việc đánh giá KQHT chính là phép thử giúp 

kiểm chứng mức độ đạt được CĐR của NH cũng như độ tương thích giữa CTĐT và 

CĐR, từ đó cải thiện phương pháp dạy học để đáp ứng nhu cầu mong đợi của các bên 

liên quan. Để đảm bảo NH đạt CĐR năng lực cấp độ 3 theo CĐR CDIO, việc đánh giá 

KQHT của NH ngành NNA trường ĐHĐL được thực hiện xuyên suốt quá trình từ tuyển 

sinh đầu vào, đánh giá quá trình, đánh giá cuối kỳ, cho đến đánh giá ra trường và đánh 

giá điểm rèn luyện. Việc đánh giá KQHT của NH được khoa NN thiết kế phù hợp với 

mức độ đạt được CĐR; các quy định về đánh giá KQHT và quy trình khiếu nại được 

xây dựng rõ ràng, công khai với phương pháp đa dạng, đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy, 

sự công bằng trên cơ sở phản hồi kết quả kịp thời để NH cải thiện việc học ngay từ khâu 

tuyển sinh đầu vào đến hết khóa học. 
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Tiêu chí 5.1. Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thiết kế phù hợp 

với mức độ đạt được chuẩn đầu ra 

1. Mô tả hiện trạng 

Khoa NN trường ĐHĐL luôn có kế hoạch rõ ràng và thực hiện đúng theo quy trình 

của Trường về việc đánh giá KQHT của NH. Việc đánh giá này được thiết kế phù hợp 

với CĐR. [H5.05.01.01] 

(1) Tuyển sinh đầu vào: 

Đối với việc đánh giá đầu vào, khoa NN phối hợp với trường ĐHĐL công khai 

thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy trên website của Khoa và Trường 

[H5.05.01.02]. Đặc biệt, từ năm 2020, Trường luôn cập nhật đầy đủ thông báo về các 

đợt nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển phương thức học bạ Trung học phổ thông (THPT), xét 

tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển đại học chính quy, xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá 

năng lực của Đại học quốc gia Tp HCM, thông tin về điểm sàn xét tuyển hệ đại học, 

thông báo điểm chuẩn trúng tuyển phương thức học bạ THPT và phương thức sử dụng 

kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT [H5.05.01.03]. 

(2) Đánh giá học phần: 

Đối với việc đánh giá KQHT ở các học phần cơ sở và chuyên ngành, khoa NN 

thực hiện đúng theo Quy định về quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ của trường 

[H5.05.01.04] và Quyết định ban hành quy định về đổi mới phương pháp dạy và học tín 

chỉ theo CĐR [H5.05.01.05]. Các hình thức đánh giá học phần được thể hiện rõ trong 

đề cương chi tiết học phần [H5.05.01.06], [H5.05.01.07] và phù hợp với CĐR 

[H5.05.01.01]. Ngoài ra, ở buổi học đầu tiên của mỗi học phần, các GV giải thích cho 

NH hiểu rõ hình thức đánh giá của học phần (bao gồm đánh giá GHP và đánh giá KTHP).  

Thực tập nghề nghiệp được tiến hành theo hình thức thực tập toàn thời gian tại 

đơn vị thực tập trong 5 tuần nhằm giúp NH quan sát thực tế, ghi nhận thực tiễn của các 

học phần lý thuyết tại trường, tiếp cận và cải thiện kỹ năng trong môi trường thực tập 

[H5.05.01.08], [H5.05.01.09]. Trong thời gian thực tập nghề nghiệp, thực tập sinh sẽ 

được hướng dẫn bởi người phụ trách tại đơn vị thực tập theo chuyên ngành Biên phiên 

dịch hoặc Du lịch thương mại [H5.05.01.10], [H5.05.01.11]. Cuối mỗi tuần, thực tập 

sinh hoàn thành Nhật ký thực tập gửi người phụ trách nhận xét và nộp cho GV hướng 

dẫn thực tập theo dõi tiến độ thực tập. Cuối kỳ thực tập, thực tập sinh viết Báo cáo tổng 

kết thực tập có sự xác nhận và đánh giá của đơn vị thực tập. Cách đánh giá kết quả thực 

tập nghề nghiệp được ghi rõ trong Quy định của khoa NN về thực tập cuối khóa cho SV, 

và được công khai đến NH ít nhất 2 tuần trước đợt thực tập [H5.05.01.12] 
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Sau khi hoàn thành các học phần cơ sở và chuyên ngành, những NH có học lực 

khá giỏi được khuyến khích làm khóa luận tốt nghiệp vào học kì cuối. Khoa NN thực 

hiện đúng theo quy định của Trường về khóa luận TN [H5.05.01.04], [H5.05.01.13]. Để 

đảm bảo đề tài khóa luận do NH thực hiện có giá trị khoa học cũng như giá trị thực tiễn, 

Khoa tổ chức HĐKH để góp ý chỉnh sửa đề tài do NH đề xuất và giao đề tài cho NH 

[H5.05.01.14], [H5.05.01.15]. Đề tài được giao cho NH xoay quanh kiến thức cơ sở 

ngành hoặc kiến thức ngành, theo hướng lý thuyết hoặc ứng dụng, phù hợp với CĐR 

của học phần cũng như CĐR của CTĐT. [H5.05.01.14], [H5.05.01.06], [H5.05.01.01]. 

Trong suốt quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu, NH được tạo điều kiện để tự học, phát 

triển khả năng khám phá kiến thức mới, và kỹ năng quản lý thời gian và nguồn lực cá 

nhân để hoàn thành công việc đúng thời hạn.       

(3) Đánh giá tốt nghiệp: 

Đối với việc đánh giá ra trường, khoa NN thực hiện theo quy trình xét tốt 

nghiệp của Trường [H5.05.01.04]. Việc đánh giá ra trường được thực hiện thông qua 

học phần Thực tập nghề nghiệp và căn cứ trên tổng số tín chỉ tích lũy, điểm trung bình 

chung tích lũy trong toàn khóa học và điều kiện CĐR về tin học, NN.  

Để ra trường, NH phải tích lũy đủ các học phần quy định, đạt điểm trung bình 

chung tích lũy từ 2.0 trở lên (trên thang điểm 4), có chứng chỉ Giáo dục thể chất, Giáo 

dục Quốc phòng và an ninh, chứng chỉ đạt CĐR tin học và NN. Đối với CĐR NN, NH 

chuyên ngành NNA phải đạt chuẩn tiếng Anh Bậc 5/6, và đạt chuẩn NN thứ hai (tiếng 

Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật) bậc 2/6 theo khung năng lực NN Việt Nam [H5.05.01.16] 

(4)  Đánh giá rèn luyện:  

Công tác đánh giá điểm rèn luyện vào cuối mỗi học kỳ được thực hiện đồng 

bộ từ cấp trường đến từng cá nhân NH, và kết quả đánh giá rèn luyện cũng thể hiện mức 

độ đạt được CĐR của NH. Các tiêu chí đánh giá rèn luyện được ghi rõ ở Quy định đánh 

giá kết quả rèn luyện của SV hệ chính quy Trường Đại học Đà Lạt và Phiếu đánh giá 

kết quả rèn luyện SV [H5.05.01.17], [H5.05.01.18]. Trong đó, tiêu chí đánh giá về ý 

thức học tập yêu cầu NH tham gia NCKH, tham gia các CLB, CLB học thuật và các 

hoạt động học thuật; đáp ứng yêu cầu về khả năng nghiên cứu, tư duy độc lập và giải 

quyết vấn đề, cũng như yêu cầu về kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và kỹ năng làm việc 

nhóm theo CĐR của CTĐT. Bên cạnh đó, tiêu chí đánh giá rèn luyện về ý thức tham gia 

đầy đủ các cuộc vận động, sinh hoạt chính trị theo chủ trương của nhà Trường, ý thức 

chấp hành, tham gia, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, các chính sách pháp luật 

của Nhà nước, và các quy định về an toàn giao thông, cũng đáp ứng yêu cầu theo CĐR 

của CTĐT về việc có hiểu biết về đường lối của Đảng và kiến thức cơ bản về pháp luật 

Việt Nam [H5.05.01.18], [H5.05.01.01]. 
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2. Điểm mạnh 

Trường và Khoa có quy định rõ ràng về đánh giá KQHT của NH, bám sát các yêu 

cầu của CĐR trong CTĐT. Các quy định về đánh giá KQHT thường xuyên được rà soát, 

cập nhật và công bố công khai, minh bạch đến NH bằng nhiều hình thức khác nhau 

nhằm giúp NH nắm rõ các quy định và cải thiện chất lượng học tập.  

3. Điểm tồn tại 

Khoa chưa có ngân hàng câu hỏi đề thi đa dạng cho các bài kiểm tra GHP. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2021-2022, khoa NN lập kế hoạch xây dựng ngân hàng đề thi phong 

phú cho mỗi học phần nhằm đánh giá tốt hơn mức độ đạt được CĐR của NH. 

5. Tự đánh giá: đạt 5/7 

Tiêu chí 5.2. Các quy định về đánh giá kết quả học tập của người học (bao gồm 

thời gian, phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi và các nội dung liên quan) 

rõ ràng và được thông báo công khai tới người học 

1. Mô tả hiện trạng 

Nhằm đảm bảo sự công bằng, chính xác và độ tin cậy của việc đánh giá NH, khoa 

NN bám sát các quy chế, quy định của trường về kiểm tra đánh giá KQHT, thời gian, 

phương pháp, tiêu chí đánh giá và cơ chế phản hồi hiện hành, quy trình tổ chức quá trình 

học tập và quy trình tổ chức thi. Các hình thức đánh giá học phần được thể hiện rõ trong 

ĐCCT học phần, đính kèm ở đầu mỗi giáo trình và được công bố công khai trên website 

Khoa [H5.05.01.07]. Các quy định về đánh giá tốt nghiệp và CĐR tin học, NN được 

Khoa giải thích chi tiết cho NH năm nhất trong buổi gặp mặt đầu khóa học. Ngoài ra, 

NH có thể tiếp cận các văn bản quy định về CĐR NN tại website của Khoa 

[H5.05.02.01],  và được tư vấn bởi GVCN_CVHT trong các buổi họp lớp [H5.05.02.02]. 

(1) Đánh giá kết quả học phần: 

Việc đánh giá KQHT ở các học phần được thực hiện đúng theo văn bản quy 

định của nhà trường, trong đó điểm đánh giá GHP có trọng số không vượt quá 50% điểm 

học phần [H5.05.01.04]. Bên cạnh đó, văn bản của khoa NN ban hành có quy định về 

việc đánh giá điểm quá trình. Đánh giá điểm GHP bao gồm hai bài kiểm tra giữa kỳ 

(trọng số 15% mỗi bài kiểm tra) và điểm quá trình (trọng số 20% đánh giá xuyên suốt 

học phần) [H5.05.02.03]. Tùy theo đặc thù của từng học phần, điểm quá trình (trọng số 

20%) được thiết kế tổ hợp các phương pháp, bao gồm phát biểu xây dựng bài, bài tập cá 

nhân, bài tập đóng vai theo cặp, bài tập nhóm, thuyết trình nhóm, video clip 
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[H5.05.01.06], bài kiểm tra giữa kỳ (trọng số 15%) của tất cả các học phần được GV 

công khai đến NH vào đầu học kỳ và được nhắc lại trước khi NH làm kiểm tra. Bài tập 

và bài kiểm tra GHP được GV trả bài tại lớp, công khai đáp án và cách tính điểm, sau 

đó GV thu lại bài kiểm tra GHP để nộp về Khoa [H5.05.02.04], [H5.05.02.05]. Bài thi 

KTHP được thực hiện đa dạng dưới hình thức trắc nghiệm, tự luận, vấn đáp và nộp tiểu 

luận [H5.05.02.05], [H5.05.02.06]. Như vậy trong suốt quá trình học tập, NH có cơ hội 

tham gia nhiều hình thức kiểm tra đánh giá khác nhau, qua đó giúp NH trải nghiệm, tích 

lũy kinh nghiệm và những kỹ năng cần thiết. 

Một tuần sau khi KTHP hoặc chậm nhất 2 tuần trước ngày thi KTHP, tất cả 

điểm quá trình đều phải được công bố cho NH biết. Điểm quá trình cũng được GV cập 

nhật trên hệ thống phần mềm quản lý đào tạo thông qua tài khoản cá nhân của GV và 

được thông báo với NH tại lớp, hoặc gửi đến NH qua thư điện tử và các website quản lý 

học tập [H5.05.02.07], [H5.05.02.08]. Việc ra đề thi, đáp án với thang điểm cụ thể được 

GV thực hiện và chịu trách nhiệm về nội dung, thời lượng, hình thức thi như đã công bố 

cho NH trong ĐCCT [H5.05.02.09], [H5.05.01.06]  

Bên cạnh đó, NH được cung cấp Sổ tay SV từ đầu khóa học, trong đó có hướng 

dẫn quy định cụ thể về số tín chỉ, thời gian giảng dạy, hình thức đánh giá kết quả học 

tập và các nội dung liên quan đến thi và quản lý điểm [H5.05.02.10], [H5.05.02.11]. 

Ngoài ra, do CTĐT được tổ chức giảng dạy theo học chế tín chỉ nên khi NH không đạt 

được điểm mong muốn thì có thể đăng ký học lại hoặc học cải thiện. Quy định về đăng 

ký học phần và đăng ký học cải thiện cũng được công khai đến NH trong Sổ tay SV 

[H5.05.02.10]. 

Đối với học phần Khóa luận tốt nghiệp, SV thực hiện khóa luận tốt nghiệp 

được công khai các quy định về đánh giá khóa luận. Khoa phân công các GV có kinh 

nghiệm trong công tác giảng dạy và đã có kết quả trong công tác NCKH làm GV hướng 

dẫn cho NH. NH làm khóa luận và GV hướng dẫn NH được cung cấp đầy đủ các tài liệu 

liên quan đến việc đánh giá khóa luận tốt nghiệp như quy cách trình bày khóa luận, số 

lượng và thời gian nộp khóa luận, quy trình đánh giá khóa luận... [H5.05.02.12], 

[H5.05.01.13], [H5.05.02.13], [H5.05.02.14], [H5.05.02.15], [H5.05.02.16]. Trong suốt 

quá trình làm khóa luận, NH được GV hướng dẫn kiểm tra đánh giá thường xuyên, được 

phản hồi và thảo luận liên tục với GV về nội dung khoa học và hình thức của khóa luận. 

[H5.05.02.17]. Việc đánh giá chấm điểm khóa luận TN của NH do ba GV thực hiện, 

gồm một GV hướng dẫn và hai GV cùng chuyên môn. Điểm của khóa luận là trung bình 

cộng điểm do ba GV chấm, được làm tròn đến một số lẻ. NH được đánh giá dựa trên cả 

nội dung, hình thức của khóa luận và tinh thần thái độ trong quá trình làm khóa luận. 
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Sau khi khóa luận đã được chấm điểm và nhận xét, NH nộp lại ba cuốn khóa luận đã 

chỉnh sửa theo yêu cầu của HĐKH để lưu trữ. [H5.05.01.13]. 

(2) Cơ chế phản hồi và phúc khảo: 

Cơ chế phản hồi của NH về việc đánh giá KQHT được thông báo và thực hiện 

dưới nhiều hình thức: họp lớp [H5.05.02.02], [H5.05.02.18], hội nghị SV nòng cốt cấp 

khoa [H5.05.02.19], khảo sát NH cuối khóa, khảo sát chất lượng giảng dạy của phòng 

QLCL [H5.05.02.20], [H5.05.02.21], [H5.05.02.22], [H5.05.02.23]. 

Việc công bố kết quả đánh giá học phần cho NH được thực hiện trong thời 

gian 14 ngày kể từ ngày thi KTHP [H5.05.02.09]. Điểm quá trình và điểm học phần sau 

khi được GV cập nhật trên hệ thống phần mềm quản lý đào tạo sẽ được kiểm dò ở hai 

cấp là cấp Khoa và cấp Trường. Khi nhận điểm của học phần, nếu NH có thắc mắc thì 

có thể phản hồi trực tiếp với GV hoặc gửi đơn đến Khoa NN để được xem lại bài thi 

[H5.05.02.24]. Trong trường hợp NH đề nghị chấm phúc khảo, khoa NN tổ chức hội 

đồng xem lại bài với sự tham gia của (Phó) TTBM, đại diện BCN khoa và một GV 

chuyên môn. Sau khi hội đồng xem xét chấm phúc khảo sẽ lập biên bản ghi rõ giữ 

nguyên điểm số hay thay đổi điểm số và thông báo trực tiếp đến người nộp đơn 

[H5.05.02.25]. 

2. Điểm mạnh 

Kế hoạch và các quy định về kiểm tra đánh giá NH được xây dựng rõ ràng trong 

CTĐT, được công khai đến NH và được thực hiện đúng trong quá trình đào tạo.  

Những thông tin liên quan đến việc thi cuối kỳ được GV nhắc lại vào buổi học 

cuối cùng của mỗi học phần.  

Điểm GHP được công khai đến NH trước khi thi KTHP. 

3. Điểm tồn tại 

Hiện tại, khoa NN chưa có mẫu đơn xin xem lại bài thi KTHP và đơn xin phúc 

khảo bài thi KTHP. Vì vậy, đơn xin xem lại bài thi và đơn xin phúc khảo bài thi do NH 

tự viết chưa mang tính thống nhất, đôi lúc còn thiếu thông tin cần thiết để phục vụ cho 

việc tìm lại bài thi của NH một cách nhanh chóng thuận lợi. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2021-2022, khoa NN xem xét ban hành và công khai biểu mẫu thống 

nhất về Đơn xin xem lại bài thi KTHP và Đơn xin phúc khảo bài thi KTHP để thuận lợi 

cho công tác phúc khảo.  

5. Tự đánh giá: đạt 5/7 
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Tiêu chí 5.3. Phương pháp đánh giá kết quả học tập đa dạng, đảm bảo độ giá trị, 

độ tin cậy và sự công bằng 

1. Mô tả hiện trạng 

Căn cứ các quy chế, quy định về kiểm tra GHP của khoa NN, quy định về thi 

KTHP của Trường và đặc thù của từng học phần, GV lựa chọn các phương pháp phù 

hợp, đa dạng để đánh giá KQHT của NH, đảm bảo chính xác và khách quan. Thông 

thường, các học phần của khoa NN đều được đánh giá thông qua tổ hợp các phương 

pháp: vấn đáp, thuyết trình, bài tập cá nhân và bài tập nhóm. Các phương pháp đánh giá 

kết quả học tập và tiêu chí đánh giá được quy định cụ thể trong ĐCCT học phần 

[H5.05.01.06]. 

Về tính giá trị, đề thi KTHP được thiết kế phù hợp với nội dung học phần và đáp 

ứng CĐR của từng học phần. Nhóm GV ra đề thi KTHP trao đổi thống nhất nội dung, 

bám sát ĐCCT và dựa vào cấu trúc đề thi đã được công khai đến NH từ đầu học kỳ, đảm 

bảo các câu hỏi phù hợp và đo lường được CĐR của học phần. Việc ra đề thi, bảo mật 

đề thi, tổ chức thi được thực hiện theo đúng quy trình thi của Khoa. Tất cả đề thi và đáp 

án phải được duyệt bởi (Phó) TTBM và đảm bảo được rà soát và đối sánh với nội dung 

trong ĐCCT [H5.05.02.09]. 

Để đảm bảo tính chính xác, công bằng và độ tin cậy về kết quả đánh giá học tập 

của NH, kết quả đánh giá GHP được công bố tới NH trước kì thi KTHP, tạo điều kiện 

cho người học phản hồi, được giải đáp các thắc mắc (nếu có) về điểm số, và thể hiện 

tính công khai minh bạch của quá trình đánh giá KQHT. Tất cả các bài kiểm tra GHP 

được GV nộp về khoa sau khi đã trả bài và giải đáp thắc mắc của NH.[H5.05.02.09], 

[H5.05.02.07], [H5.05.02.05]. Đề thi KTHP phải ghi rõ là thí sinh được sử dụng tài liệu 

giấy hay không được sử dụng tài liệu. Trong suốt quá trình thi KTHP, mỗi phòng thi 

đều có tối thiểu 2 CB coi thi. Đồng thời, Phòng Thanh tra và BCN khoa cũng thực hiện 

giám sát, kiểm tra quy trình coi thi của CB và quá trình thi của NH [H5.05.03.01]. Bên 

cạnh đó, mỗi bài thi KTHP được chấm bởi 2 CB chấm thi và GV giảng dạy học phần 

không tham gia chấm lần 1 của lớp mình giảng dạy. Đối với các học phần thi vấn đáp, 

hai CB chấm thi thực hiện theo dõi thi, dựa vào bảng tiêu chí chấm điểm và hướng dẫn 

đánh giá vấn đáp để chấm thi, sau đó tính điểm trung bình và thống nhất điểm cuối cùng 

cho thí sinh (GV giảng dạy học phần không tham gia chấm thi vấn đáp ở lớp mình giảng 

dạy) [H5.05.02.09], [H5.05.03.02], [H5.05.02.06]. Kể từ năm học 2016-2017, khi NH 

có nhu cầu xem lại bài thi KTHP, chuyên viên giáo vụ của khoa sau khi nhận đơn của 

NH đưa bài cho NH xem lại đồng thời giải đáp các thắc mắc của NH về bài thi (nếu có). 

[H5.05.02.24], [H5.05.03.03] 
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Trong các buổi họp sơ kết học kỳ và tổng kết năm học, BCN khoa cùng các (Phó) 

TTBM tóm tắt tình hình thi KTHP, sau đó các GV của Khoa rút kinh nghiệm về tính 

hiệu quả của việc đánh giá KQHT [H5.05.02.04]. Bên cạnh đó, phòng QLCL thường 

xuyên thực hiện khảo sát lấy ý kiến của NH về hoạt động giảng dạy của GV, trong đó 

bao gồm nội dung về phương pháp đánh giá KQHT của NH [H5.05.02.20], 

[H5.05.02.21], [H5.05.02.22], [H5.05.02.23]. Đầu học kỳ tiếp theo, GVCN_CVHT tổ 

chức họp lớp nhắc lại các vấn đề cần lưu ý về đào tạo, kiểm tra, thi và phúc khảo đã 

được trao đổi trong cuộc họp sơ kết/tổng kết của khoa. GVCN_CVHT cũng thường 

xuyên theo dõi kết quả học tập của lớp và định hướng cho NH kịp cải thiện điểm học 

tập [H5.05.02.02]. 

2. Điểm mạnh 

Việc sử dụng tổ hợp các phương pháp kiểm tra, đánh giá KQHT của NH đảm bảo 

tính đa dạng và có tính cập nhật cao khi các phương pháp đánh giá được thảo luận trong 

nhóm giảng dạy vào đầu mỗi học kỳ và được nhất trí thông qua trong tổ bộ môn.  

Đề thi được bảo mật tuyệt đối, được kiểm duyệt bởi Phó TTBM và BCN khoa giúp 

đảm bảo tính giá trị, độ tin cậy, phù hợp và đo lường được CĐR của học phần.  

Quá trình tổ chức thi và chấm thi KTHP được thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy 

trình, đảm bảo công bằng, chính xác, khách quan và công khai minh bạch trong đánh 

giá KQHT của NH.  

Ngoài ra, NH luôn được thông báo và cập nhật thông tin về các phương pháp đánh 

giá KQHT trong mỗi học kỳ cũng như được tham gia khảo sát, đóng góp ý kiến về 

phương pháp đánh giá KQHT của các học phần. 

3. Điểm tồn tại 

Việc đánh giá KQHT thông qua hình thức vấn đáp hoặc thuyết trình vẫn không 

tránh khỏi tính chủ quan dù đã có các tiêu chí chấm điểm cụ thể. Hệ quả là còn tồn tại 

sự chênh lệch số điểm của điểm GHP so với điểm KTHP của NH ở các lớp khác nhau.  

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2021-2022, Khoa NN lập kế hoạch tăng cường tập huấn đối với GV 

(đặc biệt là GV thỉnh giảng) để đảm bảo tính khách quan trong đánh giá kết quả học tập 

của NH đối với hình thức vấn đáp và thuyết trình. 

5. Tự đánh giá: đạt 5/7. 
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Tiêu chí 5.4. Kết quả đánh giá được phản hồi kịp thời để người học cải thiện việc 

học tập 

1. Mô tả hiện trạng 

Trong quá trình đào tạo, việc phản hồi kịp thời đánh giá KQHT của NH có ý nghĩa 

quan trọng, giúp NH cải thiện việc học tập và sắp xếp kế hoạch học tập của bản thân. 

Đối với công tác tuyển sinh, kết quả xét tuyển và danh sách trúng tuyển của tân SV được 

công bố kịp thời và được thông báo công khai trên website của trường [H5.05.04.01]. 

Kết quả đánh giá GHP được GV thông báo trực tiếp đến NH vào buổi học cuối 

cùng của học phần, hoặc được thông báo qua kênh điện tử (hộp thư điện tử, Zalo, Google 

Classroom,...) một tuần sau khi KTHP hoặc/và chậm nhất hai tuần trước ngày thi KTHP 

[H5.05.02.07], [H5.05.02.09]. Điểm thi KTHP được thông báo công khai trên hệ thống 

tài khoản cá nhân của NH [H5.05.04.02]. Các học phần NH chưa đạt điểm yêu cầu sẽ 

được cảnh báo bằng dấu X màu đỏ, bên cạnh ghi điểm F để NH lưu ý và có kế hoạch 

đăng ký học cải thiện kịp thời [H5.05.04.02]. Sau khi biết kết quả đánh giá học tập, NH 

có thể chủ động sắp xếp lịch học cá nhân, đăng ký học phần cho học kỳ tiếp theo, đăng 

ký học cải thiện nhằm tốt nghiệp đúng thời hạn [H5.05.04.03]. Bên cạnh đó, nếu NH có 

thắc mắc về điểm số cũng như có nhu cầu nhờ GV chỉ ra những hạn chế của mình, thì 

NH có thể trao đổi với GV sau buổi học hoặc hẹn gặp GV tại văn phòng khoa. Khoa yêu 

cầu GV công khai các quy định về thi và kiểm tra đánh giá và quy định về việc phản hồi 

kết quả đánh giá của NH từ đầu học kỳ [H5.05.02.09]. Bên cạnh đó thủ tục khiếu nại 

kết quả học tập cũng được Khoa phổ biến đến SV thông qua các buổi họp hội nghị SV 

nòng cốt hoặc họp lớp giữa SV và GVCN_CVHT [H5.05.02.19], [H5.05.02.02]. 

Việc xét tốt nghiệp và phát bằng tốt nghiệp cho NH năm cuối được thực hiện nhanh 

chóng, chủ động và kịp thời. Hàng năm, Khoa thông báo NH nộp các chứng chỉ CĐR 

[H5.05.04.04] để Khoa nộp về phòng ĐT. Sau khi có kết quả thi KTHP của NH năm 

cuối, Khoa công khai danh sách NH được xét tốt nghiệp. Kết quả và danh sách NH tốt 

nghiệp được công khai đến NH trên Fanpage của Khoa [H5.05.04.04]. 

Những NH có kết quả học tập khá trở lên được tặng giấy khen và học bổng khuyến 

khích học tập để khích lệ tinh thần học tập và động viên các NH khác cố gắng nỗ lực 

học tập tốt [H5.05.04.05]. Đối với NH chậm tiến, GVCN_CVHT thể hiện vai trò cố vấn, 

hỗ trợ thông qua việc theo dõi tiến độ học tập của NH. Thông qua tài khoản cá nhân của 

GVCN_CVHT [H5.05.04.06], GVCN_CVHT có thể biết kết quả học tập của NH theo 

từng học kỳ, từ đó động viên nhắc nhở các em trong việc học cải thiện [H5.05.02.18]. 

Số tín chỉ tối thiếu, tối đa được đăng ký trong học kỳ và việc đăng ký học lại được thông 

báo công khai đến NH [H5.05.02.10], [H5.05.04.04]. Ngoài ra, GVCN_CVHT kịp thời 

thông báo việc cảnh báo học vụ và danh sách NH học chưa đạt đến lớp [H5.05.04.07]. 



79 

 

 

 

Việc đánh giá rèn luyện được thực hiện theo quy định của Trường và được phổ 

biến, công khai cụ thể đến SV. Sau khi kết thúc mỗi học kỳ, kế hoạch thực hiện đánh 

giá rèn luyện học kỳ được gửi đến hộp thư điện tử của GVCN_CVHT và mỗi NH, NH 

thực hiện TĐG kết quả rèn luyện theo mẫu phiếu đánh giá thông qua hệ thống tài khoản 

cá nhân của NH trên cổng thông tin của Trường. Tiếp đến là đánh giá cấp lớp, sau khi 

lớp trưởng thực hiện đánh giá điểm rèn luyện cho các thành viên trong lớp thông qua 

trang điện tử của lớp trưởng, GVCN_CVHT tổ chức họp lớp nhận xét về kết quả TĐG 

rèn luyện của NH và kết quả đánh giá của lớp trưởng, sau đó GVCN_CVHT thực hiện 

đánh giá điểm rèn luyện cho NH trên trang điện tử của GVCN_CVHT. Biên bản họp 

lớp và kết quả đánh giá rèn luyện được thư ký thông qua lớp trưởng và GVCN_CVHT 

trước khi nộp lên khoa và trường để chuẩn bị cho việc xét điểm rèn luyện cấp khoa và 

cấp trường. Cuối cùng, phòng CTSV tổng hợp và trình hội đồng đánh giá cấp Trường 

xem xét và công nhận kết quả đánh giá rèn luyện của NH [H5.05.04.08]. Kết quả đánh 

giá rèn luyện được Trường, Khoa và GVCN_CVHT công khai đến NH thông qua hộp 

thư điện tử khoảng ba tuần sau khi hoàn thành việc đánh giá rèn luyện [H5.05.04.9], 

[H5.05.04.10], [H5.05.04.04]. 

2. Điểm mạnh 

Việc công bố, phản hồi kết quả đánh giá học tập cho NH được Khoa và GV thực 

hiện đúng theo quy định và đúng thời gian, giải đáp kịp thời thắc mắc hoặc yêu cầu của 

NH, có nhận xét và định hướng cho NH có kế hoạch học tập cải thiện.  

Kết quả học tập của NH được Khoa lưu trữ đầy đủ, chính xác và an toàn, bao gồm 

bài kiểm tra GHP, bảng điểm GHP, bảng điểm thi KTHP và bài thi KTHP của NH.  

GVCN_CVHT phối hợp với Khoa kịp thời thông báo kết quả đánh giá rèn luyện 

đến NH và hỗ trợ NH chưa đạt cải thiện học tập.  

3. Điểm tồn tại 

Việc báo điểm GHP cho NH tại lớp còn hạn chế là NH vắng học không biết điểm 

kịp thời và phải đợi đến khi điểm đánh giá học phần được cập nhật trên hệ thống tài 

khoản cá nhân của NH thì mới nắm được thông tin. 

Một số GV thông báo điểm GHP cho NH còn chậm trễ, gây khó khăn cho NH 

trong việc phản hồi và xây dựng kế hoạch học tập cải thiện. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2021-2022, khoa NN tiếp tục quán triệt GV thông báo điểm GHP đúng 

thời hạn cho NH, đồng thời tăng cường sử dụng hệ thống học tập LMS của trường để 

cập nhật điểm quá trình cho NH vắng học nắm được thông tin về kết quả đánh giá GHP. 
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5. Tự đánh giá: đạt 5/7. 

Tiêu chí 5.5. Người học tiếp cận dễ dàng với quy trình khiếu nại về kết quả học 

tập 

1. Mô tả hiện trạng 

Quy trình khiếu nại về KQHT đã được Trường hướng dẫn rõ ràng trong quy định 

của Bộ GDĐT về phúc khảo [H5.05.01.04], được Khoa và GVCN_CVHT thông báo 

công khai đến NH trong các buổi họp đầu năm học và hội nghị SV nòng cốt cấp khoa 

[H5.05.02.02], [H5.05.02.19]. Ngoài ra, trong sổ tay SV (điều 29 chương 4) có hướng 

dẫn về vấn đề cập nhật và kiểm tra điểm thi cũng như cách thức xử lý sai sót điểm. 

[H5.05.02.10], [H5.05.02.11]. 

Bên cạnh đó, khoa NN thường xuyên yêu cầu và nhắc nhở GV tạo điều kiện cho 

NH phản hồi, khiếu nại về điểm GHP [H5.05.02.09], [H5.0.5.02.04]. Cuối mỗi học kỳ, 

GV công khai cụ thể điểm GHP cho NH, nếu NH không hài lòng với kết quả đánh giá 

thì sẽ trực tiếp phản hồi với GV giảng dạy học phần. GV phân tích điểm của NH theo 

các tiêu chí đánh giá để thuyết phục NH hoặc điều chỉnh kết quả đánh giá nếu có sai sót. 

GV đảm bảo tính công bằng và hợp lý trong giải quyết khiếu nại của NH về điểm quá 

trình [H5.05.02.07]. 

Đối với kết quả đánh giá KTHP, NH thực hiện khiếu nại bằng hình thức viết đơn 

xin xem bài thi và nộp cho chuyên viên giáo vụ khoa. Sau khi nhận đơn xin xem bài của 

NH, chuyên viên giáo vụ cho NH xem lại bài, giải thích các thắc mắc của NH (nếu có) 

và ghi kết quả vào sổ theo dõi khiếu nại, phúc khảo. Trường hợp NH nộp đơn xin phúc 

khảo, BCN khoa tổ chức họp với (Phó) TTBM và GV chuyên môn, xem lại bài thi, đáp 

án và các tiêu chí chấm điểm để làm cơ sở thảo luận đưa ra kết luận phù hợp, lập biên 

bản để chuyên viên phản hồi kết quả cho NH và ghi vào sổ theo dõi khiếu nại, phúc 

khảo. [H5.05.02.24], [H5.05.03.03], [H5.05.02.25]. 

Trong giai đoạn từ năm học 2015-2016 đến hết học kỳ I năm học 2020-2021, số 

lượng NH xin phúc khảo bài ngày càng giảm, kết quả phúc khảo đều được công khai 

đến NH. Kết quả là NH hài lòng về bài làm và không có yêu cầu chấm phúc khảo. 

[H5.05.02.24], [H5.05.03.03], [H5.05.02.25]. 

2. Điểm mạnh 

Quy trình khiếu nại về kết quả học tập đơn giản, dễ dàng cho NH tiếp cận. Chuyên 

viên giáo vụ nắm rõ quy trình khiếu nại, phúc khảo, kiểm tra kết quả đánh giá nên việc 

xử lý khiếu nại diễn ra nhanh chóng, minh bạch. Kết quả phản hồi của Khoa và GV thỏa 

đáng, khiến NH hài lòng.  
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3. Điểm tồn tại 

Vẫn còn tồn tại tình trạng NH chưa thật sự hài lòng về kết quả đánh giá học tập 

nhưng không trực tiếp khiếu nại với Khoa và GV mà chỉ truyền miệng, điều này gây ra 

sự hoang mang và tạo hiểu lầm cho một số NH.  

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2021-2022, khoa NN tiếp tục quán triệt đến GVCN_CVHT và GV bộ 

môn để GVCN_CVHT phối hợp với GV bộ môn giải thích rõ với NH, khuyến khích 

NH khi không hài lòng về kết quả đánh giá học tập thì nên khiếu nại trực tiếp với GV 

bộ môn hoặc Khoa NN để được giải quyết thỏa đáng.  

5. Tự đánh giá: đạt 5/7. 

Kết luận về tiêu chuẩn 5 

Hoạt động đánh giá kết quả học tập của NH luôn được Khoa NN quan tâm, chú 

trọng từ khâu tuyển sinh đầu vào đến đánh giá quá trình, đánh giá tốt nghiệp và đánh giá 

rèn luyện. Nhìn chung, các quy chế, quy định và hình thức đánh giá KQHT được xây 

dựng chi tiết, cụ thể, đảm bảo hợp lý về trọng số, đa dạng về phương pháp, có độ tin cậy 

trong các tiêu chí đánh giá và được thực hiện nghiêm túc, chính xác, công bằng, khách 

quan, phù hợp với chuyên ngành NNA, giúp NH đạt được CĐR của CTĐT. Kết quả 

đánh giá học tập được công khai kịp thời đến NH, đảm bảo NH hài lòng đối với việc 

khiếu nại và phúc khảo bài thi. 

Bên cạnh những ưu điểm đã và đang đạt được, khoa NN vẫn còn gặp phải một số 

hạn chế trong việc đánh giá KQHT. Cụ thể là ngân hàng đề thi cho các bài thi GHP còn 

hạn chế, còn tồn tại sự chênh lệch điểm giữa các lớp đối với bài kiểm tra vấn đáp và 

thuyết trình, việc công khai điểm đánh giá GHP ở một số môn còn chậm trễ.   

Hội đồng tự đánh giá chất lượng CTĐT ngành NNA tự đánh giá 5 tiêu chí đều 

đạt, với số điểm là 5/7. 

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

Mở đầu 

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của trường ĐHĐL là xây dựng đội ngũ GV 

có đủ năng lực để thực hiện các công tác giảng dạy, NCKH và PVCĐ [H6.06.01.01]. 

Việc hoàn thành các nhiệm vụ này sẽ giúp cho Trường đạt được mục tiêu, sứ mạng của 

mình trong việc đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu 

của xã hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Đội ngũ GV của Khoa NN có năng lực 

chuyên môn cao và bảo đảm các yêu cầu về kỹ năng sư phạm.  
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Tiêu chí 6.1. Việc quy hoạch đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên (bao gồm việc 

thu hút, tiếp nhận, bổ nhiệm, bố trí, chấm dứt hợp đồng và cho nghỉ hưu) được thực hiện 

đáp ứng nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng. 

1. Mô tả hiện trạng 

Thấy rõ được tầm quan trọng của đội ngũ GV, nghiên cứu viên (NCV) trong quá 

trình xây dựng và phát triển, Trường đã có kế hoạch quy hoạch đội ngũ trong chiến lược 

phát triển của mình. Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm được xác định rõ là phát triển đội ngũ 

giảng dạy và nghiên cứu, cụ thể là quy hoạch đội ngũ phù hợp với yêu cầu phát triển 

đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 về chất lượng và quy mô [H6.06.01.02], 

[H6.06.01.03], [H6.06.01.01], [H6.06.01.04], [H6.06.01.05].  

Dựa trên chiến lược phát triển nhân sự của Trường, Khoa đã xây dựng Kế hoạch 

phát triển nhân sự định kỳ hàng năm nhằm quy hoạch đội ngũ GV và NCV của Khoa 

[H6.06.01.06], [H6.06.01.07]. Dưới đây là bảng thống kê số lượng GV của khoa NN 

theo trình độ trong giai đoạn đánh giá.  

Bảng 6.1.1. Thống kê số lượng GV Khoa NN theo trình độ trong 5 năm gần đây 

Năm học Số lượng 

GV 

Giới tính Phó giáo 

sư (PGS) 

Tiến sĩ 

(TS) 

Thạc sĩ 

(ThS) 

Cử nhân 

Nam Nữ 

2015-2016 26 9 17 0 4 17 5 

2016-2017 26 9 17 0 3 18 5 

2017-2018 27 9 18 1 2 19 5 

2018-2019 27 8 19 1 3 18 5 

2019-2020 27 8 19 1 3 20 3 

Theo số liệu trong bảng trên, trong 3 niên khóa gần nhất, Khoa NN có 1 giảng viên 

có học hàm PGS (chiếm tỷ lệ gần 4% trên tổng số GV), 3 giảng viên có học vị TS (chiếm 

tỷ lệ 11% trên tổng số GV), 20 giảng viên có học vị ThS (chiếm tỷ lệ 74% trên tổng số 

GV) và 3 giảng viên có học vị cử nhân (chiếm tỷ lệ 11% trên tổng số GV). 

Thông qua đề án việc làm, hàng năm Khoa xác định số lượng GV hiện có và số 

lượng GV cần thiết [H6.06.01.08]. Từ đó, cùng với việc phân tích nhu cầu đào tạo và 

bồi dưỡng của GV trong khoa, Khoa đã có kế hoạch tuyển dụng GV để đảm bảo tỷ lệ 

GV trên SV và đáp ứng nhu cầu về đào tạo, NCKH và PVCĐ [H6.06.01.06], 

[H6.06.01.07]. Việc tuyển dụng này dựa trên kế hoạch tuyển dụng của Trường và Khoa 

[H6.06.01.09], [H6.06.01.06] và dựa trên quy trình tuyển dụng với các tiêu chí rõ ràng 

được công khai trên trang thông tin điện tử của Trường [H6.06.01.10], [H6.06.01.11], 

[H6.06.01.12], [H6.06.01.13] 

Ngoài ra, hàng năm Khoa đều thu hút đội ngũ GV mời giảng - bao gồm cả GV 

người bản xứ (Mỹ, Đài Loan) - có trình độ chuyên môn và phương pháp sư phạm từ các 
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tổ chức quốc tế, trung tâm NN, trường trung học và đại học trên địa bàn để hỗ trợ Khoa 

trong công tác giảng dạy [H6.06.01.14]. Đội ngũ GV này đã giúp giảm tải phần nào khối 

lượng giảng dạy của các GV cơ hữu đồng thời góp phần nâng cao chất lượng GD bằng 

trình độ chuyên môn và kỹ năng sư phạm của mình.  

Đội ngũ GV trẻ được tuyển dụng mới luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của 

BCN khoa, các (Phó) TTBM và các GV có kinh nghiệm. Các GV trẻ này được hỗ trợ 

trong việc phát triển chuyên môn và kỹ năng giảng dạy thông qua hình thức dự giờ 

[H6.06.01.15], [H6.06.01.16]. Họ được hướng dẫn, bồi dưỡng và góp ý về chuyên môn 

nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu giảng dạy của CTĐT, bảo đảm được tính kế thừa của đội 

ngũ GV của Khoa.  

Trường và Khoa cũng chú trọng đến việc phát triển đội ngũ CB quản lý thông qua 

việc quy hoạch và bổ nhiệm CB để đáp ứng nhu cầu về đào tạo, NCKH và PVCĐ. Việc 

quy hoạch cán bộ được thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn và quy chế bổ nhiệm, 

bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ của Trường. [H6.06.01.17], [H6.06.01.05], 

[H6.06.01.18]. Bên cạnh đó, việc chấm dứt hợp đồng lao động và cho nghỉ chế độ đối 

với GV được Trường và Khoa thực hiện theo đúng quy định và theo Luật lao động. 

[H6.06.01.10], [H6.06.01.19], [H6.06.01.20], [H6.06.01.21] 

2. Điểm mạnh 

Công tác quy hoạch đội ngũ GV được Trường và Khoa chú trọng và có văn bản 

quy định rõ ràng. Khoa thực hiện kế hoạch thu hút và phát triển đội ngũ GV, NCV dựa 

trên nhu cầu về đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. Đội ngũ GV của 

Khoa hiện nay có tính kế thừa, đáp ứng được nhu cầu đào tạo, NCKH và PVCĐ.  

3. Điểm tồn tại 

Số lượng GV có trình độ Tiến sĩ công tác ở khoa còn ít. Bên cạnh đó, một số ít GV 

chỉ có trình độ cử nhân.  

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2021-2022, Khoa NN kiến nghị có cơ chế phù hợp để thu hút nguồn 

GV có trình độ Tiến sĩ về công tác tại khoa, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các 

GV có trình độ ThS đi học nghiên cứu sinh và GV có trình độ cử nhân đi học nâng cao 

chuyên môn nghiệp vụ.  

5. Tự đánh giá: đạt 5/7. 
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Tiêu chí 6.2. Tỷ lệ GV/NH và khối lượng công việc của đội ngũ GV, NCV được 

đo lường, giám sát làm căn cứ cải tiến chất lượng hoạt động đào tạo, NCKH và các hoạt 

động phục vụ cộng đồng. 

1. Mô tả hiện trạng 

Tổng số GV cơ hữu của Khoa là 27, trong đó có 01 PGS, 03TS, 20ThS (có 03 ThS 

đang theo học nghiên cứu sinh ở nước ngoài), 03 cử nhân (có 01 GV đang học cao học 

trong nước). Tỷ lệ GV/SV chính quy quy đổi ngành NNA được thống kê trong bảng 

dưới đây.  

Bảng 6.2.1. Tỷ lệ SV trên 1 GV (quy đổi) trong 5 năm gần đây 

Năm học Tổng số GV Tổng số 

GV quy đổi 

Quy mô 

SV 

Tỷ lệ 

SV/GV Cơ hữu Thỉnh giảng 

2015-2016 26 - 27 745 27,5 

2016-2017 26 - 26,5 848 32 

2017-2018 27 - 29,5 987 33,5 

2018-2019 27 9 30,3 1130 37,2 

2019-2020 27 9 30,3 1164 38,4 

Số liệu trong bảng trên cho thấy số lượng SV chính quy ngành NNA tăng dần qua 

các năm nhưng số lượng GV thì không tăng. Đồng thời số lượng GV có học vị TS và 

học hàm PGS không tăng đã dẫn đến việc tỷ lệ GV/SV chính quy quy đổi chưa đạt chuẩn 

theo quy định. [H6.06.02.01] 

Quy định về chế độ làm việc đối với GV được Trường ban hành và triển khai thực 

hiện, trong đó có các quy định về định mức giờ nghĩa vụ của GV và quy đổi theo giờ 

chuẩn, đồng thời hướng dẫn chi tiết việc quy đổi khối lượng công việc của GV theo 

chuẩn [H6.06.02.02], [H6.06.02.03], [H6.06.02.04]. Định mức công tác giảng dạy và 

NCKH của GV được tính theo giờ chuẩn giảng dạy theo năm học. Theo đó, khối lượng 

công việc của GV được quy định bao gồm 270 giờ chuẩn giảng dạy, 125-300 giờ chuẩn 

NCKH và 50-350 giờ hành chính PVCĐ. Ngoài ra, GV còn phải tham gia các công tác 

khác như cố vấn học tập, biên soạn tài liệu giảng dạy/học tập, hướng dẫn SV làm 

NCKH/khóa luận tốt nghiệp/thực tập, coi thi và chấm thi, công tác đoàn thể, v.v. 

Căn cứ vào khả năng chuyên môn và trình độ của từng GV, ngay từ đầu mỗi học 

kỳ của năm học, Khoa phân công khối lượng giảng dạy cho từng GV (kể cả học kỳ III) 

[H6.06.02.05]. Về NCKH, mỗi đầu năm học, Khoa chia nhiệm vụ NCKH phù hợp với 

chuyên môn và học vị của từng GV [H6.06.01.06] [H6.06.01.07]. Cuối mỗi năm học, 

các GV tiến hành thực hiện tự đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, NCKH và 

PVCĐ của mình. Sau đó, Khoa tổ chức họp và bình xét xếp loại thi đua [H6.06.02.06], 

[H6.06.02.07] cho các GV dựa trên đề án vị trí việc làm [H6.06.01.08], việc thực hiện 
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khối lượng giảng dạy hàng năm [H6.06.02.08] và công tác NCKH [H6.06.02.09]. Công 

tác PVCĐ của GV được đánh giá thông qua việc tham gia các phong trào do Công đoàn 

trường và khoa tổ chức, đóng góp hỗ trợ SV nghèo, hỗ trợ người dân ở các vùng bị thiên 

tai và tham gia vào các chương trình thuộc đề án ngoại ngữ 2020 hàng năm để bổi dưỡng 

tiếng Anh cho các đối tượng khác nhau trong cộng đồng [H6.06.02.10], [H6.06.02.11], 

[H6.06.02.12]. Trong các buổi họp tổng kết năm học và bình xét xếp loại thi đua của 

Khoa, BCN Khoa và các GV đã cùng xem xét tổng kết hoạt động giảng dạy, NCKH và 

PVCĐ của từng cá nhân. Từ đó Khoa khuyến khích các GV phát huy các điểm mạnh, 

khắc phục các hạn chế nhằm nâng cao năng lực công tác trong các lĩnh vực về đào tạo, 

NCKH và PVCĐ, đồng thời giúp GV có ý thức xây dựng kế hoạch tự học tập và bồi 

dưỡng. Sau khi Khoa đã đánh giá bình xét xếp loại thi đua, Hội đồng thi đua khen thưởng 

cấp trường đánh giá, bình xét thi đua cuối năm cho các cá nhân và tập thể hoàn thành 

tốt nhiệm vụ năm học. Công tác đánh giá bình xét thi đua này là căn cứ để cải tiến chất 

lượng hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ của GV/NCV và còn được thể hiện qua quy 

định về thu nhập tăng thêm trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường. [H6.06.02.13], 

[H6.06.02.14], [H6.06.02.15], [H6.06.02.04]  

2. Điểm mạnh 

Tỷ lệ GV/NH và khối lượng công việc của đội ngũ GV ngành NNA được xác định 

rõ ràng, được đo lường, giám sát với các tiêu chí theo quy định bởi Khoa và các đơn vị 

chức năng trong Trường để làm căn cứ cải tiến và nâng cao chất lượng hoạt động đào 

tạo, NCKH và PVCĐ. 

3. Điểm tồn tại 

Tỷ lệ GV/NH chính quy quy đổi ngành NNA chưa đạt chuẩn theo quy định của Bộ 

GDĐT.  

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2021-2022, Khoa NN kiến nghị nhà trường tuyển dụng thêm GV có 

trình độ chuyên môn để đảm bảo tỷ lệ GV/SV nhằm thực hiện tốt hơn nữa hoạt động 

đào tạo, NCKH và PVCĐ. 

5. Tự đánh giá: đạt 5/7. 

  



86 

 

 

 

Tiêu chí 6.3. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn GV, NCV (bao gồm cả đạo đức 

và năng lực học thuật) để bổ nhiệm, điều chuyển được xác định và phổ biến công khai. 

1. Mô tả hiện trạng 

Để đảm bảo tuyển dụng và lựa chọn được đội ngũ GV có đầy đủ phẩm chất đạo 

đức và năng lực chuyên môn nghiệp vụ, Trường đã xây dựng và ban hành quy định, quy 

trình và tiêu chuẩn tuyển dụng. [H6.06.01.10]. Các yêu cầu về tuyển dụng, bổ nhiệm, 

điều chuyển được xác định rõ ràng và được công bố công khai trên trang thông tin điện 

tử của Trường [H6.06.03.01] 

Căn cứ vào quy định của Trường, Khoa đã xây dựng các tiêu chí tuyển dụng GV 

KNN [H6.06.03.02], cụ thể như sau: 

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy, loại Giỏi trở lên, chuyên ngành Ngôn ngữ 

Anh hoặc Sư phạm Anh. Ưu tiên ứng viên có bằng Thạc Sĩ (hoặc đang học cao học) 

hoặc bằng Tiến Sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Giảng dạy tiếng Anh (TESOL) 

hoặc Ngôn ngữ học ứng dụng (Applied Linguistics) 

- Có trình độ tiếng Anh theo chuẩn IELTS tối thiểu 7.0 hoặc tương đương. 

- Có chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho GV 

- Có trình độ ngoại ngữ 2 tối thiểu bậc 2 (theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT 

ngày 24 tháng 01 năm 2014), hoặc tương đương, hoặc đang học tập ở nước ngoài. 

- Có chứng chỉ tin học trình độ cơ bản (theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11/03/2014), hoặc tương đương. 

Các tiêu chí tuyển dụng nêu trên được phổ biến công khai cho các bên liên quan. 

Cụ thể, theo quy trình tuyển dụng, trước tiên phòng Tổ chức hành chính (TCHC) đăng 

thông báo tuyển dụng dựa trên nhu cầu tuyển dụng của Khoa trên trang thông tin điện 

tử của trường [H6.06.01.13]. Sau đó, để đảm bảo được tính chính xác khách quan, Hội 

đồng tuyển dụng được thành lập để xem xét hồ sơ dự tuyển và phỏng vấn ứng viên 

[H6.06.03.03]. Kết quả công nhận trúng tuyển sau đó được thông báo bằng văn bản đến 

người dự tuyển. [H6.06.03.04]. Sau khi được tuyển dụng, người trúng tuyển đến ký hợp 

đồng với Trường [H6.06.01.12] và thực hiện chế độ tập sự trong vòng 12 tháng 

[H6.06.03.05]. Người tập sự sẽ được Hiệu trưởng quyết định bổ nhiệm chức danh nghề 

nghiệp (ngạch GV) nếu người tập sự đạt yêu cầu sau thời gian tập sự. [H6.06.01.12]. Để 

hỗ trợ các GV trẻ mới được tuyển dụng, Khoa có kế hoạch dự giờ và góp ý cho các GV 

này nhằm mục đích giúp họ phát triển năng lực chuyên môn nghiệp vụ. [H6.06.01.15], 

[H6.06.01.16] 
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Ngoài ra, Trường và Khoa luôn tuân thủ chặt chẽ các quy định về tiêu chuẩn bổ 

nhiệm các chức danh của GV (PGS, GV chính) cũng như các quy định về bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại và điều động các viên chức giữ chức vụ quản lý (Trưởng khoa, Phó trưởng 

khoa, Tổ trưởng bộ môn, Phó tổ trưởng bộ môn). Các công tác này được thực hiện 

nghiêm túc, theo đúng quy định để đảm bảo việc bổ nhiệm các viên chức quản lý có 

năng lực chuyên môn và đạo đức phù hợp. [H6.06.01.17], [H6.06.03.06], [H6.06.01.18], 

[H6.06.03.07]. 

2. Điểm mạnh 

Công tác tuyển dụng và bổ nhiệm viên chức (ngạch GV) được Trường và Khoa tổ 

chức nghiêm túc, minh bạch và công khai theo quy định. Các quy trình, tiêu chuẩn tuyển 

dụng, bổ nhiệm và điều chuyển được xác định rõ ràng. 

3. Điểm tồn tại 

Khoa chưa chú trọng việc đăng thông tin tuyển dụng trên trang thông tin điện tử 

của khoa. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2021-2022, Khoa NN sẽ đăng thông tin tuyển dụng trên trang thông 

tin điện tử của khoa theo kế hoạch tuyển dụng của Trường.  

5. Tự đánh giá: đạt 5/7. 

Tiêu chí 6.4. Năng lực của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên được xác định và 

được đánh giá. 

1. Mô tả hiện trạng 

Các tiêu chuẩn về năng lực đào tạo, NCKH và PVCĐ của GV được Trường và 

Khoa quy định rõ trong quy định về chế độ làm việc của GV và đề án vị trí việc làm. 

Trong đó, các tiêu chí về trình độ chuyên môn, trình độ NN, kỹ năng giảng dạy, nghiên 

cứu và đóng góp cho cộng đồng được xác định rõ. Ngoài ra các tiêu chí về năng lực của 

GV cũng được nêu rất cụ thể như năng lực chuyên môn, năng lực NN, năng lực NCKH, 

năng lực xây dựng, thiết kế và thực hiện CTDH, năng lực lựa chọn và áp dụng các 

phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá phù hợp đáp ứng yêu cầu CĐR, năng lực sử 

dụng và ứng dụng CNTT trong dạy học, năng lực giám sát và TĐG chất lượng công việc 

và năng lực nghiên cứu và đóng góp cho cộng đồng. [H6.06.02.02], [H6.06.02.03], 

[H6.06.01.08] 

Công tác đánh giá năng lực của GV được thể hiện qua công tác dự giờ. Trong từng 

học kỳ của năm học, khoa tổ chức dự giờ GV theo kế hoạch của Trường và của Khoa. 
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Theo đó BCN Khoa, Phó TTBM và các GV có kinh nghiệm đến dự giờ và góp ý về 

năng lực chuyên môn và kỹ năng giảng dạy cho các GV [H6.06.04.01], [H6.06.04.02], 

[H6.06.04.03], [H6.06.04.04]. Thêm vào đó, năng lực đào tạo của GV còn được đánh 

giá bởi NH thông qua hội nghị SV nòng cốt và công tác khảo sát SV của phòng QLCL 

[H6.06.04.05], [H6.06.04.06], [H6.06.04.07]. Trên cơ sở này, Khoa đã làm việc trực tiếp 

với từng GV nhằm mục đích giúp GV nâng cao năng lực chuyên môn và giảng dạy, 

đồng thời động viên GV phát huy thế mạnh của mình. 

Công tác đánh giá năng lực của GV được Khoa thực hiện vào cuối mỗi học kỳ, 

cuối năm học và khi GV hết hạn hợp đồng theo quy định và theo kế hoạch của Trường 

[H6.06.04.08], [H6.06.04.09], [H6.06.04.10]. Thông qua phiếu đánh giá xếp loại, GV 

tự đánh giá năng lực của mình nhằm để tái ký hợp đồng hoặc đánh giá xếp loại cuối học 

kỳ, đánh giá thi đua khen thưởng cuối năm [H6.06.04.11]. Sau đó Khoa tổ chức họp và 

đánh giá công khai năng lực của từng GV dựa trên mức độ hoàn thành các công tác 

giảng dạy, NCKH và PVCĐ và lập danh sách đề nghị xét thi đua khen thưởng hoặc đề 

nghị tiếp tục ký hợp đồng [H6.06.02.06], [H6.06.02.07], [H6.06.04.12]. Trong bước tiếp 

theo, Hội đồng thi đua khen thưởng của Trường họp, bình xét, đưa ra quyết định cuối 

cùng và ban hành văn bản công nhận kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của 

GV trong năm học. [H6.06.02.12], [H6.06.02.13], [H6.06.02.14]. Đây cũng là cơ sở để 

Trường xét việc tiếp tục ký hợp đồng, việc nâng lương trước thời hạn, xét mức độ phần 

trăm thu nhập tăng thêm và khen thưởng đội ngũ GV [H6.06.02.04]. Bên cạnh đó, kết 

quả đánh giá năng lực GV là cơ sở để GV tự rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao năng lực 

chuyên môn, giảng dạy và NCKH, đồng thời là cơ sở để Khoa phân công công việc hợp 

lý.  

2. Điểm mạnh 

Các tiêu chuẩn về năng lực đào tạo, NCKH và PVCĐ của GV được Trường và 

Khoa xác định rõ ràng trong các văn bản. Công tác đánh giá năng lực của GV được thực 

hiện thường xuyên và đa dạng bởi chính GV, Khoa, Trường và NH theo đúng quy định. 

Kết quả đánh giá năng lực của GV là căn cứ để chính GV tự bồi dưỡng nâng cao trình 

độ chuyên môn và giảng dạy của mình.  

3. Điểm tồn tại 

Năng lực NCKH của một số GV trẻ trong Khoa còn yếu hoặc chưa được phát huy 

ở mức tốt nhất vì GV phải đảm trách khối lượng giảng dạy khá lớn và không có thời 

gian đầu tư cho NCKH. 
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4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2021-2022, KNN sẽ tổ chức các hội thảo cấp khoa hoặc các hoạt động 

sinh hoạt chuyên môn, trong đó các GV có kinh nghiệm về NCKH sẽ hỗ trợ cho các GV 

trẻ và ít kinh nghiệm thực hiện các hoạt động NCKH. Đồng thời, Khoa cũng sẽ có kế 

hoạch mời giảng các chuyên gia có kinh nghiệm đến từ các doanh nghiệp để giảng dạy 

một số học phần chuyên ngành nhằm thu hẹp khoảng cách giữa CTĐT và tình hình thực 

tiễn, giảm tải khối lượng giảng dạy của GV trong Khoa, từ đó GV có nhiều thời gian 

hơn để đầu tư cho NCKH. 

5. Tự đánh giá: đạt 5/7. 

Tiêu chí 6.5. Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn của đội ngũ giảng viên 

được xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó. 

1. Mô tả hiện trạng 

Căn cứ vào chiến lược phát triển và kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ của Trường 

[H6.06.01.03], [H6.06.01.01], [H6.06.01.04] và nhu cầu về đào tạo bồi dưỡng chuyên 

môn nghiệp vụ của các GV, Khoa đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn 

cho các GV trong khoa [H6.06.01.06], [H6.06.01.07]. 

Hàng năm dựa trên kế hoạch đào tạo bồi dưỡng GV, Trường và Khoa đã cử các 

GV đi học nâng cao chuyên môn nghiệp vụ ở các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước 

[H6.06.05.01], [H6.06.05.02]. Trường và BCN Khoa công khai các thông báo về học 

bổng cho các chương trình cao học và nghiên cứu sinh ở nước ngoài để các GV nắm 

thông tin và tiến hành hồ sơ xin học bổng [H6.06.05.03]. Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu 

cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn của GV, Trường còn hỗ trợ kinh phí cho hoạt 

động bồi dưỡng nâng cao của họ. Cụ thể, các GV khi tham gia các chương trình đào tạo 

cao học trong nước với hình thức không tập trung thì chỉ đảm trách 50% định mức giờ 

chuẩn về giảng dạy và NCKH trong năm đầu tiên và được miễn hoàn toàn các định mức 

giờ chuẩn trong năm thứ hai. Trường đã sử dụng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp 

của Trường để hỗ trợ kinh phí học thạc sĩ và tiến sĩ của GV trong quá trình học và khi 

có quyết định công nhận tốt nghiệp. [H6.06.02.04] 

Ngoài ra, các GV luôn được Trường và Khoa tạo điều kiện để tham gia các khóa 

tập huấn ngắn hạn về các lĩnh vực chuyên môn, thiết kế CTĐT, v.v. Trường luôn có chế 

độ hỗ trợ kinh phí cho GV như chi phí đi lại, ở trọ, tiền học phí và tài liệu khi GV tham 

gia các khóa tập huấn này. [H6.06.02.04] Trong giai đoạn 2015-2020, GV Khoa NN đã 

tham gia một số khóa tập huấn được thống kê trong bảng dưới đây. [H6.06.05.04], 

[H6.06.05.05] 
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Bảng 6.5.1. Các khóa tập huấn mà GV Khoa NN đã tham gia trong 5 năm gần đây 

ST

T 

Tên khóa tập huấn Đơn vị tổ chức  Địa 

điểm 

Thời 

gian 

Số lượng GV 

Khoa NN 

tham gia 

1 Tập huấn triển khai xây 

dựng chương trình đào 

tạo theo chuẩn đầu ra 

Trường ĐHĐL Đà Lạt 2015 06 

2 The training workshop 

on action research for 

trainers of teachers 

Trường ĐH Quy 

Nhơn phối hợp 

với Ban đề án 

NN quốc gia 

2020 

Quy 

Nhơn 

8/2015 05 

3 The training workshop 

on Testing and 

Assessment for trainers 

of teachers 

Trường ĐH Quy 

Nhơn phối hợp 

với Ban đề án 

NN quốc gia 

2020 

Quy 

Nhơn 

8/2015 05 

4 Tập huấn và sử dụng 

cổng thông tin điện tử 

trường ĐHĐL 

Trường ĐHĐL Đà Lạt 9/2015 03 

5 The training on Action 

research and Team 

Teaching 

Trường ĐH Nha 

Trang phối hợp 

với Ban đề án 

NN quốc gia 

2020 

Nha 

Trang 

12/2015 01 

6 The training on Testing 

and Assessment  

Trường ĐH 

Ngoại ngữ Đà 

Nẵng phối hợp 

với Ban đề án 

NN quốc gia 

2020 

Đà 

Nẵng  

12/2015 01 

7 The training on Action 

research 

Trường ĐH 

Ngoại ngữ Đà 

Nẵng phối hợp 

với Ban đề án 

NN quốc gia 

2020 

Đà 

Nẵng  

12/2015 01 

8 Chương trình bồi dưỡng 

GV tiếng Anh cốt cán 

quốc gia 

National 

Geographic 

Learning + 

Cengage 

Learning + 

British Council 

Nha 

Trang 

1/2016 01 

9 EFL International 

TESOL Certification - 

IEL 360 – Intensive 

English Learning 

TEFL Vietnam Tp 

HCM 

1/2017 01 
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ST

T 

Tên khóa tập huấn Đơn vị tổ chức  Địa 

điểm 

Thời 

gian 

Số lượng GV 

Khoa NN 

tham gia 

10 Tập huấn cho GV Khoa 

NN về việc giảng dạy 

giáo trình Life cho SV 

không chuyên ngữ 

Nhà xuất bản 

Cengage 

Learning 

Đà Lạt 9/2017 20 

11 Hội thảo ứng dụng Bộ 

tiêu chuẩn đánh giá chất 

lượng CSGD 2.0 trong 

công tác tự đánh giá 

Trung tâm kiểm 

định chất lượng 

giáo dục, 

ĐHQG-HCM 

Đà Lạt 10/2017 02 

12 Contemporary Trends in 

Translation: Fan 

Translation 

Trường ĐH Hoa 

Sen 

Tp 

HCM 

1/2018 02 

13 Tập huấn sử dụng phòng 

INNO SmartLab 

Công ty cổ phần 

giải pháp thiết bị 

Sao Mai  

Đà Lạt 1/2018 06 

 

 

 

14 Bồi dưỡng theo tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp GV chính hạng II 

Trường Đại học 

Vinh 

Đà Lạt 2/2018 11 

15 Khóa bồi dưỡng Nâng 

cao năng lực cho giáo 

viên, GV về kiểm tra, 

đánh giá ngoại ngữ và 

viết tiểu mục đề thi 

Phân viện 

Puskin 

Tp 

HCM 

8/2018 01 

16 English Academic 

Methodology Workshop 

British Council Nha 

Trang 

11/2018 03 

17 Tập huấn sử dụng 

Smartclass+ by Robotel 

Công ty cổ phần 

giải pháp thiết bị 

Sao Mai 

Đà Lạt 5/2020 10 

18 Tập huấn tổ chức giảng 

dạy trực tuyến cho CB 

GV 

Trường ĐHĐL Đà Lạt 3/2020 20 

19 Hội thảo tập huấn rà 

soát, cải tiến chương 

trình đào tạo theo chuẩn 

đầu ra CDIO 

Trường ĐHĐL Đà Lạt 7/2020 06 

Bên cạnh đó, các GV trẻ mới tuyển dụng và trong thời gian tập sự được BCN Khoa, 

Tổ trưởng bộ môn và các GV có kinh nghiệm hỗ trợ tài liệu, phương pháp giảng dạy, 

dự giờ và góp ý. Việc này đáp ứng được nhu cầu đào tạo và bồi dưỡng của đối tượng 

GV trẻ. [H6.06.05.06] Ngoài ra, để hỗ trợ các GV trẻ nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, 

BCN Khoa đã lên kế hoạch để các GV này tham gia dự giờ các GV có kinh nghiệm, 

chuẩn bị bài giảng cho các học phần đang cần GV giảng dạy. Đây cũng là một hoạt động 

nhằm phát triển đội ngũ kế thừa của khoa [H6.06.01.15] [H6.06.01.16]. 
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Kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn nghiệp 

vụ của đội ngũ GV được đánh giá thông qua buổi họp tổng kết cuối năm. Theo đó GV 

được cử đi đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn báo cáo tình hình học tập. Sau đó, 

Khoa và Trường đánh giá và quyết định các GV đó có hoàn thành nhiệm vụ hay không 

và xếp loại thi đua [H6.06.02.14]. Trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2020, đã có 4 GV 

được cử đi học cao học trong và ngoài nước và đã có 3 GV hoàn thành chương trình 

học. Số GV được cử đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài là 4 và đã có 2 GV hoàn thành 

khóa học. Các số liệu này được thể hiện trong bảng dưới đây. 

Bảng 6.5.2. Danh sách GV Khoa NN học tập nâng cao trình độ trong 5 năm gần đây 

STT Họ và tên Bậc học Nước theo học 

1 Lê Thị Phương Hòa ThS Việt Nam 

2 Ngô Công Lem ThS Đài Loan 

3 Ngô Công Lem TS Australia 

4 Nguyễn Châu Long ThS Việt Nam 

5 Lê Thành Long TS Đài Loan 

6 Nguyễn Ngọc Bảo Ngân ThS Việt Nam 

7 Phan Cảnh Minh Thy TS New Zealand 

8 Từ Phụng Trân TS Trung Quốc 

2. Điểm mạnh 

Trường và Khoa có chiến lược xác định và có các hoạt động cụ thể để triển khai 

kế hoạch để đáp ứng nhu cầu về đào tạo, bồi dưỡng và phát triển của đội ngũ GV. Dựa 

trên việc đánh giá nhu cầu về đào tạo bồi dưỡng và phát triển chuyên môn nghiệp vụ 

của các GV, Trường và Khoa có kế hoạch, thực hiện triển khai kế hoạch, giám sát, hỗ 

trợ và đáp ứng được các nhu cầu này. 

3. Điểm tồn tại 

Việc khảo sát nhu cầu về đào tạo bồi dưỡng của GV trong khoa chưa được thực 

hiện  một cách chuyên nghiệp hơn như khảo sát bằng bảng hỏi. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2021-2022, Khoa sẽ thực hiện việc khảo sát nhu cầu về đào tạo, bồi 

dưỡng của GV một cách chuyên nghiệp hơn, từ đó có kế hoạch chi tiết nhằm đáp ứng 

tốt hơn nhu cầu đào tạo và bồi dưỡng của GV.  

5. Tự đánh giá: đạt 5/7. 
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Tiêu chí 6.6. Việc quản trị theo kết quả công việc của giảng viên (gồm cả khen 

thưởng và công nhận) được triển khai tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, nghiên cứu 

khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng. 

1. Mô tả hiện trạng 

Trường và Khoa có quy trình và các quy định với các tiêu chí rõ ràng để đánh giá 

kết quả công việc của GV trong đào tạo, NCKH và PVCĐ. Các quy định này được nêu 

rõ trong Đề án vị trí việc làm ở chức danh GV và Quy định về chế độ làm việc của GV 

[H6.06.01.08], [H6.06.02.02], [H6.06.02.03]. Cụ thể, vào đầu mỗi năm học, theo thông 

báo của phòng TCHC về việc đăng ký danh hiệu thi đua – khen thưởng, từng cá nhân 

GV trong khoa đăng ký danh hiệu thi đua với các loại hình công việc cụ thể trong đào 

tạo, NCKH và PVCĐ [H6.06.06.01], [H6.06.06.02]. Kế hoạch công tác cụ thể hàng năm 

của GV còn được xác định qua việc phân công khối lượng giảng dạy theo từng học kỳ 

[H6.06.02.05]. Theo đó, GV KNN luôn đảm nhận khối lượng giảng dạy vượt giờ chuẩn 

(hơn 270 giờ/năm). 

Việc đánh giá kết quả công việc của GV được tiến hành công khai, theo đúng quy 

trình và quy định. GV được đánh giá dựa trên nội dung công việc đăng ký đầu mỗi năm 

học, khối lượng giảng dạy và NCKH đã thực hiện và các công tác khác [H6.06.02.08], 

[H6.06.02.09], [H6.06.02.06]. Ngoài ra, chất lượng giảng dạy của GV còn được đánh 

giá thông qua hình thức dự giờ [H6.06.04.02],  [H6.06.04.03], [H6.06.04.04] và phản 

hồi của NH [H6.06.04.06], [H6.06.04.07], [H6.06.04.05]. Sau khi khoa họp với toàn bộ 

các GV để thống nhất lấy ý kiến bình xét thi đua, kết quả được gởi đến Hội đồng thi đua 

khen thưởng cấp trường để bình xét thi đua năm học [H6.06.02.06], [H6.06.02.07], 

[H6.06.02.14]. Trường đã thực hiện các hình thức đánh giá và các loại hình khen thưởng 

tương ứng trong bảng dưới đây.  

Bảng 6.6.1. Các hình thức đánh giá và các loại hình khen thưởng tương ứng 

STT Hình thức đánh giá Loại hình khen thưởng 

Cá nhân Tập thể 

1 Bình bầu danh hiệu thi đua – khen thưởng hàng năm  x x 

2 Công bố công trình NCKH và các bài báo 

đăng trên tạp chí quốc tế  

x  

3 Nâng lương trước hạn x  

4 Xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” x  

5 Khen thưởng các phong trào thi đua x x 

Kết quả đánh giá, đặc biệt là việc thi đua khen thưởng và công nhận của khoa và 

nhà trường luôn có sự thống nhất cao của các GV trong khoa và các thành viên của Hội 

đồng thi đua khen thưởng của nhà trường [H6.06.02.06], [H6.06.02.13]. Việc bình bầu 
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xếp loại thi đua được dùng cho việc xét nâng lương trước hạn và tính thu nhập tăng thêm 

chính là động lực để GV hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. [H6.06.02.04], 

[H6.06.06.03], [H6.06.06.04], [H6.06.06.05]. 

Bên cạnh đó, tập thể và các GV KNN đều được Trường khen thưởng khi đạt các 

thành tích trong các công tác giảng dạy, công tác ĐTN hay Công đoàn và các hoạt động 

văn nghệ và thể thao [H6.06.06.06]. Trong các dịp lễ đặc biệt của nhà trường, các GV 

được Trường vinh danh khi hoàn thành các khóa học Tiến sĩ hay đạt chuẩn chức danh 

Phó giáo sư [H6.06.06.07]. Bên cạnh đó, các GV/NCV còn được thưởng cho các công 

bố khoa học trên các tạp chí khoa học có uy tín trong và ngoài nước theo quy chế chi 

tiêu nội bộ [H6.06.02.04], [H6.06.06.08]. Hàng năm, Công đoàn trường đã tổ chức 

những hoạt động nhằm khuyến khích và hỗ trợ cán bộ viên chức của Trường như tổ 

chức các chuyến tham quan nghỉ dưỡng vào dịp hè, khám chữa bệnh hay hỗ trợ cán bộ 

viên chức có hoàn cảnh khó khăn [H6.06.06.09]. Những việc làm này của Trường đã 

động viên GV kịp thời, nâng cao tinh thần của GV và là nguồn khích lệ GV trong công 

tác đào tạo, NCKH và PVCĐ. Trong 5 năm gần đây, không có phản ánh nào của các 

GV KNN về kết quả đánh giá, thi đua và khen thưởng. Các GV hài lòng với kết quả 

đánh giá hàng năm, đặc biệt là việc thi đua khen thưởng và công nhận của Trường và 

các cấp có thẩm quyền.  

2. Điểm mạnh 

Trường và Khoa có kế hoạch công tác cụ thể hàng năm đối với GV, NCV về đào 

tạo, NCKH và PVCĐ Việc đánh giá kết quả công việc của GV bao gồm hoàn thành 

nhiệm vụ, bình xét thi đua – khen thưởng các cá nhân và tập thể, nâng lương trước hạn, 

v.v. được Trường và Khoa quy định rõ ràng và triển khai cụ thể giúp tạo động lực và hỗ 

trợ cho các hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ. Các GV hài lòng với kết quả đánh giá, 

bình xét thi đua - khen thưởng và có động lực để hoàn thành các nhiệm vụ trong các 

năm tiếp theo.  

3. Điểm tồn tại 

Trong bảng đăng ký thi đua hàng năm, GV chưa lên kế hoạch cụ thể về các hoạt 

động NCKH và PVCĐ. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2021-2022, Khoa sẽ triển khai cho GV xây dựng bản kế hoạch công 

việc cụ thể hàng năm hoặc nêu rõ kế hoạch trong phiếu đăng ký thi đua. 

5. Tự đánh giá: đạt 5/7. 



95 

 

 

 

Tiêu chí 6.7. Các loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của giảng viên 

được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng. 

1. Mô tả hiện trạng 

Hoạt động NCKH của GV được Trường và Khoa chú trọng vì đây là hoạt động 

giúp nâng cao năng lực nghiên cứu của GV, nâng cao chất lượng đào tạo và giúp cho 

nhà trường đào tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng. Trường có các quy định rất rõ ràng 

và cụ thể về số lượng sản phẩm, số tiết quy đổi theo giờ chuẩn cho các loại sản phẩm và 

các loại hình NCKH mà GV phải thực hiện. Theo đó, mỗi GV phải đạt được 125-200 

giờ chuẩn NCKH mỗi năm, bao gồm các loại hình NCKH khác nhau như thực hiện đề 

tài NCKH các cấp, viết báo, sách hoặc giáo trình, báo cáo chuyên đề seminar, hướng 

dẫn SV NCKH, v.v. [H6.06.02.04].  

Hàng năm, BCN khoa luôn phân công hoặc khuyến khích các GV đăng ký thực 

hiện các đề tài NCKH các cấp và viết bài báo cho các hội thảo hay các tạp chí khoa học 

trong và ngoài nước [H6.06.01.06], [H6.06.01.07]. Khi phòng Quản lý khoa học – Hợp 

tác quốc tế (QLKH-HTQT) của Trường thông báo về việc đăng ký thực hiện đề tài 

NCKH các cấp đầu năm học [H6.06.07.01], dựa trên sự phân công nhiệm vụ NCKH đầu 

năm, Khoa đề nghị GV đề xuất các đề tài liên quan đến việc giảng dạy và nghiên cứu 

liên quan đến ngôn ngữ. GV sau đó sẽ trình bày đề xuất và thuyết minh đề tài NCKH 

của mình trước Hội đồng KH&ĐT của Khoa. Các GV sẽ nhận được góp ý từ các thành 

viên hội đồng, chỉnh sửa và nộp đề xuất và thuyết minh đề tài NCKH cho phòng Quản 

lý khoa học và hợp tác quốc tế (QLKH-HTQT) [H6.06.07.02]. Các đề tài phải được thực 

hiện trong thời gian nhất định và có sản phẩm khoa học theo quy định của Trường. Điều 

này được thể hiện qua việc phòng QLKH-HTQT và BCN khoa luôn luôn giám sát, kiểm 

tra tiến độ thực hiện đề tài của GV hay nhắc nhở GV thực hiện nghiêm túc 

[H6.06.07.03]. Bên cạnh đó, các GV thực hiện đề tài NCKH cấp trường luôn nhận được 

sự hỗ trợ kinh phí cũng như cơ sở vật chất phục vụ cho việc nghiên cứu của mình từ 

Trường [H6.06.02.04]. Các đề tài NCKH cấp trường được tổ chức nghiệm thu bởi 

HĐ.KHĐT cấp khoa hoặc cấp trường [H6.06.07.04] 

Về hội thảo cấp khoa, căn cứ trên các quy định cụ thể của trường về hoạt động 

NCKH, Khoa và các tổ bộ môn xây dựng các kế hoạch tổ chức các hội thảo (seminar) 

cấp khoa hàng năm, tạo điều kiện cho GV tham gia hoạt động NCKH. Sau khi các tổ bộ 

môn xây dựng các kế hoạch tổ chức các hội thảo, các GV trong các tổ đăng ký đề tài và 

nộp dàn ý của bài tham luận cho HĐ.KHĐT của Khoa [H6.06.07.05]. Sau đó, 

HĐ.KHĐT của khoa tổ chức họp góp ý, giúp các chủ đề tài chỉnh sửa nội dung cho phù 

hợp dựa trên dàn ý của bài tham luận [H6.06.07.06].  
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Trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2020, sản phẩm NCKH hàng năm của GV trong 

khoa cũng đã được nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Các ấn phẩm khoa học của 

GV được đăng trên những tạp chí uy tín trong nước và quốc tế, có hội đồng phản biện 

chặt chẽ nhằm đảm bảo về chất lượng.  Đây cũng chính là kết quả của việc thúc đẩy 

NCKH của Trường thông qua các quy định về thăng hạng chức danh nghề nghiệp và 

tiêu chuẩn chức danh học hàm. [H6.06.02.09] 

Bảng 6.7.1. Số lượng sản phẩm NCKH của GV Khoa NN trong 5 năm gần đây 

Loại hình NCKH Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 

Tạp chí trong và 

ngoài nước  
3 1 6 11 5 

Bài báo hội thảo 

trong  và ngoài 

nước  

2 2 0 2 2 

 Sách chuyên khảo 0 1 0 0 0 

Bài tham luận 

seminar cấp khoa 
15 12 8 11 13 

Đề tài NCKH cấp 

trường 
3 1 1 0 0 

Theo số liệu trong bảng trên, số lượng bài báo của GV/NCV KNN đăng trên các 

tạp chí có uy tín trong và ngoài nước đã tăng dần qua các năm trong giai đoạn đánh giá, 

với 11 bài báo được công bố trong năm 2019. Số lượng sách chuyên khảo và đề tài 

NCKH cấp trường còn hạn chế, tuy nhiên đây là nỗ lực của GV trong Khoa trong bối 

cảnh các GV phải đảm nhiệm khối lượng giờ giảng rất lớn. 

2. Điểm mạnh 

Khối lượng giờ NCKH và các hoạt động NCKH của GV được Trường quy định 

cụ thể, được giám sát để đảm bảo về số lượng và chất lượng. GV khoa NN đã nỗ lực để 

tham gia hoạt động NCKH hàng năm theo quy định mặc dù khối lượng giờ giảng lớn. 

Các sản phẩm NCKH của GV được đối sánh để cải tiến chất lượng mặc dù việc đối sánh 

này chưa được thực hiện một cách có hệ thống. 

3. Điểm tồn tại 

Vì khối lượng giờ giảng lớn, GV khoa NN chưa dành nhiều thời gian để thực hiện 

các đề tài cấp tỉnh hay cấp bộ. 

4. Kế hoạch hành động 

Để thúc đẩy và cải tiến chất lượng NCKH, từ năm học 2021-2022, Khoa sẽ lên kế 

hoạch phân công các GV có học vị Tiến sĩ tiến hành thực hiện các đề tài nghiên cứu cấp 
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tỉnh và cấp bộ. Đồng thời Khoa cũng sẽ lên kế hoạch thu hút đội ngũ GV thỉnh giảng có 

chuyên môn và kinh nghiệm đến từ các doanh nghiệp để tham gia giảng dạy các học 

phần chuyên ngành, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho GV của khoa thực hiện việc NCKH.  

5. Tự đánh giá: đạt 5/7. 

Kết luận về tiêu chuẩn 6 

Công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, phát triển và đánh giá đội ngũ GV của 

Khoa đã được xây dựng, lên kế hoạch, triển khai và thực hiện theo đúng quy định và 

quy trình, phù hợp với chiến lược phát triển của nhà trường và đáp ứng được nhu cầu về 

đào tạo, NCKH và các hoạt động PVCĐ. Trình độ chuyên môn và năng lực của đội ngũ 

GV của khoa được xác định, giám sát và đánh giá cụ thể.  

Tuy nhiên số lượng GV đạt trình độ Tiến sĩ hiện nay chưa nhiều. GV trong khoa 

còn đảm đương khối lượng giờ giảng lớn hàng năm và việc này ảnh hưởng đến thời gian 

dành cho NCKH và các công tác phục vụ cộng đồng.  

Hội đồng tự đánh giá chất lượng CTĐT ngành NNA đánh giá 7 tiêu chí đều đạt, 

với số điểm là 5/7.  

Tiêu chuẩn 7. Đội ngũ nhân viên 

Mở đầu 

Đội ngũ nhân viên (NV) trong trường Đại học đóng vai trò quan trọng trong việc 

hỗ trợ cho ĐT, NCKH và các hoạt động PVCĐ của NH và GV. Vì vậy, việc quy hoạch, 

tuyển dụng và phát triển đội ngũ NV có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và tinh thần 

phục vụ cao là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường. Cụ thể, Trường đã 

xác định rõ và phổ biến công khai tới toàn thể CB, GV và NV các tiêu chí tuyển dụng, 

bổ nhiệm, điều chuyển NV. Năng lực của đội ngũ NV được đánh giá theo đúng quy 

trình, phương pháp dựa trên những công cụ và tiêu chí rõ ràng. Bên cạnh đó, NV còn 

được tham gia vào các khóa đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ, 

được khen thưởng và công nhận kịp thời từ nhà trường và các cấp có thẩm quyền. 

Tiêu chí 7.1. Việc quy hoạch đội ngũ nhân viên (làm việc tại thư viện, phòng thí 

nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ) được thực hiện, đáp ứng 

nhu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng. 

1. Mô tả hiện trạng 

Nhằm đáp ứng tốt nhu cầu ĐT, NCKH và PVCĐ và đảm bảo sử dụng nguồn CB 

lâu dài và bố trí bổ nhiệm sử dụng CB đạt chuẩn theo quy định, đúng chuyên môn nghiệp 

vụ, Trường đã có kế hoạch quy hoạch đội ngũ NV. Trong kế hoạch này, Trường xác 
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định cụ thể mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng CB, giúp CB trang bị kiến thức, kỹ năng, phương 

pháp thực hiện nhiệm vụ đáp ứng tiêu chuẩn theo chức danh quy hoạch [H7.07.01.01], 

[H7.07.01.02], [H7.07.01.03], [H7.07.01.04]. Đồng thời, để thu hút được đội ngũ CB 

hỗ trợ có năng lực, Trường đã ban hành chính sách thu hút, tuyển dụng, phát triển đội 

ngũ NV [H7.07.01.05].  

Hiện nay, NV làm việc tại các bộ phận hỗ trợ của Trường đủ về số lượng và đảm 

bảo về chất lượng theo đúng kế hoạch đã đề ra nhằm đáp ứng nhu cầu về ĐT, NCKH và 

các hoạt động PVCĐ [H7.07.01.04]. Bảng sau đây thể hiện số lượng CB hỗ trợ của các 

phòng, ban, trung tâm tại Trường trong 5 năm qua.   

Bảng 7.1.1. Số lượng CB hỗ trợ của các phòng, ban, trung tâm tại Trường 

Stt Đơn vị 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Đoàn thanh niên 2 2 3 2 1 

2 Khoa CNTT 2 2 1 1 1 

3 Khoa Quản trị DL 

Khoa Du Lịch (2019) 

0 1 1 1 1 

4 Khoa GDTC 

Khoa Quốc phòng & An ninh (2018) 

Khoa GDQP - An ninh và Thể chất (2019) 

0 1 1 

12 

 

 

12 

 

 

1 

5 Khoa Công tác xã hội 

Khoa Xã hội học & Công tác xã hội (2019)  

1 1 1  

1 

 

1 

6 Khoa Hóa  

Khoa Hóa học & Môi trường (2019) 

0 1 1  

1 

 

1 

7 Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh 2 2 2 2 2 

8 Khoa Kỹ thuật hạt nhân  

Khoa Vật lý & Kĩ thuật hạt nhân (2019) 

1 2 2  

2 

 

1 

9 Khoa Lịch sử 

Khoa Ngữ văn & Lịch sử (2019) 

0 1 1  

2 

 

1 

10 Khoa Luật học 2 2 2 2 2 

11 Khoa Lý luận chính trị 1 1 1 1 1 

12 Khoa Môi trường và Tài nguyên 1 1 1 0 0 

13 Khoa Ngoại ngữ 3 2 2 2 2 

14 Khoa Ngữ văn & Văn hóa học  

Khoa Ngữ văn & Lịch sử (2019) 

1 1 1  

2 

 

1 

15 Khoa Nông lâm 0 1 1 1 1 

16 Khoa Quốc tế học 1 1 1 1 1 

17 Khoa Sinh học 0 1 1 1 1 

18 Khoa Sư phạm 0 1 1 1 1 

19 Khoa Toán – Tin học 1 1 1 1 1 

20 Khoa Vật lý 

Khoa Vật lý & Kĩ thuật hạt nhân (2019) 

1 1 1  

2 

 

1 
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Stt Đơn vị 2016 2017 2018 2019 2020 

21 Khu Nội trú 11 10 7 7 7 

22 Phòng Cơ sở vật chất 4 7 7 22 19 

23 Phòng Công nghệ thông tin 0 2 1 0 0 

24 Phòng CTSV 

Phòng Chính trị & CTSV (2020) 

7 5 4 4  

4 

25 Phòng Đào tạo thường xuyên 3 3 2 0 0 

26 Phòng Khảo thí – Kiểm định 

Phòng Quản lý chất lượng (2019) 

3 5 4  

3 

 

4 

27 Phòng QLĐT 5 4 3 6 5 

28 Phòng QLĐT SĐH 2 3 3 3 3 

29 Phòng QLKH-HTQT 3 3 2 2 4 

30 Phòng Quản trị 

Phòng CSVC (2019) 

19 20 20 0 0 

31 Phòng Tài chính 9 8 8 6 9 

 Phòng Tạp chí & Truyền thông 0 0 0 0 4 

32 Phòng Thanh tra 2 2 2 2 6 

33 Phòng TC-HC 11 14 11 12 14 

34 Phòng Xây dựng 4 0 0 0 0 

35 Thư viện 24 12 12 13 12 

36 Tổ bảo vệ 9 8 8 13 9 

37 Trung tâm ĐT thực hành 1 0 0 0 0 

38 Trung tâm Tin học  

Trung tâm CNTT & Truyền thông (2018) 

Trung tâm CNTT (2020) 

2 3  

3 

 

6 

 

 

6 

39 Viện Nghiên cứu & Kiểm định 2 0 0 0 0 

40 Viện Ứng dụng NN CNC 

Viện Nghiên cứu & Ứng dụng NN CNC 

(2017) 

3  

2 

 

2 

 

4 

 

1 

Tổng số 144 143 137 137 129 

Bảng trên thể hiện rõ số lượng nhân lực tham gia công việc hỗ trợ, phục vụ. Mặc 

dù nhìn chung số lượng cán bộ hỗ trợ giảm do một số CBVC nghỉ hưu, chuyển công tác 

và chấm dứt hợp đồng, cũng như việc nhập một số đơn vị lại cho phù hợp với nhu cầu 

phát triển của từng giai đoạn, nhưng so với chỉ tiêu về phát triển nguồn nhân lực giai 

đoạn 2015-2020 của Trường, công tác quản lý nhân sự đang đi đúng tiến độ đã đề ra. 

Hơn nữa, đội ngũ nhân sự hỗ trợ làm việc tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống 

CNTT, các phòng, ban, trung tâm được phân công công việc rõ ràng theo đúng chức 

năng nhiệm vụ, có trình độ chuyên môn phù hợp, được tập huấn và bồi dưỡng nghiệp 

vụ định kỳ, đã hỗ trợ tích cực cho HV trong quá trình học tập, nghiên cứu, đáp ứng nhu 

cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng  [H7.07.01.06], [H7.07.01.04]. 



100 

 

 

 

Đội ngũ NV Khoa hiện nay có 02 người, 1 nam và 1 nữ.  Các NV Khoa đều có 

trình độ từ ĐH trở lên, năm 2017 và năm 2019, cả hai đã có bằng Thạc sĩ, có đủ năng 

lực và kinh nghiệm, nắm rõ tất cả các quy chế, quy định của Nhà trường [H7.07.01.06], 

[H7.07.01.03]. Ngoài các công tác chuyên môn cụ thể được giao, các NV đều có thể hỗ 

trợ người học và giải đáp các thắc mắc của NH về các vấn đề học vụ. Ngoài ra, Khoa 

còn xây dựng đội ngũ GV kiêm nhiệm các công tác cố vấn học tập để hỗ trợ SV, tư vấn 

về học tập, rèn luyện, NCKH, hướng nghiệp và việc làm cho SV trong suốt quá trình 

học tập tại trường [H7.07.01.07], [H7.07.01.08]. 

Bảng 7.1.2. Thống kê số lượng CB GV hỗ trợ CTSV của  KNN trong 5 năm gần đây  

Năm học Số lượng 

CB 

Số lớp Giới tính ThS Cử nhân 

Nam Nữ   

2015-2016 16 21 4 12 12 4 

2016-2017 12 23 3 9 8 4 

2017-2018 9 18  1 17 15 2 

2018-2019 14 25 3 11 11 3 

2019-2020 15 24 4 11 10 5 

Chất lượng công việc và mức độ đáp ứng của đội ngũ NV được khảo sát, đánh giá 

hàng năm nhằm đảm bảo nhu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng 

[H7.07.01.09], [H7.07.01.10]. 

2. Điểm mạnh 

Công tác quy hoạch đội ngũ GV được Trường và Khoa chú trọng và có văn bản 

quy định rõ ràng. Đội ngũ CB Khoa, thư viện, phòng thực nghiệm, hệ thống CNTT và 

các bộ phận dịch vụ hỗ trợ NH đủ về số lượng và thành thạo nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu 

về đào tạo, NCKH và các hoạt động PVCĐ. 

Đội ngũ CB đã hỗ trợ NH tận tình, giải đáp mọi thắc mắc của NH liên quan đến 

vấn đề học tập và rèn luyện tại Khoa, Trường, giúp NH có thành tích học tập và rèn 

luyện tốt hơn. 

3. Điểm tồn tại 

Tỷ lệ CB hỗ trợ chuyên trách tại Khoa là 2 trên tổng số 1.204  NH là còn mỏng 

nên đôi khi tạo áp lực về khối lượng công việc cần xử lý cho các CB này. 
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4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2020-2021, Khoa NN sẽ tiến hành tuyển dụng thêm CB hỗ trợ chuyên 

trách. 

5. Tự đánh giá: đạt 5/7. 

Tiêu chí 7.2. Các tiêu chí tuyển chọn nhân viên để bổ nhiệm, điều chuyển được 

xác định rõ ràng và phổ biến công khai 

1. Mô tả hiện trạng 

Trong quá trình xây dựng tiêu chí tuyển chọn NV, Khoa và Trường luôn thực hiện 

lấy ý kiến đóng góp bằng nhiều hình thức như góp ý cho hệ thống quy định, quy chế 

hàng năm, trong đó có việc góp ý cho dự thảo đề án vị trí việc làm qua các buổi họp của 

Khoa, từ đó làm cơ sở cho việc xác định rõ ràng các tiêu chí tuyển chọn nhân viên để 

bổ nhiệm, điều chuyển trước khi ban hành quy định tuyển dụng, chuyển ngạch, hợp 

đồng làm việc đối với CB, viên chức của trường ĐHĐL [H7.07.02.01]. Các tiêu chí 

tuyển chọn NV để bổ nhiệm, điều chuyển được thể hiện trong Quyết định về việc ban 

hành quy định tuyển dụng, chuyển ngạch, hợp đồng làm việc đối với CB, viên chức của 

trường ĐHĐL [H7.07.01.05]. Tất cả các tiêu chuẩn và tiêu chí tuyển chọn NV được Nhà 

trường công bố công khai trong thông báo về tuyển dụng nhân sự hàng năm trên website 

Trường [H7.07.02.02].  

Về tiêu chuẩn tuyển chọn, ngoài tiêu chuẩn chung, còn có các tiêu chuẩn cụ thể 

đối với từng chức danh. Các tiêu chuẩn chung được xác định như sau: - Có quốc tịch 

Việt Nam; - đủ 18 tuổi trở lên; - Có đơn đăng ký dự tuyển; - Có lý lịch rõ ràng; - Có văn 

bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với 

vị trí việc làm; - Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ; - Đáp ứng các yêu cầu đặc thù 

nghề nghiệp do Hiệu trưởng quy định cụ thể của từng vị trí việc làm; - Không nhận các 

trường hợp khuyết tật về hình thể, nói ngọng, nói lắp; - Không thuộc đối tượng bị truy 

cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về 

hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục. Các tiêu chuẩn cụ thể đối với chức danh 

nhân viên là: - Có học vị cử nhân trở lên; - Có chứng chỉ tin học và ngoại ngữ đáp ứng 

nhu cầu công tác của từng vị trí việc làm [H7.07.01.04]. 

Để đảm bảo tính chính xác và khách quan, Trường có quy định rõ về trình tự, thủ 

tục tuyển dụng theo mục 4, điều 19, Quyết định 859 về việc ban hành quy định tuyển 

dụng, chuyển ngạch, hợp đồng làm việc đối với CB, viên chức của trường ĐHĐL 

[H7.07.01.05]. Hình thức tuyển dụng đối với NV hiện nay Trường đang áp dụng là: 1- 
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Xét, đánh giá theo hồ sơ về kết quả học tập, các văn bằng, chứng chỉ, chuyên môn, kinh 

nghiệm phù hợp với yêu cầu tuyển dụng; 2 - Phỏng vấn: ứng viên trả lời phỏng vấn trực 

tiếp với Hội đồng tuyển dụng của Trường. Quyết định số 859/QĐ-ĐHĐL - Điều 20 nêu 

rõ: kết quả tuyển dụng được niêm yết công khai tại phòng TCHC [H7.07.01.05]. Khi đã 

trúng tuyển, ứng viên phải trải qua thời gian thử việc theo quy định từ 6 tháng đến một 

năm. Người được tuyển dụng sẽ được miễn thời gian tập sự khi đã có thời gian công tác 

và đóng BHXH bắt buộc trong lĩnh vực được tuyển và đã làm những công việc chuyên 

môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm được tuyển dụng đủ 12 tháng trở lên. 

Quyết định số 859/QĐ-ĐHĐL – Chương III quy định: sau khi hoàn thành thời gian tập 

sự và đạt được các yêu cầu của Nhà trường người tập sự sẽ được phân bổ vào các vị trí 

tương ứng dựa trên hồ sơ đề nghị của đơn vị và phòng TCHC [H7.07.01.05], 

[H7.07.02.03], [H7.07.02.04]. Có 15 ngạch lương NV hiện nay được Trường áp dụng 

[H7.07.02.05]. 

Bảng 7.2.1. Ngạch nhân viên áp dụng tại trường ĐHĐL 

STT Chức danh nghề nghiệp Ngạch lương 

1 Chuyên viên chính 01.002  

2 Chuyên viên 01.003  

3 Nhân viên kỹ thuật 01.005  

4 Nhân viên phục vụ 01.005  

5 Lái xe cơ quan 01.005  

6 Nhân viên bảo vệ 01.005  

7 Kế toán viên 06.031 

8 Y sỹ (hạng IV) V.08.03.07 

9 Thư viện viên V.10.02.06 

10 Nghiên cứu viên V.05.01.03  

11 Kỹ sư V.05.02.07  

12 Kỹ thuật viên V.05.02.08  

13 Giảng viên cao cấp V.07.01.01 

14 Giảng viên chính V.07.01.02  

15 Giảng viên V.07.01.03  

Nhà trường cũng đề ra những quy định rõ ràng về tiêu chuẩn và quy trình xét 

chuyển ngạch giảng viên cho chuyên viên. Theo đó, những cán bộ, viên chức có sức 

khỏe tốt, lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn phù hợp với vị 

trí việc làm gửi hồ sơ xin chuyển ngạch đến phòng TCHC xem xét, kiểm tra. Lãnh đạo 

Khoa đánh giá trình độ chuyên môn, nhận xét về quá trình công tác của viên chức xin 

chuyển ngạch và trình Hiệu trưởng thành lập Hội đồng xét chuyển ngạch. Hội đồng tiến 
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hành kiểm tra, đánh giá cán bộ, viên chức theo tiêu chuẩn xét chuyển ngạch giảng viên, 

trình Hiệu trưởng kết quả đánh giá và thông báo kết quả đánh giá đến cán bộ xin chuyển 

ngạch [H7.07.01.05], [H7.07.02.06].  

2. Điểm mạnh  

Khoa và Trường thực hiện lấy ý kiến đóng góp của CBVC cho hệ thống quy định, 

quy chế về tuyển dụng, chuyển ngạch, hợp đồng làm việc đối với CB, viên chức của 

trường ĐHĐL, làm cơ sở cho việc xác định rõ ràng các tiêu chí tuyển chọn nhân viên 

để bổ nhiệm, điều chuyển trước khi ban hành quy định.  

Tất cả các tiêu chuẩn và tiêu chí tuyển chọn NV được Trường công bố công khai 

trong thông báo về tuyển dụng nhân sự hàng năm và trên website Trường. 

3. Điểm tồn tại 

Mặc dù các thông báo tuyển dụng được công khai, số lượng ứng viên nộp hồ sơ 

ứng tuyển đáp ứng các quy định và tiêu chí tuyển dụng vẫn còn hạn chế.  

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2020-2021, Trường sẽ tăng cường các kênh thông tin khác nhau để 

các ứng viên có thể được tiếp cận nhiều hơn. 

5. Tự đánh giá: đạt  5/7. 

Tiêu chí 7.3. Năng lực của đội ngũ nhân viên được xác định và được đánh giá 

1. Mô tả hiện trạng 

Năng lực của đội ngũ NV được xác định rõ ràng trong Đề án vị trí việc làm của 

Khoa. Cụ thể: Có trình độ cử nhân/thạc sĩ; Có kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính, 

phân loại và lưu trữ văn bản; Nắm vững các quy định về học vụ và công tác sinh viên; 

Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ trong thực hiện các 

nhiệm vụ; Có kỹ năng giao tiếp và kỹ năng tổ chức sắp xếp công việc một cách khoa 

học [H7.07.01.03].  

Các CB hỗ trợ của Khoa và các đơn vị đều được đánh giá phân loại hàng năm 

nhằm làm rõ ưu điểm, khuyết điểm về tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Việc đánh 

giá năng lực NV được thực hiện dưới nhiều cấp và theo đúng quy trình: từ NV tự đánh 

giá, đồng nghiệp đánh giá qua cuộc họp tổng kết năm học và bỏ phiếu bầu chọn danh 

hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua. Trưởng các đơn vị dựa vào các kết quả trên để 

đánh giá xếp loại lao động và cuối cùng là phần đánh giá của Hội đồng thi đua khen 
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thưởng cấp trường. Căn cứ vào kết luận của Hội đồng đánh giá mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ công tác năm học của Cán bộ viên chức (CBVC), Hiệu trưởng ban hành Thông 

báo kết quả đánh giá, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của CB-NV trong năm học, làm cơ 

sở để xếp loại CBVC tính hưởng phần trăm thu nhập tăng thêm từ lương hàng tháng của 

CBVC, xét danh hiệu thi đua và khen thưởng [H7.07.03.01], [H7.07.03.02],  

[H7.07.03.03]. 

Ngoài hệ thống đánh giá năng lực NV theo quy trình của Nhà trường, năng lực đội 

ngũ NV còn được đánh giá bởi NH hàng năm do phòng QLCL tổ chức khảo sát độc lập.  

Kết quả khảo sát cho thấy đa số NH đánh giá cao và hài lòng về chất lượng dịch vụ, 

phục vụ hỗ trợ tại Trường và Khoa. Đây là một tín hiệu đáng mừng vì NV hành chính, 

giáo vụ, đoàn, hội, câu lạc bộ tại Khoa đã tiếp nhận và giải quyết nhanh chóng thắc mắc 

một cách thỏa đáng với NH về các thông tin liên quan: học tập, thủ tục hành chính, hỗ 

trợ trong các hoạt động SV [H7.07.01.10], [H7.07.01.09].   

2. Điểm mạnh 

Trường và Khoa có quy trình, phương pháp, công cụ xác định và đánh giá năng 

lực đội ngũ NV với các tiêu chí rõ ràng, minh bạch. Hoạt động đánh giá và phân loại 

đội NV hỗ trợ của Khoa đảm bảo chính xác, công bằng, công khai và phù hợp với quy 

định của Trường.  

Phần lớn CB NV thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ, tác phong chuyên nghiệp, 

nhanh chóng, tận tình giải đáp thắc mắc, hướng dẫn NH khi làm thủ tục, có thái độ tôn 

trọng, ứng xử đúng mực với NH. 

3. Điểm tồn tại 

Các cuộc khảo sát NH về năng lực và thái độ của các bộ phận hành chính sự nghiệp 

trong Trường chưa phản ánh rõ mức độ hài lòng và đóng góp đề xuất của NH từng Khoa.  

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2020-2021, phòng QLCL của Trường sẽ triển khai việc đánh giá của 

sinh viên đối với năng lực và thái độ của các bộ phận hành chính sự nghiệp trong Trường 

đến từng Khoa chuyên môn, đảm bảo kết quả đánh giá cụ thể, chi tiết và nhận được 

những ý kiến đóng góp thiết thực, làm cơ sở để Khoa tổ chức hoạt động, bố trí sắp xếp 

đội ngũ phù hợp với thực tiễn công việc được giao, kịp thời bổ sung các điều kiện cần 

thiết phục vụ người học,  nâng cao hiệu quả công tác quản lý các mặt hoạt động của 

Khoa và của Trường. 

5. Tự đánh giá: đạt 5/7. 
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Tiêu chí 7.4. Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của nhân 

viên được xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó 

1. Mô tả hiện trạng 

Đào tạo và phát triển nhân lực là các hoạt động để duy trì và nâng cao chất lượng 

đội ngũ GV, CBNV của Trường là nhân tố quan trọng đảm bảo thực hiện tốt công tác 

đào tạo và các hoạt động của mình. Trường đã ban hành nhiều kế hoạch phát triển nhân 

sự như: Kế hoạch hành động triển khai chiến lược phát triển nhân sự Trường Đại học 

Đà Lạt đã xác định tầm nhìn chiến lược đến năm 2020 và đến năm 2030 [H7.07.04.01]; 

xác định các giải pháp chiến lược đối với cán bộ giảng dạy và đối với cán bộ nghiệp vụ 

và quản lý; xây dựng kế hoạch triển khai có mốc thời gian cụ thể và giao nhiệm vụ rõ 

ràng, cụ thể cho từng đơn vị; giao cho phòng TCHC và phòng Tài chính phối hợp với 

các đơn vị có liên quan triển khai Kế hoạch hành động và lập kế hoạch chi tiết cho các 

mục chi liên quan đến việc triển khai công tác phát triển nhân lực [H7.07.01.02]. Hàng 

năm, Trường xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ, giảng viên, nhân 

viên dựa trên yêu cầu phát triển của Trường hoặc theo nhu cầu đào tạo của đơn vị 

[H7.07.04.02], [H7.07.04.03]  

Kinh phí và các hình thức hỗ trợ đi học, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn phát 

triển đội ngũ CBVC được Trường quy định rõ trong Quy chế chi tiêu nội bộ 

[H7.07.04.04]. Cán bộ viên chức được Trường cử đi đào tạo, bồi dưỡng (trong nước 

hoặc nước ngoài) được bố trí nghỉ làm việc để đi học theo lịch của cơ sở ĐT; hỗ trợ tiền 

học phí; trong thời gian được cử đi ĐT, bồi dưỡng CB-NV được hưởng tiền lương và 

các chế độ khác theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của Trường. Bảng dưới 

cho thấy chế độ hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, viên chức trong Trường tham gia học tập, 

bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ như sau: 

Bảng 7.4.1. Chế độ hỗ trợ cho nhân viên tham gia học tập, bồi dưỡng chuyên 

môn, nghiệp vụ 

STT 
Hình thức học 

tập, bồi dưỡng 
Chế độ hỗ trợ 

1 Nghiên cứu sinh Học ngoài Trường: 80.000.000 triệu 

đồng/người/khóa. 

Học trong Trường: hỗ trợ 70% mức học ngoài 

Trường. 

2 Học cao học  Học ngoài trường: 30.000.000 triệu 

đồng/người/khóa. 

Học trong Trường: hỗ trợ 70% mức học ngoài 

Trường. 
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STT 
Hình thức học 

tập, bồi dưỡng 
Chế độ hỗ trợ 

3 Văn bằng 2 Học ngoài Trường: 20.000.000 đồng đến 

30.000.000 đồng. 

Học trong Trường: hỗ trợ 70% mức học ngoài 

Trường. 

4 Bồi dưỡng chuyên 

môn ở các lớp ngắn 

hạn (1-15 ngày) 

Hỗ trợ thêm tiền đi lại, tiền trọ 

Thanh toán tiền học phí và tài liệu học. 

5 Bồi dưỡng chuyên 

môn ở các lớp dài 

ngày (trên 15 ngày) 

Thanh toán tiền đi lại theo chế độ hiện hành 

của Nhà nước. 

Thanh toán tiền trọ. 

Thanh toán tiền học phí và tài liệu học. 

6 Đi dự hội thảo Thanh toán tiền xe, lưu trú và tiền trọ như đi 

công tác, thanh toán phí hội thảo không quá 

500.000đ/1 người. 

Hiện nay, Trường đang triển khai các hình thức đào tạo nhân viên như: 

- Đào tạo tại chỗ: về nội quy, chính sách, lề lối làm việc, sứ mạng, tầm nhìn, giá 

trị văn hóa, triết lý giáo dục của ĐHĐL.  

- Đào tạo nội bộ: thông qua các buổi hội thảo, tập huấn tại Trường như: tập huấn 

đánh giá CTĐT, rà soát, xây dựng CTĐT theo CĐR CDIO, sử dụng cổng thông tin điện 

tử, các kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý, kỹ năng viết tin, và viết bài đăng website 

[H7.07.04.05], [H7.07.04.06], [H7.07.04.07]. 

- Tự đào tạo chuyên sâu: do cá nhân NV có nhu cầu theo học các lớp đào tạo 

chuyên môn đặc thù hoặc sau đại học và nộp chứng chỉ, chứng nhận về Trường sau mỗi 

khóa đào tạo [H7.07.04.08]. Chuyên viên hỗ trợ tại thư viện, các phòng ban,…hàng năm 

còn được Trường cử đi tham gia các đợt tập huấn, hội thảo liên quan đến chức năng, 

nhiệm vụ của mình [H7.07.04.9] 

Bên cạnh đó, Trường còn quan tâm đến công tác bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà 

nước, lý luận chính trị, kiến thức pháp luật, các kỹ năng làm việc cho chuyên viên phòng 

ban, khoa, thư viện,…như tổ chức cho chuyên viên tham gia các lớp học chứng chỉ 

Chuyên viên, Chuyên viên chính [H7.07.04.10]. Ngoài ra, Trường tạo điều kiện cho một 

số chuyên viên được tham gia đào tạo Giáo dục quốc phòng và an ninh để chuẩn bị nhân 

sự cho Trung tâm Quốc phòng – An ninh trong giai đoạn tới [H7.07.04.11]. 

Các chuyên viên của Khoa đã được cử tham gia các lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên 

viên khóa 80 (năm 2020) và khóa 81 (năm 2021) và được chứng nhận đã hoàn thành 
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chương trình Bồi dưỡng ngạch chuyên viên tại trường Chính trị Lâm Đồng. 

[H7.07.04.12]. Ngoài ra, một chuyên viên đã được tham gia tập huấn Smart-Lab 

Nobotel, sử dụng phòng Inno-Smart Lab [H7.07.04.13], [H7.07.04.14]. Hàng năm, 

Phòng QLCL cũng tiến hành khảo sát CB-GV-CV về môi trường làm việc trong đó có 

nội dung khảo sát ý kiến của CB-GV-CV về cơ hội đào tạo và thăng tiến tại Trường Đại 

học Đà Lạt. [H7.07.04.15], [H7.07.04.16]. 

2. Điểm mạnh 

Hàng năm, Trường xác định nhu cầu về ĐT và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ 

của NV. 

Xây dựng các chính sách hỗ trợ, khuyến khích CBVC khi tham gia học tập, bồi 

dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ rõ ràng. 

Trường triển khai các hình thức đào tạo CBVC đa dạng, phong phú phù hợp với 

yêu cầu của công việc và nhu cầu về đào tạo, phát triển chuyên môn của CBVC. 

3. Điểm tồn tại 

Một số chuyên viên làm công tác hỗ trợ do hoàn cảnh và một số lý do khác còn 

chưa tích cực tham gia học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ 2021-2022, Khoa phối hợp với Trường tiếp tục khuyến khích và tạo điều kiện 

để CBVC hỗ trợ có thể tham gia các khóa tập huấn, học tập nâng cao trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ đồng thời thay đổi cách thức tổ chức để đạt được hiệu quả cao nhất. 

5. Tự đánh giá: đạt 5/7. 

Tiêu chí 7.5. Việc quản trị theo kết quả công việc của nhân viên (gồm cả khen 

thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, nghiên cứu 

khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng. 

1. Mô tả hiện trạng 

Đội ngũ NV làm việc chất lượng, hiệu quả có tác động tích cực đến chất lượng đào 

tạo và sự phát triển của Khoa và của Trường. Trường và Khoa đã thực hiện quản trị theo 

kết quả công việc của NV một cách khoa học từ cơ cấu quản lý, triển khai thực hiện, ĐT 

bồi dưỡng đến ghi nhận kết quả và khen thưởng kỷ luật, thông qua hệ thống văn bản quy 

định về khối lượng công việc cụ thể đối với NV như bản mô tả công việc [H7.07.01.04], 

H7.07.01.03] và Quy định về đánh giá, xếp loại CB, viên chức Trường ĐHĐL 

[H7.07.03.01]. Kết quả việc thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ CB hỗ trợ được đánh giá 
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theo từng tiêu chí cụ thể như: Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tiến độ 

và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao (chất lượng, hiệu quả, thời gian hoàn thành); 

Ý thức tổ chức, kỷ luật, chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; Đạo đức, lối 

sống, tác phong, lề lối làm việc, tính trung thực, tinh thần phối hợp trong công tác; Tinh 

thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; Tích cực tham gia các phong 

trào thi đua, văn nghệ, thể thao, các cuộc vận động của chính quyền và đoàn thể phát 

động. Từ năm 2012, Trường đã quy định rõ thang điểm đánh giá, xếp loại đối với từng 

cá nhân, theo đó, các cá nhân đạt 85-100 điểm xếp loại A, 69-84 điểm xếp loại B, 53-68 

điểm loại C, dưới 53 điểm là loại D tại Quyết định Số 56/QĐ-ĐHĐL-TCCB ngày 

03/2/2012, chương II, điều 4,5 [H7.07.03.01] và trong Phiếu đánh giá CB-VC 

[H7.07.05.01]. Quy định này được áp dụng từ ngày ra quyết định đến năm 2017. Kể từ 

năm học 2017-2018 đến nay, Trường đề ra thông báo cụ thể về tiêu chí, trình tự, thủ tục 

xếp loại chất lượng VC và NLĐ theo các mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ, Hoàn thành nhiệm vụ, Không hoàn thành nhiệm vụ [H7.07.05.02].  

Cuối năm học, phòng TCHC thông báo yêu cầu lãnh đạo các đơn vị tổ chức đánh 

giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của CB-GV-NV thuộc phạm vi quản lý. Việc theo dõi, 

giám sát và đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ NV được thực hiện nghiêm túc 

thông qua kết quả đánh giá của trưởng các đơn vị, báo cáo kết quả tham gia các hoạt 

động, thực hiện nội quy trong năm học [H7.07.05.03], [H7.07.03.03].  

Cũng thông qua buổi họp này BCN KNN chia sẻ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng 

của NV trong Khoa để có biện pháp hỗ trợ, phản hồi kịp thời [H7.07.05.03]. Hội đồng 

thi đua khen thưởng của Trường tổ chức họp để xem xét kết quả đánh giá của các đơn 

vị, đồng thời đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác năm học của CB-NV. Căn 

cứ vào kết luận của Hội đồng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác năm học 

của Trường, Hiệu trưởng ban hành văn bản công nhận kết quả đánh giá mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ của CB-NV trong năm học. [H7.07.05.02], [H7.07.03.03]. Những CB 

hỗ trợ hoàn thành công việc được nhận những danh hiệu xứng đáng: Lao động tiên tiến, 

chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, Giấy khen của Hiệu trưởng. 

Phòng TC-HC còn tổ chức lấy ý kiến của CB-NV trong Trường về việc đóng góp 

cho các quy chế, quy định mà Trường đã ban hành [H7.07.05.04]. Điều đó giúp Trường 

có đầy đủ thông tin khách quan trong việc xây dựng các quy chế, quy định, giúp Nhà 

trường quản trị kết quả công việc của đội ngũ NV một cách hiệu quả. Vì vậy, 100% NV 

hài lòng về việc quản trị theo kết quả công việc đặc biệt là việc thi đua khen thưởng và 

công nhận của Trường. Tính đến thời điểm này, chưa có trường hợp nào khiếu nại về 

kết quả đánh giá hoặc xét thi đua khen thưởng. 
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2. Điểm mạnh 

Khoa có sự phân công công việc cụ thể, rõ ràng cho đội ngũ NV, có cơ chế giám 

sát hiệu quả thực hiện công việc chặt chẽ và Trường có chính sách khen thưởng kịp thời 

và minh bạch. 

NV được tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến cho các quy chế, quy định. 

NV hài lòng về việc quản trị theo kết quả công việc của Trường. 

3. Điểm tồn tại 

Do chỉ tiêu khen thưởng, danh hiệu thi đua hàng năm còn hạn chế, nên số lượng 

NV hỗ trợ đạt các danh hiệu thi đua còn ít, các hình thức khen thưởng cho đối tượng 

này chưa được đa dạng.  

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2020 – 2021, Trường sẽ điều chỉnh chính sách động viên, khen thưởng 

cho những NV đạt thành tích cao trong việc hỗ trợ công tác ĐT, NCKH và PVCĐ bằng 

cách tăng chỉ tiêu khen thưởng cho các đối tượng này và có các hình thức khen thưởng 

đa dạng hơn. 

5. Tự đánh giá: đạt 5/7. 

Kết luận về Tiêu chuẩn 7: 

 Đội ngũ CB Khoa, thư viện, phòng thực nghiệm, hệ thống CNTT và các bộ phận 

dịch vụ hỗ trợ NH đủ về số lượng và thành thạo nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu thực hiện 

CTĐT. Đội ngũ CB đã hỗ trợ NH tận tình, giải đáp mọi thắc mắc của NH liên quan đến 

vấn đề học tập và rèn luyện tại Khoa, Trường, giúp NH có thành tích học tập tốt hơn. 

Nhà trường có quy định cụ thể về các tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm NV và các 

tiêu chí này được phổ biến công khai đến toàn thể CB-GV-NV. 

Nhà trường có quy trình, công cụ xác nhận và đánh giá năng lực đội ngũ NV với 

các tiêu chí rõ ràng, minh bạch. Hoạt động đánh giá và phân loại đội NV hỗ trợ của 

Khoa đảm bảo chính xác, công bằng, công khai và phù hợp với quy định của Trường. 

Nhu cầu về ĐT và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của NV được xác định và có 

các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó. 

Khoa có sự phân công công việc cụ thể, rõ ràng cho đội ngũ NV hỗ trợ, có cơ chế 

giám sát hiệu quả thực hiện công việc chặt chẽ và Nhà trường có chính sách khen thưởng 

kịp thời và minh bạch. NV được tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến cho các quy chế, 

quy định. NV hài lòng về việc quản trị theo kết quả công việc của Nhà trường. 
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Mặc dù các thông báo tuyển dụng được công khai, tuy nhiên, số lượng ứng viên 

nộp hồ sơ ứng tuyển đáp ứng các quy định và tiêu chí tuyển dụng vẫn còn hạn chế. 

Số lượng CB-NV tham gia một số khóa ĐT, bồi dưỡng chưa đồng và chưa vận 

dụng được kết quả học tập vào thực tế công việc. 

Do chỉ tiêu khen thưởng, danh hiệu thi đua hàng năm còn hạn chế, nên số lượng 

NV hỗ trợ đạt các danh hiệu thi đua còn ít, các hình thức khen thưởng cho đối tượng 

này chưa được đa dạng. 

Hội đồng tự đánh giá chất lượng CTĐT ngành NNA đánh giá 5 tiêu chí đều đạt, 

với số điểm là 5/7. 

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

Mở đầu 

Chất lượng đào tạo của NH là yếu tố đóng vai trò tác động trực tiếp đến sự phát 

triển của Trường nói chung và một CTĐT cụ thể nói riêng. Nhận thức được tầm quan 

trọng của NH trong quá trình đào tạo, Trường và Khoa đã tiến hành xây dựng chính sách 

tuyển sinh rõ ràng, tiêu chí và phương thức tuyển sinh công khai và có sự đổi mới 

phương án cho phù hợp với xu thế. Trường và Khoa có hệ thống giám sát sự tiến bộ 

trong học tập và rèn luyện, KQHT và khối lượng học tập của NH một cách phù hợp. 

Đồng thời, Trường và Khoa đã xây dựng kế hoạch và thực hiện các hoạt động tư vấn 

học tập, hoạt động hỗ trợ NH với các hình thức đa dạng, tạo môi trường tâm lý, xã hội 

và cảnh quan thuận lợi cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu và sự thoải mái cho cá nhân 

NH. Bên cạnh đó Trường đã thực hiện tốt quá trình dân chủ hóa trong giáo dục: NH 

tham gia vào tất cả các khâu trong tiến trình ĐT, trong quá trình học tập tại trường và 

trong các hoạt động hỗ trợ NH. Sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, KQHT, khối lượng 

học tập của NH được giám sát, kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ NH cải thiện việc học tập và khả 

năng tìm việc làm nhanh chóng sau khi tốt nghiệp.  

Tiêu chí 8.1. Chính sách tuyển sinh được xác định rõ ràng, được công bố công khai 

và được cập nhật.  

1. Mô tả hiện trạng 

Nhận thấy công tác tuyển sinh là công tác quan trọng đối với sự tồn tại và phát 

triển của Nhà trường, trong chiến lược phát triển của mình, Trường đã đưa ra các mục 

tiêu, kế hoạch tuyển sinh cho từng giai đoạn phát triển [H8.08.01.01]. Với mỗi ngành 

đào tạo, Trường đã xây dựng các đề án, thông báo, kế hoạch tuyển sinh, chính sách tuyển 

sinh bằng các hình thức truyền thông khác nhau [H8.08.01.02] một cách rõ ràng đầy đủ 

và chi tiết tuân thủ quy định về tuyển sinh của Bộ GDĐT [H8.08.01.03]. Chính sách 

tuyển sinh bao gồm: đối tượng tuyển sinh, loại hình, hình thức, chỉ tiêu tuyển sinh, quy 
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trình xét tuyển, ngành đào tạo của trường được thể hiện trong Đề án tuyển sinh hằng 

năm [H8.08.01.02]. 

Chính sách tuyển sinh của Ngành được công bố công khai trên website tuyển sinh 

của Trường [H8.08.01.04], của KNN [H8.08.01.05] và trong cuốn Thông tin tuyển sinh 

đại học hệ chính quy hàng năm [H8.08.01.02], Cẩm nang tuyển sinh hàng năm của báo 

Thanh niên [H8.08.01.02]. Đồng thời, chính sách tuyển sinh được phổ biến trực tiếp cho 

học sinh các Trường THPT trong các buổi tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT trên 

địa bàn Đà Lạt và trong tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh lân cận [H8.08.01.06], hay trong 

chương trình “Một ngày làm SV tại Trường Đại học Đà Lạt” [H8.08.01.06]. Ngoài ra, 

Trường cũng đã đẩy mạnh công tác truyền thông tư vấn tuyển sinh qua nhiều hình thức 

khác như tham gia chuỗi tư vấn tuyển sinh của Báo thanh niên [H8.08.01.02, tư vấn trực 

tuyến trên facebook [H8.08.01.02].  

Phương thức xét tuyển: Năm 2018 trở về trước, Trường xét tuyển dựa trên kết quả 

điểm thi THPT Quốc gia và xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Năm 2019, Trường đổi mới phương thức xét tuyển, cụ thể sử dụng điểm thi THPT Quốc 

gia, xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sử dụng kết quả điểm 

thi lớp 12 (học bạ) [H8.08.01.02]. Năm 2020, ngoài các phương thức xét tuyển như năm 

2019 Trường bổ sung thêm 01 phương thức xét tuyển dựa vào kết quả đánh giá năng lực 

của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và sẽ sử dụng các phương thức này cho 

các năm tiếp theo [H8.08.01.02]. Các điều kiện tuyển sinh theo hình thức này bao gồm: 

- Các ngành sư phạm: đạt từ 800 điểm trở lên theo thang điểm 1200, quy đổi 

theo thang điểm 30 đạt từ 20 điểm trở lên. 

- Các ngành ngoài sư phạm: đạt từ 600 điểm trở lên theo thang điểm 1200, quy 

đổi theo thang điểm 30 đạt từ 15 điểm trở lên. 

Căn cứ dữ liệu báo cáo của Phòng QLĐT, Trường tổ chức các cuộc họp để phân 

tích kết quả thí sinh đăng ký, lấy ý kiến các đơn vị, cá nhân liên quan, xem xét dự báo 

nhu cầu nguồn nhân lực năm tới (phù hợp với tầm nhìn, sứ mạng của cơ sở giáo dục, 

chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương) [H8.08.01.07] để xây dựng điểm 

chuẩn cho các ngành đào tạo trong trường [H8.08.01.09].  

Ngành Ngôn ngữ Anh (có mã ngành 7220201), sử dụng 03 tổ hợp môn xét tuyển 

bao. gồm: D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh), D72 (Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh), 

D96 (Toán, Tiếng Anh, Khoa học xã hội); Nhà Trường còn quan tâm đến khả năng 

Tiếng Anh của người học để đáp ứng tốt chuẩn đầu ra của CTĐT. 

Trong đó, điểm trúng tuyển trung bình được tính bằng tổng số điểm của từng sinh 

viên/ tổng số sinh viên theo từng năm học. Phương thức khác bao gồm thí sinh trúng 
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tuyển phương án xét tuyển thẳng, sinh viên người nước ngoài, dự bị đại học hoặc dựa 

vào điểm đánh giá năng lực của các trường Đại học Quốc gia TP.HCM. 

 

Hình 8.1.1. Biểu đồ hiển thị điểm trúng tuyển, trung bình trúng tuyển sử dụng phương 

thức Học bạ và điểm thi THPT Quốc gia ngành Ngôn ngữ Anh từ năm 2015 đến 

2020 

Quá trình nhận hồ sơ xét tuyển được điều chỉnh cải tiến sao cho thuận tiện nhất 

cho thí sinh như: nộp hồ sơ, xét tuyển trực tiếp, tư vấn trực tiếp, … Sau mỗi kỳ tuyển 

sinh, dựa trên các kết quả tổng kết về công tác tuyển sinh, số lượng thí sinh nhập học, 

Nhà trường sẽ tổ chức họp phân tích, nhận định tình hình tuyển sinh của Nhà trường 

[H8.08.01.07] và trên cơ sở đó phân tích xu hướng, cơ hội và thách thức để tìm ra những 

điểm đạt và chưa đạt theo mục tiêu đã đề ra, rút kinh nghiệm để cải tiến các tiêu chí 

tuyển, vùng tuyển, công tác truyền thông tại những tỉnh, huyện có thí sinh có nguyện 

vọng vào Trường nhiều nhất, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch tuyển sinh cho năm tiếp 

theo đạt kết quả tuyển sinh cao nhất [H8.08.01.06]. Đồng thời Trường cũng đã khảo sát 

sinh viên năm nhất về công tác tuyển sinh nhằm rút kinh nghiệm cho các năm tiếp theo 

[H8.08.01.08]. 

Trường cũng đã từng bước thay đổi cách thức truyền thông trong tuyển sinh. Bên 

cạnh các phương thức truyền thống, Trường Đại học Đà Lạt đã bổ sung nhiều phương 

thức tiếp cận với thí sinh thông qua mạng xã hội và các công cụ trực tuyến. Cụ thể: i) 

Triển khai quản lý và tư vấn thí sinh, phụ huynh trên các trang mạng xã hội (số điện 

thoại hotline và email); ii) Xây dựng các video clip nhằm quảng bá thương hiệu của 

Trường (bao gồm công tác quảng bá tuyển sinh); iii) Tư vấn tuyển sinh online trên 

facebook.  
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Ngoài cổng thông tin điện tử được cập nhật liên tục, Trường còn mở rộng phạm vi 

truyền thông trực tiếp đến các tỉnh lân cận: Ninh Thuận, Bình Phước, ĐakNông, Gia 

Lai, và các huyện trong tỉnh Lâm Đồng [H8.08.01.06].  

Các chính sách tuyển sinh được Trường xây dựng theo đúng các quy định hiện 

hành của Bộ GDĐT, dựa trên sự góp ý của các bên liên quan [H8.08.01.07], phân tích 

tình hình tuyển sinh, nhập học của năm trước và tình hình tuyển sinh chung của mỗi 

năm từ đó dự báo nhu cầu nguồn nhân lực cần tuyển. Hàng năm, Trường đã dựa vào dự 

báo nhu cầu về nhân lực của từng ngành nghề để có chính sách tuyển sinh cho phù hợp. 

Đồng thời, Trường đã tổ chức hội thảo và giao lưu với các Doanh nghiệp để lắng nghe 

ý kiến đóng góp về CTĐT, về kỹ năng các SV cần có, nhu cầu nguồn nhân lực tại các 

Doanh nghiệp hiện nay [H8.08.01.10]. 

 

Hình 8.1.2. Biểu đồ tổng thí sinh trúng tuyển theo từng tổ hợp môn xét tuyển sử dụng 

phương thức Học bạ và điểm thi THPT Quốc gia ngành NNA từ 2015 đến 2020 

2. Điểm mạnh 

Các quy định và chính sách tuyển sinh được xây dựng rõ ràng và cập nhật hàng 

năm, được công bố công khai bằng nhiều hình thức và trên nhiều phương tiện truyền 

thông khác nhau giúp NH đạt kết quả cao nhất. 

3. Điểm tồn tại  

Chưa tận dụng hiệu quả được việc quảng bá thương hiệu giáo dục, E-marketing, 

tìm thông tin thí sinh, dịch vụ tư vấn tuyển sinh trực tuyến,… 
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4. Kế hoạch hành động 

Từ năm 2021 trở đi, ngoài việc quảng bá các thông tin theo các phương thức truyền 

thống, Trường cần chú trọng việc quảng bá thương hiệu giáo dục, E-marketing trên 

nhiều phương tiện, hình thức khác nhau, phát triển các công cụ tìm thông tin thí sinh 

thuận tiện    hơn, và dịch vụ tư vấn tuyển sinh trực tuyến,… 

5. Tự đánh giá: đạt 5/7. 

Tiêu chí 8.2. Tiêu chí và phương pháp tuyển chọn NH được xác định rõ ràng và 

được đánh giá. 

1. Mô tả hiện trạng 

Chất lượng đầu ra phụ thuộc nhiều vào chất lượng đầu vào được quy định bởi các 

tiêu chí và quá trình tuyển chọn. Vì vậy, đối với mỗi CTĐT, tùy theo phương thức tuyển 

sinh, Nhà trường đưa ra các tiêu chí cụ thể để lựa chọn đầu vào phù hợp [H8.08.01.09]. 

Các tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học của Trường là rõ ràng. Năm 

2020, ngành Ngôn ngữ Anh (có mã ngành 7220201), được Trường tổ chức tuyển theo 4 

phương thức, ứng với mỗi phương thức, các tiêu chí xét tuyển đầu vào có khác nhau về 

phương pháp chọn nhưng phải đảm bảo điều kiện xét tuyển của BGD&ĐT (điểm trúng 

tuyển không nhân hệ số; điểm trúng tuyển của Trường không được thấp hơn điểm sàn) 

[H8.08.01.02].  

Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia 2020. Các tiêu chí tuyển: 

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; Tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2020; Đạt 

điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học do Nhà trường quy định. 

Phương thức 2: Xét tuyển bằng học bạ THPT Đợt 1 gồm các tổ hợp môn như D01 

(Toán, Văn, Tiếng Anh), D72 (Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh), D96 (Toán, 

Tiếng Anh, Khoa học xã hội). Các tiêu chí tuyển: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 

12 hoặc kết quả lớp 11 cộng với học kỳ 1 lớp 12, lấy tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp 

xét tuyển đạt từ mức điểm xét tuyển do Trường quy định. 

Phương thức 3. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2020 của Đại 

học Quốc gia TP.HCM. Các tiêu chí tuyển: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; Tham 

dự kỳ thi đánh giá năng lực 2020 do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức và có kết quả 

đạt từ mức điểm xét tuyển do Trường quy định.  

Phương thức 4. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh đại 

học, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên của Bộ GDĐT. 

http://ketnoigiaoduc.vn/tu-van-tuyen-sinh.html
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Các tiêu chí lựa chọn NH đều được đăng tải trên trang thông tin điện tử 

www.dlu.edu.vn và cuốn Thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021 

[H8.08.01.02]. 

Nhằm đảm bảo tuyển đúng và đủ chỉ tiêu tuyển sinh đề ra, tuyển được người học 

có chất lượng, phù hợp với ngành Đào tạo, hàng năm Trường không ngừng rà soát, đánh 

giá và cải tiến các tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học [H8.08.01.09]. Sau 

mỗi kỳ tuyển sinh, dựa trên kết quả tổng kết về công tác tuyển sinh, số lượng thí sinh 

nhập học, Hội đồng tuyển sinh sẽ tổ chức họp phân tích, nhận định tình hình tuyển sinh 

của Nhà trường và cả nước, phân tích xu hướng, cơ  hội và thách thức để tìm ra những 

điểm đạt và chưa đạt theo mục tiêu đã đề ra, rút kinh nghiệm để cải tiến các tiêu chí 

tuyển, phương thức tuyển, vùng tuyển, công tác truyền thông cho phù hợp,… 

[H8.08.01.07]. Trên cơ sở này  Trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh cho khóa mới 

hoàn chỉnh hơn, nhằm đạt kết quả tuyển sinh cao nhất, đúng và đủ chỉ tiêu tuyển sinh, 

kịp thời đáp ứng nguyện vọng của phụ huynh và thí sinh, nhằm từng bước tạo điều kiện 

thuận lợi nhất cho thí sinh có cơ hội vào Trường.  

Để giám sát công tác tuyển sinh và nhập học hệ chính quy, căn cứ Quy chế tuyển 

sinh của Bộ GDĐT, Trường xây dựng quy trình, hướng dẫn nhận hồ sơ xét tuyển và quy 

trình xét tuyển theo các phương thức xét tuyển [H8.08.01.09]. Hội đồng xét tuyển và 

Hội đồng tuyển sinh được thành lập [H8.08.02.01] chịu trách nhiệm về công tác xét 

tuyển và tuyển sinh và nhập học của Trường.   

Hằng năm, vào tháng 12, sau khi công tác tuyển sinh chấm dứt, nhà trường thực 

hiện thống kê kết quả tuyển sinh và phân tích số lượng nhập học qua các năm trên cơ sở 

họp Hội đồng tuyển sinh để tổng hợp công tác đã triển khai, phân tích mặt mạnh và mặt 

tồn tại, các tiêu chí và phương pháp tuyển chọn. Bên cạnh đó, Nhà trường đã khảo sát 

lấy ý kiến của các tân sinh viên về tiêu chí và phương pháp tuyển chọn đầu vào nhằm 

cải thiện và có kế hoạch tuyển SV cho năm sau được tốt hơn, tuyển được người học có 

chất lượng cao hơn [H8.08.01.08].  

Với chính sách tuyển sinh của mình, Trường đã đạt được kết quả tuyển sinh và chỉ 

tiêu đề ra của ngành NNA trong bối cảnh khó khăn chung trong công tác tuyển sinh của 

hệ thống các trường công lập địa phương và các trường ngoài công lập. 

Trong những năm gần đây việc nhiều trường đại học được mở, cạnh tranh tuyển 

sinh giữa các trường càng cao, đặc biệt mỗi ngành lại có nhiều phương thức xét tuyển 

khác nhau như học bạ, xét điểm đánh giá năng lực, điểm thi THPT,… hiện tượng thí 

sinh trúng tuyển nhưng không nhập học diễn ra ở tất cả các phương thức xét tuyển do 

vậy ảnh hướng rất nhiều đến công tác tuyển sinh, cụ thể không thể xác định chính xác 
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số thí sinh nhập học dựa vào danh sách thí sinh trúng tuyển. Cụ thể số liệu sau thể hiện 

việc nhập học của thí sinh sau khi nhà trường công bố trúng tuyển ngành này.  

Bảng 8.2.1. Kết quả thí sinh nhập học so với chỉ tiêu và thí sinh trúng tuyển ngành 

Ngôn ngữ Anh giai đoạn 2015 - 2020 

Năm 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Chỉ tiêu 280 200 220 200 200 260 

Thí sinh trúng tuyển 300 403 455 399 575 547 

Thí sinh nhập học 293 226 317 289 324 291 

 

Hình 8.2.1. Kết quả thí sinh nhập học so với chỉ tiêu và thí sinh trúng tuyển ngành 

Ngôn ngữ Anh giai đoạn 2015 - 2020 

Kết quả thí sinh nhập học của Ngành cũng đã làm tăng số lượng thí sinh nhập học 

toàn trường hệ chính quy, cụ thể số liệu thí sinh nhập học từ năm 2016 đến năm 2020 

thể hiện qua bảng và biểu đồ sau. 

Bảng 8.2.2. Bảng số lượng thí sinh nhập học toàn trường hệ chính quy từ năm 2015 

đến năm 2020. 

Năm 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Thí sinh nhập học 3275 2065 2501 2142 2477 2738 

Chỉ tiêu được cấp 3050 2750 2690 2690 2690 2820 

Tỷ lệ phần trăm 107.4% 75.1% 93.0% 79.6% 92.1% 97.1% 
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Hình 8.2.2. Số lượng thí sinh nhập học toàn trường hệ chính quy từ 2015 - 2020 

Cùng với phương pháp tuyển chọn người học được xác định rõ ràng, cụ thể thông 

qua sự đa dạng các phương thức xét tuyển, từ năm 2018 sau mỗi đợt tuyển sinh, Trường 

tiến hành khảo sát tân sinh viên khi tham gia nhập học [H8.08.01.08], đồng thời rà soát, 

kiểm tra, đánh giá và tổng kết các hoạt động trong công tác tuyển sinh, đánh giá lại các 

tiêu chí và phương án tuyển chọn người học sao cho phù hợp với đặc thù ngành, với xu 

thế phát triển chung của Khoa và Trường [H8.08.01.07]. 

2. Điểm mạnh 

Tùy theo phương thức tuyển sinh, Trường đã xác định các tiêu chí lựa chọn NH, 

hình thức thi/xét tuyển và phương pháp tuyển chọn cho từng CTĐT một cách rõ ràng. 

Các tiêu chí và phương pháp tuyển chọn NH không ngừng được nhà trường rà soát, đánh 

giá và cải tiến. Vì vậy, chất lượng đầu vào ngành Ngôn ngữ Anh ngày càng tăng. 

3. Điểm tồn tại 

Trường chưa lấy ý kiến các bên liên quan là phụ huynh học sinh khi xây dựng các 

tiêu chí và phương pháp tuyển chọn NH một cách bài bản. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2021-2022, Phòng QLCL và Khoa tổ chức khảo sát thêm ý kiến các 

bên liên quan khác là học sinh THPT và phụ huynh về công tác tuyển sinh trong các đợt 

tư vấn tuyển sinh hàng năm. 

5. Tự đánh giá: đạt 5/7. 
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Tiêu chí 8.3: Có hệ thống giám sát phù hợp về sự tiến bộ trong học tập và rèn 

luyện, kết quả học tập và khối lượng học tập của người học 

1. Mô tả hiện trạng 

Trường ĐHĐL có hệ thống giám sát đồng thời giao cho các phòng chức năng liên 

quan, như: Phòng Chính trị và Công tác SV, phòng Quản lý đào tạo, Phòng QLĐT SĐH, 

các Khoa, TTTT-TV, v.v. tham mưu, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể và triển khai 

tổ chức các hoạt động giám sát về học tập và rèn luyện [H8.08.03.01]. 

Trường đã ban hành hướng dẫn chi tiết thực hiện chương trình tín chỉ hóa để thống 

nhất áp dụng trong đào tạo các ngành học [H8.08.03.02], [H8.08.03.03]. Khối lượng học 

tập được quy định và kiểm soát chặt chẽ cho mỗi học kỳ và toàn bộ khóa học. Để giám 

sát khối lượng học tập của NH, chương trình đào tạo của Khoa cũng thể hiện rõ ràng về 

sự phân bố hợp lý khối lượng học tập của NH qua từng kỳ [H8.08.03.04] nhằm đảm bảo 

tiến độ học tập cho người học. Hàng năm, Phòng QLĐT xây dựng kế hoạch đào tạo 

[H8.08.03.05], đồng thời phối hợp với các Khoa tổ chức xây dựng kế hoạch giảng dạy 

chi tiết và lịch học được bố trí hợp lý từng học kỳ [H8.08.03.06]. Trường cũng tạo điều 

kiện cho SV đăng ký học lại, học cải thiện trong các học kỳ hè trong trường hợp SV học 

chậm tiến độ [H8.08.03.07].  

Trong việc giám sát khối lượng học tập của SV tại Khoa, Khoa NN đã xây dựng 

những quy định cho từng môn học, ngành học cụ thể của Khoa. Quy định về tham gia 

lớp học và cấm kiểm tra đối với sinh viên nghỉ học không có lý do nhiều hơn số buổi 

quy định được áp dụng cho từng môn học, từng ngành học được thể hiện rõ trong đề 

cương học phần của môn học đó [H8.08.03.08]. Ngoài ra giảng viên bộ môn thường 

xuyên liên lạc với lớp trưởng/ Ban cán sự lớp và GVCN/CVHT để thông báo tình hình 

các SV vắng mặt không có lý do từ hai buổi học trở lên để Ban cán sự lớp và GVCN kịp 

thời nhắc nhở, tìm hiểu tình hình cụ thể của SV, trao đổi về tình hình và kết quả học tập 

[H8.08.03.09]. Không chỉ vậy, GV trong quá trình giảng dạy cũng theo dõi, giám sát 

quá trình học tập của SV thông qua việc điểm danh và tham gia các hoạt động học tập 

lấy điểm quá trình của môn học đó [H8.08.03.10]. 

Bên cạnh đó, Trường cũng nắm bắt tiến độ của NH thông qua hệ thống website, 

phần mềm quản lý đào tạo PSC của Trường [H8.08.03.11] và gửi những cảnh báo học 

vụ về cho Khoa và cho giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh cũng như NH để đưa ra những 

cảnh báo hoặc khuyến cáo, tư vấn với SV không hoàn thành kế hoạch học tập đúng hạn 

[H8.08.03.12]. Ngoài ra, SV có thể trực tiếp theo dõi các dữ liệu cần thiết liên quan đến 

quá trình học tập bao gồm kết quả học tập, kết quả rèn luyện thông qua tài khoản cá 

nhân của mình [H8.08.03.13].  
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Ngoài ra, khi nhập học SV sẽ được khoa tư vấn, hỗ trợ về chương trình học tập, 

khối lượng học tập mỗi kỳ, phương pháp học tập đại học,tư vấn đăng ký môn học, đăng 

ký chuyên ngành nhằm giúp SV xác định mục tiêu học đại học và có kế hoạch cho tương 

lai [H8.08.03.14]. Vào đầu mỗi học kỳ, Khoa và GVCN/CVHT sẽ tư vấn cho SV về 

việc lựa chọn các học phần để đảm bảo rằng SV học tập với khối lượng phù hợp, đúng 

tiến độ. Bên cạnh đó các GVCN/CVHT sẽ hỗ trợ, tư vấn cho các SV có nhu cầu học cải 

thiện hoặc chưa qua một học phần nào đó [H8.08.03.15]. Đối với SV có nhu cầu thay 

đổi học phần đã chọn khi hết hạn đăng ký học phần, Trường và Khoa có hệ thống hỗ trợ 

SV có thể thay đổi học phần đã chọn nhằm bảo vệ lợi ích cho SV [H8.08.03.16]. Trong 

thời gian học của một học kỳ, Khoa thường xuyên tổ chức họp khoa để đánh giá tiến độ, 

kế hoạch và tải trọng học tập của SV các khoá, từ đó có các điều chỉnh kịp thời đối với 

các lớp (nếu có) [H8.08.03.17]. Đối với các SV năm cuối để có thể tham gia làm khoá 

luận tốt nghiệp phải đáp ứng được một số yêu cầu của Khoa về các môn học cần thiết 

trước khi làm khoá luận. Trường hợp SV không đáp ứng được phải học cải thiện hoặc 

học bổ sung các học phần để đủ điều kiện tham gia làm khoá luận tốt nghiệp 

[H8.08.03.18]. Với học phần thực tập tốt nghiệp dành cho SV năm cuối của KNN, Khoa 

đã liên hệ, phối hợp với các cơ sở thực tập và Trường đã phê duyệt các kế hoạch thực 

tập nhằm tạo điều kiện cơ hội cho sinh viên có thể trải nghiệm, học tập nghề nghiệp 

trong thời gian thực tập tại các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn và tại các địa phương 

khác. Đối với những sinh viên không thể tự liên hệ được địa điểm thực tập, Khoa đã liên 

hệ và giới thiệu SV đến thực tập tại các địa điểm sẵn có [H8.08.03.19].  

Để quản lý SV và giám sát kết quả rèn luyện của NH, Phòng CT-CTSV hàng năm 

đều xây dựng các kế hoạch về CTSV theo từng học kỳ, từng năm học cụ thể như xây 

dựng kế hoạch tổ chức và hỗ trợ nhập học cho SV [H8.08.03.14], xây dựng kế hoạch 

đánh giá rèn luyện SV từng học kỳ [H8.08.03.20], kế hoạch tổ chức HNSVNC các cấp 

hằng năm [H8.08.03.21], kế hoạch tổ chức “Tuần SHCD” từng học kỳ [H8.08.03.22] và 

Báo cáo tổng kết công tác sinh viên trong Hội nghị CNVC hằng năm [H8.08.03.23]. 

Bên cạnh các hình thức theo dõi, giám sát việc học tập của SV bằng phần mềm quản lý, 

Trường còn tiến hành thu thập ý kiến từ NH, GVCN_CVHT và đội ngũ CB giảng dạy 

bằng các hình thức như định kỳ tổ chức các hội nghị SV nòng cốt các cấp để gặp gỡ đối 

thoại với SV [H8.08.03.21], lịch các buổi tiếp công dân hàng tháng đăng trên trang web 

Trường [H8.08.03.24]. Thông qua các hoạt động này, công tác phục vụ, giám sát NH 

được phản ánh, rà soát, đánh giá và đề nghị cải tiến để nâng cao chất lượng phục vụ, 

hiệu quả giám sát NH.  

Ngoài ra, để thực hiện tốt việc giám sát sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện của 

SV, song song với việc xây dựng phần mềm quản lý điểm, nhà trường cũng thành lập 

và phân công nhiệm vụ đội ngũ GVCN/CVHT chịu trách nhiệm giám sát, tư vấn SV 
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trong các vấn đề liên quan đến học tập và rèn luyện [H8.08.03.25], [H8.08.03.26]. Định 

kỳ GVCN/CVHT sẽ gặp gỡ SV lớp chủ nhiệm để thông báo các nội dung các hoạt động 

của Khoa và Trường cần triển khai đến sinh viên, đồng thời tiếp thu ý kiến từ sinh viên, 

tư vấn, hỗ trợ cho SV các vấn đề liên quan đến học tập và rèn luyện [H8.08.03.15]. Cuối 

mỗi học kỳ, GVCN/CVHT phối hợp cùng Khoa, Trường trong việc tổ chức họp lớp để 

phổ biến các tiêu chí, hướng dẫn đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của SV trong học 

kỳ vừa qua, nhắc nhở, cảnh báo những SV đăng ký thiếu tín chỉ, hoặc điểm tích luỹ môn 

học thấp, chưa đạt. Qua đó, GVCN/CVHT tư vấn và phân tích cho SV để có hướng bổ 

sung, điều chỉnh cho các môn học trong đợt đăng ký học phần kế tiếp. Bên cạnh đó, 

thông qua buổi họp lớp GVCN/CVHT cũng nắm bắt tình hình ăn ở, học tập và cả những 

vấn đề mỗi cá nhân của SV lớp mình gặp phải để cùng giải quyết hoặc phản hồi kịp thời 

cho Khoa [H8.08.03.20], [H8.08.03.15].  

Định kỳ mỗi học kỳ Khoa tiến hành họp SV nòng cốt toàn khoa nhằm ghi nhận 

những khó khăn, vướng mắc của SV trong quá trình học tập tại trường. Mọi thắc mắc 

của SV sẽ được BCN khoa hoặc được GV phụ trách giải đáp trực tiếp. Đối với các yêu 

cầu, thắc mắc vượt thẩm quyền sẽ được gửi lên trường để giải quyết làm sao hài lòng 

SV nhất có thể [H8.08.03.21], [H8.08.03.26]. 

2. Điểm mạnh 

Trường đã có những định hướng và chỉ đạo kịp thời, phù hợp, tạo điều kiện thuận 

lợi trong quá trình triển khai các hoạt động hỗ trợ và giám sát phù hợp về sự tiến bộ 

trong học tập và rèn luyện kết quả học tập khối lượng học tập của NH. Hệ thống đội ngũ 

CB tham gia công tác theo dõi, giám sát NH được trải rộng từ cấp Trường đến cấp khoa, 

cấp lớp. Các kênh thông tin được thiết lập toàn diện giúp Trường nắm bắt kịp thời những 

phản hồi từ phía NH, kịp thời điều chỉnh để nâng cao chất lượng phục vụ. 

3. Điểm tồn tại 

Công tác rà soát, tổng kết và cải tiến còn chậm và chưa được đầy đủ, thường xuyên. 

Các hoạt động giám sát, theo dõi sự tiến bộ của NH ở cấp khoa còn hạn chế do 

thiếu nhân sự và kiêm nhiệm, chưa đồng đều giữa các CB phụ trách trong Khoa. 

Đội ngũ CB phục vụ công tác giám sát NH và tư vấn học tập ở các khoa còn mỏng 

và chưa được tập huấn các kỹ năng về tư vấn, phần lớn dựa vào kinh nghiệm bản thân 

và học hỏi từ đồng nghiệp nên chưa đáp ứng kịp yêu cầu của công tác. 

4. Kế hoạch hành động 

Trường sẽ đẩy mạnh công tác rà soát, tổng kết, tham mưu cải tiến thường xuyên, 

kịp thời trong năm học tới và những năm kế tiếp thông qua các hình thức như tổ chức 
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hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm các hoạt động giám sát kết quả học tập của NH; xây 

dựng phiếu khảo sát ý kiến và lấy ý kiến từ CB và SV trong toàn trường về đánh giá các 

hình thức, công cụ hỗ trợ giám sát sự tiến bộ, kết quả rèn luyện học tập và khối lượng 

học tập. Ngoài ra, BGH Trường sẽ chỉ đạo đẩy mạnh công tác hỗ trợ và giám sát NH ở 

cấp khoa, thông qua hình thức kiện toàn lại hệ thống CB  phụ  trách công tác SV, 

GVCN/CVHT. 

Thiết lập toàn diện và sử dụng hiệu quả hơn nữa các kênh thông tin nhằm giúp 

Trường nắm bắt kịp thời những phản hồi từ phía NH, kịp thời điều chỉnh để nâng cao 

chất lượng phục vụ. 

5. Tự đánh giá: đạt 5/7. 

Tiêu chí 8.4. Có các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi 

đua và các dịch vụ hỗ trợ khác giúp cải thiện việc học tập và khả năng có việc làm của 

người học 

1. Mô tả hiện trạng 

Song song với việc theo dõi, giám sát học tập, các hoạt động tư vấn, hoạt động 

ngoại khoá, hoạt động thi đua, hỗ trợ NH đặc biệt được Trường/Khoa tổ chức. Cùng với 

các kế hoạch của Trường tiếp đón tân SV [H8.08.03.14], hằng năm Khoa đã xây dựng 

kế hoạch buổi gặp mặt tân SV với mục đích gặp gỡ sinh viên khoá mới, chia sẻ, tư vấn 

về học tập, giới thiệu về Trường, Khoa, CTĐT, hoạt động ngoại khoá, tổ chức Đoàn hội 

và định hướng nghề nghiệp trong việc tư vấn SV đăng ký các môn học chuyên ngành 

trong các học kỳ tiếp theo.   

Các tân SV khi bước vào ngưỡng cửa đại học vẫn còn bỡ ngỡ nhiều về cách học, 

phương pháp tiếp cận kiến thức kỹ năng. Vì vậy Khoa đã tổ chức buổi gặp mặt tân SV 

để hướng dẫn rõ hơn và cụ thể hơn các thủ tục đăng ký nhập học, nội trú. Mỗi cá nhân 

tân sinh viên khi vào trường đều sẽ được cấp mã số sinh viên và  email, tài khoản cá 

nhân [H8.08.03.13]. GVCN/CVHT và giáo vụ khoa sẽ hướng dẫn sinh viên sử dụng tài 

khoản cá nhân để đăng ký học phần [H8.08.04.01]. Bên cạnh việc hướng dẫn những thủ 

tục nhập học, nội trú, buổi gặp mặt cũng là dịp để Khoa giới thiệu đến SV tổ chức hoạt 

động của Trường, Khoa và các phòng ban liên quan cũng như các phương pháp học tập 

và nghiên cứu ở bậc đại học. Đồng thời qua đó Khoa có thể giải đáp những thắc mắc và 

những khó khăn ban đầu mà các tân SV đang gặp phải. Cũng trong buổi gặp mặt này, 

Khoa đã lồng ghép giới thiệu đến các SV các hoạt động ngoại khoá, các hoạt động Đoàn 

hội thường niên diễn ra trong năm. Không chỉ BCN Khoa, GVCN/CVHT mà còn có SV 

các khoá trước đến tham dự và cùng hỗ trợ tân SV trong những ngày đầu bước vào 

trường đại học.  
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Ngoài những hỗ trợ ban đầu từ đầu năm, mỗi học kỳ GVCN/CVHT sẽ họp lớp 

theo định kỳ [H8.08.03.15] để triển khai các nhiệm vụ năm học, hướng dẫn sinh viên 

đăng ký học phần đầu học kỳ, điều chỉnh học phần, tư vấn sinh viên đăng ký học phần 

các môn học theo chuyên ngành, các kỹ năng phù hợp với lực học của sinh viên, bình 

xét miễn giảm học phí theo chính sách của Trường và họp đánh giá rèn luyện sinh viên 

cuối mỗi học kỳ. Ngoài ra, các cuộc họp lớp đột xuất cũng được tiến hành khi có thông 

báo khẩn hoặc có những tình huống khẩn cấp xảy ra. Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ người 

học được tiến hành thông qua nhiều hình thức khác nhau như gặp trực tiếp, qua email, 

hay bằng hình thức trực tuyến hoặc thông qua hình thức liên lạc zalo, facebook nhằm 

kịp thời hỗ trợ người học một cách hiệu quả [H8.08.03.15], [H8.08.03.09]. 

Bên cạnh đó, hằng năm Khoa lên kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoại khoá nhằm 

tạo cho SV các khoá cơ hội tham gia những hoạt động đa dạng, một sân chơi lành mạnh, 

trí tuệ, bổ ích, tạo kết nối và đoàn kết trong SV. Các hoạt động ngoại khoá được tổ chức 

đa dạng theo các hình thức khác nhau như tham gia văn nghệ trong lễ khai giảng năm 

học mới, lễ 20/11, tham gia các trò chơi dân gian, cùng sáng tạo, giới thiệu các sản phẩm, 

mặt hàng truyền thống trong hội chợ Tet’s Holiday, diễn kịch hoặc tổ chức trò chơi trong 

lễ hội Halloween, tham gia biểu diễn các tiết mục hát và múa trong chương trình Let’s 

sing and let’s dance, thể hiện khả năng và nâng cao kỹ năng diễn thuyết trước đám đông 

trong cuộc thi hùng biện tiếng Anh, các hoạt động hướng dẫn viên của CLB tiếng Anh 

và hỗ trợ học tập tutoring…[ H8.08.04.02]. Thông qua việc tổ chức những hoạt động 

này, Khoa đã tạo điều kiện cho những SV tài năng có dịp thể hiện mình như kỹ năng 

làm việc nhóm, kỹ năng tổ chức sự kiện, diễn thuyết trước đám đông, quản trò, trau dồi 

và phát triển các kỹ năng mềm, hỗ trợ bạn bè. Ngoài việc học được các kỹ năng, người 

học còn có cơ hội tham gia trải nghiệm, giữ gìn nét văn hóa truyền thống thông qua các 

hoạt động lễ hội, hội trại, lễ Tết, lễ hội hoá trang, tìm hiểu thêm văn hóa của những đất 

nước có ngôn ngữ mình chọn học [H8.08.04.02], các chương trình giao lưu văn hoá giữa 

SV các trường đại học, và với các tổ chức giáo dục quốc tế như “Diễn đàn sinh viên 

Châu Á (AYF) 2017”, giao lưu giữa sinh viên khoa Ngoại Ngữ với sinh viên trường ĐH 

Thái Bình Dương – Nha Trang và ĐH Kiên Giang [H8.08.04.03] làm phong phú thêm 

các kiến thức, kỹ năng mà SV tiếp cận. Bên cạnh các hoạt động ngoại khóa mang đậm 

tính giải trí, các hoạt động như hùng biện tiếng Anh, CLB tiếng Anh, và tutoring đã giúp 

phát triển các kỹ năng học tập, hỗ trợ cung cấp các kiến thức chuyên môn cho sinh viên. 

Từ những cuộc thi “Hùng biện tiếng Anh” Khoa đã phát hiện thêm những tài năng mới, 

bồi dưỡng và khuyến khích các sinh viên tham gia các cuộc thi ở cấp cao hơn 

[H8.08.04.02]. Khi tham gia CLB tiếng Anh hay hoạt động Tutoring, sinh viên đã chủ 

động học hỏi lẫn nhau, chia sẻ và giúp đỡ nhau trong học tập. Trong các hoạt động học 

thuật của CLB, việc tham gia làm hướng dẫn khách đi tham quan giúp NH phát triển kỹ 
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năng nói tiếng Anh trước đám đông, tự trau dồi và học hỏi từ bạn bè những kiến thức về 

du lịch, văn hóa, địa lý, ẩm thực, ... và giúp NH tự tin, nâng cao kỹ năng giao tiếp với 

người bản xứ và qua đó cải thiện việc học tập và khả năng có việc làm của NH khi ra 

trường [H8.08.04.02].  Bên cạnh đó, đối với những sinh viên gặp các trở ngại trong học 

tập ở một số môn nhất định, Khoa đã chủ động xây dựng hoạt động tư vấn hỗ trợ học 

tập như hoạt động gia sư “Tutoring” theo từng đợt khi có nhu cầu [H8.08.04.02] và tổ 

chức riêng cho SV của Khoa nhằm giúp SV vượt qua những khó khăn trong học tập. 

GV người nước ngoài phụ trách đứng lớp hoặc các SV khá giỏi phụ trách hướng dẫn 

các nhóm học và hỗ trợ những SV này nâng cao các kỹ năng cơ bản của tiếng Anh 

[H8.08.04.02].  

Cùng với các hoạt động được tổ chức định kỳ trong Khoa, SV còn có thể tham gia 

vào các hoạt động Đoàn hội do Đoàn Thanh Niên (ĐTN) và Trường, Khoa tổ chức. Các 

hoạt động tình nguyện, thiện nguyện được tổ chức hằng năm như ‘Chiến dịch Mùa hè 

xanh’, ‘Hiến máu tình nguyện’, ‘Ngày chủ nhật xanh và thứ bảy tình nguyện’ 

[H8.08.04.04], các chương trình ngoại khóa khác như Rung chuông vàng, Nét đẹp sinh 

viên 2017, cuộc thi Tài năng MC năm 2018, tập huấn kỹ năng cán bộ công tác Đoàn - 

Hội [H8.08.04.05]. Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu thể thao giữa SV các khoa trong 

chuỗi hoạt động hội thao SV giúp cho SV có những giây phút hứng khởi, thư giãn sau 

những giờ học [H8.08.04.06], [H8.08.04.07]. 

Đối với hoạt động thi đua, Trường và Khoa đã phát động phong trào “SV nói không 

với ma tuý” trong học đường, công trình thanh niên trồng thêm cây xanh trong khuôn 

viên Trường, giữ gìn lớp học, khuôn viên Trường sạch đẹp [H8.08.04.08].  

Đối với các hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác cho NH, Trường đã có những chính 

sách hỗ trợ kịp thời như hỗ trợ một phần học phí, miễn giảm học phí cho SV có hoàn 

cảnh khó khăn [H8.08.04.09], trao học bổng học tập từng học kỳ, học bổng hỗ trợ 

khuyến khích học tập [H8.08.04.10]. Trường và Khoa đã tạo điều kiện cho tất cả SV có 

thể tiếp cận đầy đủ với các chương trình học bổng của Trường, của các tổ chức, DN 

trong và ngoài nước [H8.08.04.11]. Trường định kỳ xét và trao học bổng cho SV có 

thành tích học tập tốt cũng như SV có kết quả thi tuyển sinh đầu vào xuất sắc và trao 

học bổng tại lễ khai giảng cũng như xét và giải quyết các chế độ chính sách, các loại 

hình học bổng, trợ cấp xã hội, khen thưởng SV [H8.08.04.10], [H8.08.04.11]. Đối với 

những trường hợp đặc biệt, Khoa cũng đã có những hỗ trợ kịp thời về tài chính giúp SV 

vượt qua hoàn cảnh khó khăn trước mắt.  

Ngoài những hoạt động nhằm quan tâm chăm lo đến đời sống tinh thần và vật chất 

của SV, Trường và Khoa cũng rất chú ý đến các hoạt động sinh hoạt chính trị cho SV. 

Căn cứ kế hoạch sinh hoạt tuần sinh hoạt công dân (SHCD) hằng năm [H8.08.03.22], 
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Trường đã xây dựng và triển khai tuần SHCD đa dạng về nội dung, chủ đề nhưng vẫn 

đảm bảo đầy đủ nội dung các Nghị quyết của Đảng, các văn bản pháp luật của Nhà nước, 

của Bộ GDĐT và các nội quy, quy chế của Trường. Bên cạnh đó, công tác y tế Trường 

học và bảo hiểm y tế hàng năm cũng được triển khai triệt để, kịp thời [H8.08.04.12].  

Một hoạt động hỗ trợ nữa đóng vai trò quan trọng đó là hướng nghiệp cho SV. Đây 

là hoạt động thiết thực nhằm giúp SV hiểu rõ và tiếp cận được môi trường việc làm thực 

tế. Khoa đã triển khai cụ thể các thông tin, lịch phỏng vấn của hoạt động “Ngày hội việc 

làm” do Trường phối hợp cùng doanh nghiệp tổ chức để GVCN/CVHT thông báo, 

khuyến khích sinh viên năm cuối tham gia để thử sức và tìm kiếm những cơ hội việc 

làm trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận [H8.08.04.14]. Khoa đã đẩy mạnh liên kết với 

các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa bàn để hỗ trợ đào tạo, giới thiệu SV vào 

thực tập và làm việc. Khoa đã mời một số doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn tham 

gia lễ tốt nghiệp của SV cuối khoá và giới thiệu, tư vấn nghề nghiệp, trao đổi kinh 

nghiệm nghề nghiệp, trao học bổng cho SV cũng như tuyển dụng nhân sự cho doanh 

nghiệp [H8.08.03.19].  

Các phòng chức năng và các khoa cũng tích cực tổ chức các hoạt động xúc tiến, 

giới thiệu việc làm, ngày hội việc làm, ngày hội tuyển dụng, thực tập sinh, làm cầu nối 

cho các doanh nghiệp vào giao lưu, tuyển dụng SV trong quá trình học tập và ngay sau 

khi tốt nghiệp [H8.08.01.05], [H8.08.01.04], [H8.08.03.19]. Hằng năm, sau mỗi khoá 

tốt nghiệp, Trường và Khoa đã gửi các khảo sát về tình trạng có việc làm của SV sau 

khi tốt nghiệp và tiếp nhận các phản hồi từ nhà tuyển dụng để có những điều chỉnh, cải 

tiến trong công tác đào tạo [H8.08.04.14], [H8.08.04.15].  

Cùng với phương châm đẩy mạnh nghiên cứu trong GV và SV, hằng năm Trường 

và Khoa đã khuyến khích đội ngũ CBGV cùng SV tham gia NCKH. SV đã nhận được 

sự tư vấn, hỗ trợ về chuyên môn, phương pháp từ đội ngũ GV giàu kinh nghiệm của 

Khoa. Phòng QLKH - HTQT hàng năm đã triển khai chương trình NCKH SV, mỗi năm 

có từ 32 đến 43 đề tài NCKH SV của toàn trường được thực hiện [H8.08.04.16]. Đối 

với hoạt động NCKH trong Khoa, các CBGV và GVCN đã khuyến khích, tư vấn cho 

các SV khá giỏi hoặc những SV có khả năng nghiên cứu, yêu thích NCKH ở các khóa 

năm thứ 3, 4 làm NCKH, chủ nhiệm đề tài cấp trường và làm luận văn tốt nghiệp. Các 

GV đã hướng dẫn SV tìm đề tài, HĐ KHĐT của Khoa họp góp ý chỉnh sửa, tư vấn cho 

các SV chọn đề tài, hướng nghiên cứu và tài liệu nghiên cứu, từ đó giúp các SV nâng 

cao kỹ năng NCKH, hỗ trợ việc phát triển kỹ năng tự học và khả năng học tập suốt đời. 

Tuy số lượng các đề tài sinh viên thực hiện mỗi năm không nhiều (từ 1- 4 đề tài/năm) 

nhưng chất lượng các đề tài đều được hội đồng đánh giá cao về tính ứng dụng và nghiên 

cứu trong mỗi đề tài [H8.08.04.16].  
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Ngoài công tác hỗ trợ SV Việt Nam, Trường còn tổ chức tiếp nhận, hỗ trợ SV là 

người nước ngoài đến học tập và sinh hoạt tại Trường ĐHĐL, cụ thể Trường đã tiếp 

nhận các SV Lào đến học tập tiếng Việt và văn hoá tại Trường ĐHĐL từ năm 2016 đến 

2023 và đã bố trí cho SV các nước ở tại khu nội trú của Trường, phân công CB giảng 

dạy tiếng Việt để hỗ trợ về mặt ngôn ngữ, cố vấn học tập, hướng dẫn hoàn thiện các thủ 

tục và đăng ký học tập để nhanh chóng hoà nhập [H8.08.04.17]. 

Với sự phân công, bố trí kịp thời hệ thống GVCN/CVHT cho tất cả các lớp SV,  

GVCN và các lớp đã bầu ra Ban cán sự lớp, Ban Chấp hành chi đoàn, chi hội SV 

[H8.08.03.25], [H8.08.04.18]. Sinh viên nội trú đã thành lập được ban tự quản SV trong 

Khu nội trú [H8.08.04.19]. Trường và Khoa cũng như đội ngũ CBGV và chuyên viên 

đã cùng phối hợp trong các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ NH trong quá trình học tập. Ban 

cán sự lớp, CB đoàn đã hỗ trợ Trường và Khoa tổ chức thực hiện các hoạt động học tập, 

rèn luyện và các hoạt động sinh hoạt khác theo kế hoạch của Trường, Khoa và Khu nội 

trú.  

TTTT-TV hàng năm thường xuyên cập nhật, bổ sung nhiều đầu sách, báo, tạp chí 

chuyên ngành, các công trình nghiên cứu khoa học cấp trường của CBGV và SV, các 

cơ sở dữ liệu và trang thiết bị tại thư viện để phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu của 

SV. Đầu mỗi năm học thư viện đều tổ chức lớp hướng dẫn sử dụng thư  viện cho SV 

năm nhất, tổ chức các hoạt động “Hội sách”, cuộc thi “Trích dẫn sách hay”, “Đại sứ văn 

hoá đọc” để SV có cơ hội tiếp cận được với các tác phẩm, công trình mới được xuất bản 

[H8.08.04.20]. 

2. Điểm mạnh  

Trường xác định nội dung công tác phục vụ, tư vấn, hỗ trợ NH là một trong những 

nội dung công tác quan trọng của Trường, nên đã có những định hướng và chỉ đạo kịp 

thời, phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai các hoạt động liên quan. 

Các chương trình hỗ trợ NH được bám sát với kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể của từng 

năm học và không tách rời nhu cầu của NH. Hệ thống đội ngũ CB tham gia công tác hỗ 

trợ, tư vấn cho NH được trải rộng từ cấp Trường đến cấp khoa, cấp lớp, các kênh thông 

tin được thiết lập toàn diện giúp Trường nắm bắt kịp thời những phản hồi từ phía NH, 

kịp thời điều chỉnh để nâng cao chất lượng phục vụ và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho 

NH. Đội ngũ CBGV và GVCN/CVHT ở Khoa luôn bám sát mục tiêu giảng dạy, giúp 

NH phát triển kỹ năng ngôn ngữ, cải thiện việc học tập qua các hoạt động tư vấn học 

tập, và phát triển kỹ năng mểm qua các hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua giúp 

NH khả năng có việc làm sau khi ra trường. 
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3. Điểm tồn tại 

Các hoạt động ngoại khoá, thi đua tạo sân chơi lành mạnh cho NH tuy đa dạng 

phong phú nhưng chưa thu hút được số lượng lớn NH tham gia. 

Chưa có kết nối tốt và đầy đủ cũng như tận dụng triệt để các nguồn lực hỗ trợ từ 

các doanh nghiệp tại địa phương, các nhóm hội cựu SV trong việc quảng bá giúp SV 

tìm kiếm cơ hội việc làm, hỗ trợ nơi chốn thực tập nghề nghiệp.  

Các hoạt động hỗ trợ ở cấp khoa còn hạn chế, thiếu tính đa dạng và chưa đồng đều 

giữa các khoa. 

Đội ngũ CB đảm nhiệm công tác phục vụ công tác hỗ trợ, và tư vấn cho NH chủ 

yếu dựa vào CB giảng dạy và GV chủ nhiệm ở các khoa nên chưa đáp ứng kịp yêu cầu 

của công tác. 

4. Kế hoạch hành động 

Các khoa, phòng, CB trợ lý CTSV và SV cần phải đẩy mạnh công tác rà soát, tổng 

kết, tham mưu cải tiến thường xuyên, kịp thời, cụ thể như sau: 

- Tổ chức hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm các hoạt động phục vụ, hỗ trợ NH. 

- Các quy chế báo cáo định kỳ (theo học kỳ) về công tác phục vụ, hỗ trợ NH sẽ 

được triển khai chi tiết cụ thể theo từng mục để đánh giá sát sao hơn nhu cầu cần hỗ trợ 

của NH. 

- Hằng năm tổ chức lấy ý kiến từ CB và SV trong toàn trường về công tác phục 

vụ, hỗ trợ NH 

- Đẩy mạnh công tác tư vấn và hỗ trợ NH ở cấp khoa, cụ thể là bổ sung, điều 

chỉnh và kiện toàn hệ thống CB  phụ  trách  công  tác SV,  giáo  viên  chủ nhiệm/cố vấn 

học tập; xây dựng quy định về việc tổ chức các hoạt động phục vụ, hỗ trợ NH ở cấp 

khoa; kiến nghị Trường bổ sung kịp thời CB phục vụ công tác phục vụ và hỗ trợ NH ở 

cả cấp phòng (chuyên viên) và cấp khoa (trợ lý CTSV). 

Từ năm học 2021-2022, để khuyến khích NH tham gia tích cực hơn các hoạt động 

ngoại khóa, đoàn thể, GVCN/CVHT cần phát huy vai trò của mình trong việc vận động, 

tìm hiểu điểm mạnh của từng sinh viên trong lớp của mình để có kế hoạch nhằm kích 

thích, phát triển khả năng của từng cá nhân người học, thúc đẩy NH chủ động tham gia 

vào các hoạt động ngoại khoá của Trường và Khoa tổ chức.  

Bên cạnh đó, với công tác hỗ trợ người học ở cấp Khoa, Khoa cần lập kế hoạch tổ 

chức hội thảo kết nối với doanh nghiệp để lắng nghe và thu thập ý kiến góp ý đến từ đơn 

vị sử dụng lao động để có sự điều chỉnh phù hợp cho các hoạt động giảng dạy đồng thời 
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tạo cơ hội cho NH và doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi và tư vấn cũng như có những hỗ trợ 

thiết thực cho người học. 

5. Tự đánh giá: đạt 5/7. 

Tiêu chí 8.5: Môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan tạo thuận lợi cho hoạt động 

đào tạo, nghiên cứu và sự thoải mái cho cá nhân người học 

1. Mô tả hiện trạng 

Trường ĐHĐL có khuôn viên rộng hơn 34,32 ha, 32 tòa nhà lớn nhỏ khác nhau 

với không gian thoáng đãng, sạch sẽ, tiện lợi với nhiều cây xanh, ghế đá, đài phun nước, 

khu tập luyện thể thao, v.v. đã tạo nên môi trường tâm lý thoải mái cho NH. Trường có 

khu ký túc xá cho NH với 09 toà nhà cùng với sân tập thể dục, căn tin phục vụ SV, đảm 

bảo đủ diện tích nhà ở và sinh hoạt cho SV nội trú. Không gian học tập và nghiên cứu 

của SV ngoài giờ học chính khóa cũng được Trường hết sức quan tâm. Thư viện cho SV 

có hệ thống phòng đọc sách đẹp và tiện ích, phòng tự học, máy tính tra cứu phục vụ việc 

tự học, nghiên cứu của SV. Ngoài ra, SV được dùng wifi miễn phí tại thư viện và một 

số giảng đường nhằm phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và giải trí [H8.08.05.01].  

Công tác khám sức khỏe, quan tâm đến đời sống sức khỏe, tâm lý cho NH được 

quy định rõ ràng và triển khai thường xuyên, hiệu quả. Hàng năm, SV được tham gia 

bảo hiểm y tế đầy đủ [H8.08.04.12]. SV được cung cấp Sổ tay SV và được phổ biến các 

văn bản về quy tắc ứng xử của CB cũng như học sinh, SV trong Nhà trường 

[H8.08.05.02]. Công tác phòng cháy chữa cháy, an toàn học đường/an toàn vệ sinh thực 

phẩm được trường, khoa quan tâm chỉ đạo và giám sát hiệu quả [H8.08.05.03]. 

Trường còn có khu vực sân bóng chuyền, sân bóng đá mini, nhà đa năng và nhiều 

sân thể thao lớn nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí cho NH [H8.08.05.01]. Hàng 

năm, Trường/Khoa tổ chức Hội nghị SV nòng cốt nhằm tập trung giải đáp các thắc mắc 

của của SV về các hoạt động liên quan đến đào tạo và hỗ trợ NH, đặc biệt là những khó 

khăn trong việc lựa chọn và đăng ký học phần, đổi học phần, tạm dừng học tập, bảo lưu 

kết quả học tập, quá hạn thời gian đào tạo[H8.08.03.21]. Ngoài ra, Khoa cũng chỉ đạo 

các lớp tổ chức sinh hoạt lớp hàng tháng, có đại diện BCN, GVCN/CVHT tham dự để 

giải đáp các mối quan tâm của SV và kịp thời hỗ trợ những khó khăn trong học tập, rèn 

luyện của SV [H8.08.03.25]. 

ĐTN và Hội SV khoa và Trường thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa 

hỗ trợ tích cực việc học tập và nâng cao đời sống tinh thần, thể chất cho SV như Tiếng 

Hát SV, Halloween, hội thao, v.v. [H8.08.04.02], [H8.08.04.03], [H8.08.04.06]. Ngoài 

ra, ĐTN và Hội SV cũng thường xuyên tổ chức các CLB tạo sân chơi giao lưu, trao đổi, 
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học tập kinh nghiệm lành mạnh và sôi nổi cho SV như CLB SV tình nguyện, Nhịp sống 

giảng đường, CLB Guitar, Sáo trúc, … [H8.08.04.04], [H8.08.04.05]. 

Khoa NN hằng năm lên kế hoạch và tổ chức các hoạt động ngoại khoá dành riêng 

cho SV của khoa kết hợp với các đặc thù ngành học như cuộc thi Hùng biện tiếng Anh, 

lễ hội Halloween, Let’s sing, Let’s dance, Tet holiday và hoạt động CLB tiếng Anh, hoạt 

động Tutoring trong Khoa [H8.08.04.02]. Ngoài ra, Khoa đã tổ chức những hoạt động 

giao lưu giữa SV của Khoa với các SV các trường bạn, trường ĐH Thái Bình Dương 

(Nha Trang) và ĐH Kiên Giang [H8.08.04.05] nhằm tạo cho SV những sân chơi lành 

mạnh, những cơ hội giao lưu học hỏi giữa SV các trường với nhau. Bên cạnh đó, Khoa 

luôn khuyến khích và cổ vũ động viên tinh thần những SV năng nỗ đóng góp trong các 

hoạt động đoàn thể, các hoạt động ngoại khoá, các cuộc thi trong phạm vi Khoa, Trường 

nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu cho SV và phát hiện những tài năng trong SV. Các kết 

quả học tập, phong trào của cá nhân NH cũng như của tập thể đều được Trường và Khoa 

quan tâm kịp thời thể hiện qua các hình thức tuyên dương khen thưởng trong các dịp tổ 

chức hoạt động của Khoa như lễ 20/11, gặp mặt đầu năm và hội nghị SV nòng cốt cấp 

khoa.  

Bên cạnh những hoạt động học tập, đoàn thể, ngoại khoá, Trường/Khoa đã quán 

triệt và khuyến khích sinh viên trong Khoa xây dựng nếp sống SV lành mạnh, có ý thức 

bảo vệ môi trường sống xung quanh và môi trường học tập sạch – đẹp thông qua các đợt 

vận động sinh viên các khoá trồng cây xung quanh khuôn viên văn phòng Khoa, dọn 

dẹp vệ sinh xung quanh các giảng đường, giữ phòng học sạch sẽ. Đối với các hoạt động 

quy mô toàn trường, Đoàn Thanh niên đã phát động phong trào “xây dựng môi trường 

học đường Xanh – sạch – đẹp – thân thiện – lành mạnh” trong khuôn viên trường ĐHĐL, 

“công trình thanh niên” [H8.08.04.04].  

Về cơ sở vật chất, các giảng đường, phòng học đều được trang bị máy chiếu, bàn 

làm việc hiện đại, các bình chữa cháy, mỗi khu giảng đường đều có hệ thống nhà vệ sinh 

dành cho nam và nữ. Trường có căn tin riêng với không gian thoáng mát, sạch sẽ và 

đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm phục vụ cho SV trong toàn trường. Với đặc 

thù của Khoa NN, Trường đã đầu tư các trang thiết bị hiện đại ở các phòng thực hành 

( 4 phòng Lab) cùng hệ thống wifi và đường truyền Internet cố định trong các phòng để 

CBGV và SV giảng dạy và học tập các môn kỹ năng được tốt hơn. Ngoài những trang 

thiết bị ở các phòng học, hệ thống sách và tài liệu tham khảo đa dạng ở trung tâm thông 

tin thư viện Trường, Khoa đã xây dựng tủ sách chuyên ngành tại văn phòng Khoa nhằm 

cung cấp thêm danh mục sách tham khảo, khoá luận tốt nghiệp các năm cho SV năm 3 

và năm 4 tham khảo khi làm khoá luận tốt nghiệp và thực hiện đề tài nghiên cứu KH. 

Bên cạnh đó, ngoài không gian đọc sách nghiên cứu ở thư viện, sinh viên còn có thể sử 
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dụng không gian rộng rãi thoáng mát ở hội trường TV, nhà thi đấu đa năng để tổ chức 

các hoạt động ngoại khoá, phong trào dưới sự hỗ trợ và tư vấn của Khoa. Khuôn viên 

cảnh quan đẹp, rộng rãi, nhiều cây xanh của Trường cũng trở thành điểm tham quan 

trong tour hướng dẫn của sinh viên KNN khi giới thiệu với khách quốc tế đến tham quan 

Trường [H8.08.05.01]. 

Đặc biệt, Trường còn có phòng Y tế riêng, đảm bảo về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, 

nhân lực, đáp ứng nhu cầu của SV [H8.08.04.12]. Trong quá trình theo học tại trường, 

NH được phổ biến và cập nhật kịp thời các chế độ và chính sách xã hội [H8.08.04.09]. 

Hằng năm, Trường công bố công khai rõ ràng danh sách NH được hưởng các chế độ và 

chính sách xã hội như chính sách dành cho dân tộc ít người, hộ nghèo vượt khó... 

[H8.08.04.09].  

2. Điểm mạnh 

Với tiêu chí lấy NH làm trung tâm, Trường đã đề ra kế hoạch xây dựng và hoàn thiện 

hệ thống cơ sở vật chất, tiện nghi phục vụ học tập, nghiên cứu, cảnh quan trường học thoáng 

đãng, các khu vực dịch vụ, khu vực hoạt động ngoại khoá cũng như vui chơi cho NH nhằm 

tạo môi trường học tập thân thiện, lành mạnh và đa dạng về các hoạt động giúp NH thoải 

mái khi tham gia học tập tại trường và có những định hướng tốt cho tương lai.  

BGH Trường cũng như đội ngũ CB đã thể hiện trách nhiệm và quan tâm đến các 

nhu cầu thiết yếu cũng như chăm lo đời sống tinh thần của NH, luôn lắng nghe những 

tâm tư nguyện vọng của NH để từng bước hoàn thiện các điều kiện hiện có của Trường. 

3. Điểm tồn tại 

Bên cạnh những nỗ lực hoàn thiện các điều kiện cơ sở vật chất, đa dạng hoá các 

hoạt động, Trường và Khoa cũng như các bộ phận đoàn thể chưa tập trung được tối đa 

sự tham gia của SV/NH vào các hoạt động tổ chức tại trường và địa phương. 

Trường và Khoa chưa tranh thủ được tối đa sự ủng hộ, giúp đỡ, đầu tư của các tổ 

chức, hiệp hội, doanh nghiệp của địa phương, trong và ngoài nước cũng như hội cựu SV 

trong việc lấy ý kiến đóng góp, tư vấn, xây dựng một nhà trường tốt hơn, môi trường 

học tập lý tưởng hơn. 

4. Kế hoạch hành động 

Với những khó khăn nhất định của một trường đóng chân trên địa bàn Tây Nguyên, 

Trường đã có những nỗ lực rất lớn qua từng thời kỳ nhằm tạo nên một môi trường học 

tập thân thiện hơn, tích cực hơn. Tuy nhiên, nhu cầu của NH ngày càng thay đổi theo 

yêu cầu công việc và cuộc sống vì thế Trường cần xây dựng kế hoạch hằng năm về bổ 

sung, tu bổ và sửa chữa nâng cấp các thiết bị dạy học, phòng ốc và cảnh quan trong 
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khuôn viên trường. Phát huy sự tham gia đồng bộ của toàn hệ thống các phòng, khoa, 

trung tâm chức năng và các tổ chức đoàn thể giúp cho công tác hỗ trợ NH được tổ chức 

với nhiều hình thức, nội dung các hoạt động đa dạng, nội dung phong phú đáp ứng được 

hầu hết các quy định cũng như nhu cầu của NH. Tạo liên lạc, kết nối và tổ chức các hình 

thức lấy ý kiến đóng góp từ các nguồn lực khác nhau từ bên ngoài tạo sự quan tâm, hỗ 

trợ của cộng đồng và giúp Trường và các khoa chuyên môn nắm bắt kịp thời những phản 

hồi từ phía người sử dụng lao động, từ những nhu cầu trong xã hội để kịp thời điều chỉnh 

để nâng cao chất lượng phục vụ.  

5. Tự đánh giá: đạt 5/7. 

Kết luận về tiêu chuẩn 8: 

 Công tác hỗ trợ NH, giám sát về sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện của NH đã 

được Trường cũng như đội ngũ CBGV đặc biệt quan tâm và nỗ lực giúp đỡ nhằm giúp 

NH thiết lập được môi trường học tập tốt và phù hợp với yêu cầu của cá nhân. 

Các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua và các dịch 

vụ hỗ trợ khác đã được Trường xây dựng, triển khai xuống theo từng cấp quản lý nhằm 

giúp cải thiện việc học tập và khả năng có việc làm của NH. Trường và các khoa chuyên 

môn đã từng bước rà soát, bổ sung, thay đổi những quy định, quy chế về các hoạt động 

để có những điều chỉnh phù hợp với những nhu cầu của NH và các yêu cầu của thị 

trường việc làm. 

Tuy nhiên số lượng CB chuyên trách ở các phòng ban cũng như CBGV hiện nay 

chưa đáp ứng đủ so với lượng yêu cầu công việc. GVCN/CVHT trong Khoa ngoài việc 

đảm đương khối lượng giờ giảng lớn hàng năm, còn tham gia cố vấn học tập, khuyến 

khích NH tham gia các hoạt động do Trường và Khoa tổ chức, tìm hiểu các tâm tư, 

nguyện vọng của từng cá nhân NH, và việc này phần nào ảnh hưởng đến chất lượng và 

số lượng các hoạt động được triển khai.  

 Hội đồng tự đánh giá chất lượng CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh đánh giá 5 tiêu chí 

đều đạt với số điểm là 5/7. 

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

Mở đầu 

Khoa NN Trường ĐHĐL đảm bảo các điều kiện về CSVC và trang thiết bị (TTB) 

đáp ứng công tác giảng dạy-học tập cũng như NCKH nhằm đạt được mục tiêu và nhiệm 

vụ đề ra. Về CSVC, hệ thống phòng làm việc, phòng học chung và phòng học đa phương 

tiện hiện tại đủ diện tích hỗ trợ tốt cho mọi hoạt động đào tạo và nhu cầu học thuật của 

toàn thể CB, GV và SV của Khoa. Bên cạnh đó, các TTB và phương tiện nghe nhìn, hệ 
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thống tài liệu, tư liệu khoa học chuyên ngành có khả năng hỗ trợ hầu hết các hoạt động 

chuyên môn tại Khoa. 

Tiêu chí 9.1. Có hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng với 

các thiết bị phù hợp để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

1. Mô tả hiện trạng 

Căn cứ chiến lược phát triển của Trường ĐHĐL đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030, công tác quản lý, khai thác và phát triển cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ giảng 

dạy và học tập, NCKH và PVCĐ luôn được ban lãnh đạo quan tâm, chú trọng đầu tư 

hợp lý.  

Hiện nay, các phòng ban, trung tâm, viện nghiên cứu và các khoa đào tạo đều được 

bố trí phòng làm việc riêng biệt. Văn phòng khoa NN được bố trí tại nhà A7 với tổng 

diện tích là 60,23 m2. Trong đó, BCN khoa NN có không gian làm việc độc lập; các 

chuyên viên được bố trí 2 người/gian, có bàn làm việc và máy tính riêng, được kết nối 

máy in và Internet; không gian còn lại được sử dụng làm phòng họp và sinh hoạt chuyên 

môn. Khoa NN sử dụng hệ thống phòng học chung trong tổng số 111 phòng học của 

Trường [H9.09.01.01] với đầy đủ các trang thiết bị phù hợp để đào tạo chuyên ngành 

NNA. Bên cạnh đó, CB, GV và SV Khoa NN còn được bố trí không gian chuyên biệt 

với đầy đủ công năng phục các hoạt động học thuật, trao đổi chuyên môn như hội nghị, 

hội thảo khoa học. Các sự kiện ngoại khóa khác như giao lưu văn hóa, âm nhạc, 

Halloween, hùng biện bằng tiếng Anh, thi tài năng v.v. thường được tổ chức tại phòng 

Hội thảo TTTT-TV, giảng đường A8, nhà đa năng [H9.09.01.02] 

Trong năm học 2020-2021, KNN đã được Trường đầu tư nâng cấp toàn bộ hệ 

thống máy tính kết nối mạng nội bộ và Internet. Cán bộ giảng viên Khoa đã tham gia 

tập huấn sử dụng phòng học ngoại ngữ thông minh Smartclass+ với hai chức năng chính 

là Smartclass+ MAD (Media activities dashboard) và Smartclass+ LAD (Live activities 

dashboard) [H9.09.01.03]. Các hoạt động giảng dạy và học tập cũng như thực hành kỹ 

năng nghe tại phòng Lab A8 được diễn ra thường xuyên và hiệu quả hơn.  

Đối với các học phần thực tập nghề nghiệp, Khoa NN thường xuyên chủ động liên 

hệ với các đơn vị, cơ sở thuộc cơ quan nhà nước hoặc doanh nghiệp tư nhân để gửi SV 

thực tập. Hằng năm, SV năm thứ tư thuộc các chuyên ngành Biên-Phiên dịch, Du lịch-

Thương mại đi thực tập có cơ hội sử dụng và khai thác CSVC-TTB, đồng thời tiếp cận 

tài nguyên, dữ liệu của đơn vị tiếp nhận như Đài Phát thanh truyền hình Lâm Đồng, Sở 

Ngoại Vụ Lâm Đồng, Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Lâm Đồng, 

doanh nghiệp du lịch lữ hành, nhà hàng, khách sạn, v.v. để hoàn thành báo cáo thực tập 

[H9.09.01.04]. 
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Từ năm học 2015-2016 đến nay, thông qua Hội nghị SV nòng cốt cấp khoa, Khoa 

NN định kỳ tiến hành khảo sát lấy ý kiến của CB, GV, NH về hệ thống phòng làm việc, 

phòng học và các phòng chức năng phục vụ hoạt động đào tạo chuyên ngành NNA 

[H9.09.01.05]. Trên cơ sở đó, BCN Khoa báo cáo với các phòng ban liên quan để kịp 

thời khắc phục sự cố, cũng như đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng hoặc mua mới các TTB. 

Nhìn chung, ý kiến phản hồi từ phía GV và NH rất tích cực đối với môi trường dạy và 

học có đầy đủ CSVC-TTB phục vụ công tác giảng dạy và học tập hiệu quả. 

Các kết quả khảo sát NH về bộ phận hành chính sự nghiệp cho thấy NH rất hài 

lòng về 03 tiêu chí “Thông tin chỉ dẫn, hướng dẫn dễ dàng tìm kiếm, đầy đủ và phù 

hợp”, “Công tác đảm bảo an ninh trật tự được thực hiện tốt” và “Hệ thống dịch vụ bưu 

điện, ngân hàng thuận tiện”. NH tỏ ra tương đối hài lòng đối với tiêu chí “Hệ thống 

thông tin, trang web được cập nhật thường xuyên, dễ truy cập”: [H9.09.01.06]. 

Đồng thời qua khảo sát này, NH đề nghị Trường nâng cấp hệ thống Internet tại 

TTTT-TV, hệ thống TTB dạy học (máy vi tính, máy chiếu, thiết bị nghe nhìn) đã cũ tại 

một số khu giảng đường A20, A30 và A31. Bên cạnh đó, kết quả các khảo sát thực hiện 

trong giai đoạn 2016-2020 ghi nhận một số kiến nghị liên quan công tác CSVC-TTB cụ 

thể như sau [H9.09.01.07]: 

● Thường xuyên bảo trì, sửa chữa và nâng cấp hệ thống máy chiếu, đèn chiếu ở 

các khu giảng đường (A7, A20, A30 và A31); 

● Bảo dưỡng hệ thống máy tính các phòng thực hành; 

● Bổ sung thêm bàn ghế ở một số phòng học của giảng đường A31; 

● Thay kính cửa một số phòng học; 

● Mở rộng hệ thống truy cập Internet không dây trong phạm vi toàn trường để 

phục vụ công tác giảng dạy và học tập. 

Nhằm từng bước cải thiện chất lượng phục vụ NH, Trường cũng thường xuyên 

thực hiện công tác đánh giá hệ thống CSVC-TTB đối với sinh viên cuối khóa (tốt nghiệp 

năm học 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019). Nhìn chung, kết quả cho thấy NH hoàn 

toàn hài lòng với chất lượng của lĩnh vực này [H9.09.01.08]: 

Bảng 9.1.1. Đánh giá của sinh viên cuối khóa giai đoạn 2016-2019 

STT Tiêu chí đánh giá 2016-

2017 (%) 

2017-2018 

(%) 

2018-2019 

(%) 

1.  Thư viện Trường có đủ tài liệu tham 

khảo cho hầu hết các môn học 

76,7 85,7 69,6 

2.  Phòng học đủ ánh sáng, thoáng mát, 

đủ rộng, phù hợp với sĩ số lớp học 

78,0 81,6 73,5 
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STT Tiêu chí đánh giá 2016-

2017 (%) 

2017-2018 

(%) 

2018-2019 

(%) 

3.  Trường có đủ TTB cần thiết phục vụ 

học tập và nghiên cứu của sinh viên 

87,0 71,0 59,8 

4.  TTB phục vụ học tập: bàn, ghế, 

bảng, micro, loa, máy chiếu… được 

trang bị và hoạt động tốt 

76,7 81,0 55,2 

5.  Hệ thống thông tin, trang web của 

Trường được cập nhật thường 

xuyên, dễ truy cập 

- 68,4 64,8 

Các kết quả khảo sát trên cho thấy về cơ bản, hệ thống CSVC-TTB của Trường 

khá đầy đủ và có thể đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của toàn thể đội ngũ GV, 

CV và NH. 

2. Điểm mạnh 

Khoa NN có đầy đủ hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng 

(phòng hội thảo và học tập đa phương tiện) có kết nối Internet đảm bảo an toàn và tỉ lệ 

diện tích/NH, phù hợp chuyên môn và đáp ứng tốt các hoạt động đào tạo theo quy định 

hiện hành. CSVC-TTB được quản lý tốt, thường xuyên được bảo trì và nâng cấp nhằm 

đáp ứng tốt nhất nhu cầu của đội ngũ CB, GV và NH. 

Mọi vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng, khai thác CSVC-TTB luôn được  

Trường phối hợp hỗ trợ giải quyết kịp thời nhằm đảm bảo tiến trình giảng dạy và học 

tập cũng như một số hoạt động học thuật khác. 

3. Điểm tồn tại 

Hệ thống máy chiếu cũ tại một số giảng đường dù vẫn hoạt động nhưng chất lượng 

đã xuống cấp cần được thay mới để phục vụ hiệu quả hơn cho hoạt động đào tạo. 

4. Kế hoạch hành động 

Cần tăng cường công tác quản lý, khai thác triệt để và hiệu quả CSVC-TTB hiện 

có để hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của khoa NN. Từ năm học 2021-

2022, một số khu giảng đường mới được hoàn thiện sẽ tạo thêm không gian giảng dạy, 

học tập và nghiên cứu cho Khoa. 

5. Tự đánh giá: đạt 5/7. 
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Tiêu chí 9.2. Thư viện và các nguồn học liệu phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ 

các hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

1. Mô tả hiện trạng 

Thành lập từ năm 1958, TTTT-TV của trường ĐHĐL đã không ngừng đổi mới và 

nâng cao chất lượng phục vụ nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của người dùng. Hiện tại 

TTTT-TV được bố trí tại một toà nhà độc lập 3 tầng với diện tích 8.400 mét vuông 

(1.739 mét vuông diện tích sàn), có cảnh quan thoáng đãng, yên tĩnh phù hợp với học 

tập và nghiên cứu bao gồm 4 phòng đọc với 650 chỗ ngồi. Từ năm 2002, TTTT-TV đã 

triển khai áp dụng phần mềm quản lý thư viện Libol và đồng thời áp dụng các chuẩn 

nghiệp vụ tiên tiến trong xử lý tài liệu. Đến năm 2009, phần mềm mã nguồn mở DSpace 

được ứng dụng vào việc quản lý nguồn tài liệu số một cách khoa học và hiệu quả hơn. 

Tính đến tháng 2/2021, TTTT-TV có 60.157 đầu sách với 172.381 bản; 2.922 đầu luận 

văn, luận án với 3.526 bản; 1.867 đầu CD-ROM với 3.457; 409 đầu tạp chí với 6.093 

bản phục vụ bạn đọc [H9.09.02.01; H9.09.02.02]. 

Bên cạnh nguồn tài liệu và học liệu truyền thống, TTTT-TV đã xây dựng và phát 

triển thư viện số phục vụ công tác giảng dạy, học tập và NCKH thông qua website 

http://thuvien.dlu.edu.vn. Tính đến tháng 2/2020, tổng số lượng liệu trên thư viện số là 

85.568 đầu tài liệu, trong đó tổng số lượng luận văn, luận án trên thư viện số là 2.329 

đầu tài liệu, bài trích báo, tạp chí là 25.657, kết quả nghiên khoa học là 10.076, kỷ yếu 

hội nghị hội thảo là 812, sách, giáo trình là 46.546 [H9.09.02.03; H9.09.02.04]. 

Ngoài các nguồn học liệu đa dạng của TTTT-TV, Khoa NN được Trường trang bị 

thêm tủ sách chuyên ngành tại văn phòng khoa với danh mục khá đầy đủ các ấn phẩm 

phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu. Thêm vào đó, một số tư liệu do các 

đối tác trong và ngoài nước gửi tặng, cung cấp giúp hỗ trợ thêm các hoạt động đào tạo 

và nghiên cứu chuyên môn. Số lượng ấn phẩm cụ thể tại Khoa hiện nay là 1098, bao 

gồm sách tiếng Anh chuyên ngành, tạp chí, tự điển, tư liệu nghe nhìn v.v. [H9.09.02.05] 

và nguồn tài nguyên học liệu đa dạng, phong phú khác đang được  lưu trữ tại TTTT-TV 

tạo điều kiện thuận lợi phục vụ CB, GV và SV của Khoa đọc tại chỗ và mượn tham khảo 

[H9.09.02.06]. Hằng năm, TTTT-TV gửi danh mục sách chuyên ngành bằng tiếng Anh, 

Pháp, Việt (bao gồm bản cứng và bản mềm) để Khoa lựa chọn đặt mua theo nhu cầu 

[H9.09.02.07]. 

Tính đến năm học 2020-2021, nguồn học liệu dành cho ngành NNA hiện có tại 

TTTT-TV bao gồm 5516 ấn bản giấy, hơn 900 nhan đề eBook và một số tài khoản sử 

dụng tài nguyên điện tử của Proquest, Springer, Wiley, v.v. [H9.09.02.08] 
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Bảng 9.2.1. Một số cơ sở dữ liệu Khoa Ngoại ngữ khai thác sử dụng 

TT Tên CSDL trực tuyến Ghi chú 

1.   WILEY ONLINE LIBRARY 

hơn 1.600 tạp chí, 22.000 sách điện tử bao 

trùm tất cả các lĩnh vực nghiên cứu 

- Địa chỉ truy cập: 

http://onlinelibrary.wiley.com 

 

2.   

  

SAGE JOURNALS ONLINE 

thuộc lĩnh vực kinh tế, khoa học xã hội và 

nhân văn, khoa học kỹ thuật... Hiện nay, 

Trường được cấp quyền truy cập toàn văn 

của 784 tạp chí trong cơ sở dữ liệu này. 

- Địa chỉ truy cập: 

http://online.sagepub.com 

3.   

  

IEEE XPLORE 

hơn 5 triệu tài liệu toàn văn chất lượng cao 

về các lĩnh vực khoa học và công nghệ mũi 

nhọn như: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn 

thông, tự động hóa, năng lượng... 

- Địa chỉ truy cập: 

https://bit.ly/dluieee 

- Hướng dẫn: https://bit.ly/2KpHwu9 

4.   

  

PROQUEST CENTRAL 

dữ liệu đa ngành, cung cấp các tài liệu học 

thuật với các thể loại như bài báo, tạp chí, 

luận án, số liệu thống kê... 

- Địa chỉ truy cập: 

https://bit.ly/proquestdalat 

5.   

  

SPRINGER 

nhiều lĩnh vực nghiên cứu. Quyền truy cập 

bao gồm toàn văn của hơn 2.160 tạp chí, 700 

tài liệu tham khảo, và 1.900 sách điện tử. 

- Địa chỉ truy cập 1: 

https://bit.ly/dluspringer 

- Địa chỉ truy cập 2: 

http://link.springer.com/ 

- Hướng dẫn: https://bit.ly/2LGntYZ 

6.   

  

DERWENT INNOVATION 

hơn 100 triệu hồ sơ sáng chế. Bao gồm sáng 

chế của hầu hết các nước trên thế giới: Mỹ, 

Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc, Nhật Bản,… 

đặc biệt sáng chế của các nước trong khu 

vực Đông Nam Á (Malaysia, Singapore, 

Thái Lan, Việt Nam,…) cùng với tiện ích 

phân tích xu hướng công nghệ dựa vào các 

sáng chế. 

- Địa chỉ truy cập: 

https://bit.ly/dluder 

- Hướng dẫn: https://bit.ly/35TghQe 

7.   

  

TẠP CHÍ CHUYÊN NGÀNH KH&CN 

hơn 190.000 bài nghiên cứu được đăng trên 

các tạp chí chuyên ngành trong nước, bao 

quát các chủ đề về kinh tế, nông nghiệp, 

- Địa chỉ truy cập: 

https://bit.ly/dlutckhcn 

- Hướng dẫn: https://bit.ly/2LL0gom 

https://bit.ly/2KpHwu9
https://bit.ly/2LGntYZ
https://bit.ly/35TghQe
https://bit.ly/2LL0gom
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TT Tên CSDL trực tuyến Ghi chú 

khoa học và công nghệ, môi trường... được 

cập nhật hàng ngày. 

8.   

  

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT 

tiện ích tra cứu văn bản pháp luật của Việt 

Nam (bằng tiếng Việt và tiếng Anh), Tiêu 

chuẩn Việt Nam, Hồ sơ pháp lý... 

- Địa chỉ truy cập: 

http://www.thuvienphapluat.vn  

9.   

  

INTERNET ARCHIVE 

thư viện số phi lợi nhuận với sứ mệnh lưu 

trữ nội dung Web trên Internet đồng thời 

cung cấp kiến thức cho mọi người dùng trên 

toàn cầu. 

- Địa chỉ truy cập: https://archive.org 

- Hướng dẫn: https://bit.ly/3qxmVUe 

10.  CORE 

nền tảng tìm kiếm tích hợp lớn nhất thế giới 

cung cấp truy cập mở (Open Access) tới hơn 

207 triệu bài báo học thuật toàn cầu, bao 

gồm các kho dữ liệu và các nguồn báo, tạp 

chí học thuật. 

- Địa chỉ truy cập: https://core.ac.uk/ 

CB GV khoa NN chú trọng khai thác hiệu quả nguồn học liệu phong phú và đa 

dạng này nhằm biên soạn giáo trình cho NH các hệ đào tạo chuyên ngành cũng như một 

số môn NN không chuyên trong chương trình đào tạo của Khoa [H9.09.02.09]. Toàn thể 

CB, GV và NH đều được cấp tài khoản và thẻ sử dụng các nguồn tài nguyên vật lý và 

số hóa của Thư viện [H9.09.02.10]. 

2. Điểm mạnh 

Khoa NN được sở hữu các nguồn học liệu hiện có tại TTTT-TV, đảm bảo hỗ trợ 

các hoạt động đào tạo chuyên ngành và nghiên cứu chuyên môn của Khoa. Bên cạnh 

đó, Khoa đều nhận được sự hỗ trợ tài chính hằng năm của Trường để mua sắm cập nhật 

và bổ sung nguồn học liệu phù hợp nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu học thuật của CB, 

GV và NH. 

3. Điểm tồn tại 

Phần lớn NH chưa thực sự quan tâm và chủ động khai thác nguồn học liệu hiện có 

của KNN. Khoa chưa có không gian thư viện riêng nhằm tạo điều kiện thuận tiện hơn 

cho công tác khai thác nguồn học liệu tại chỗ. 

https://bit.ly/3qxmVUe
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4. Kế hoạch hành động 

Phổ biến rộng rãi danh mục sách, tư liệu và các ấn phẩm nghe nhìn của Khoa đến 

toàn thể NH để họ có thêm nguồn tài liệu tham khảo, hỗ trợ tốt hơn việc học tập và tự 

học. GV sẽ có kế hoạch số hóa tất cả giáo trình, tài liệu tham khảo và học liệu liên quan 

môn học, học phần. 

5. Tự đánh giá: đạt 5/7. 

Tiêu chí 9.3. Phòng thí nghiệm, thực hành và các trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ 

các hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

1. Mô tả hiện trạng 

Trong tổng số 79 phòng thí nghiệm-thực hành của Trường, Khoa NN được cấp 4 

phòng học đa phương tiện (Lab A8.3, Lab A8.4, Lab A8.5.1 & Lab A8.6.1) với tổng 

diện tích là 318,59 m2 hỗ trợ công tác giảng dạy chuyên ngành, thực hành tiếng và tổ 

chức hội nghị chuyên đề. Theo thống kê năm 2019 và 2020, các phòng học đa phương 

tiện với khá đầy đủ trang thiết bị có khả năng đáp ứng nhu cầu đặc thù của ngành đào 

tạo [H9.09.03.01] 

Bảng 9.3.1. Thống kê trang thiết bị các phòng học đa phương tiện của Khoa Ngoại 

ngữ tính đến tháng 6/2021 

STT Phòng Máy tính 

bàn 

Internet Máy 

chiếu 

Smart 

TV 

Tai nghe 

+ mic 

Loa 

ngoài 

1 Lab A8.3 33 Có 1 0 0 2 

2 Lab A8.4 49 Có 1 1 49 4 

3 Lab A8.5.1 33 Có 1 0 0 2 

4 Lab A8.6.1 1 Có 1 0 0 2 

Các hoạt động học thuật, chuyên môn diễn ra tại đây đều được chuyên viên theo 

dõi, quản lý thông qua Sổ nhật trình phòng lab để phối hợp với các phòng chức năng 

của Trường giải quyết kịp thời khi có sự cố [H9.09.03.02]. Nhằm tăng cường hiệu quả 

phục vụ, thông qua Hội nghị SV nòng cốt hằng năm Khoa NN định kỳ thu thập phản 

hồi từ phía NH và CB GV về chất lượng, công năng của CSVC và TTB của các phòng 

chức năng này. Bên cạnh đó, đội ngũ kỹ thuật của Phòng CSVC luôn sẵn sàng hỗ trợ, 

xử lý kịp thời thông qua đường dây nóng [H9.09.03.03].  

Trong năm học 2018-2019, Phòng QLCL đã thực hiện khảo sát đội ngũ CB GV, 

chuyên viên về môi trường làm việc tại ĐHĐL. Căn cứ kết quả khảo sát ý kiến GV-CV 
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về môi trường làm việc tại ĐHĐL [H9.09.03.04], tiêu chí mức độ hài lòng của GV-CV 

về chất lượng môi trường làm việc cụ thể như sau: 

Bảng 9.3.2. Đánh giá chất lượng môi trường làm việc và NCKH 

STT Tiêu chí đánh giá Tỉ lệ % 

1.  Tôi yêu thích công việc hiện tại của mình 86,1 

2.  Tôi cảm thấy luôn tự hào khi làm việc tại đơn vị và tại 

ĐHĐL 

82,4 

3.  Tôi cảm thấy hài lòng về điều kiện hỗ trợ NCKH của 

Trường 

55,6 

Tuy nhiên, CB GV đề nghị Trường chú trọng đầu tư nâng cấp hệ thống máy tính, 

TTB nghe nhìn (máy chiếu+âm thanh) tại một số giảng đường cụ thể như A20 và A31. 

Để thường xuyên cải thiện chất lượng CSVC-TTB phục vụ NH, KNN định kỳ thực 

hiện khảo sát NH về mảng công tác này tại 04 phòng thực hành tiếng (Lab A8.3, A8.4, 

A8.5.1 và A8.6.1) thông qua các kỳ Hội nghị Sinh viên nòng cốt cấp khoa. Kết quả khảo 

sát giai đoạn 2016-2020 cho thấy: 

Bảng 9.3.3. Ý kiến NH về CSVC-TTB tại các phòng thực hành tiếng từ 2016-2020 

STT Tiêu chí đánh giá 2016 

(%) 

2017 

(%) 

2018 

(%) 

2019 

(%) 

2020 

(%) 

1.  Hệ thống máy tính và TTB nghe nhìn 

hoạt động tốt và được bảo dưỡng, nâng 

cấp định kỳ. 

57,5 60,2 75 85,5 87 

2.  Hệ thống phần mềm thực hành tiếng hỗ 

trợ tốt công tác giảng dạy và học tập. 

50 65,5 70 85 90 

3.  Hệ thống phòng Lab đảm bảo thông 

thoáng, ánh sáng và đầy đủ bàn ghế. 

80,5 85 80 90 85 

4.  Công tác an toàn phòng chống cháy nổ 

và vệ sinh được đảm bảo. 

90 87,5 93 94,5 95,5 

2. Điểm mạnh 

Tình trạng, chất lượng CSVC-TTB của Khoa đảm bảo phục vụ tốt các hoạt động 

đào tạo và nghiên cứu của toàn thể CB, GV và NH. Phòng máy, phần mềm quản lý học 

tập thường xuyên được bảo trì, nâng cấp kịp thời phục vụ công tác giảng dạy và NCKH 

luôn thông suốt. Số phòng học đa phương tiện đảm bảo cơ bản về diện tích, có hệ thống 

thông gió, âm thanh ánh sáng đạt chất lượng và tuân thủ các quy định về an toàn, phòng 

chống cháy nổ, v.v… 
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3. Điểm tồn tại 

Một số NH chưa có ý thức tốt trong việc gìn giữ vệ sinh, bảo quản một số thiết bị 

(tai nghe, chuột, bàn phím) tại các phòng học đa phương tiện. 

4. Kế hoạch hành động 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức, trách nhiệm bảo quản tài sản 

công. Nâng cao ý thức tự giác và kỷ luật của NH trong học tập và sinh hoạt cộng đồng. 

Tích cực kiểm tra tình trạng máy móc TTB, vệ sinh tại các phòng thực hành tiếng để có 

biện pháp xử lý và đề xuất kịp thời. 

5. Tự đánh giá: đạt 5/7. 

Tiêu chí 9.4. Hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm cả hạ tầng cho học tập trực 

tuyến) phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu. 

1. Mô tả hiện trạng 

Trường thành lập Phòng CSVC có chức năng nhiệm vụ chính là quản lý, lập kế 

hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, hệ thống CNTT phục vụ đào tạo, NCKH 

[H9.09.04.01; H9.09.04.02]. Bên cạnh đó, Trung tâm CNTT ngoài chức năng đào tạo, 

cấp phát văn bằng chứng chỉ về tin học, còn Phối hợp với Phòng CSVC giúp Hiệu trưởng 

quản lý hệ thống CNTT, nghiên cứu và triển khai, hỗ trợ kỹ thuật, các giải pháp CNTT 

của Trường [H9.09.04.03], đồng thời xây dựng chiến lược chuyển đổi số trong giáo dục 

[H9.09.04.04].  

Hệ thống CNTT quản lý của Trường gồm 02 phần chính là hệ thống thông tin 

(HTTT) quản lý và HTTT công chúng. HTTT quản lý gồm các phân hệ quản lý ĐT, 

quản lý SV và quản lý CB, GV. HTTT công chúng gồm cổng thông tin điện tử của 

Trường, cổng thông tin SV và Website của các đơn vị (phòng ban, khoa và trung tâm, 

viện) [H9.09.04.05].Các phân hệ của HTTT được thiết kế, lập tài liệu mô tả chức năng 

và hướng dẫn chi tiết [H9.09.04.06; H9.09.04.07; H9.09.04.08]. 

Trường đầu tư trang bị các phòng thực hành, phòng máy tính với 105 máy laptop 

và 1.249 máy tính bàn phục vụ cho sinh viên và phục vụ công việc quản lý, hỗ trợ giảng 

dạy, nghiên cứu cho cán bộ quản lý, chuyên viên, giảng viên [H9.09.04.09]. Riêng Khoa 

NN được trang bị 04 máy tính phục vụ công việc quản lý và hỗ trợ SV [H9.09.04.10]. 

Tất cả máy tính trong Trường đều được kết nối internet đáp ứng tốt nhu cầu học tập và 

thi kiểm tra, quản lý và hỗ trợ giảng dạy, nghiên cứu với độ rộng băng tần 100 Mbps và 

tốc độ tải xuống/tải lên 100 Mbps/1 Mbps. Hệ thống Wifi được bố trí tại các vị trí thuận 

lợi nhất trong khuôn viên Trường giúp người dùng dễ dàng truy cập phục vụ công việc 
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và học tập [H9.09.04.11; H9.09.04.12]. Đường truyền Internet, mạng kết nối nội bộ 

(LAN) định kỳ được nâng cấp đáp ứng yêu cầu các công tác của Trường và nhu cầu học 

tập của SV [H9.09.04.13]. Ngoài ra 100% phòng học được trang bị máy tính, máy chiếu 

để phục vụ công tác giảng dạy [H9.09.04.14]. 

Hệ thống học trực tuyến LMS là nền tảng E-Learning của Trường [H9.09.04.15]. 

Hệ thống cảnh báo học vụ, cổng thông tin SV cung cấp cho SV và cố vấn học tập các 

thông tin về học vụ (CTĐT, đăng ký học phần, kết quả đăng ký học phần, thời khóa 

biểu, lịch thi, bảng điểm, điểm rèn luyện, học phí, …) [H9.09.04.16]. Hệ thống quản lý 

dữ liệu NCKH của CB, GV, SV trong Trường được lưu trữ tại Phòng QLKH-HTQT và 

trên website [H9.09.04.17]. 

Bên cạnh hệ thống CNTT của Trường, CB công nhân viên, SV Khoa cũng được 

trang bị thêm hệ thống email nội bộ, website riêng của Khoa, fanpage facebook nhằm 

hỗ trợ công tác tuyển sinh, công tác học tập của SV,… Ngoài ra, Khoa triển khai ứng 

dụng phần mềm Google-Classroom trong việc học tập trực tuyến, tương tác giữa GV và 

SV [H9.09.04.18]. 

Hệ thống CNTT được tu sửa, bảo trì, bảo dưỡng và nâng cấp thường xuyên nhằm 

đáp ứng kịp thời cho công tác đào tạo, NCKH. Bộ phận kỹ thuật của Trung tâm CNTT 

thường xuyên kiểm tra hệ thống mạng, đường truyền cũng như hệ thống server, website 

của Trường. Các thiết bị dạy học ứng dụng CNTT, máy tính, phòng máy cũng được 

phòng CSVC thường xuyên kiểm tra, bảo trì thường xuyên…[H9.09.04.19] đảm bảo hệ 

thống luôn vận hành tốt nhất phục vụ hoạt động đào tạo, NCKH. Hàng năm, Trường lên 

kế hoạch mua sắm mới hệ thống máy tính, trang bị phần cứng, phần mềm, cải thiện hệ 

thống mạng phục vụ quản lý ĐT, NCKH [H9.09.04.20]. 

Trường tổ chức khảo sát SV cuối khóa về sự cập nhật thường xuyên của hệ thống 

thông tin trang website của trường. Lấy ý kiến CB GV, NV và SV về hệ thống CNTT 

thông qua các cuộc họp, hội nghị nhà giáo CB quản lý giáo dục, người lao động; tuần 

sinh hoạt công dân [H9.09.04.21]. 

 Trên cơ sở nhu cầu thực tế và kết quả khảo sát hàng năm, Trường lập kế hoạch 

phân bổ nguồn kinh phí đầu tư cung cấp cơ sở hạ tầng, trong đó bao gồm hệ thống CNTT 

[H9.09.04.22]. Nhờ vậy hệ thống CNTT và cơ sở hạ tầng của Trường được thường 

xuyên đầu tư cung cấp đáp ứng ngày càng tốt hơn các nhu cầu đào tạo và NCKH 

Hệ thống CNTT bao gồm cả hạ tầng cho học tập trực tuyến phù hợp đảm bảo hỗ 

trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu. Trung tâm CNTT trường ĐHĐL có chức năng 

tham mưu, quản lý các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng CNTT trong hoạt 

động đào tạo và NCKH. Việc xây dựng, triển khai, quản lý cơ sở hạ tầng CNTT, mạng 
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nội bộ và trang mạng dlu.edu.vn cũng như đường truyền Internet, mạng không dây, công 

tác đảm an toàn và bảo mật hệ thống thông tin, khai thác phần mềm quản lý, ứng dụng, 

v.v. luôn được đảm bảo và đáp ứng tốt nhu cầu vận hành của toàn trường.  

Khoa NN thừa hưởng nền tảng công nghệ này để hoàn thành nhiệm vụ ĐT và 

NCKH. Đồng thời, Khoa NN duy trì các hoạt động chuyên môn có sử dụng cơ sở hạ 

tầng thông tin để cung cấp và phổ biến thông tin trên nhiều kênh khác nhau, liên lạc điện 

tử, quảng bá hình ảnh của Khoa trên mạng, tham gia, tổ chức một số hoạt động hội nghị 

hội thảo trực tuyến, v.v. Từ năm 2008, toàn thể CB, GV VC đều được cung cấp thư điện 

tử có tên miền @dlu.edu.vn để liên lạc trong công tác, có tài khoản mạng nội bộ, tài 

khoản Google drive để lưu trữ thông tin, tài liệu, tư liệu và học liệu góp phần phục vụ 

tốt cho công tác chuyên môn và hoạt động đào tạo. [H9.09.04.23] 

Đặc biệt trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID19 trong năm học 

2019-2020, CB GV Khoa NN đã được tham gia khóa học hỗ trợ công tác giảng dạy và 

kiểm tra đánh giá qua mạng thông qua bộ công cụ tiện ích G suite của Google 

[H9.09.04.24]. Vào tháng 02/2021, đội ngũ giảng dạy còn được tập huấn kịp thời cho 

công tác đào tạo trực tuyến chú trọng quản lý tài nguyên và hoạt động học tập thông qua 

hệ thống quản lý học tập LMS của Trường [H9.09.04.25]. Hoạt động giảng dạy và học 

tập trực tuyến thông qua cơ sở hạ tầng CNTT của Trường đã được đảm bảo. Bên cạnh 

đó, hầu hết GV của Khoa thường xuyên sử dụng khai thác nền tảng web, phần mềm 

tương tác ứng dụng trong giảng dạy và thực hành như Khan Academy, Quizlet, 

Noredink, v.v. Nhìn chung, hệ thống cơ sở hạ tầng và TTB kỹ thuật số hoạt động ổn 

định, an toàn, bảo mật và đáp ứng được hầu hết các hoạt động đào tạo và nghiên cứu tại 

chỗ cũng như trực tuyến. 

Bảng 9.4.1. Một số website và phần mềm hữu ích KNN khai thác trong giảng dạy 

TT Tên Website/ phần mềm Ghi chú 

1.   KHAN ACADEMY 

Bộ công cụ trực tuyến cung cấp nội dung học 

tập của Tổ chức giáo dục phi lợi nhuận Hoa 

Kỳ 

- Địa chỉ truy cập:  

https://www.khanacademy.org/ 

 

2.  QUIZLET 

Bộ công cụ hỗ trợ miễn phí để học tập trực 

tuyến của Hoa Kỳ 

- Địa chỉ truy cập:  

https://quizlet.com/ 
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TT Tên Website/ phần mềm Ghi chú 

3.  NOREDINK 

Nền tảng học ngôn ngữ dựa trên web trực 

tuyến 

- Địa chỉ truy cập:  

https://www.noredink.com/ 

4.  SMARTCLASS+ 

Nền tảng tích hợp tất cả trong một để giảng 

dạy và học tập ngôn ngữ  

- Hệ thống phần mềm cài đặt 

trong phòng Lab 

2. Điểm mạnh 

Hiện tại, Trường ĐHĐL đã xây dựng được một hệ thống CNTT phù hợp để hỗ trợ 

các hoạt động đào tạo và nghiên cứu, luôn được cập nhật trong việc truy cập thông tin, 

dữ liệu dễ dàng và luôn sẵn sàng được cung cấp cho các bên liên quan trong khi vẫn 

đảm bảo được tính thống nhất và bảo mật. 

Về phía KNN, đa số CB GV đều đạt chuẩn kỹ năng CNTT cơ bản theo chuẩn chức 

năng nghề nghiệp để có thể vận hành, khai thác và ứng dụng từ cơ bản đến nâng cao nền 

tảng CNTT của trường nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu. Hầu hết 

các GV của Khoa đều tích cực áp dụng CNTT trong soạn giảng, tổ chức hoạt động dạy 

và học cũng như nghiên cứu chuyên môn và trao đổi học thuật. 

3. Điểm tồn tại 

Trường chưa ứng dụng CNTT trong việc tổ chức số hóa và lưu trữ các minh chứng, 

cũng như hệ thống khảo sát trực tuyến. Hiện nay trường còn thiếu một cơ sở dữ liệu 

được quản lý tập trung tập trung nhằm phục vụ trong công tác quản trị và hỗ trợ quản lý 

rủi ro. 

Khoa NN chưa có kinh phí để mua bản quyền một số phần mềm thiết yếu phục vụ 

đào tạo và nghiên cứu nên GV phải tự tìm và sử dụng một số phần mềm bẻ khóa. Mạng 

Wifi tại một số giảng đường chưa đủ mạnh để phục vụ các hoạt động cần sử dụng mạng 

để tra cứu, tìm kiếm, minh họa tức thời trên lớp. 

4. Kế hoạch hành động 

Đến năm 2025, xây dựng và hoàn thiện hệ thống khảo sát trực tuyến, tích hợp vào 

phần mềm quản lý để nâng cao hiệu quả trong việc khảo sát, thu thập ý kiến các bên liên 
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quan. Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu được quản lý tập trung tập trung nhằm phục vụ 

trong công tác quản trị và hỗ trợ quản lý rủi ro trong năm 2022. 

Trước mắt CB GV của Khoa NN chủ động sử dụng nguồn lực và điều kiện cá nhân 

để khắc phục một số hạn chế nêu trên nhằm linh động tổ chức các hoạt động học hiệu 

quả và hoàn thành tốt mục tiêu bài giảng. Trong tương lai, Khoa sẽ chủ động lập kế 

hoạch đặt mua bản quyền một số phần mềm thiết yếu và đăng ký tài khoản sử dụng 

thông tin học thuật đáp ứng nhu cầu chuyên môn thích đáng. 

5. Tự đánh giá: đạt 5/7. 

Tiêu chí 9.5. Các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe và an toàn được xác định và 

triển khai có lưu ý đến nhu cầu đặc thù của người khuyết tật. 

1. Mô tả hiện trạng 

Môi trường, sức khỏe và sự an toàn của CBVC và NH luôn được Trường đặt lên 

hàng đầu. Nhiệm vụ đảm bảo môi trường học tập và sự an toàn, sức khỏe trong Trường 

được giao cụ thể cho các đơn vị liên quan trực thuộc Trường, trong đó chịu trách nhiệm 

trực tiếp là Phòng TC-HC, Phòng CSVC, Phòng CT&CTSV và các tổ chức Công đoàn, 

Đoàn, Hội SV [H9.09.05.01]. 

Trường có khuôn viên rộng hơn 34,34 ha, 32 toà nhà lớn nhỏ khác nhau với tổng 

diện tích xây dựng là 21499,15m2, khoảng 111 phòng học kiên cố lớn nhỏ với tổng diện 

tích 8.572 m2; hệ thống 79 phòng thí nghiệm, thực hành có diện tích tương đương 3.500 

m2 cùng với 03 nhà kính thực nghiệm diện tích 3.080 m2; vị trí các phòng thí nghiệm 

ngoài việc phân tán tại các khối nhà do các khoa quản lý sử dụng thì 80% đã tập trung 

về Khu thí nghiệm liên hợp – Nhà A11 với diện tích sàn xây dựng hơn 5000 m2. Trong 

khuôn viên trường có 2 sân bóng đá, 2 sân bóng chuyền và đặc biệt có khu nhà thể thao 

đa năng 700 chỗ ngồi, cho phép tổ chức thi đấu nhiều môn thể thao khác nhau. Ngoài 

ra, trong khuôn viên trường có khu sân khấu ngoài trời, cho phép tổ chức các hoạt động 

văn hoá văn nghệ với quy mô khoảng 5.000 người. Trường cũng đã đầu tư trang bị hệ 

thống thiết bị âm thanh ánh sáng cho khu vực sân khấu ngoài trời, phục vụ thường xuyên 

cho hoạt động văn hoá văn nghệ của SV [H9.09.05.02].  

Tại các giảng đường, phòng học, thư viện, phòng thực hành, phòng thí nghiệm, 

nhà đa năng, sân bãi,... đều được trang bị bình chữa cháy và hệ thống báo cháy; mỗi khu 

đều có hệ thống nhà vệ sinh dành cho nam và nữ, các thùng rác lớn, nhỏ; hệ thống lan 

can, hàng rào bảo vệ kiên cố. Nhân viên phục vụ của phòng CSVC luôn chăm sóc cây 

cảnh, vệ sinh phòng học và luôn túc trực tại mỗi tòa nhà, giảng đường, thư viện, phòng  

thí nghiệm, phòng thực hành, khu nội trú.... để đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan 
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phục vụ công tác giảng dạy, học tập và sinh hoạt của CBVC và NH [H9.09.05.03]. Một 

số thiết kế giảng đường còn có cầu thang bộ dành cho người khuyết tật; tất cả các công 

trình xây dựng đều có hệ thống Phòng cháy chữa cháy và đều được nghiệm thu đảm bảo 

an toàn trước khi đưa vào sử dụng. [H9.09.05.04] 

Trường có Bộ phận y tế chăm sóc kịp thời sức khỏe cho CBVC và NH đảm bảo 

các chế độ, chính sách xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể, và chăm sóc sức khỏe 

đối với NH [H9.09.05.05]. Y tế được đầu tư đầy đủ trang thiết bị để đảm bảo việc chăm 

sóc sức khỏe cho SV, CB-GV-NV một cách tốt nhất [H9.09.05.06]. Trong quá trình theo 

học tại trường, NH được phổ biến và cập nhật kịp thời các chế độ và chính sách xã hội 

[H9.09.05.07], đồng thời ngoài việc chăm sóc về y tế cho NH, Trường còn có khu nhà 

thi đấu tại khu A và sân thể thao tại khu nội trú, Trường còn mua sắm các nhạc cụ, hệ 

thống âm thanh và xây dựng sân khấu ngoài trời để SV tập luyện, các hoạt động phong 

trào do Đoàn và Hội SV triển khai để tạo môi trường vừa học tập vừa vui chơi cho SV 

[H9.09.05.08; H9.09.05.09]. Trường hỗ trợ học phí, học bổng cho NH khuyết tật, SV 

dân tộc thiểu số,...[H9.09.05.10]. Vào mỗi dịp tết nguyên đán nhằm động viên, thăm hỏi 

SV và CB viên chức và người lao động không có điều kiện về quê ăn tết tại Khu nội trú, 

Công đoàn trường luôn phối hợp với Phòng Chính trị - Công tác SV có kế hoạch hỗ trợ 

cho CB viên chức, người lao động, SV đón tết đầm ấm khi xa quê. 

Để đảm bảo NH được an toàn trong khuôn viên Trường cũng như khu Ký túc xá, 

Trường thành lập Trung đội Tự vệ và Bộ phận bảo vệ chuyên trách của Trường trực 

thuộc biên chế của Phòng Tổ chức – Hành chính, có quân số đảm bảo tuần tra bảo vệ 

khu A và khu B 24/24, mỗi ca tối thiểu 2 bảo vệ cho khu A và 1 bảo vệ cho khu B 

[H9.09.05.11]. Bên cạnh đó mỗi năm, Trường luôn tập huấn về công tác phòng cháy 

chữa cháy cho dân quân tự vệ của trường [H9.09.05.12] 

Định kỳ Công đoàn trường quan tâm đến chế độ chăm sóc sức khỏe cho CB, có 

các đợt khám bệnh định kỳ, chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho CB trong trường 

[H9.09.05.13]. Trường tổ chức các đợt tham quan, học tập, nghỉ dưỡng định kỳ cho CB 

và người lao động. Trong các đợt lũ lụt, thiên tai, bệnh hiểm nghèo, Công đoàn trường 

đã phát động, kêu gọi CB hỗ trợ một ngày lương và hỗ trợ người thân của CB viên chức 

bị thiên tai, bệnh tật hiểm nghèo [H9.09.05.14]. Trong đợt dịch bệnh covid 19 Trường 

đã phát động quyên góp tiền mặt và đã hỗ trợ cho Tỉnh để góp sức hỗ trợ người bị dịch 

bệnh, và các khoa Sinh học, Nông Lâm đã sản xuất các nước sát khuẩn hỗ trợ cho các 

đơn vị trong Tỉnh Lâm Đồng [H9.09.05.15] 

Trường muốn hiểu thêm về tâm tư, nguyện vọng của SV, chuyên viên và GV làm 

việc tại Trường và đã giao cho phòng QLCL xây dựng 1 hệ thống bao gồm các khảo sát: 

Khảo sát SV về chất lượng giảng dạy; Khảo sát SV sau 1 năm tốt nghiệp; Khảo sát SV 
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cuối khóa; Khảo sát SV về bộ phận hành chính sự nghiệp; Khảo sát CB-GV-CV về môi 

trường làm việc; Khảo sát GV về hoạt động NCKH của SV; Khảo sát đơn vị sử dụng 

lao động về chất lượng SV tốt nghiệp... nhằm lấy ý kiến của các bên liên quan về công 

tác của Trường. Căn cứ trên các báo cáo tổng kết, Trường tiến hành rà soát lại và cải 

tiến đề xuất để khắc phục những tồn tại và nâng cao hiệu quả công tác phục vụ trong 

các hoạt động [H9.09.05.16]. 

Khoa NN yên tâm sử dụng hệ thống đường đi trải nhựa kết nối các tòa nhà hành 

chính và giảng đường, thư viện, trung tâm viện nghiên cứu, khu liên hợp thí nghiệm-

thực nghiệm. CB GV và NH có bãi đỗ xe thuận tiện, nhà để xe có mái che an toàn. Ngoài 

ra hệ thống điện nước, nhà vệ sinh trong khuôn viên trường luôn được đảm bảo và đạt 

chuẩn về sức khỏe và vệ sinh. Cảnh quan tại các khu vực công viên, hồ nước, sân khấu 

ngoài trời luôn được tôn tạo đẹp đẽ nhằm thiết lập không gian thư giãn và giải trí cho 

mọi người [H9.09.05.17]. 

Hằng năm, Khoa lập kế hoạch triển khai, giám sát thực hiện Nội quy Văn hóa học 

đường đối với toàn thể đội ngũ CB GV và NH nhằm nâng cao ý thức và hành vi ứng xử 

văn hóa, từng bước xây dựng văn hóa đặc trưng của trường ĐHĐL [H9.09.05.18] ; đồng 

thời phối hợp tham gia các hoạt động phong trào góp phần tôn tạo cải thiện môi trường 

xanh sạch đẹp, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, ví dụ dọn dẹp rác, vệ sinh tòa nhà A7, 

A8, trồng cây trong khuôn viên trường [H9.09.05.19]. Bên cạnh đó, toàn Khoa luôn tích 

cực tham gia hưởng ứng các hoạt động diễn tập PCCC tại một số khu vực nhà A7, A11, 

Ký túc xá theo kế hoạch chung [H9.09.05.20].       

Nhằm từng bước cải thiện chất lượng phục vụ NH, Trường cũng thường xuyên 

thực hiện công tác đánh giá chất lượng môi trường sống và học tập tại ĐHĐL đối với 

sinh viên cuối khóa. Nhìn chung, kết quả khảo sát năm học 2016-2017, 2017-2018, 

2018-2019 cho thấy NH hoàn toàn hài lòng với chất lượng lĩnh vực này (mức đồng ý và 

rất đồng ý): [H9.09.01.08] 

Bảng 9.5.1. Đánh giá của sinh viên cuối khóa giai đoạn 2016-2019 

STT 
Tiêu chí đánh giá 2016-

2017 (%) 

2017-2018 

(%) 

2018-2019 

(%) 

1.  Chất lượng môi trường sống và học tập 80,0 89,5 84,2 

2.  
Các dịch vụ ăn, ở, học tập và sinh hoạt 

tại Ký túc xá 

80,6 73,2 65,8 

3.  
Môi trường, cảnh quan tạo thuận lợi 

cho việc học tập và sinh hoạt 

85,5 90,8 86,7 

4.  
Hệ thống nhà vệ sinh được cung cấp 

nước đầy đủ và vệ sinh sạch sẽ 

76,0 84,8 48,6 
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STT 
Tiêu chí đánh giá 2016-

2017 (%) 

2017-2018 

(%) 

2018-2019 

(%) 

5.  
Hệ thống phòng cháy, chữa cháy được 

trang bị đầy đủ tại các giảng đường 

78,0 - 72,2 

6.  
Phòng Y tế được trang bị đầy đủ và có 

năng lực phục vụ tốt 

85,2 89,2 62,5 

Các kết quả khảo sát trên cho thấy NH hoàn toàn hài lòng về chất lượng môi trường 

sống và học tập tại Trường cũng như môi trường an toàn và cảnh quan xanh, sạch, đẹp 

tạo thuận lợi cho học tập và nghiên cứu. 

Trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 bùng phát, toàn thể CB GV và NH Khoa thực 

hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch như bố trí nước sát khuẩn tại các giảng 

đường và văn phòng, đeo khẩu trang, tuân thủ quy tắc 5K và quy định khai báo y tế của 

Bộ Y tế [H9.09.05.21]. 

2. Điểm mạnh 

Tại Trường ĐHĐL, NH được học tập và sinh hoạt trong môi trường sư phạm tốt, 

có điều kiện phát huy dân chủ, được quan tâm hỗ trợ và được quản lý chặt chẽ, chất 

lượng công dân tốt, ít vi phạm kỷ luật Trường và vi phạm pháp luật. 

Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường xác định công tác phục vụ, hỗ trợ và giám sát 

người học là một trong những nội dung công tác quan trọng của Trường, bên cạnh phát 

huy xây dựng, cải thiện cảnh quang môi trường, sức khỏe cho người học luôn định 

hướng và chỉ đạo kịp thời, phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai các 

hoạt động liên quan. 

Tổ chức Công đoàn trường tổ chức giải quyết kịp thời các ý kiến quần chúng về 

hoạt động của Trường, không để xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ, duy trì tốt các 

sinh hoạt định kỳ của CBCC nhà trường. Đoàn trường tổ chức được nhiều phong trào 

thanh niên sinh viên có ý nghĩa, đặc biệt là chương trình Mùa hè xanh, lôi cuốn được 

nhiều sinh viên tham gia hoạt động xã hội. Các hoạt động định kỳ của các cấp cơ sở 

đảng, công đoàn và đoàn thanh niên được duy trì tốt, góp phần tạo dựng môi trường sư 

phạm lành mạnh. 

Hệ thống đội ngũ cán bộ tham gia công tác hỗ trợ, giám sát người học được trải 

rộng từ cấp Trường đến cấp khoa, cấp lớp. Các kênh thông tin được thiết lập toàn diện 

giúp Trường nắm bắt kịp thời những phản hồi từ phía người học, kịp thời điều chỉnh để 

nâng cao chất lượng phục vụ. 

Toàn thể CB, GV và SV KNN luôn tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động 

vì môi trường và cộng đồng. Khoa có quy mô SV khá lớn có thể huy động cho các hoạt 

động này định kỳ thường xuyên. 
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3. Điểm tồn tại 

Diện tích Trường quá rộng 40 ha nên một số nơi thiếu đèn đường, và bảo vệ không 

thể kiểm soát hết các khu vực vào ban đêm. Nhân viên bảo vệ trực gác cổng trước, cổng 

sau và tuần tra các khu vực trong Trường. 

Một số giảng đường vì xây dựng đã lâu nên còn thiếu phương tiện cho người khắc 

phục. Giảng đường mới đã khắc phục lối đi dành cho người tuyết tật và sắp xếp phòng 

học phù hợp cho người học có nhu cầu đặc biệt. 

Trường có các hoạt động tình nguyện, hiến máu nhân đạo, mùa hè xanh, ngày chủ 

nhật xanh.. hướng đến mối quan hệ hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp ngoài trường 

nhằm nâng cao ý thức cho sinh viên. 

Các điều kiện mở rộng sinh hoạt văn hoá, thể thao cho sinh viên còn hạn chế do 

điều kiện của trường đại học vùng cao. 

Khoa còn thụ động trong các hoạt động nêu trên, thường là thực hiện căn cứ trên 

kế hoạch chung của Trường và Đoàn trường. Một bộ phận SV chưa thật sự có ý thức 

giữ gìn vệ sinh tại một số phòng học. 

4. Kế hoạch hành động 

Tổ chức thu thập thông tin từ sinh viên đang theo học, sinh viên tốt nghiệp cũng 

như các tổ chức sử dụng sinh viên tốt nghiệp như: tổ chức hội thảo với sinh viên, cựu 

sinh viên, nhà tuyển dụng…; điều tra khảo sát; lấy ý kiến từ trang web của trường; xây 

dựng diễn đàn để góp ý, trao đổi về chương trình đào tạo trên trang web của trường,  để 

hoàn thiện chương trình đào tạo sao cho chương trình có thể đáp ứng được yêu cầu của 

người học và thị trường lao động dưới những hình thức. 

Khoa NN sẽ lập đề nghị xây dựng thêm lối đi thuận tiện cho xe lăn, bãi đỗ xe, 

thang máy, v.v. dành riêng cho người khuyết tật nếu Khoa có số lượng nhất định NH 

khuyết tật trong tương lai. Khoa dự kiến chủ động lập kế hoạch dọn dẹp vệ sinh định kỳ 

trong ngoài một số khu vực được trường phân công quản lý (phòng học đa phương tiện 

nhà A8, văn phòng khoa nhà A7). 

5. Tự đánh giá: đạt  5/7. 

Kết luận về tiêu chuẩn 9: 

 Công tác CSVC-TTB của Khoa NN được chú trọng nhằm khai thác hiệu quả cơ 

sở hạ tầng và trang thiết bị phục vụ GV và NH ngày một tốt hơn. Trường ĐHĐL thường 

xuyên rà soát công tác này để đầu tư hợp lý kịp thời theo đúng quy định và quy trình, 

phù hợp với chiến lược phát triển của Trường và đáp ứng được nhu cầu về đào tạo, 
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NCKH và các hoạt động PVCĐ. Toàn thể đội ngũ GV-CV đều có cơ hội thụ hưởng 

trang thiết bị, cơ sở hạ tầng thông tin để giảng dạy, NCKH và góp phần vào sự nghiệp 

phát triển giáo dục-đào tạo. 

Từ năm học 2021-2022, công tác này sẽ được Trường quan tâm đặc biệt hơn nữa 

để khắc phục và hạn chế tối đa một số khó khăn, tồn tại ảnh hưởng đến chất lượng giảng 

dạy và học tập, cũng như công tác phục vụ cộng đồng.  

Hội đồng tự đánh giá chất lượng CTĐT ngành NNA đánh giá 7 tiêu chí đều đạt, 

với số điểm là 5/7. 

Tiêu chuẩn 10. Nâng cao chất lượng 

Mở đầu 

Chất lượng giáo dục là một trong những vấn đề thu hút sự quan tâm của toàn xã 

hội nói chung và các trường Đại học nói riêng. Vì vậy việc phấn đấu nâng cao chất lượng 

là nhiệm vụ quan trọng, được các trường đại học ưu tiên thực hiện. Việc nâng cao chất 

lượng bao gồm việc triển khai các sáng kiến một cách có kế hoạch nhằm mục tiêu đảm 

bảo và cải tiến chất lượng, nâng cao sự tin tưởng của NH cũng như các bên liên quan 

đối với CTĐT. Các hoạt động này giúp đảm bảo rằng chương trình được thiết kế tốt, 

được theo dõi thường xuyên và định kỳ rà soát, qua đó đảm bảo tính cập nhật và phù 

hợp.       

Hệ thống QLCL của trường được rà soát, quản lý và cải tiến thường xuyên nhằm 

nâng cao mức độ hài lòng của các bên liên quan. Đây là một trong những Chính sách 

đảm bảo chất lượng của Khoa và Trường. Chất lượng đào tạo, NCKH và PVCĐ, nhiệm 

vụ đạt được Tầm nhìn – Sứ mạng từ cấp Trường đến cấp Khoa được đảm bảo dựa trên 

việc rà soát, xây dựng và cải tiến các quy trình, quy định về thu thập thông tin phản hồi 

và nhu cầu của các bên liên quan một cách định kỳ và có hệ thống theo chu trình (1) lấy 

thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan, (2) thiết  lập, đánh giá và cải tiến 

CTDH, (3) rà soát cách tiếp cận trong giảng dạy, học tập và đánh giá NH đảm bảo sự 

tương thích với chuẩn đầu ra, (4) ứng dụng NCKH vào cải tiến việc dạy và học, (5) đảm 

bảo nguồn lực hỗ trợ, điều kiện CSVC, TTB và các tiện ích dịch vụ khác cho quá trình 

giảng dạy và học tập,(6) cơ chế thu thập thông tin phản hồi từ các bên liên quan. 

Tiêu chí 10.1. Thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan được sử dụng 

làm căn cứ để thiết kế và phát triển chương trình dạy học 

1. Mô tả hiện trạng 

Trường có kế hoạch thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan được thể 

hiện trong Quyết định ban hành Quy chế đảm bảo chất lượng trường ĐHĐL [H10.10.01; 

H10.10.01.02]. Khoa NN căn cứ vào các quyết định của trường để thu thập thông tin 
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phản hồi và nhu cầu của nhiều bên liên quan như: nhà tuyển dụng, cựu SV khoa NN, 

cựu SV thành đạt, chuyên gia giáo dục, về CTĐT của  khoa, về tính phù hợp của  số 

lượng tín chỉ của mỗi môn học, số môn học cần thêm hoặc bớt để phù hợp với nhu cầu 

thực tế của xã hội [H10.10.01.03], [H10.10.01.04], [H10.10.01.05], [H10.10.01.06], 

[H10.10.01.07], [H10.10.01.08]. 

Dựa trên kết quả khảo sát và biên bản lấy ý kiến tổng hợp từ các bên liên quan, 

nhóm xây dựng CTĐT của Khoa NN tiến hành xem xét mức độ cấp thiết và đánh giá 

các ý kiến – đề xuất để thực hiện chỉnh sửa – cải tiến hoặc lưu trữ kết quả. Khoa NN 

tiến hành họp khoa để thảo luận về kết quả khảo sát của các mẫu khảo sát để trình 

HĐ.KHĐT cấp Khoa và cấp Trường thông qua để chuẩn bị cho đợt rà soát – điều chỉnh 

kế tiếp của CTĐT [H10.10.01.09], [H10.10.01.10], [H10.10.01.11]. 

Dựa vào ý kiến của các bên liên quan, Khoa NN đã có một số thay đổi về CTĐT 

cho K43 so với K40 và sau đó là K45. Theo đó, tổng số tín chỉ của CTĐT gia tăng từ 

130 tín chỉ đối với K40 lên 131 tín chỉ cho K43 trở đi. Từ K45 trở về sau, tổng số tín 

chỉ của CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh là 132 tín chỉ . Khoa đã điều chỉnh tăng số tín chỉ 

của một số môn học như Khóa luận tốt nghiệp, thực tập nghề nghiệp, bổ sung một số 

môn học mới như Tiếng Anh trong giảng dạy, Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy 

học ngoại ngữ, Phương pháp giảng dạy ngoại ngữ, Tiếng Anh báo chí, Kiểm tra và đánh 

giá ngoại ngữ, v.v… để phù hợp với nhu cầu thay đổi của xã hội và để SV có nhiều 

hướng tiếp cận công việc trong tương lai. 

Bảng 10.1.1. Đối chiếu số lượng tín chỉ và học phần các Khóa 40; 43; 45 

Khóa K40 K43 K45 

Tổng tín chỉ  130 tín chỉ  131 tín chỉ  132 tín chỉ  

Điều chỉnh   - Bổ sung môn tự 

chọn.  

- Điều chỉnh số tín 

chỉ một số môn học. 

- Bổ sung môn tự chọn. 

- Đưa vào một số môn bắt 

buộc mới.  

- Điều chỉnh số tín chỉ 

một số môn học. 

2. Điểm mạnh 

Khoa thường xuyên thu thập thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan 

hằng năm để sử dụng cho quá trình thiết kế và phát triển CTĐT. Sự phản hồi từ các bên 

liên quan đã góp phần giúp Trường và Khoa điều chỉnh và nâng cao chất lượng CTĐT 

cũng như CTDH. 

3. Điểm tồn tại 

Tuy nhiên đối với khoa NN, hiện nay, việc lấy ý kiến của các bên liên quan chủ 

yếu thông qua hình thức điện thoại và email khiến việc thu thập kết quả còn nhiều khó 
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khăn. Một số địa chỉ email của các bên liên quan đã không còn được sử dụng và việc 

thu thập thông tin qua điện thoại còn chậm và bất tiện.  

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2021-2022, Khoa có kế hoạch xây dựng kênh trực tuyến từ các mạng 

xã hội để lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan được thuận lợi hơn, đồng thời thu thập 

thông tin liên lạc của SV năm cuối bao gồm số điện thoại, địa chỉ email, facebook, v.v… 

và có kế hoạch cập nhật định kỳ thông tin của cựu SV hằng năm. 

5. Tự đánh giá: đạt 5/7. 

Tiêu chí 10.2. Việc thiết kế và phát triển chương trình dạy học được thiết lập, được 

đánh giá và cải tiến. 

1. Mô tả hiện trạng 

Việc thiết kế và phát triển CTĐT ngành NNA được thực hiện theo quy trình thống 

nhất do Trường ban hành [H10.10.02.01], [H10.10.02.02], [H10.10.02.03], 

[H10.10.02.04]. Khoa tuân thủ các hướng dẫn về quy trình thiết kế và phát triển, đánh 

giá và cải tiến CTĐT của Trường. Định kỳ từng năm, căn cứ vào tài liệu hướng dẫn của 

Trường, Khoa lên kế hoạch, quy trình theo từng bước để thực hiện cải tiến và phát triển 

CTĐT [H10.10.02.05], [H10.10.02.06], [H10.10.02.07].  

Việc thiết kế và phát triển CTĐT được thực hiện theo 3 giai đoạn.  

Giai đoạn 1: thiết kế CTĐT cho K40, với quy trình như sau:  

- Sau khi nhận thông báo từ Trường, Khoa tiến hành lập tiểu ban phụ trách việc thiết kế 

và phát triển CTĐT, phân công nhân sự.  

- Tiểu ban nghiên cứu tài liệu tập huấn CDIO 2015. BTK Trường liên hệ với Khoa thông 

qua thư ký Khoa để hướng dẫn liên tục trong quá trình thực hiện và giải đáp các thắc 

mắc của Khoa kịp thời.  

- Đại diện Khoa và Thư ký Khoa họp với BTK Trường để nắm vững các yêu cầu của 

quá trình thiết kế và phát triển CTĐT.  

- BTK Trường cung cấp các thông tin cần thiết và hướng dẫn Khoa thực hiện công việc, 

giải đáp thắc mắc từ Khoa kịp thời.  

- Khoa tổ chức các cuộc họp với cán bộ khoa để thiết kế CTĐT theo CDIO cho K40.  

- Khoa phân công các thành viên của Khoa phụ trách các mảng công việc trong quá trình 

thực hiện thiết kế và phát triển CTĐT theo CDIO cho K40 trở đi.   
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Giai đoạn 2: rà soát và điều chỉnh CTĐT phù hợp với tình hình mới, dành cho K43:  

- Khoa nhận thông báo từ Trường. BCN Khoa họp và lập tổ công tác bao gồm tổ trưởng, 

tổ phó, thư ký, thành viên để triển khai công tác.  

- Khoa triển khai khảo sát ý kiến của các bên liên quan bao gồm:người học, người sử 

dụng lao động, cựu SV, và các chuyên gia.  

- Khoa tổ chức họp giáo viên toàn khoa để thảo luận về kết quả khảo sát. Từ đó, Khoa 

thảo luận và quyết định các học phần nào cần giữ nguyên, thay thế hoặc bổ sung. Bên 

cạnh đó, việc tăng/ giảm/ giữ nguyên số tín chỉ phù hợp cho mỗi học phần cũng được 

đưa ra thảo luận. Thư ký ghi lại nội dung cuộc họp.  

- Tổ công tác họp và phân công giáo viên phụ trách rà soát, điều chỉnh, bổ sung từng 

phần trong CTĐT, và ra hạn nộp các phần.   

- BTK tổng hợp. Thành viên tổ công tác tiến hành đọc và kiểm tra, và yêu cầu bộ phận 

phụ trách làm lại nếu cần.  

- BTK tổng hợp thành bản hoàn chỉnh. Tổ trưởng và tổ phó rà soát lần cuối và nộp cho 

Trường.  

Giai đoạn 3:  Rà soát và điều chỉnh CTĐT cho K45 

Giai đoạn này bao gồm hai bước chính: 1) Xây dựng mục tiêu đào tạo và CĐR của 

CTĐT và 2) Xây dựng khung CTĐT.  

Bước 1: Xây dựng mục tiêu đào tạo và CĐR của CTĐT:  

- Khoa tổ chức tiểu ban phụ trách bao gồm trưởng, phó ban, các ủy viên, và thư ký.  

- Tiểu ban họp để triển khai các bước: soạn mục tiêu CTĐT, xác định đối tượng khảo 

sát và hình thức khảo sát, xây dựng biểu mẫu khảo sát mục tiêu đào tạo. Sau đó Khoa 

tiến hành khảo sát các đối tượng liên quan [H10.10.02.08].  

- Khoa phân tích kết quả khảo sát, lập bản quan hệ giữa CĐR hiện hành (K40) với các 

mục tiêu ĐT mới, hoàn chỉnh mục tiêu đào tạo.  

- Kế tiếp Khoa làm các bước chuẩn bị khảo sát chuẩn đầu ra, tiến hành khảo sát chuẩn 

đầu ra [H10.10.02.08]. Căn cứ vào kết quả khảo sát, Khoa hoàn thiện CĐR, đối sánh dự 

thảo CĐR mới với CĐR cũ (K40), gửi phản biện nhận xét bởi chuyên gia. Sau khi có 

thẩm định, phê duyệt bởi Hội đồng khoa học của cơ sở đào tạo, Khoa công bố mục tiêu 

đào tạo và chuẩn đầu ra.  

Bước 2: Xây dựng khung CTĐT - bao gồm các giai đoạn: 

- Phân tích và đánh giá chương trình hiện hành: Khoa tiến hành phân tích thực trạng 

CTĐT hiện hành, so sánh CTĐT với các nước trong khu vực, đánh giá thực trạng 
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phương pháp dạy và học, đánh giá môn học, không gian làm việc và đối sánh với tiêu 

chuẩn CDIO.  

- Sau đó, Khoa thực hiện khảo sát cán bộ trực tiếp giảng dạy trong khoa, đối sánh CTĐT 

(K40) với CĐR mới, xây dựng khung CTĐT lần 1. 

- Khoa thực hiện tiếp các hoạt động đối sánh CTĐT với CĐR, khảo sát đối sánh và dự 

thảo khung CTĐT lần 2.  

- Khoa khảo sát GV trong khoa đối với khung CTĐT dự kiến lần 2 để chuẩn bị cho bước 

2.  

Bước 2: Thiết kế CTĐT mới 

- Xây dựng khung CTĐT theo chuẩn kiểm định, thiết kế trình tự nội dung giảng dạy, 

đối ứng chuẩn đầu ra chương trình vào mỗi môn học, dự thảo khung CTĐT lần 3. Kế 

tiếp, Khoa tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện khung CTĐT lần 4. Khoa tiếp tục gửi phản 

biện ngoài trường về khung CTĐT, họp hội đồng KHĐT góp ý mục tiêu chương trình, 

khối lượng kiến thức, khung chương trình, nội dung tóm tắt các môn học.  

- Kế tiếp Khoa rà soát, điều chỉnh đề cương chi tiết cho từng môn học theo khung chương 

trình trong CTĐT. Hội đồng KHĐT của khoa thẩm định, đối chiếu CTĐT với CĐR 

CTĐT, các chuẩn kiểm định mà Trường chọn, góp ý hoàn chỉnh CTĐT.  

- Sau đó Khoa hoàn thiện CTĐT, gửi Trường xét duyệt, và sau đó Trường công bố khung 

CTĐT và Khoa đăng lên Web khoa.  

Quy trình thiết kế và phát triển CTĐT của khoa NN được định kỳ rà soát, đánh giá 

và cải tiến để đáp ứng được các yêu cầu về CTDH. Các chuyển đổi đi liền với tính cạnh 

tranh và nhu cầu thực tiễn, giúp NH phát triển kỹ năng, kiến thức, thái độ phù hợp với 

yêu cầu của giáo dục hiện nay. 

2. Điểm mạnh 

Được Trường hướng dẫn kèm theo ban hành các quy trình cho Khoa xây dựng và 

thiết kế CTĐT, khoa đã định kỳ rà soát – cải tiến CTĐT, đảm bảo tính kết nối từ việc 

xây dựng mục tiêu và CĐR của CTĐT, CĐR của các môn học, thiết kế phương pháp 

giảng dạy, phương pháp kiểm tra – đánh giá được thể hiện cụ thể, rõ ràng, chi tiết trong 

các đề cương môn học của CTĐT ngành NNA, giúp NH có cái nhìn tổng quan và định 

hướng rõ về chương trình học của mình. 

3. Điểm tồn tại 

Số lượng GV của khoa còn mỏng nhưng phải đảm nhiệm khối lượng giờ giảng lớn 

nên GV khoa NN vẫn gặp một số áp lực về thời gian trong việc hoàn thành các nhiệm 
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vụ của Khoa, bao gồm các công việc liên quan đến xây dựng và cải tiến CTĐT hằng 

năm. 

4. Kế hoạch hành động 

Khoa NN hiện đang lên kế hoạch viết và chỉnh sửa giáo trình cho học kỳ 1 và 2 

của K45. Các giáo trình của các học kỳ tiếp theo sẽ được thực hiện liên tục sau đó. Hằng 

năm Khoa sẽ tiếp tục rà soát CTĐT để kịp thời khắc phục các hạn chế và cải tiến chương 

trình để luôn luôn cập nhật với các thay đổi và nhu cầu của xã hội. 

5. Tự đánh giá: đạt  5/7. 

Tiêu chí 10.3. Quá trình dạy và học, việc đánh giá kết quả của người học được rà 

soát và đánh giá thường xuyên để đảm bảo tương thích và phù hợp với chuẩn đầu ra 

1. Mô tả hiện trạng 

Về việc quản lý quá trình dạy và học, Khoa NN được thông báo từ Trường về việc 

xây dựng kế hoạch giảng dạy hằng năm. Sau khi kế hoạch giảng dạy được ký duyệt, 

Khoa tiến hành thực hiện các công tác tiếp theo bao gồm việc rà soát, biên tập, chỉnh 

sửa giáo trình, phân công GV giảng dạy các lớp học phần, lên thời khóa biểu giảng dạy 

và học tập. Ở cấp tổ bộ môn, Phó TTBM thông báo đến các nhóm GV giảng dạy các 

học phần tổ chức họp, thống nhất nội dung giảng dạy, phương pháp giảng dạy, và gửi 

biên bản cho tổ lưu MC [H10.10.03.01], [H10.10.03.02], [H10.10.03.03], 

[H10.10.03.04]. 

Quá trình dạy và học được đánh giá thông qua hoạt động dự giờ, sự phản hồi từ 

NH, lịch lên lớp hằng ngày của GV và việc tham dự lớp của NH. Những hoạt động này 

được giám sát bởi Phòng Thanh tra để có những thống kê và báo cáo Trường/ Khoa kịp 

thời [H10.10.03.05], [H10.10.03.06]. 

Về hoạt động dự giờ: Sau khi nhận được kế hoạch dự giờ hằng năm của Trường 

theo từng học kỳ, Khoa lên kế hoạch dự giờ đối với cả GV cơ hữu và thỉnh giảng. Việc 

dự giờ được thực hiện theo hai hình thức là có báo trước và đột xuất với GV. Thành 

phần tham gia công tác dự giờ bao gồm đại diện BCN Khoa, (Phó) TTBM và các GV 

có kinh nghiệm giảng dạy. Phiếu đánh giá dự giờ, phiếu tổng kết dự giờ và báo cáo dự 

giờ được gửi về phòng QLCL của trường cuối mỗi học kỳ. Việc đánh giá quá trình dạy 

và học thông qua hoạt động dự giờ được tiến hành liên tục xuyên suốt qua các năm học 

[H10.10.03.07], [H10.10.03.08], [H10.10.03.09]. 

Về hoạt động thanh tra: phòng thanh tra của trường kiểm tra thường xuyên và đột 

xuất hoạt động lên lớp của GV và NH [H10.10.03.10], [H10.10.03.11], [H10.10.03.12].  
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Đối với các GV tập sự, khoa lên kế hoạch hằng năm để hướng dẫn, hỗ trợ và có kế 

hoạch dự giờ dự thính các buổi giảng thử cho GV tập sự. Kết quả được báo cáo lên nhà 

trường trong Hồ sơ tập sự của GV tập sự [H10.10.03.13].  

Việc đánh giá kết quả học tập của NH được tiến hành qua các bước:  

- Khoa căn cứ theo thông báo về kế hoạch giảng dạy từng học kỳ đưa xuống từ 

Trường để lên kế hoạch thực hiện; 

- Khoa tiến hành họp Khoa trước mỗi học kỳ để thống nhất quy trình rà soát giáo 

trình và ĐCCT môn học, thống nhất các phương pháp đánh giá theo nhóm GV 

giảng dạy có kèm biên bản gửi cho (Phó) TTBM [H10.10.03.14], [H10.10.03.15]. 

Việc giảng dạy và đánh giá được thực hiện bám sát hướng dẫn trong Đề cương 

chi tiết học phần. Việc giảng dạy và kiểm tra được thống nhất chặt chẽ giữa các 

giáo viên cùng dạy một học phần nhằm đảm bảo tính tương thích và phù hợp về 

kết quả đánh giá giữa các lớp, phù hợp với chuẩn đầu ra của môn học và phù hợp 

với CĐR của CTĐT.  

- Các hình thức dạy và học, hình thức đánh giá được nêu rõ trong Đề cương chi 

tiết các học phần, bao gồm kiểm tra lý thuyết, thực hành, làm việc nhóm, kỹ năng 

giải quyết vấn đề, kỹ năng thuyết trình, khóa luận [H10.10.03.16], 

[H10.10.03.17], [H10.10.03.18].  

- Trong quá trình học tập, ngoài các phương pháp kiểm tra – đánh giá đã nêu trong 

đề cương chi tiết các môn học, NH còn được tham gia thực tập nghề nghiệp tại 

các tổ chức, cơ quan và doanh nghiệp. Kết quả nhận xét của các cơ sở thực tập  

được xem là một kênh quan trọng để giúp đánh giá năng lực của NH, đáp ứng 

với định hướng gắn kết doanh nghiệp trong đào tạo tại Khoa [H10.10.03.19]. 

Bên cạnh đó, Khoa tổ chức hội thảo thường niên theo các tổ bộ môn: tổ Lý thuyết 

tiếng và Kỹ năng cơ bản, tổ Tiếng Anh chuyên ngành và tổ Ngoại ngữ không chuyên. 

Các bài báo cáo tập trung trình bày các nghiên cứu, phân tích, đánh giá các phương pháp 

giảng dạy, quy trình giảng dạy, phương pháp đánh giá chất lượng dạy và học 

[H10.10.03.20]. Người tham gia hội thảo bao gồm GV cơ hữu, GV thỉnh giảng, SV 

chính quy và học viên hệ Vừa Làm Vừa Học. Trong các hội thảo, GV và NH có nhiều 

cơ hội trao đổi, thảo luận về chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, đồng thời GV 

nhận được phản hồi từ NH để từ đó tiếp tục hoàn thiện và phát triển các phương pháp 

giảng dạy, đánh giá để đảm bảo sự tương thích và phù hợp với CĐR. 

Ngoài ra, Khoa phân công GVCN_CVHT theo dõi và giám sát để có sự tư vấn phù 

hợp cho NH về phương pháp học tập, cách đăng ký học phần, các học phần cần đăng 
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ký, các hướng nghiên cứu, lựa chọn chuyên ngành, các vấn đề về học tập và nghiên cứu 

khoa học, v.v… [H10.10.03.21], [H10.10.03.22], [H10.10.03.23]. 

Song song với các hoạt động rà soát và đánh giá nêu trên, Trường có tiến hành lấy 

ý kiến phản hồi của NH về các môn học bao gồm nội dung và hoạt động giảng dạy của 

GV và hiệu quả của môn học, khảo sát việc làm của SV tốt nghiệp, khảo sát ý kiến của 

SV cuối khóa, khảo sát ý kiến của đơn vị sử dụng lao động. Trong các khảo sát này có 

lồng ghép khảo sát các ý kiến của SV về quá trình đào tạo, phương pháp đánh giá. Kết 

quả khảo sát từ nhiều bên liên quan giúp Trường và Khoa xây dựng kế hoạch hành động 

nhằm điều chỉnh hoạt động tổ chức giảng dạy, cải tiến chất lượng CTĐT của Khoa 

[H10.10.03.24], [H10.10.03.25], [H10.10.03.26], [H10.10.03.27].   

2. Điểm mạnh 

Các hướng dẫn và quy định của Trường về việc rà soát – đánh giá quá trình dạy và 

học cũng như đánh giá kết quả học tập của NH giúp Khoa và Trường quản lý, rà soát và 

cải tiến chất lượng dạy và học theo định hướng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và thái độ, 

sát với yêu cầu thực tế của doanh nghiệp. Các hội thảo cấp Khoa được tổ chức thường 

niên với số lượng đề tài khá lớn, với sự tham gia của giảng viên của nhà trường, giảng 

viên mời giảng, sinh viên hệ Chính Quy và Vừa Làm Vừa Học. Việc này giúp thường 

xuyên giám sát và nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ.  

3. Điểm tồn tại 

Tuy việc đánh giá chất lượng giảng dạy được tiến hành mỗi học kỳ, việc đánh giá 

này chưa được triển khai ở 100% các môn học, đối tượng khảo sát còn hạn chế. 

4. Kế hoạch hành động 

Khoa NN sẽ tiếp tục các kế hoạch rà soát, đánh giá kết quả học tập của NH, quá 

trình dạy học của GV, giáo trình và các công việc có liên quan đến đào tạo để đảm bảo 

tính tương thích giữa kết quả đào tạo với CĐR của chương trình.  

5. Tự đánh giá: đạt  5/7. 

Tiêu chí 10.4. Các kết quả nghiên cứu khoa học được sử dụng để cải tiến việc dạy 

và học. 

1. Mô tả hiện trạng 

Công tác NCKH luôn được GV Khoa NN chú trọng, đặc biệt là các chủ đề nghiên 

cứu liên quan đến các vấn đề dạy và học ngôn ngữ và việc ứng dụng CNTT trong dạy 

và học NN tại Việt Nam. 
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Hằng năm, Khoa NN tổ chức thường xuyên các hội thảo thuộc ba tổ bộ môn: tổ 

Lý thuyết tiếng và Kỹ Năng Cơ bản, tổ Ngoại ngữ không chuyên và tổ Ngoại Ngữ 

chuyên ngành nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. 100% các đề tài đều liên quan đến 

công tác dạy và học, về các nghiên cứu, đánh giá, đề xuất liên quan đến phương pháp 

giảng dạy, quy trình giảng dạy, phương pháp đánh giá, quy trình đánh giá với mục tiêu 

nâng cao chất lượng dạy và học [H10.10.03.20], [H10.10.04.01], [H10.10.04.02].        

Đồng thời CB khoa còn tham gia vào các hội nghị hội thảo do trường tổ chức hằng 

năm, tham gia viết báo đăng ở tạp chí của trường và các tạp chí trong và ngoài nước, 

tham gia các hội thảo trong và ngoài nước, tham gia NCKH cấp trường [H10.10.04.03], 

[H10.10.04.04]. Được sự đồng ý của trường, Khoa còn liên kết với tổ chức quốc tế 

BOLT để tổ chức hội thảo quốc tế tại trường với các đề tài liên quan đến việc giảng dạy 

tiếng Anh ở bậc phổ thông và đại học, với sự tham gia của đông đảo giáo viên dạy tiếng 

Anh cấp 2, 3 trong địa bàn tỉnh Lâm Đồng, và GV các trường đại học, cao đẳng trong 

khu vực [H10.10.03.20]. 

Bảng dưới đây trình bày danh sách các báo cáo tiêu biểu trong hội thảo tại Khoa 

nhằm nâng cao chất lượng dạy và học Ngoại ngữ từ năm 2015 đến 2020 và phạm vi áp 

dụng của từng báo cáo trong cải tiến việc dạy và học [H10.10.03.20].  

Bảng 10.4.1. Một số báo cáo tiêu biểu trong hội thảo tại Khoa nhằm nâng cao chất 

lượng dạy và học Ngoại ngữ từ năm 2015 đến 2020 

Năm  Tên báo cáo tại hội thảo Khoa Giảng viên 

báo cáo  

Áp dụng trong thực tiễn 

dạy và học ngoại ngữ  

2015 Effective grammar teaching in 

ESL classroom 

Trần Ngọc Tiến  Nâng cao hiệu quả dạy 

môn ngữ pháp trong 

tiếng  Anh  

Integrating Pronunciation in 

First Year Classes 

Adrianne Clark 

& Allison 

Younge 

Rèn luyện kỹ năng phát 

âm cho NH 

Một vài khác biệt giữa Tiếng 

Việt và Tiếng Anh khiến sinh 

viên gặp khó khăn trong việc 

học môn ngoại ngữ 

Nguyễn Châu 

Long 

Phân tích vấn đề về ngôn 

ngữ - văn hóa giúp NH 

nâng cao nhận thức khi 

học tiếng Anh 

Motivating EFL learners in oral 

communication skills 

Nguyễn Thị Tố 

Hạnh  

Phát triển kỹ năng giao 

tiếp của NH  

Suggestions for encouraging 

student participation in class 

Ngô Công Lem  Nâng cao thái độ học tập 

và tham gia hoạt động 

trong lớp của NH  

How to give effective feedback 

to English-majored students in 

Speaking Class 

Ngô Tú Trân  Nâng cao hiệu quả môn 

Nói  
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Năm  Tên báo cáo tại hội thảo Khoa Giảng viên 

báo cáo  

Áp dụng trong thực tiễn 

dạy và học ngoại ngữ  

MReader and its 

implementation 

Nguyễn Thị 

Thảo Hiền  

Nâng cao hiệu quả môn 

Viết  

Effective tools in teaching 

advanced writing skills (Một số 

công cụ CNTT hỗ trợ giảng 

dạy kỹ năng Viết bậc cao) 

Trần Thanh 

Hưng & Đặng 

Thị Ngọc Trâm 

Ứng dụng CNTT trong 

dạy Viết 

Grouping techniques in ESL 

classroom 

Hồ Thị Giáng 

Châu  

Các kỹ thuật tạo nhóm 

SV cho các hoạt động 

giảng dạy và học tập 

trong lớp  

An introduction to scientific 

methods in educational 

researches 

Trần Ngọc Tiến  Phát triển kỹ năng 

nghiên cứu khoa học  

Creative writing in the 

literature courses 

Trương Thị Mỹ 

Vân  

Phát triển kỹ năng viết 

trong việc học văn 

chương Anh Mỹ  

2016 Google translate in English - 

Vietnamese and Vietnamese -  

English Translation 

Nguyễn Tất 

Thắng  

Phát triển kỹ năng dịch 

thuật  

Một vài chia sẻ trong việc 

giảng dạy chữ Hán cho sinh 

viên chọn môn Trung văn tại 

trường Đại học Đà Lạt 

Từ  Phụng Trân  Nâng cao hiệu quả giảng 

dạy tiếng Trung  

Kết hợp & vận dụng linh hoạt 

một số phương pháp để giảng 

dạy ngữ pháp Tiếng Pháp hiệu 

quả. 

Lê Thị Phương 

Hòa  

Nâng cao hiệu quả dạy 

ngữ pháp tiếng Pháp  

Visual Mapping in the 

Literature Class 

Tôn Thiện 

Quỳnh Trâm  

Phát triển kỹ năng tư duy 

trong việc học văn 

chương Anh Mỹ 

Task-based teaching of writing 

business correspondence 

Hứa Thị Tin  Phát triển kỹ năng viết 

trong việc học Tiếng 

Anh Thương Mại  

Some suggested activities for 

practising speaking in English 

for Tourism 

Nguyễn Thị Tố 

Hạnh  

Phát triển kỹ năng nói 

trong việc học Tiếng 

Anh Du Lịch  

Hypernym trong dịch thuật- 

những vấn đề gặp phải khi xử lí 

hiện tượng hypernym trong dạy 

và học dịch 

Trương Thái 

Tài  

Nâng cao hiệu quả học 

dịch thuật  
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Năm  Tên báo cáo tại hội thảo Khoa Giảng viên 

báo cáo  

Áp dụng trong thực tiễn 

dạy và học ngoại ngữ  

2017  Extensive listening and 

student’s ESP listening 

achievement in an EFL context. 

Nguyễn 

Trương Quỳnh  

Nhuệ  

Nâng cao hiệu quả học 

Nghe  

The use of group based flipped 

classroom model in american & 

british studies at the university 

of dalat 

Trần Thanh 

Hưng   

Nâng cao hiệu quả  học 

Đất Nước  Học Anh-Mỹ  

Interactive group activities in 

British and American Studies at 

the University of Dalat 

Nguyễn Thị Tố 

Hạnh  

2018 Using Technology to Detect 

PLAGIARISM in Students' 

Writing Papers 

Đặng Thị Ngọc 

Trâm  

Giải quyết vấn đề gian 

lận khi học Viết  

Topic-Summary-Reflection-

Question (TSRQ) - An 

effective task for Reading 

Nguyễn 

Trương Quỳnh  

Nhuệ  

Nâng cao hiệu quả học 

Đọc  

Vận dụng các hoạt động hỗ trợ 

như là phương tiện giảng dạy 

để học viên có thể tiếp thu từ 

vựng trong lớp học tiếng Pháp 

– ngoại ngữ 2 ở môi trường đại 

học 

Lê Thị Phương 

Hòa  

Phát triển kỹ năng học từ 

vựng tiếng Pháp  

Strategies for Effective 

Presentations 

Trần Thanh 

Hưng  

Phát triển kỹ năng trình 

bày nhóm  

Characteristics of a successful 

oral presentation 

Đặng Thị Ngọc 

Trâm  

2019  The writing topic projects 

generated on schoology for 

ESL students 

Trần Thanh 

Hưng  

Ứng dụng CNTT trong 

học Viết  

The use of Edmodo in teaching 

writing 1  

Nguyễn Thị 

Thùy Dung  

The use of Noredink in 

teaching writing 1 course  

Nguyễn Thị 

Uyen Vi  

Self-regulated learning (srl): an 

introduction to its conceptual 

framework and educational 

advantages in foreign language 

education 

Ngô Công Lem  Phát triển kỹ năng tự 

đánh giá của NH  

2020  Designing questions on 

listening strategies 

Nguyễn Thị Tố 

Hạnh 
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Năm  Tên báo cáo tại hội thảo Khoa Giảng viên 

báo cáo  

Áp dụng trong thực tiễn 

dạy và học ngoại ngữ  

Designing listening 

comprehension questions: 

major challenges and suggested 

solutions 

Trần Thảo 

Uyên 

 

Cách thiết kế bài 

‘Listening Logs’ trong 

môn Nghe  

Designing questions on 

listening skills 

Nguyễn Thị 

Thùy Dung 

Designing questions for 

effectively checking up on 

students’ groupwork in doing 

listening logs 

Ngô Tú Trân 

Characteristic features of 

casual conversation & 

Their implications in teaching 

speaking skill 

Hứa Thị Tin  Phát triển kỹ năng Nói  

Assigning group presentation 

activities in grammar - personal 

experience 

Nguyễn Thị 

Uyên Vi 

Phát triển các kỹ năng 

Nói, Viết, làm việc 

nhóm khi học Ngữ Pháp 

tiếng Anh  Possible causes of the 

ineffective attempt to 

implement group work 

activities in teaching grammar 

and suggested solutions 

Nguyễn 

Trương Quỳnh 

Nhuệ 

Different types of practice 

activities in teaching grammar: 

which can be the most efficient 

to help students use 

grammatical features correctly? 

Hứa Thị Tin  

Technical strategies in flipping 

classes of american studies and 

british studies 

Trần Thanh 

Hưng 

Phát triển kỹ năng học 

môn Đất nước học Anh-

Mỹ  

Using posters in making 

presentation 

Đặng Thị Ngọc 

Trâm 

Phát triển kỹ năng trình 

bày nhóm  

Automated essay assessment: 

an evaluation on paperrater’s 

reliability from practice 

Nguyễn Vĩ 

Thông 

Phát triển kỹ năng tự 

đánh giá trong việc học 

Viết  

Hằng năm GV khoa NN thường xuyên rà soát đổi mới giáo trình dạy học, biên 

soạn sách phục vụ đào tạo [H10.10.03.15], [H10.10.04.05]. Các đề tài NCKH của GV 

cho phép NH tham gia và trình bày trong các hội thảo thường niên của khoa 

[H10.10.03.20]. Các đề tài NCKH do SV khoa NN chủ trì được đánh giá cao, và các 

khóa luận của sinh viên  năm cuối hằng năm có tính áp dụng thực tiễn tốt, một đề tài 
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NCKH sinh viên được đăng báo [H10.10.04.06], [H10.10.04.07], [H10.10.04.08]. NH 

được động viên tham gia NCKH thông qua các bài tiểu luận, khóa luận tốt nghiệp, 

NCKH cấp trường [H10.10.04.07]. Số tín chỉ của khóa luận kể từ khóa K45 được tăng 

lên gấp đôi so với các năm trước để thu hút NH tham gia làm NCKH [H10.10.04.09].  

2. Điểm mạnh 

Các đề tài NCKH, bài báo cáo, tham luận, bài báo của GV trong khoa đã được ứng 

dụng trong thực tế giảng dạy. Các hội thảo giúp CB trẻ, GV tập sự có cơ hội học hỏi từ 

GV có kinh nghiệm, tiếp thu các phương pháp mới tiến bộ có ứng dụng CNTT vào giảng 

dạy và học tập. Ngoài ra, các hoạt động NCKH SV, hội thảo cấp khoa và trường có sự 

tham gia của NH là một động lực giúp NH mạnh dạn tham gia NCKH. Việc tham gia 

NCKH giúp NH sớm nhận thức được lĩnh vực mà mình yêu thích, rèn luyện các kỹ năng 

tìm hiểu kiến thức, chủ động lên kế hoạch, quản lý và vận hành kế hoạch, bảo vệ luận 

điểm cá nhân trước đám đông, là những kỹ năng quan trọng giúp SV hội nhập thực tiễn 

nhanh chóng trong môi trường công việc trong tương lai. 

3. Điểm tồn tại 

Do số lượng GV của Khoa NN còn hạn chế, số lượng lớp dạy cho chuyên ngành 

và không chuyên ngành rất lớn, GV Khoa gặp áp lực về mặt thời gian khi phải đảm bảo 

chất lượng giảng dạy đồng thời tham gia NCKH và hướng dẫn NH làm NCKH. Điều 

này làm hạn chế số lượng bài báo chuyên ngành mà GV đăng tải hằng năm cũng như số 

lượng hội thảo mà GV tham gia hằng năm. 

Một số hạn chế là số lượng NH Khoa tham gia làm khóa luận và NCKH hằng năm 

chưa cao. Tuy nhiên, do SV cuối khóa thường tập trung vào việc tìm việc làm, thực tập 

và do số tín chỉ của học phần Khóa luận tốt nghiệp còn tương đương số tín chỉ các môn 

học tự chọn khác, SV có khuynh hướng lựa chọn các môn học có khả năng có điểm cao 

hơn là đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp vì tính thách thức cao của học phần này. 

4. Kế hoạch hành động 

Khoa NN tiếp tục định hướng các công tác giảng dạy và NCKH là các mũi nhọn 

của Khoa, đồng thời Khoa sẽ đề xuất nhà trường tuyển thêm GV có chất lượng cao để 

tăng cường số lượng GV của khoa, khuyến khích các GV có trình độ NN tốt ở các khoa 

chuyên môn nghiên cứu và đảm nhiệm dần các học phần tiếng Anh chuyên ngành của 

các khoa đó để giảm tải áp lực công việc cho khoa NN. Khoa có kế hoạch thúc đẩy SV 

tham gia NCKH bằng cách khuyến khích SV tham gia hội thảo của khoa, trường, đăng 

ký môn học về phương pháp NCKH. 

5. Tự đánh giá: đạt 5/7. 
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Tiêu chí 10.5. Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (tại thư viện, phòng thí 

nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) được đánh giá và cải 

tiến. 

1. Mô tả hiện trạng 

Trường ĐHĐL xác định công tác hỗ trợ NH là một trong những nhiệm vụ trọng 

tâm, quan trọng trong quá trình thực hiện kế hoạch đào tạo và phát triển Trường, vì vậy 

đã cử 01 Phó Hiệu trưởng phụ trách trực tiếp công tác này [H10.10.05.01]. Đồng thời 

Trường giao cho các khoa, phòng chức năng, trung tâm, thư viện... tham mưu, xây dựng 

kế hoạch hoạt động cụ thể và triển khai tổ chức các hoạt động hỗ trợ NH được đầy đủ 

và đạt kết quả cao [H10.10.05.02]. Việc rà soát, đánh giá các hoạt động liên quan đến 

các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích được BGH đặc biệt quan tâm và là một trong số những nội 

dung quan trọng trong các cuộc họp giao ban của HĐ.KHĐT, của BGH với các phòng 

chức năng [H10.10.05.03]. Các dịch vụ và hỗ trợ tiện ích được rà soát và đánh giá bởi 

chính SV, GV, chuyên viên…thông qua các hoạt động tiếp xúc, đối thoại giữa BGH, 

lãnh đạo các phòng, khoa, trung tâm, … bằng các hình thức như định kỳ tổ chức các hội 

nghị SV nòng cốt các cấp, các buổi tiếp công dân hàng tháng [H10.10.05.04], 

[H10.10.05.05]. Căn cứ trên kế hoạch được xây dựng từ đầu năm học, cuối năm tất cả 

các đơn vị đều có báo cáo tổng kết, qua đó các hoạt động liên quan đến NH được rà soát, 

đối chiếu với kế hoạch đề ra nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ, hỗ trợ NH 

[H10.10.05.06] . 

TTTT-TV trường có xây dựng các kế hoạch tổ chức các hoạt động phục vụ bạn 

đọc, đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ việc học tập, nghiên cứu của CB và SV 

[H10.10.05.07], [H10.10.05.08]. Ngoài ra, phản hồi về chất lượng các dịch vụ hỗ trợ 

còn được thu thập thông qua khảo sát và lấy ý kiến đóng góp của CB, GV, SV… theo 

định kì từng năm [H10.10.05.09]. Qua kết quả khảo sát, TTTT-TV đã triển khai nhiều 

hoạt động để đáp ứng nhu cầu của độc giả như: phục vụ thêm thứ bảy, chủ nhật và ngoài 

giờ hành chính trong mùa thi [H10.10.05.10]; mua quyền truy cập nhiều cơ sở dữ liệu 

thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau để đa dạng các loại hình tài liệu [H10.10.05.07]; 

tham gia Liên hiệp Thư viện Việt Nam về Nguồn tin điện tử, Liên chi hội Thư viện đại 

học phía Nam để được chia sẻ nhiều học liệu có giá trị [H10.10.05.11]; triển khai nhiều 

dịch vụ hỗ trợ để có thể tiếp cận đến nhiều nguồn tài liệu khác nhau như Dịch vụ tham 

khảo, Dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm Tài liệu điện tử giúp độc giả dễ dàng tiếp cận đến các tài 

liệu cần thiết cho học tập, nghiên cứu [H10.10.05.12]. 

Phòng CSVC có dữ liệu theo dõi, đánh giá hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất và hạ 

tầng các phương tiện dạy và học, các phòng thí nghiệm, thiết bị đối với từng loại hình 

đào tạo, NCKH và PVCĐ [H10.10.05.13]. Công tác kiểm kê tài sản cũng được phòng 
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CSVC phối hợp với các đơn vị trong toàn tiến hành nhằm kiểm tra, đánh giá chất lượng 

trang thiết bị [H10.10.05.14]. Từ đó hằng năm phòng xây dựng kế hoạch, tham mưu với 

lãnh đạo Trường có kế hoạch thanh lý, sửa chữa, bổ sung, thay mới kịp thời, nhất là các 

phòng thí nghiệm [H10.10.05.15], [H10.10.05.16].  

Thông qua kết quả khảo sát về hệ thống CNTT Trường đã có dữ liệu của hệ thống 

bao gồm: máy chủ, máy tính cá nhân, hệ thống mạng có dây/không dây (wifi), tốc độ 

đường truyền, phần mềm PSC, LMS [H10.10.05.17], [H10.10.05.18]. Từ kết quả khảo 

sát cũng như các phản ánh, đề nghị trực tiếp…phòng CVSV/Trung tâm CNTT đã báo 

cáo Trường để thực hiện rà soát, đánh giá chất lượng, hiệu quả của hệ thống phần cứng, 

phần mềm để có phương án cải tiến hợp lý, đáp ứng nhu cầu của người dùng. 

[H10.10.05.19], [H10.10.05.20], [H10.10.05.21].  

Công tác SV và các hoạt động phục vụ, hỗ trợ người được đưa ra báo cáo tổng kết, 

trao đổi, thảo luận tại các cuộc họp tổng kết học kỳ, năm học, hay hội nghị CB công 

chức, viên chức và người lao động hoặc các hội thảo nâng cao CLĐT. Thảo luận những 

mặt làm được và những điểm còn hạn chế, đồng thời đưa ra các biện pháp cải tiến, nâng 

cao chất lượng phục phụ, góp phần nâng cao CLĐT [H10.10.05.22], [H10.10.05.23]. 

Phòng CT-CTSV mỗi học kỳ đều tổng kết, báo cáo việc thực hiện các nội dung công tác 

SV, trong đó các hoạt động phục vụ NH đều được rà soát, đánh giá và rút kinh nghiệm, 

đề nghị các bộ phận liên quan đề xuất các biện pháp cải tiến [H10.10.05.24], 

[H10.10.05.25].  

Phòng QLCL đã xây dựng hệ thống tiêu chí, triển khai khảo sát, đánh giá mức độ 

hài lòng về các dịch vụ hỗ trợ NH, đánh giá năng lực của đội ngũ CB hỗ trợ NH và điều 

kiện cơ sở vật chất phục vụ việc học tập của SV. Các kết quả khảo sát sẽ được phòng 

báo cáo cho Bộ GDĐT, BGH và các đơn vị, cá nhân liên quan [H10.10.05.26] . Trên cơ 

sở kết quả khảo sát để cải tiến chất lượng công tác, phục vụ, phát huy những mặt tích 

cực và có những hành động khắc phục, cải tiến kịp thời những tồn tại nhằm nâng cao 

chất lượng dịch vụ hỗ trợ và tiện ích. Hơn nữa, sau khi đạt Giấy chứng nhận kiểm định 

cơ sở giáo dục năm 2019, Trường đã ban hành kế hoạch cải tiến các hoạt động của 

Trường ĐHĐL, trong đó có các hoạt động cải tiến các dịch vụ hỗ trợ. 

Khoa NN được nhà trường cung cấp hệ thống phòng Lab gồm 3 phòng được trang 

bị máy tính và các thiết bị nghe nhìn hiện đại, hỗ trợ tốt việc học ngoại ngữ của SV đặc 

biệt kỹ năng nghe hiểu. Phòng Lab được định kỳ bảo trì và nâng cấp hằng năm từ kinh 

phí về CSVC của trường. Phòng Lab có nội quy hoạt động cụ thể, rõ ràng đối với GV 

và SV nhằm tăng tuổi thọ sử dụng máy và độ bền CSVC [H10.10.05.27].  Ở cấp độ 

khoa, khoa NN thường xuyên phối hợp với phòng QLCL tiến hành khảo sát các bên liên 

quan nhằm đánh giá thực trạng và có giải pháp cải tiến chất lượng phục vụ, hỗ trợ SV 
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[H10.10.05.28]. Việc nâng cấp và sửa chữa các phòng Lab được Trường quản lý 

[H10.10.05.29]. 

2. Điểm mạnh 

Việc đánh giá chất lượng dịch vụ hỗ trợ và tiện ích được Trường tiến hành thường 

xuyên theo định kỳ. Các ý kiến đóng góp được lãnh đạo Trường quan tâm, chỉ đạo cải 

tiến cả về chất lượng dịch vụ hỗ trợ cũng như điều kiện CSVC. 

Khoa NN phối hợp với với phòng QLCL tiến hành khảo sát các bên liên quan 

nhằm đánh giá thực trạng và có giải pháp cải tiến chất lượng phục vụ, hỗ trợ SV. 

Ngoài các khảo sát chung của phòng QLCL thì hằng năm TTTT-TV của Trường 

đã chủ động, độc lập tiến hành lấy ý kiến của độc giả để qua đó nâng cao chất lượng 

phục vụ và mở rộng dịch vụ theo yêu cầu. 

3. Điểm tồn tại 

Hệ thống phát sóng wifi tại một số phòng học và thư viện vẫn còn hạn chế, chưa 

đáp ứng đủ yêu cầu của người dùng. 

Một số TTB vẫn chưa được sửa chữa kịp thời ảnh hưởng phần nào đến chất lượng 

giảng dạy và học tập. 

4. Kế hoạch hành động 

Có kế hoạch cụ thể để rà soát, đánh giá từng loại trang thiết bị để cải thiện chất 

lượng một cách kịp thời nhất. 

Lắp đặt và mở rộng thêm hệ thống phát sóng wifi trong toàn trường để phục vụ tốt 

nhu cầu tra cứu thông tin, nghiên cứu và học tập. 

5. Tự đánh giá: đạt  5/7. 

Tiêu chí 10.6. Cơ chế phản hồi của các bên liên quan có tính hệ thống, được đánh 

giá và cải tiến.  

1. Mô tả hiện trạng 

Để vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của Trường thống nhất, liên 

tục và đạt hiệu quả cao, ngay từ năm 2009, Hiệu trưởng Trường ĐHĐL đã ký quyết định 

thành lập Phòng QLCL [H10.10.06.01]. Phòng có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp 

việc cho BGH đồng thời là đầu mối của Trường xây dựng và thực hiện cơ chế phản hồi 

của các bên liên quan thông qua các hình thức khảo sát, cụ thể như bảng sau: 
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Bảng 10.6.1. Cơ chế phản hồi của các bên liên quan thông qua các hình thức khảo sát 

TT TÊN KHẢO SÁT 
ĐỐI 

TƯỢNG 
HÌNH THỨC 

TẦN 

SUẤT 

1 Khảo sát chất lượng giảng dạy SV Phiếu khảo sát 2 lần/năm 

2 
Khảo sát SV cuối khóa SV năm 

cuối 

Phiếu khảo sát/ 

trực tuyến 

1 lần/năm 

3 
Khảo sát tân SV về công tác tuyển 

sinh, nhập học 

Tân SV Phiếu khảo sát 1 lần/năm 

4 
Khảo sát sự hài lòng của SV với bộ 

phận hành chính sự nghiệp 

SV Phiếu khảo sát 1 lần/năm 

5 

Khảo sát ý kiến của GV/chuyên viên 

về môi trường làm việc 

GV, 

chuyên 

viên 

Trực tuyến 1 lần/năm 

6 
Khảo sát ý kiến GV/CB nghiên cứu 

về hoạt động nghiên cứu khoa học 

GV/ CB 

nghiên cứu 

Trực tuyến 1 lần/năm 

7 
Khảo sát ý kiến SV về hoạt động 

nghiên cứu khoa học 

SV Phiếu khảo sát 1 lần/năm 

8 

Khảo sát đơn vị cơ quan, doanh 

nghiệp về năng lực của SV thực 

tập/kiến tập 

Cơ quan, 

doanh 

nghiệp 

Phiếu khảo sát 1 lần/năm 

9 
Khảo sát SV sau 1 năm tốt nghiệp Cựu SV Phiếu khảo sát 

/ trực tuyến 

1 lần/năm 

10 
Khảo sát GV về CTĐT và hoạt động 

liên quan đến chất lượng đào tạo 

GV Phiếu khảo sát 

/ trực tuyến 

2 lần/5 

năm 

11 
Khảo sát chất lượng hoạt động và 

kết nối cộng đồng 

Các tổ 

chức xã hội 

Phiếu khảo sát 

/ trực tuyến 

2 lần/5 

năm 

Việc lấy ý kiến các bên liên quan được vận hành liên tục theo định kỳ đảm bảo 

tính hệ thống và khoa học trong công tác đảm bảo chất lượng bên trong của Trường. 

Vào đầu học kỳ/năm học, phòng QLCL xây dựng kế hoạch khảo sát các bên liên quan, 

trong đó thể hiện các nội dung: mục đích, yêu cầu, đối tượng, hình thức, nội dung khảo 

sát… [H10.10.06.02]. Căn cứ vào kế hoạch đã được phê duyệt của Hiệu trưởng, Trường 

thông báo đến các đơn vị, cá nhân liên quan và triển khai thực hiện. Kết quả khảo sát 

được xử lý, báo cáo và lưu trữ theo quy định của Trường theo nguyên tắc đảm bảo tôn 

trọng và bảo mật thông tin cá nhân [H10.10.06.03], [H10.10.06.04], [H10.10.06.05]. 

Quá trình tiến hành lấy ý kiến các bên liên quan được thực hiện thống nhất theo đúng 
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quy định, quy trình đề ra từ thành phần tham gia thực hiện, đối tượng khảo sát, thông tin 

cần thu thập … [H10.10.06.06], [H10.10.06.07]. Kết quả khảo sát được thể hiện bằng 

các thông báo, báo cáo nhằm cung cấp dữ liệu cho các đơn vị viết báo cáo phản hồi và 

đề xuất các biện pháp cải tiến hoạt động [H10.10.06.08]. Nội dung của báo cáo lãnh đạo 

Trường kết quả khảo sát các bên liên quan đều có số liệu đối sánh cụ thể so với kết quả 

của kì trước để có cơ sở chỉ đạo cho những hoạt động cải tiến [H10.10.06.09]. 

Trường đã tổ chức hội thảo, hội nghị nâng cao chất lượng đào tạo cấp khoa và cấp 

trường, nhằm lấy ý kiến trong toàn thể CB, các nhà giáo, nhà khoa học để đưa ra những 

ý kiến, giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo [H10.10.06.10], [H10.10.06.11]. 

Bên cạnh đó, thông qua việc tổ chức hội nghị SV nòng cốt, tuần sinh hoạt công dân, 

fanpage của Trường, ngày tiếp công dân… Trường đã thu nhận được các thông tin nhanh 

chóng và hữu ích về tâm tư, nguyện vọng của SV, GV, chuyên viên…[ H10.10.06.11], 

[H10.10.06.12].  

Ngoài các khảo sát được tiến hành thường xuyên theo thông báo của Trường, Khoa 

NN còn thu thập ý kiến từ doanh nghiệp, công ty, cơ quan nhà nước thông qua quá trình 

hướng dẫn SV thực tập [H10.10.06.13], thu thập ý kiến từ SV cuối khóa [H10.10.03.27],  

từ các buổi gặp mặt tân SV [H10.10.06.14]; SV đang theo học [H10.10.06.15]. Cơ chế 

phản hồi của các bên liên quan được Khoa NN báo cáo với Trường, được Trường đánh 

giá, cải tiến thường xuyên, liên tục. Theo định kỳ, phòng QLCL tham mưu lãnh đạo 

Trường tổ chức thực hiện công tác rà soát, đánh giá tính hiệu quả của các khảo sát từ 

hình thức, nội dung khảo sát nhằm thu được kết quả phản hồi đáng tin cậy, có giá trị từ 

ý kiến đóng góp của các bên liên quan [H10.10.06.16]. Từ đó, Trường đã thực hiện bổ 

sung nội dung hoặc thay đổi hình thức một số khảo sát bằng giấy bằng hình thức khảo 

sát trực tuyến (sử dụng Google Form, fanpage Trường) nhằm thu được kết quả khách 

phản hồi khách quan, tin cậy với số lượng phiếu khảo sát lớn phù hợp với yêu cầu của 

từng loại khảo sát [H10.10.06.17].  

2. Điểm mạnh 

Có phòng chức năng đảm bảo chất lượng trong trường thực hiện khảo sát lấy ý 

kiến của các bên liên quan. Công tác này được thực hiện thường xuyên, liên tục theo 

định kỳ một cách hệ thống, khoa học. 

Các nội dung, hình thức lấy ý kiến của các bên liên quan được rà soát, đánh giá và 

cải tiến phù hợp với thực tiễn. 

3. Điểm tồn tại 

Việc thực hiện một số khảo sát còn chưa đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra. 
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Đối tượng khảo sát là cựu SV và người sử dụng lao động số lượng phản hồi còn ít, 

chưa tương xứng với quy mô đào tạo của Trường. 

Công tác rà soát, tổng kết và cải tiến còn chậm và chưa được đầy đủ, thường xuyên. 

4. Kế hoạch hành động 

Điều chỉnh phương pháp, kế hoạch khảo sát để thực hiện đầy đủ, sát với kế hoạch. 

Bên cạnh phải học hỏi kinh nghiệm, nghiên cứu tình hình thực tiễn để tìm hình thức 

khảo sát phù hợp với từng đối tượng. 

5. Tự đánh giá: đạt 5/7. 

Kết luận về tiêu chuẩn 10:  

Trường ĐHĐL luôn đặt lên hàng đầu việc đảm bảo và nâng cao chất lượng CTDH, 

liên tục tìm kiếm cải tiến với định hướng ứng dụng – thực hành, gắn kết đào tạo với nhu 

cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.  Khoa NN đã từng bước nâng cao chất lượng hoạt 

động đào tạo, ứng dụng các nghiên cứu vào giảng dạy từ việc thu thập thông tin phản 

hồi và nhu cầu của các bên liên quan để sử dụng cho quá trình thiết kế và phát triển 

CTĐT, hoạt động rà soát – đánh giá quá trình dạy – học, đánh giá kết quả học tập của 

NH và ý kiến đóng góp về dịch vụ hỗ trợ của NH để cải tiến nhằm tạo môi trường học 

tập tốt nhất cho NH, chú trọng công tác nghiên cứu khoa học của cán bộ và SV để luôn 

nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường và phát triển khả năng tự học 

suốt đời cho NH. 

Khoa vẫn còn một số điểm tồn tại như công tác lấy ý kiến phản hồi của các bên 

liên quan về quy trình thiết kế và phát triển CTĐT còn ở mức độ cơ bản, chưa xây dựng 

được kênh trực tuyến giúp lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan nhanh chóng hiệu 

quả hơn. 

Hội đồng tự đánh giá chất lượng CTĐT ngành NNA tự đánh giá 6 tiêu chí đều đạt 

số điểm 5/7. 

Tiêu chuẩn 11. Kết quả đầu ra   

Mở đầu 

Đánh giá chất lượng đầu ra có vai trò quan trọng trong hệ thống đảm bảo chất 

lượng của Khoa và của toàn trường. Trường ĐHĐL là một cơ sở giáo dục cung cấp 

nguồn nhân lực bậc cao cho vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.  

Để đánh giá hệ thống đảm bảo chất lượng, bên cạnh việc thực hiện đánh giá chất 

lượng của quá trình đào tạo, Trường còn cần đánh giá chất lượng đầu ra và người tốt 
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nghiệp. Hàng năm Khoa kết hợp với phòng QLCL của Trường tổ chức thống kê tỷ lệ 

SV tốt nghiệp; thời gian hoàn thành CTĐT, tỷ lệ SV thôi học, lượng SV tốt nghiệp xin 

được việc làm đều được thống kê và cập nhật thông qua sự kết nối chặt chẽ với cựu SV. 

Khoa thông qua kênh GVCN_CVHT và ban liên lạc cựu SV để nhận được thông tin 

phản hồi từ SV tốt nghiệp về việc làm. 

Nhằm tăng cường công tác NCKH trong SV, Trường đã ban hành Quy định thực 

hiện đề tài NCKH SV, trong đó chỉ rõ các loại hình hoạt động nghiên cứu, chất lượng 

NCKH và Khoa hướng dẫn SV thực hiện nghiêm túc hoạt động NCKH theo quy định 

Trường ban hành. Ngoài ra, hàng năm Trường lập kế hoạch và cấp kinh phí để SV thực 

hiện đề tài nghiên cứu, nhờ vậy hoạt động NCKH của NH tại Khoa được triển khai có 

hiệu quả.  

Trường và Khoa phối hợp xây dựng hệ thống thu thập thông tin, phân tích và đo 

lường sự hài lòng của GV, SV, cựu SV, người sử dụng lao động và lấy đó làm cơ sở cho 

việc cải tiến CTĐT, hoạt động dạy học và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng. 

Tiêu chí 11.1. Tỷ lệ thôi học, tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải 

tiến chất lượng. 

1. Mô tả hiện trạng 

Trường đã ban hành “Hệ thống chỉ số đánh giá thực hiện công việc – KPIs Áp 

dụng tại Trường ĐHĐL” [H11.11.01.01], trong đó có quy định giao cho Trưởng Phòng 

QLCL và Trưởng các đơn vị trực thuộc, cá nhân liên quan thực hiện công việc xác lập, 

giám sát và đối sánh tỷ lệ SV nghỉ học và tỷ lệ SV tốt nghiệp nhằm mục tiêu cải tiến 

chất lượng. Tỷ lệ SV tốt nghiệp được xác lập dựa trên các quy định về điều kiện tốt 

nghiệp được thông báo rộng rãi đến toàn bộ SV thông qua GVCN-CVHT, sổ tay sinh 

viên [H11.11.01.02] và “Quy định về đào tạo đại học, cao đẳng theo học chế tín 

chỉ” [H11.11.01.03] 

Khoa kết hợp với Phòng QLĐT thực hiện các hoạt động kiểm soát dữ liệu đào tạo, 

để xác lập, giám sát và đối sánh dữ liệu về công tác đào tạo của Khoa, trong đó có tỷ lệ 

SV tốt nghiệp hàng năm và thời gian tốt nghiệp trung bình [H11.11.01.04]. Bên cạnh 

đó, Khoa cũng nắm bắt tiến độ của NH thông qua phần mềm quản lý đào tạo PSC của 

Trường [H11.11.01.05]. Đây là cơ sở dữ liệu để BCN Khoa và các GVCN_CVHT sử 

dụng trong quá trình theo dõi và hỗ trợ SV. 
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Bảng 11.1.1. Tỷ lệ SV tốt nghiệp 

 

Khóa học 

Số lượng SV 
Tỷ lệ % 

SV hoàn 

thành 

CTĐT 

Tỷ lệ % SV hoàn thành 

CTĐT trong thời gian 

Nhập 

học 

Hoàn thành 

CTĐT 
4 năm 5 năm 

Trên 5 

năm 

K36 (2012-2016) 121 67 55.37 39.67 10.74 4.96 

K37 (2013-2017) 177 102 57.63 48.02 7.34 2.26 

K38 (2014-2018) 144 87 60.42 51.39 7.64 1.39 

K39 (2015-2019) 293 136 46.42 37.88 3.75 4.78 

K40 (2016-2020) 226 
(đang cập 

nhật) 

(đang cập 

nhật) 
7.08 20.8 

(đang cập 

nhật) 

Tỷ lệ SV hoàn thành CTĐT tăng đều trong ba năm liên tiếp từ năm 2016 đến 2018 

nhưng sau đó có xu hướng giảm từ năm 2019. Tuy nhiên, hiện chưa có đủ dữ liệu số 

lượng SV khóa 39 tốt nghiệp do có một số SV còn đang trong giai đoạn chờ xét tốt 

nghiệp trên 5 năm. Tương tự, tỷ lệ SV khóa 40 hoàn thành CTĐT chưa thống kê được 

do có một số SV còn đang trong giai đoạn chờ xét tốt nghiệp 5 năm và trên 5 năm. Do 

đó, dữ liệu về số lượng và tỷ lệ SV hoàn thành CTĐT của khóa 39 và khóa 40 hoặc 

mang tính tạm thời hoặc còn đang trong quá trình cập nhật. 

Căn cứ vào thống kê số lượng SV tốt nghiệp hàng năm, cùng với số lượng SV nhập 

học, Khoa có cơ sở so sánh, đánh giá tỷ lệ SV tốt nghiệp đúng hạn qua các năm. Kết quả 

khảo sát này cũng là cơ sở giúp Khoa xem xét lại nội dung CTĐT, chất lượng giảng dạy, 

hoạt động kiểm tra đánh giá quá trình học tập của SV và kịp thời có những cơ chế chính 

sách hỗ trợ, khích lệ SV thực hiện kết quả đầu ra như mong muốn [H11.11.01.06]. 

Bảng 11.1.2.  Bảng đối sánh tỷ lệ SV tốt nghiệp đúng thời hạn 

Khóa học 

Tỷ lệ % SV tốt nghiệp đúng thời hạn (4 năm) 

Ngành NNA 

Trường ĐHĐL 

Ngành NNA trường 

Đại học Công nghiệp 

Tp Hồ Chí Minh 

Ngành NNA 

trường Đại học 

Quy Nhơn 

K36 (TN năm 2016) 39.67 86.00 79.10 

K37 (TN năm 2017) 48.02 85.00 89.10 

K38 (TN năm 2018) 51.39 84.00 44.10 

K39 (TN năm  2019) 37.88 - 49.40 

K40 (TN năm 2020) 7.08 - - 

So với ngành NNA trường ĐH Công nghiệp Tp Hồ Chí Minh và ngành NNA 

trường ĐH Quy Nhơn, tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn năm 2016 và năm 2017 của ngành NNA 

trường ĐHĐL thấp hơn. Tuy nhiên đến năm 2018, tỷ lệ này đã giảm cách biệt đáng kể. 
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Đáng chú ý, trong năm 2018, tuy thấp hơn so với Ngành NNA trường Đại học Công 

nghiệp Tp Hồ Chí Minh, tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn của SV ngành NNA tại Trường 

ĐHĐL vẫn cao hơn đáng kể so với tỷ lệ SV tốt nghiệp đúng hạn của ngành NNA trường 

ĐH Quy Nhơn [H11.11.01.07], [H11.11.01.08].  

Có thể thấy, vào năm 2019, yêu cầu chuẩn đầu ra Ngoại ngữ tiếng Anh theo khung 

Năng lực Ngoại ngữ Việt Nam bậc 5/6 đã tác động sâu sắc đến tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn 

của SV ngành NNA ở cả 2 trường ĐHĐL và ĐH Quy Nhơn. Phần lớn SV không tốt 

nghiệp đúng hạn là do chưa đạt được yêu cầu chuẩn đầu ra tiếng Anh [H11.11.01.09], 

[H11.11.01.10], [H11.11.01.08]. Năm 2020, tỷ lệ SV tốt nghiệp đúng hạn ngành NNA 

tại Trường tiếp tục giảm sâu, xuống còn 7.08% ở khóa 40. Lý do chính là SV có xu 

hướng đến năm học thứ tư mới thi để đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ tiếng Anh, trong khi 

đó đây là khoảng thời gian dịch bệnh Covid-19 phát tán, ảnh hưởng đến tiến độ học tập 

và thi cử, trong đó có các kỳ thi năng lực ngoại ngữ bị hoãn. [H11.11.01.11], 

[H11.11.01.12]. 

Bảng 11.1.3. Tỷ lệ SV thôi học 

Khóa học 

Số lượng 

SV nhập 

học 

Tỷ lệ % NH thôi học trong thời gian 

Năm 

thứ nhất 

Năm 

thứ hai 

Năm 

thứ ba 

Năm 

thứ tư 

Khóa 36 (2012 – 2016) 121 8.26 14.05 4.96 3.31 

Khóa 37 (2013 – 2017) 177 5.08 15.25 7.34 7.34 

Khóa 38 (2014 – 2018) 144 4.86 13.89 0.69 7.64 

Khóa 39 (2015 – 2019) 293 7.85 1.37 22.18 6.83 

Khóa 40 (2016 – 2020) 226 3.54 25.66 5.31 10.62 

Đa số SV các khóa trong giai đoạn khảo sát (5 năm gần nhất) thôi học ở năm học 

thứ hai ngoại trừ khóa 39 có tỷ lệ SV thôi học cao nhất ở năm học thứ ba [H11.11.01.13]. 

Điều này có thể lý giải là do SV khi chuyển qua giai đoạn chuyên ngành nhận thấy bản 

thân không phù hợp với ngành học nên quyết định thôi học. Đáng lưu ý, tỷ lệ SV khóa 

40 thôi học ở năm học thứ tư khá cao, tuy nhiên tỷ lệ này chưa xác thực. Nguyên nhân 

chính là nhiều SV không đăng ký học phần nhưng cũng không làm đơn xin bảo lưu kết 

quả hay đơn xin thôi học [H11.11.01.14]. 

Căn cứ kết quả phân tích dữ liệu đào tạo ngành cùng với tình hình thực tế hàng 

năm, BCN Khoa đã triển khai thực hiện các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ thôi học thông 

qua việc tăng cường công tác GVCN_CVHT như: tìm hiểu nguyên nhân thôi học của 

SV, qua đó kịp thời động viên, hỗ trợ SV tiếp tục quá trình học tập, tư vấn SV phương 

pháp cải thiện kết quả học tập [H11.11.01.15]. Khoa NN tích cực tham gia trình bày tại 

các hội nghị, hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo của trường [H11.11.01.16], đồng thời 
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tổ chức đối thoại giữa GV và BCN Khoa thông qua Hội thảo nâng cao chất lượng đào 

tạo cấp khoa [H11.11.01.17] nhằm kịp thời hỗ trợ SV. 

Hiểu rõ khó khăn của SV trong việc đạt yêu cầu chuẩn đầu ra Ngoại ngữ tiếng Anh 

theo khung Năng lực Ngoại ngữ Việt Nam bậc 5/6, Khoa thường xuyên nhanh chóng 

thông tin đến sinh viên quy định về chuẩn đầu ra tiếng Anh, ngoại ngữ thứ hai và tin học 

[H11.11.01.09], và thông báo rộng rãi đến SV các kỳ thi năng lực ngoại ngữ sắp được 

tổ chức [H11.11.01. 18], [H11.11.01.19]. Ngoài ra, Khoa thường xuyên nhắc nhở SV 

nộp các chứng chỉ ngoại ngữ để kịp xét tốt nghiệp qua nhiều thông báo trên website của 

Khoa. [H11.11.01.20], [H11.11.01.21]. 

Nhằm giúp đỡ SV cải thiện kết quả học tập, Khoa đã tổ chức hoạt động gia sư với 

sự tham gia nhiệt tình của nhiều SV trong khoa. Trong năm học 2015-2016, với sự giúp 

đỡ của Ban chủ nhiệm Khoa và các GV nước ngoài đang công tác tại Khoa, hoạt động 

gia sư hỗ trợ SV học tập tại Khoa được tổ chức nhằm cải thiện kỹ năng nghe nói của 

SV. Kết quả khảo sát ý kiến của SV về hoạt động là khá tích cực. Đa số SV được khảo 

sát cho biết hoạt động có hiệu quả, giúp NH cải thiện kỹ năng nghe nói và giúp NH tự 

tin hơn khi giao tiếp bằng tiếng Anh [H11.11.01.22]. Sau khi các GV nước ngoài hết 

thời hạn lưu lại trường giảng dạy, Khoa đã xây dựng chương trình gia sư mới, khuyến 

khích SV giỏi và khá hỗ trợ bạn học ôn tập và củng cố kiến thức các học phần trong 

chương trình đào tạo. Hoạt động Tutoring mới này có kết quả khả quan và được SV ủng 

hộ. Nhiều SV bày tỏ mong muốn hoạt động gia sư luôn được duy trì thường xuyên mỗi 

học kỳ [H11.11.01.23]. 

Bên cạnh đó, Khoa đã tổ chức các buổi Seminar học thuật liên quan đến các vấn 

đề giảng dạy các học phần ngành NNA. Giảng viên và sinh viên ngành NNA tham gia 

seminar đã thảo luận sôi nổi, đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra các hướng 

giải quyết nhằm đảm bảo tính hiệu quả và thực tế cho các đề tài, góp phần nâng cao chất 

lượng dạy và học tiếng Anh cho SV chuyên ngữ của Khoa [H11.11.01.24]. 

2. Điểm mạnh 

Khoa nắm bắt tiến độ của NH thông qua hệ thống phần mềm quản lý đào tạo PSC 

của Trường, và Khoa đã thống kê phân tích dữ liệu và tiến hành đối sánh tỷ lệ tốt nghiệp, 

thôi học qua từng năm. Các quy định về điều kiện tốt nghiệp được thông báo rộng rãi 

đến toàn bộ SV và SV luôn được Khoa thông tin kịp thời các kỳ thi năng lực để đạt yêu 

cầu chuẩn đầu ra Ngoại ngữ. Đồng thời, Khoa luôn tạo điều kiện để các SV học hỏi, trao 

đổi học thuật qua các hoạt động gia sư, tham dự seminar của Khoa. 
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3. Điểm tồn tại 

Số lượng SV tốt nghiệp đúng hạn chưa cao. Khoa chưa thực hiện việc đối sánh tỷ 

lệ SV thôi học với các ngành học khác trong trường hoặc với một chương trình đào tạo 

ngành NNA trong nước hoặc quốc tế. 

4. Kế hoạch hành động 

Khoa tiếp tục theo dõi, ghi nhận thêm số lượng SV tốt nghiệp của khóa 39, 40, 41 

để có đánh giá toàn diện hơn. Đồng thời. Khoa sẽ lên kế hoạch thực hiện đối sánh tỷ lệ 

thôi học ở SV ngành NNA so với các ngành học khác trong trường hoặc với một chương 

trình đào tạo ngành NNA trong nước hoặc quốc tế. 

5. Tự đánh giá: đạt 5/7. 

Tiêu chí 11.2. Thời gian tốt nghiệp trung bình được xác lập, giám sát và đối sánh 

để cải tiến chất lượng. 

1. Mô tả hiện trạng 

Căn cứ quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ, thời gian đào tạo của trình độ ĐH 

ngành NNA là 4 năm và thời gian đào tạo tối đa cho phép là 6 năm [H11.11.02.01], 

[H11.11.01.03]. Theo đó, Trường đã có văn bản thành lập giao nhiệm vụ bộ phận giám 

sát thời gian tốt nghiệp trung bình [H11.11.01.01]. 

Khoa thường xuyên thực hiện rà soát điều chỉnh lại CTĐT ngành NNA 

[H11.11.02.02], [H11.11.02.03], [H11.11.02.04], [H11.11.02.05]. CTĐT quy định rõ 

tổng số tín chỉ bắt buộc và tự chọn NH cần hoàn thành để tốt nghiệp. Khoa định hướng 

thực hiện việc xác lập thời gian đào tạo trung bình của từng khóa thông qua kế hoạch 

giảng dạy (KHGD) của từng học kỳ trong CTĐT, và thực hiện việc xác lập và giám sát 

chặt chẽ dữ liệu về thời gian tốt nghiệp trung bình của các khóa để làm căn cứ cho các 

hoạt động cải tiến chất lượng đào tạo của Khoa [H11.11.01.04]. 

Bảng 11.2.1. Thời gian tốt nghiệp trung bình 

 

 

Khóa 36 

(2016) 

Khóa 37 

(2017) 

Khóa 38 

(2018) 

Khóa 39 

(2019) 

Khóa 40 

(2020) 

Thời gian tốt nghiệp trung bình 4.33 4.19 4.16 4.24 4.75 

Thời gian TN trung bình trong 3 năm khảo sát liên tiếp từ khóa 36 đến khóa 38 có 

xu hướng giảm dần theo hướng tích cực. Cụ thể, số liệu thống kê tại bảng trên cho thấy 

bình quân SV Khoa NN khóa 36 cần xấp xỉ 4.33 năm để hoàn thành chương trình học, 

trong khi đó thời gian tốt nghiệp trung bình của khóa 37 là 4.19 năm và của khóa 38 là 
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4.16 năm. Thời gian tốt nghiệp trung bình của K39 và K40 lần lượt là 4.24 và 4.75. 

Nguyên nhân chính của sự kéo dài thời gian TN này vẫn là do có rất nhiều SV không 

tham dự được các kỳ thi để đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ trong thời gian dịch bệnh Covid-

19 phát tán. Ngoài ra, một số SV có dự thi nhưng chưa đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ. 

Khoa luôn cập nhật CTĐT trên trang web của Khoa, giúp SV nắm vững thông tin 

tổng số tín chỉ cần tích lũy, số tín chỉ tự chọn và bắt buộc [H11.11.02.06]. Khoa cũng 

thường xuyên nhắc nhở SV nộp các chứng chỉ ngoại ngữ và tin học để kịp xét tốt nghiệp 

qua nhiều thông báo trên website của Khoa [H11.11.02.07], [H11.11.01.20], 

[H11.11.01.21], và thông tin nhanh chóng đến sinh viên các kỳ thi năng lực ngoại ngữ 

sắp được tổ chức [H11.11.01.18], [H11.11.01.19]. Bên cạnh nhắc nhở SV nộp các chứng 

chỉ ngoại ngữ để kịp xét tốt nghiệp, GVCN-CVHT thường xuyên tư vấn cho SV việc 

chọn đủ và đúng học phần cần thiết để hoàn thành chương trình cử nhân ngành NNA 

đúng thời hạn thông qua các buổi họp lớp [H11.11.01.15], và buổi gặp mặt tân sinh viên 

[H11.11.02.08], [H11.11.02.09]. 

Hoạt động gia sư với mục đích giúp SV nâng cao kỹ năng tiếng Anh và cải thiện 

kết quả học tập trong các học phần của CTĐT ngành NNA đã cho thấy tính khả thi và 

hiệu quả qua kết quả khảo sát ý kiến NH về hoạt động [H11.11.01.22], [H11.11.01.23]. 

Các buổi Seminar học thuật với sự tham gia, thảo luận của GV và SV đã góp phần nâng 

cao chất lượng dạy và học tiếng Anh cho SV chuyên ngữ của Khoa [H11.11.01.24]. 

Ngoài ra, nhằm theo dõi tiến độ học tập của NH, Trường cũng tiến hành thu thập 

dữ liệu cần thiết liên quan đến NH bao gồm kết quả học tập, kết quả rèn luyện. NH có 

thể đăng nhập vào tài khoản cá nhân của mình để xem thông tin về kết quả đăng ký học 

phần, danh mục các học phần bắt buộc, tự chọn, số tín chỉ tích lũy được, điểm trung 

bình tích lũy, qua đó NH sẽ nắm rõ kết quả học tập của mình và có thể lên kế hoạch học 

tập để rút ngắn thời gian đào tạo [H11.11.02.10]. Trường cũng xây dựng và ban hành 

quy trình đăng ký học phần, quy chế xử lý cảnh báo học vụ để giám sát quá trình học 

của SV và thông tin này được ghi rõ trong sổ tay SV [H11.11.01.02] và trong thông báo 

được công bố trên web Khoa [H11.11.02.11]. Đồng thời, Trường gửi cảnh báo học vụ 

đến SV và GVCN-CVHT để GVCN-CVHT kịp thời hỗ trợ, tư vấn, định hướng giúp SV 

bị cảnh báo học vụ cải thiện kết quả học tập trong những học kỳ tiếp theo, rút ngắn thời 

gian đào tạo [H11.11.02.12], [H11.11.02.13], [H11.11.02.14]. Phòng QLĐT chịu trách 

nhiệm xây dựng kế hoạch đào tạo từng năm cho toàn Trường [H11.11.02.15]. Trên cơ 

sở đó, Khoa xây dựng các chương trình hỗ trợ SV thực tập, phân công GV hướng dẫn 

thực tập và phổ biến cho SV nắm rõ các quy định về thực tập và viết báo cáo thực tập 

[H11.11.02.16], giúp đảm bảo cho NH có học lực trung bình vẫn có đủ thời gian và khả 

năng hoàn thành CTĐT đúng thời hạn. 
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2. Điểm mạnh 

Khoa đã thống kê phân tích dữ liệu thời gian tốt nghiệp trung bình của từng khóa 

bao gồm xác lập, giám sát và đối sánh để từ đó đề ra các biện pháp phù hợp nhằm không 

ngừng cải tiến chất lượng đào tạo. Thời gian TN trung bình có xu hướng giảm dần theo 

hướng tích cực trong ba năm liên tiếp trước khi dịch Covid 19 bùng phát vào đầu năm 

2020. Kết quả này đạt được là do Khoa đã luôn cố gắng tìm hiểu những khó khăn SV 

gặp trong quá trình hoc tập và kịp thời tư vấn hỗ trợ SV để hoàn thành chương trình cử 

nhân ngành NNA đúng thời hạn. 

3. Điểm tồn tại 

Hiện nay thời gian tốt nghiệp trung bình của SV thường kéo dài hơn 4 năm. Nguyên 

nhân là do SV chưa hoàn thành yêu cầu các CĐR về ngoại ngữ và một số học phần 

chuyên ngành.  

4. Kế hoạch hành động 

Để giúp SV tốt nghiệp đúng thời hạn, Khoa cần đẩy mạnh công tác hỗ trợ SV thông 

qua việc nâng cao hơn nữa vai trò của GVCN-CVHT trong việc thông báo SV chủ động 

có kế hoạch để đạt CĐR về NN và tin học, thực hiện tư vấn, hướng dẫn phương pháp 

học tập hiệu quả các học phần chuyên ngành để SV có thể tốt nghiệp đúng tiến độ. 

5. Tự đánh giá: đạt 5/7. 

Tiêu chí 11.3. Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh 

để cải tiến chất lượng. 

1. Mô tả hiện trạng 

Trường đã triển khai thực hiện việc theo dõi tỷ lệ NH có việc làm sau tốt nghiệp 

một cách có hệ thống bằng việc xây dựng quy trình thực hiện khảo sát tình hình việc 

làm của SV sau một năm tốt nghiệp [H11.11.03.01], [H11.11.03.02]. Quy trình này được 

xây dựng, thực hiện và duy trì để nắm bắt tình hình việc làm của cựu SV. 

Tỷ lệ SV có việc làm đúng ngành đào tạo sau khi tốt nghiệp là thước đo CLĐT của 

mỗi ngành học. Vì vậy, Khoa NN luôn quan tâm và coi trọng việc SV sau khi tốt nghiệp 

ra trường sớm có việc làm liên quan đến ngành nghề đào tạo, có thu nhập phù hợp và 

môi trường làm việc ổn định. Khoa đã thực hiện khảo sát qua hình thức trực tuyến và 

điện thoại trực tiếp SV đã TN để khảo sát ý kiến về sự phù hợp giữa kiến thức chuyên 

môn đã được đào tạo ở Trường và thực tế, cũng như các kỹ năng còn yếu kém, lý do 

chưa xin được việc làm [H11.11.03.03], [H11.11.03.04], đồng thời thực hiện đối sánh 
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dữ liệu khảo sát việc làm của SV sau một năm tốt nghiệp sau khi thu thập được kết quả 

khảo sát [H11.11.03.05]. 

Bảng 11.3.1. Thống kê tình hình việc làm của SV sau 1 năm tốt nghiệp 

Năm thực hiện khảo sát 
2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 
2019-2020 

Tỷ lệ SV có việc làm (%) 90 100 97.6 95.8 
Chưa có số liệu 

thống kê 

Căn cứ vào kết quả khảo sát, các nhóm/ tổ bộ môn họp xem xét đánh giá lại các 

hoạt động đào tạo, từ đó xác định biện pháp cải tiến CLĐT một cách phù hợp, đảm bảo 

đáp ứng nhu cầu của NTD như lồng ghép các hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ 

năng giao tiếp, đàm phán trong một số học phần, điều này được thể hiện trong đề cương 

của nhiều môn học [H11.11.03.06]. 

Ngoài ra, để giúp sinh viên làm quen với môi trường công việc thực tế và rèn luyện 

các kỹ năng cần thiết, SV năm cuối ngành NNA tại Khoa được đi thực tập tại các doanh 

nghiệp trên địa bàn trong và ngoài tỉnh. Trong quá trình thực tập, SV được yêu cầu viết 

nhật ký thực tập hàng tuần và có chữ ký xác nhận của đơn vị nơi SV thực tập. Kết thúc 

đợt thực tập, các doanh nghiệp luôn có nhận xét, cho ý kiến về công việc của SV thực 

tập tại doanh nghiệp. Đa số các ý kiến của người sử dụng lao động đối với SV thực tập 

từ Khoa NN trường ĐHĐL là rất tích cực, đánh giá tốt tác phong, năng lực, phẩm chất, 

chất lượng công việc của SV của Khoa [H11.11.03.07], [H11.11.03.08], [H11.11.03.09], 

[H11.11.03.10], [H11.11.03.11], [H11.11.03.12]. 

Dựa vào kết quả khảo sát ý kiến SV đã tốt nghiệp [H11.11.03.05], ý kiến của đơn 

vị  sử dụng lao động về chất lượng SV thực tập [H11.11.03.13] và ý kiến của đơn vị  sử 

dụng lao động về chất lượng SV tốt nghiệp [H11.11.03.14], Khoa tiến hành cải tiến 

CTĐT để đáp ứng yêu cầu của NTD, giúp SV nâng cao cơ hội xin được việc làm phù 

hợp sau khi tốt nghiệp. Cụ thể, CTĐT khóa 43 thiếu trang bị cho SV ngay từ đầu một 

số kỹ năng về thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng sử dụng máy tính. Sau khi 

khảo sát ý kiến từ cựu SV sau một năm tốt nghiệp, CTĐT mới dành cho K45 có bổ sung 

học phần “Nhập môn ngành NNA” và “Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin” nhằm trang 

bị cho SV các kỹ năng này bên cạnh các kỹ năng tiếng [H11.11.02.05]. Khoa tham khảo 

thêm ý kiến GV và tổ chức họp nhóm, tổ bộ môn nhằm cải tiến phương pháp giảng dạy 

theo hướng lồng ghép các kỹ năng mềm [H11.11.03.06]. Ngoài ra, Khoa thông báo và 

khuyến khích SV tham dự khóa học kỹ năng mềm dành cho SV của trường do Trung 

tâm hỗ trợ khởi nghiệp tại trường ĐHĐL tổ chức. Đây là khóa học thiết thực nhằm nâng 
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cao các kỹ năng của SV, phục vụ cho việc học tập và công việc sau khi ra trường 

[H11.11.03.15]. 

Nhẳm kết nối với cựu SV và các doanh nghiệp, Khoa đã tổ chức gặp gỡ giao lưu 

với cựu SV với chủ đề “Trở về & Chia sẻ”. Trong buổi giao lưu này, SV của Khoa đã 

có dịp học hỏi kinh nghiệm về định hướng nghề nghiệp, vượt qua thách thức nhằm đạt 

mục tiêu nghề nghiệp và những kỹ năng cần lưu ý khi làm việc tại môi trường có yếu tố 

đầu tư nước ngoài [H11.11.03.016]. Ngoài ra, Khoa tổ chức ngày hội việc làm cho SV 

để tăng cơ hội tìm được việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo của SV 

[H11.11.03.017] và thường xuyên đăng thông báo tuyển dụng nhân sự của các đơn vị 

sử dụng lao động lên web Khoa để giúp SV có thêm cơ hội xin được việc làm 

[H11.11.03.18]. 

2. Điểm mạnh 

Tỷ lệ SV tốt nghiệp có việc làm của CTĐT ngành NNA của Khoa là khá cao, trên 

90% trong các năm khảo sát gần đây, trong đó có 2 SV sau khi tốt nghiệp đạt các yêu 

cầu trong tuyển dụng được giữ lại Khoa làm công tác giảng dạy. Các doanh nghiệp đánh 

giá tốt tác phong, năng lực, phẩm chất, chất lượng công việc của đa số SV của Khoa. 

Khoa thực hiện đánh giá lại các hoạt động đào tạo, từ đó xác định biện pháp cải tiến 

CLĐT một cách phù hợp, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của NTD. 

3. Điểm tồn tại 

Khoa hiện chưa có số liệu thống kê tỷ lệ SV tốt nghiệp năm học 2019-2020 có việc 

làm nên chưa đánh giá được tỷ lệ SV tốt nghiệp có việc làm của cả 5 năm học gần đây 

nhất. 

4. Kế hoạch hành động 

Khoa xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác giám sát và khi có dữ liệu bổ sung về 

tình hình việc làm của SV khóa 40 (tốt nghiệp năm học 2019-2020) thì sẽ tiến hành phân 

tích dữ liệu và đối sánh với các ngành trong và ngoài Trường nhằm không ngừng cải 

tiến chất lượng của CTĐT. 

5. Tự đánh giá: đạt 5/7. 

Tiêu chí 11.4. Loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của NH được xác 

lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng. 

1. Mô tả hiện trạng 

Các kết quả NCKH của SV ngành NNA luôn được xác lập và giám sát đối sánh để 

cải tiến. SV tham gia hoạt động NCKH dưới nhiều hình thức khác nhau như: viết tiểu 
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luận trong một số học phần như Phương pháp nghiên cứu (Research methods), Đất nước 

học Mỹ/Anh (American/British Studies), viết khóa luận tốt nghiệp hoặc tham gia các đề 

tài NCKH SV [H11.11.04.01], [H11.11.04.02], [H11.11.04.03], [H11.11.04.04], 

[H11.11.04.05], [H11.11.04.06].    

Các hoạt động NCKH SV được định hướng dài hạn [H11.11.04.07], 

[H11.11.04.08], được lên kế hoạch và được thông báo rộng rãi đến SV từ đầu năm học 

[H11.11.04.09]. Khoa có kế hoạch và khuyến khích SV đăng ký tham gia NCKH với 

các đề tài phù hợp với chuyên ngành Ngôn ngữ Anh [H11.11.04.10]. Hội đồng Khoa 

học – Đào tạo Khoa và GV hướng dẫn họp cùng SV để góp ý cho các đề tài NCKH SV, 

đảm bảo các đề tài NCKH SV phù hợp với thực tế và khả năng của NH [H11.11.04.11]. 

Hoạt động NCKH của SV được thống kê thường xuyên [H11.11.04.12], [H11.11.04.13], 

[H11.11.04.14]. Sinh viên báo cáo đề tài NCKH của mình tại các hội nghị NCKH SV 

được tổ chức hàng năm [H11.11.04.15]. Trường thành lập hội đồng đánh giá đề tài 

NCKH SV [H11.11.04.16]. Các báo cáo đề tài NCKH của SV trong Khoa đều đạt loại 

khá trở lên [H11.11.04.17].  Đáng chú ý, có năm nhóm SV đã đạt giải thưởng "Sinh viên 

nghiên cứu khoa học" trường Đại học Đà Lạt cho các đề tài nghiên cứu của mình vào 

các năm 2019 và 2021 [H11.11.04.18]. 

Ngoài ra, SV đạt đủ điều kiện (có điểm môn Viết 3 đạt 7.0 trở lên, đồng thời đạt 

điểm trung bình chung tính đến ngày xét làm khóa luận tốt nghiệp từ 2.5 trở lên và các 

điều kiện khác theo quy định chung của Trường và riêng của Khoa) thì có thể đăng ký 

làm khóa luận tốt nghiệp [H11.11.04.19], [H11.11.04.20]. Các quy định về khóa luận 

tốt nghiệp được thông tin rộng rãi đến SV qua trang web Khoa để SV có thời gian chuẩn 

bị đủ điều kiện nếu có ý định làm luận văn tốt nghiệp [H11.11.04.21]. Đề tài khóa luận 

tốt nghiệp phù hợp với chuyên ngành NNA, các đề cương khóa luận được Hội đồng 

Khoa học – Đào tạo Khoa xét duyệt và góp ý chỉnh sửa [H11.11.04.22]. Các khóa luận 

tốt nghiệp đều đạt loại khá trở lên [H11.11.04.14] và được lưu ở văn phòng khoa để SV 

tham khảo [H11.11.04.05]. Tuy nhiên,  trong năm học 2019-2020 không có SV khóa 40 

nào viết khóa luận tốt nghiệp. Trên thực tế, đã có SV đăng ký viết khóa luận, nhưng sau 

đó do dịch Covid-19 nên SV không thể tiến hành khảo sát để thu thập dữ liệu và phải 

hủy khóa luận [H11.11.04.22] 

Ngoài ra, SV được khuyến khích tham dự và trình bày tại các hội thảo khoa học 

do các tổ bộ môn trong khoa tổ chức. SV đã trình bày các nghiên cứu của mình, thảo 

luận sôi nổi, đóng góp ý kiến và chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng dạy và 

học tiếng Anh [ H11.11.01.24]. 
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Bảng 11.4.1. Tỷ lệ % SV tham gia NCKH các khóa trong 5 năm gần đây 

 

 

2012-

2016 

(Khóa 

36) 

2013-

2017 

(Khóa 

37) 

2014-

2018 

(Khóa 

38) 

2015-

2019 

(Khóa 

39) 

2016-

2020 

(Khóa 

40) 

Tỷ lệ % SV viết tiểu luận trong học phần 

Đất nước học Anh (HK4) 
_ _ 54.70 39.85 78.13 

Tỷ lệ % SV viết tiểu luận trong học phần 

Đất nước học Mỹ (HK6) 
_ 93.75 89.66 90.05 17.57 

Tỷ lệ % SV viết tiểu luận trong học phần 

Phương pháp nghiên cứu (HK7) 
_ 93.75 87.07 90.55 30.41 

Tỷ lệ % SV làm khóa luận tốt nghiệp 

(HK8) 
4.76 4.35 0.95 1.66 _ 

Tỷ lệ % SV đăng ký thực hiện đề tài 

NCKH SV (HK8) 
4.76 0.87 9.52 6.63 _ 

SV ngành NNA tại Khoa làm quen với việc NCKH khá sớm từ năm hai (học kỳ 4) 

ở dạng đơn giản là viết tiểu luận trong học phần Đất nước học Anh. Tuy đây là học phần 

tự chọn nhưng trung bình trên 55% SV năm hai của các khóa gần đây tham gia viết tiểu 

luận trong học phần này, và tỷ lệ này tăng lên đến 78.13% ở khóa 40. Tương tự, tỷ lệ 

SV viết tiểu luận trong học phần “Đất nước học Mỹ” và “Phương pháp nghiên cứu” 

cũng rất cao, trung bình ở mức trên 90% cho đến năm 2019. Có thể nhận thấy tỷ lệ SV 

đăng ký các học phần trên và thực hiện viết tiểu luận giảm sâu vào năm học 2019-2020 

ở khóa 40 [H11.11.04.12].  

Số lượng SV thực hiện NCKH SV vào các năm 2018 và 2019 cũng tăng đáng kể 

từ dưới 1% vào năm 2017 lên đến gần 10% trong năm 2018 trước khi giảm xuống còn 

6.63% trong năm tiếp theo. Tuy nhiên,  trong năm học 2019-2020 không có đề tài NCKH 

nào của SV được thực hiện. Trên thực tế, đã có nhóm SV đăng ký làm đề tài NCKH, 

nhưng sau đó do dịch Covid-19 nên SV không thể tiến hành khảo sát để thu thập dữ liệu 

và phải hủy đề tài [H11.11.04.23]. 

2. Điểm mạnh 

Các hoạt động NCKH của SV được quy định với trình tự chặt chẽ, đảm bảo phù 

hợp với CĐR của CTĐT ngành NNA. Đề tài NCKH SV đăng ký phù hợp với chuyên 

ngành đào tạo, theo hướng thực hành, có khả năng ứng dụng trong các lĩnh vực học 

thuật, giảng dạy, tự học và mở rộng nghiên cứu.  SV được khuyến khích tham gia các 
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buổi hội thảo khoa học do các tổ bộ môn trong khoa tổ chức và có một số nhóm SV trình 

bày các nghiên cứu của nhóm tại hội thảo. 

3. Điểm tồn tại 

Số lượng NH thực hiện đề tài NCKH SV chưa nhiều. Kết quả NCKH của NH chưa 

được công bố rộng rãi trên các cổng thông tin của Khoa, Trường. Hiện tại các báo cáo 

đề tài và khóa luận tốt nghiệp chỉ được lưu ở dạng bản cứng ở thư viện Khoa để NH và 

GV tham khảo. 

4. Kế hoạch hành động 

Phối hợp với GVCN_CVHT, Khoa khuyến khích NH đăng ký làm đề tài NCKH 

SV cấp trường, từng bước hướng tới việc thực hiện các đề tài cấp tỉnh/ bộ. Xây dựng kế 

hoạch kết hợp với Trường và các viện/ trung tâm khác trong và ngoài Trường nhằm hỗ 

trợ NH trong Khoa thực hiện các hoạt động NCKH. Các đề tài NCKH SV và các khóa 

luận tốt nghiệp đạt loại tốt trở lên được công bố trên web Khoa để chia sẻ dữ liệu nghiên 

cứu, trở thành nguồn tài liệu tham khảo cho GV và SV. 

5. Tự đánh giá: đạt 4/7. 

Tiêu chí 11.5. Mức độ hài lòng của các bên liên quan được xác lập, giám sát và 

đối sánh để cải tiến chất lượng. 

1. Mô tả hiện trạng 

Để đo lường mức độ hài lòng của các bên liên quan (bao gồm CB nhân viên, GV, 

NH, NH đã tốt nghiệp và NTD) về CLĐT, hoạt động NCKH, dịch vụ hỗ trợ GV và NH, 

CSVC, Trường ĐHĐL có hệ thống giám sát đồng thời giao cho các phòng chức năng 

liên quan, như: Phòng CT-CTSV, phòng QLĐT, phòng QLKH-HTQT, Trung tâm hỗ 

trợ SV (nay là Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp), Đoàn Thanh Niên – Hội SV, các Khoa 

chuyên môn, và TTTT-TV ... tham mưu, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể và triển 

khai tổ chức các hoạt động hỗ trợ NH được đầy đủ và đạt kết quả cao [H11.11.05.01]. 

Trường đã ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Đà 

Lạt nhằm thu thập thông tin về mức độ hài lòng cũng như tiếp nhận các ý kiến đóng góp 

của nhà giáo, CB quản lý, người lao động và NH [H11.11.05.02].  

Khoa phối hợp chặt chẽ cùng với Phòng QLCL tiến hành các cuộc khảo sát để xác 

định mức độ hài lòng của các bên liên quan hàng năm về bộ phận hành chính sự nghiệp 

của Trường [H11.11.05.03], [H11.11.05.04], về hoạt động giảng dạy của GV 

[H11.11.05.05], [H11.11.05.06], về NCKH của SV, GV và cán bộ nghiên cứu 

[H11.11.05.07], [H11.11.05.08], về chương trình đào tạo và hoạt động đào tạo 
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[H11.11.05.09], [H11.11.05.10], [H11.11.05.11], [H11.11.05.12], về môi trường làm 

việc [H11.11.05.13], [H11.11.05.14] và về chất lượng SV tốt nghiệp [H11.11.05.15], 

[H11.11.05.16].  

Để xác định mức độ hài lòng của CB nhân viên và GV, hàng năm, trường còn tổ 

chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động để lấy ý kiến đóng góp 

về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học và kế hoạch năm học mới 

[H11.11.05.17], [H11.11.05.18], [H11.11.05.19], [H11.11.05.20]. Các ý kiến thu thập 

được là cơ sở để Trường cải tiến chất lượng các hoạt động, đặc biệt là trong công tác tổ 

chức quản lý đào tạo, NCKH, dịch vụ hỗ trợ, và CSVC. Về phía Khoa NN, BCN Khoa 

tổ chức họp khoa định kỳ nhằm đánh giá kết quả thực hiện công việc và kết quả đảm 

bảo chất lượng [H11.11.01.06], [H11.11.05.21], lắng nghe các ý kiến đề xuất từ CB 

trong Khoa và từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần thực hiện trong kế hoạch 

công tác năm học hoặc kế hoạch đảm bảo chất lượng tiếp theo [H11.11.04.10]. 

Để xác định mức độ hài lòng của NH, mỗi học kỳ, Trường phối hợp Khoa tiến 

hành khảo sát lấy ý kiến phản hồi của SV về hoạt động giảng dạy của giảng viên 

[H11.11.05.05], [H11.11.05.06]. Kết quả khảo sát được sử dụng để làm cơ sở phân tích, 

đánh giá hoạt động giảng dạy, CSVC để từ đó đề ra các biện pháp nâng cao chất lượng 

hoạt động giảng dạy và dịch vụ hỗ trợ [H11.11.03.06], và kiến nghị với nhà trường nâng 

cấp phòng lab A.8 [H11.11.05.22]. Ngoài ra, tất cả các lớp đều có GVCN-CVHT để 

triển khai các công tác SV, kịp thời hỗ trợ SV có khó khăn trong học tập, rèn luyện  

[H11.11.05.23]. Trong các buổi họp lớp, GVCN_CVHT lắng nghe, tiếp thu nghiêm túc 

các ý kiến đóng góp, phản hồi từ SV và có sự giải trình thỏa đáng [H11.11.01.15] để 

báo cáo BCN khoa và các tổ bộ môn nhằm kịp thời cải tiến CLĐT. 

Mỗi năm học, Phòng CT-CTSV đều tham mưu, xây dựng kế hoạch tổ chức hội 

nghị SV cấp lớp nhằm giải đáp các thắc mắc và thu thập ý kiến của SV để đưa vào hội 

nghị SV cấp Khoa, tiến tới Hội nghị SV cấp trường. Đây là dịp để SV gặp mặt, đối thoại 

với BGH, lãnh đạo các phòng, khoa để giải quyết những thắc mắc và đề xuất của SV 

liên quan đến đào tạo, công tác SV, NCKH, cơ sở vật chất, và các vấn đề khác 

[H11.11.05.24], [H11.11.05.25], [H11.11.05.26]. 

2. Điểm mạnh 

Trường đã ban hành quy chế dân chủ và có những hướng dẫn kịp thời để Khoa 

thực hiện các biện pháp cụ thể trong việc tiếp nhận ý kiến các bên có liên quan, đặc biệt 

là ý kiến phản hồi từ NH, NH đã tốt nghiệp và nhà tuyển dụng, từ đó Khoa có những cải 

tiến về CLĐT, hoạt động NCKH, dịch vụ hỗ trợ và CSVC. 
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3. Điểm tồn tại 

Dữ liệu khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan đối với các hoạt động của Trường, 

Khoa chưa đầy đủ do hoạt động khảo sát lấy ý kiến cựu SV và doanh nghiệp còn gặp 

nhiều khó khăn. Biểu mẫu khảo sát, bảng hỏi chưa được điều chỉnh thường xuyên để 

phản ảnh đúng thực tế nhằm đảm bảo đánh giá đúng thực chất và yêu cầu của các bên 

liên quan về CTĐT, hoạt động NCKH, dịch vụ hỗ trợ và các hoạt động liên quan đến 

đào tạo. 

4. Kế hoạch hành động 

Khoa sẽ phối hợp với Trường, đặc biệt là Phòng QLCL lên kế hoạch mở rộng ghi 

nhận phản hồi, khảo sát mức độ hài lòng đến các đối tượng cựu SV và các doanh nghiệp 

đang sử dụng nhân sự tốt nghiệp ngành NNA từ trường, đồng thời điều chỉnh các mẫu 

phiếu khảo sát để đảm bảo tính cập nhật và phù hợp thực tiễn. 

5. Tự đánh giá: đạt  5/7.  

Kết luận về tiêu chuẩn 11: 

 Khoa luôn quan tâm đến chất lượng SV tốt nghiệp. Phản hồi từ bản thân cựu SV 

và từ NTD cho thấy SV tốt nghiệp nắm vững các kiến thức chuyên ngành NNA, thành 

thạo các kỹ năng thực hành, có thể tham gia vào thị trường lao động sau khi tốt nghiệp. 

Tỷ lệ SV tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp là tương đối cao, trong đó đa số SV làm 

các công việc phù hợp với ngành nghề được đào tạo. SV có khả năng tiếp cận và thích 

ứng nhanh với thực tiễn, đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng của các công ty và các tổ 

chức. 

Tuy nhiên, để tăng tỷ lệ tốt nghiệp và giảm tỷ lệ thôi học của SV, BCN Khoa cần 

liên tục rà soát tiến độ học tập, tăng cường công tác tư vấn hỗ trợ thông qua các kênh 

khác nhau. Công tác GVCN_CVHT cần phát huy hơn nữa nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện 

vọng của SV, và đưa ra các hướng dẫn cụ thể cho SV khi cần thiết.  

Trường và Khoa cần đẩy mạnh hoạt động NCKH của SV, đồng thời đẩy mạnh hoạt 

động của CLB tiếng Anh của Khoa, tổ chức các sự kiện, hoạt động ngoại khóa giúp SV 

gắn bó với trường lớp và phát triển các kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc cần thiết.  

Hội đồng tự đánh giá chất lượng CTĐT ngành NNA đánh giá tất cả 5 tiêu chí của 

tiêu chuẩn 11 đều đạt, trong đó các tiêu chí 11.1, 11.2, 11.3 và 11.5 đạt điểm 5/7, tiêu 

chí còn lại là 11.4 đạt 4/7 điểm.  

PHẦN III. KẾT LUẬN 

1. Tóm tắt những điểm mạnh và những điểm cần phát huy của CTĐT 
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Tiêu chuẩn 1. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của CTĐT 

Mục tiêu của CTĐT ngành NNA được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mạng và 

tầm nhìn của Trường ĐHĐL, phù hợp với mục tiêu của GDĐH. Trong chu kỳ đánh giá, 

Khoa có sự rà soát lại mục tiêu CTĐT vào năm 2020 để đảm bảo mục tiêu của CTĐT 

luôn được cập nhật theo các yêu cầu mới của thị trường lao động. CĐR của CTĐT ngành 

NNA được xác định rõ ràng, bao quát được yêu cầu chung và yêu cầu chuyên biệt và 

được thiết kế để NH không chỉ có kiến thức chuyên ngành mà còn có những kỹ năng 

mềm và thái độ cần thiết. CĐR giúp NH thích nghi với xã hội và môi trường công tác, 

sáng tạo trong giải quyết vấn đề, vận dụng linh hoạt và phù hợp các kiến thức, kỹ năng, 

thái độ để thực hiện công việc, phân tích, xử lý các vấn đề trong thực tiễn.  

Bên cạnh đó, Trường có quy trình, quy định xây dựng, điều chỉnh và công bố CĐR 

của CTĐT. CĐR CTĐT được xây dựng dựa trên và phản ánh được yêu cầu của các bên 

liên quan, đặc biệt ý kiến của các bên liên quan bên ngoài trường và được công bố công 

khai cho SV ngay từ năm thứ nhất, và luôn được thể hiện cụ thể trong từng năm học 

trong từng học phần cụ thể. CĐR được rà soát, cải tiến định kỳ cho phù hợp với yêu cầu 

các bên liên quan, đặc biệt là bên liên quan bên ngoài và được phổ biến, công bố công 

khai đến các bên liên quan qua nhiều kênh thông tin. 

Tiêu chuẩn 2: Bản mô tả chương trình đào tạo 

Các thông tin trong Bản mô tả CTĐT ngành NNA được thể hiện đầy đủ và cụ thể. 

Bản mô tả CTĐT của ngành NNA thường xuyên được điều chỉnh, cập nhật theo kết quả 

rà soát định kỳ. ĐCCT học phần ngành NNA có đầy đủ thông tin và được cập nhật, rà 

soát, đánh giá và điều chỉnh thường xuyên sao cho phù hợp với CĐR của CTĐT, đáp 

ứng được xu thế của thị trường lao động. Mọi thông tin liên quan đến học phần, mục 

tiêu, CĐR, tài liệu tham khảo… của học phần đều được cung cấp đầy đủ để SV có cơ 

sở xây dựng kế hoạch học tập của bản thân theo từng học kỳ, từng năm học phù hợp. 

Bản mô tả CTĐT và ĐCCT học phần ngành NNA của Trường ĐHĐL được công bố 

công khai,  giúp cho các bên liên quan dễ dàng tiếp cận, tạo cơ hội tăng cường hợp tác, 

gắn kết giữa Trường, Khoa và doanh nghiệp trong đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, 

đáp ứng yêu cầu của các NTD. 

Tiêu chuẩn 3: Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học 

CTDH của ngành NNA được thiết kế dựa trên các yêu cầu của CĐR, có mục tiêu 

rõ ràng, cụ thể, có tính hệ thống, có cấu trúc chặt chẽ và hợp lý, thể hiện sự cân đối giữa 

các khối kiến thức. CTDH bao gồm các học phần được phân bố hợp lý, bao trùm các 

CĐR của CTĐT, đáp ứng đầy đủ yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng, mức tự chủ và 

trách nhiệm. Các học phần trong CTĐT được phân bố hợp lý, bổ trợ lẫn nhau nhằm 



182 

 

 

 

đóng góp cho việc đạt được CĐR. Tất cả các học phần các môn học/học phần có sự 

tương thích về nội dung và thể hiện được sự đóng góp cụ thể của mỗi môn học/học phần 

nhằm đạt được CĐR. Toàn bộ các học phần trong CTDH xác định rõ tổ hợp các phương 

pháp dạy và học, phương pháp kiểm tra và đánh giá phù hợp và hỗ trợ nhau tốt nhất để 

đảm bảo việc đạt được CĐR. Nội dung các môn học trong CTDH đều thể hiện việc đạt 

được CĐR và được định kỳ lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan. Các học phần 

trong CTDH cơ bản được cấu trúc đảm bảo sự gắn kết và liền mạch giữa các học phần 

đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành, cũng như kiến thức bổ trợ, đảm bảo chương 

trình trở thành một khối thống nhất. Toàn bộ các học phần trong CTDH được phân bố 

và sắp xếp một cách hợp lý. CTDH được định kỳ rà soát và điều chỉnh, bổ sung và cập 

nhật ít nhất 2 năm 1 lần. Bên cạnh đó, CTDH khi được điều chỉnh có tham khảo các 

CTĐT tiên tiến trong nước nhằm đảm bảo tính linh hoạt và tích hợp. 

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

Trường ĐHĐL đã xây dựng, ban hành bằng văn bản rõ ràng về triết lý giáo dục và 

mục tiêu giáo dục của Trường. Triết lý giáo dục và mục tiêu giáo dục của Trường và 

Khoa được tuyên bố rõ ràng và phổ biến rộng rãi đến các bên liên quan. Cán bộ, GV, 

NH hiểu rõ và luôn nêu cao tinh thần thực hiện tốt triết lý và mục tiêu giáo dục của 

Trường ĐHĐL và Khoa NN. Hoạt động dạy-học được thiết kế và triển khai đa dạng, 

linh hoạt dưới nhiều hình thức, đáp ứng tốt các tiêu chí của CĐR. Đội ngũ GV trong 

Khoa không ngừng sáng tạo, học hỏi, đổi mới, thường xuyên rà soát cập nhật và trau dồi 

kinh nghiệm nhằm áp dụng hiệu quả đa dạng các phương pháp giảng dạy, luôn nhiệt 

tình hỗ trợ, khuyến khích NH trong mọi hoạt động trong và ngoài giờ lên lớp nhằm giúp 

NH đạt CĐR. Trường ĐHĐL và Khoa NN thường xuyên lấy ý kiến của GV, NH và các 

bên liên quan nhằm kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy – học. Các hoạt động dạy-học 

được thiết kế đa dạng, đáp ứng được CĐR CTĐT, tạo điều kiện giúp NH rèn luyện các 

kỹ năng cần thiết, hình thành và nâng cao khả năng học tập suốt đời. Ngoài kiến thức 

chuyên môn, Khoa NN từng bước trang bị và tăng cường các kỹ năng mềm khác cho 

NH nhằm hình thành, thúc đẩy khả năng học tập suốt đời. 

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

Trường và Khoa có quy định rõ ràng về đánh giá KQHT của NH, bám sát các yêu 

cầu của CĐR trong CTĐT. Các quy định về đánh giá KQHT thường xuyên được rà soát, 

cập nhật và công bố công khai, minh bạch đến NH bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm 

giúp NH nắm rõ các quy định và cải thiện chất lượng học tập. Kế hoạch và các quy định 

về kiểm tra đánh giá NH được xây dựng rõ ràng trong CTĐT, được công khai đến NH và 

được thực hiện đúng trong quá trình đào tạo. Việc sử dụng tổ hợp các phương pháp kiểm 

tra, đánh giá KQHT của NH đảm bảo tính đa dạng và có tính cập nhật cao.  Đề thi được 
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bảo mật tuyệt đối, được kiểm duyệt bởi Phó TTBM và BCN khoa giúp đảm bảo tính giá 

trị, độ tin cậy, phù hợp và đo lường được CĐR của học phần.  Quá trình tổ chức thi và 

chấm thi KTHP được thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy trình, đảm bảo công bằng, 

chính xác, khách quan và công khai minh bạch trong đánh giá KQHT của NH. Ngoài ra, 

NH luôn được thông báo và cập nhật thông tin về các phương pháp đánh giá KQHT trong 

mỗi học kỳ cũng như được tham gia khảo sát, đóng góp ý kiến về phương pháp đánh giá 

KQHT của các học phần. Việc công bố, phản hồi kết quả đánh giá học tập cho NH được 

Khoa và GV thực hiện đúng theo quy định và đúng thời gian, giải đáp kịp thời thắc mắc 

hoặc yêu cầu của NH, có nhận xét và định hướng cho NH có kế hoạch học tập cải thiện. 

Kết quả học tập của NH được Khoa lưu trữ đầy đủ, chính xác và an toàn, bao gồm bài 

kiểm tra GHP, bảng điểm GHP, bảng điểm thi KTHP và bài thi KTHP của NH. 

GVCN_CVHT phối hợp với Khoa kịp thời thông báo kết quả đánh giá rèn luyện đến NH 

và hỗ trợ NH chưa đạt cải thiện học tập. Quy trình khiếu nại về kết quả học tập đơn giản, 

dễ dàng cho NH tiếp cận. Chuyên viên giáo vụ nắm rõ quy trình khiếu nại, phúc khảo, 

kiểm tra kết quả đánh giá nên việc xử lý khiếu nại diễn ra nhanh chóng, minh bạch. Kết 

quả phản hồi của Khoa và GV thỏa đáng, khiến NH hài lòng. 

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

Công tác quy hoạch đội ngũ GV được Trường và Khoa chú trọng và có văn bản 

quy định rõ ràng. Khoa thực hiện kế hoạch thu hút và phát triển đội ngũ GV, NCV dựa 

trên nhu cầu về đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. Đội ngũ GV của 

Khoa hiện nay có tính kế thừa, đáp ứng được nhu cầu đào tạo, NCKH và PVCĐ. Tỷ lệ 

GV/NH và khối lượng công việc của đội ngũ GV ngành NNA được xác định rõ ràng, 

được đo lường, giám sát với các tiêu chí theo quy định bởi Khoa và các đơn vị chức 

năng trong Trường để làm căn cứ cải tiến và nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, 

NCKH và PVCĐ. Công tác tuyển dụng và bổ nhiệm viên chức (ngạch GV) được Trường 

và Khoa tổ chức nghiêm túc, minh bạch và công khai theo quy định. Các quy trình, tiêu 

chuẩn tuyển dụng, bổ nhiệm và điều chuyển được xác định rõ ràng. Các tiêu chuẩn về 

năng lực đào tạo, NCKH và PVCĐ của GV được Trường và Khoa xác định rõ ràng trong 

các văn bản. Công tác đánh giá năng lực của GV được thực hiện thường xuyên và đa 

dạng bởi chính GV, Khoa, Trường và NH theo đúng quy định. Kết quả đánh giá năng 

lực của GV là căn cứ để chính GV tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và giảng 

dạy của mình. Trường và Khoa có chiến lược xác định và có các hoạt động cụ thể để 

triển khai kế hoạch để đáp ứng nhu cầu về đào tạo, bồi dưỡng và phát triển của đội ngũ 

GV. Dựa trên việc đánh giá nhu cầu về đào tạo bồi dưỡng và phát triển chuyên môn 

nghiệp vụ của các GV, Trường và Khoa có kế hoạch, thực hiện triển khai kế hoạch, giám 

sát, hỗ trợ và đáp ứng được các nhu cầu này. Trường và Khoa có kế hoạch công tác cụ 

thể hàng năm đối với GV, NCV về đào tạo, NCKH và PVCĐ Việc đánh giá kết quả 
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công việc của GV bao gồm hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua – khen thưởng các cá 

nhân và tập thể, nâng lương trước hạn, v.v. được Trường và Khoa quy định rõ ràng và 

triển khai cụ thể giúp tạo động lực và hỗ trợ cho các hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ. 

Các GV hài lòng với kết quả đánh giá, bình xét thi đua - khen thưởng và có động lực để 

hoàn thành các nhiệm vụ trong các năm tiếp theo. Khối lượng giờ NCKH và các hoạt 

động NCKH của GV được Trường quy định cụ thể, được giám sát để đảm bảo về số 

lượng và chất lượng. GV khoa NN đã nỗ lực để tham gia hoạt động NCKH hàng năm 

theo quy định mặc dù khối lượng giờ giảng lớn. Các sản phẩm NCKH của GV được đối 

sánh để cải tiến chất lượng mặc dù việc đối sánh này chưa được thực hiện một cách có 

hệ thống. 

Tiêu chuẩn 7. Đội ngũ nhân viên 

Công tác quy hoạch đội ngũ GV được Trường và Khoa chú trọng và có văn bản 

quy định rõ ràng. Đội ngũ CB Khoa, thư viện, phòng thực nghiệm, hệ thống CNTT và 

các bộ phận dịch vụ hỗ trợ NH đủ về số lượng và thành thạo nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu 

về đào tạo, NCKH và các hoạt động PVCĐ. Đội ngũ CB đã hỗ trợ NH tận tình, giải đáp 

mọi thắc mắc của NH liên quan đến vấn đề học tập và rèn luyện tại Khoa, Trường, giúp 

NH có thành tích học tập và rèn luyện tốt hơn. Khoa và Trường thực hiện lấy ý kiến 

đóng góp của CBVC cho hệ thống quy định, quy chế về tuyển dụng, chuyển ngạch, hợp 

đồng làm việc đối với CB, viên chức của trường ĐHĐL, làm cơ sở cho việc xác định rõ 

ràng các tiêu chí tuyển chọn nhân viên để bổ nhiệm, điều chuyển trước khi ban hành 

quy định. Tất cả các tiêu chuẩn và tiêu chí tuyển chọn NV được Trường công bố công 

khai trong thông báo về tuyển dụng nhân sự hàng năm và trên website Trường. Trường 

và Khoa có quy trình, phương pháp, công cụ xác định và đánh giá năng lực đội ngũ NV 

với các tiêu chí rõ ràng, minh bạch. Hoạt động đánh giá và phân loại đội NV hỗ trợ của 

Khoa đảm bảo chính xác, công bằng, công khai và phù hợp với quy định của Trường. 

Phần lớn CB NV thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ, tác phong chuyên nghiệp, nhanh 

chóng, tận tình giải đáp thắc mắc, hướng dẫn NH khi làm thủ tục, có thái độ tôn trọng, 

ứng xử đúng mực với NH. Hàng năm, Trường xác định nhu cầu về ĐT và phát triển 

chuyên môn, nghiệp vụ của NV. Xây dựng các chính sách hỗ trợ, khuyến khích CBVC 

khi tham gia học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ rõ ràng. Trường triển khai các 

hình thức đào tạo CBVC đa dạng, phong phú phù hợp với yêu cầu của công việc và nhu 

cầu về đào tạo, phát triển chuyên môn của CBVC. Khoa có sự phân công công việc cụ 

thể, rõ ràng cho đội ngũ NV, có cơ chế giám sát hiệu quả thực hiện công việc chặt chẽ 

và Trường có chính sách khen thưởng kịp thời và minh bạch. NV được tham gia xây 

dựng, đóng góp ý kiến cho các quy chế, quy định và hài lòng về việc quản trị theo kết 

quả công việc của Trường.  
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Tiêu chuẩn 8: Người học và hoạt động hỗ trợ người học 

Các quy định và chính sách tuyển sinh được xây dựng rõ ràng và cập nhật hàng 

năm, được công bố công khai bằng nhiều hình thức và trên nhiều phương tiện truyền 

thông khác nhau giúp NH đạt kết quả cao nhất.Tùy theo phương thức tuyển sinh, Trường 

đã xác định các tiêu chí lựa chọn NH, hình thức thi/xét tuyển và phương pháp tuyển 

chọn cho từng CTĐT một cách rõ ràng. Các tiêu chí và phương pháp tuyển chọn NH 

không ngừng được nhà trường rà soát, đánh giá và cải tiến. Vì vậy, chất lượng đầu vào 

ngành Ngôn ngữ Anh ngày càng tăng. Trường đã có những định hướng và chỉ đạo kịp 

thời, phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai các hoạt động hỗ trợ và 

giám sát phù hợp về sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện kết quả học tập khối lượng 

học tập của NH. Hệ thống đội ngũ CB tham gia công tác theo dõi, giám sát NH được 

trải rộng từ cấp Trường đến cấp khoa, cấp lớp. Các kênh thông tin được thiết lập toàn 

diện giúp Trường nắm bắt kịp thời những phản hồi từ phía NH, kịp thời điều chỉnh để 

nâng cao chất lượng phục vụ. Trường xác định nội dung công tác phục vụ, tư vấn, hỗ 

trợ NH là một trong những nội dung công tác quan trọng của Trường, nên đã có những 

định hướng và chỉ đạo kịp thời, phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển 

khai các hoạt động liên quan. Các chương trình hỗ trợ NH được bám sát với kế hoạch 

và nhiệm vụ cụ thể của từng năm học và không tách rời nhu cầu của NH. Hệ thống đội 

ngũ CB tham gia công tác hỗ trợ, tư vấn cho NH được trải rộng từ cấp Trường đến cấp 

khoa, cấp lớp, các kênh thông tin được thiết lập toàn diện giúp Trường nắm bắt kịp thời 

những phản hồi từ phía NH, kịp thời điều chỉnh để nâng cao chất lượng phục vụ và tạo 

điều kiện thuận lợi tối đa cho NH. Đội ngũ CBGV và GVCN/CVHT ở Khoa luôn bám 

sát mục tiêu giảng dạy, giúp NH phát triển kỹ năng ngôn ngữ, cải thiện việc học tập qua 

các hoạt động tư vấn học tập, và phát triển kỹ năng mểm qua các hoạt động ngoại khóa, 

hoạt động thi đua giúp NH khả năng có việc làm sau khi ra trường. Với tiêu chí lấy NH 

làm trung tâm, Trường đã đề ra kế hoạch xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở vật 

chất, tiện nghi phục vụ học tập, nghiên cứu, cảnh quan trường học thoáng đãng, các khu 

vực dịch vụ, khu vực hoạt động ngoại khoá cũng như vui chơi cho NH nhằm tạo môi 

trường học tập thân thiện, lành mạnh và đa dạng về các hoạt động giúp NH thoải mái 

khi tham gia học tập tại trường và có những định hướng tốt cho tương lai. BGH Trường 

cũng như đội ngũ CB đã thể hiện trách nhiệm và quan tâm đến các nhu cầu thiết yếu 

cũng như chăm lo đời sống tinh thần của NH, luôn lắng nghe những tâm tư nguyện vọng 

của NH để từng bước hoàn thiện các điều kiện hiện có của Trường. 

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

Khoa NN có đầy đủ hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng 

(phòng hội thảo và học tập đa phương tiện) có kết nối Internet đảm bảo an toàn và tỉ lệ 
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diện tích/NH, phù hợp chuyên môn và đáp ứng tốt các hoạt động đào tạo theo quy định 

hiện hành. CSVC-TTB được quản lý tốt, thường xuyên được bảo trì và nâng cấp nhằm 

đáp ứng tốt nhất nhu cầu của đội ngũ CB, GV và NH. Mọi vấn đề phát sinh trong quá 

trình sử dụng, khai thác CSVC-TTB luôn được Trường phối hợp hỗ trợ giải quyết kịp 

thời nhằm đảm bảo tiến trình giảng dạy và học tập cũng như một số hoạt động học thuật 

khác. Khoa NN được sở hữu các nguồn học liệu hiện có tại TTTT-TV, đảm bảo hỗ trợ 

các hoạt động đào tạo chuyên ngành và nghiên cứu chuyên môn của Khoa. Bên cạnh 

đó, Khoa đều nhận được sự hỗ trợ tài chính hằng năm của nhà Trường để mua sắm cập 

nhật và bổ sung nguồn học liệu phù hợp nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu học thuật của 

CB, GV và NH. Tình trạng, chất lượng CSVC-TTB của Khoa đảm bảo phục vụ tốt các 

hoạt động đào tạo và nghiên cứu của toàn thể CB, GV và NH. Phòng máy, phần mềm 

quản lý học tập thường xuyên được bảo trì, nâng cấp kịp thời phục vụ công tác giảng 

dạy và NCKH luôn thông suốt. Số phòng học đa phương tiện đảm bảo cơ bản về diện 

tích, có hệ thống thông gió, âm thanh ánh sáng đạt chất lượng và tuân thủ các quy định 

về an toàn, phòng chống cháy nổ, v.v… Hiện tại, Trường ĐHĐL đã xây dựng được một 

hệ thống CNTT phù hợp để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu, luôn được cập 

nhật trong việc truy cập thông tin, dữ liệu dễ dàng và luôn sẵn sàng được cung cấp cho 

các bên liên quan trong khi vẫn đảm bảo được tính thống nhất và bảo mật. Về phía KNN, 

đa số CB GV đều đạt chuẩn kỹ năng CNTT cơ bản theo chuẩn chức năng nghề nghiệp 

để có thể vận hành, khai thác và ứng dụng từ cơ bản đến nâng cao nền tảng CNTT của 

trường nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu. Hầu hết các GV của Khoa 

đều tích cực áp dụng CNTT trong soạn giảng, tổ chức hoạt động dạy và học cũng như 

nghiên cứu chuyên môn và trao đổi học thuật. Tại Trường ĐHĐL, NH được học tập và 

sinh hoạt trong môi trường sư phạm tốt, có điều kiện phát huy dân chủ, được quan tâm 

hỗ trợ và được quản lý chặt chẽ, chất lượng công dân tốt, ít vi phạm kỷ luật nhà trường 

và vi phạm pháp luật. Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường xác định công tác phục vụ, hỗ 

trợ và giám sát người học là một trong những nội dung công tác quan trọng của Trường, 

bên cạnh phát huy xây dựng, cải thiện cảnh quang môi trường, sức khỏe cho người học 

luôn định hướng và chỉ đạo kịp thời, phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình 

triển khai các hoạt động liên quan.Tổ chức Công đoàn trường tổ chức giải quyết kịp thời 

các ý kiến quần chúng về hoạt động của nhà trường, không để xảy ra tình trạng mất đoàn 

kết nội bộ, duy trì tốt các sinh hoạt định kỳ của CBCC nhà trường. Đoàn trường tổ chức 

được nhiều phong trào thanh niên sinh viên có ý nghĩa, đặc biệt là chương trình Mùa hè 

xanh, lôi cuốn được nhiều sinh viên tham gia hoạt động xã hội. Các hoạt động định kỳ 

của các cấp cơ sở đảng, công đoàn và đoàn thanh niên được duy trì tốt, góp phần tạo 

dựng môi trường sư phạm lành mạnh. Hệ thống đội ngũ cán bộ tham gia công tác hỗ trợ, 

giám sát người học được trải rộng từ cấp Trường đến cấp khoa, cấp lớp. Các kênh thông 
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tin được thiết lập toàn diện giúp Trường nắm bắt kịp thời những phản hồi từ phía người 

học, kịp thời điều chỉnh để nâng cao chất lượng phục vụ. Toàn thể CB, GV và SV KNN 

luôn tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động vì môi trường và cộng đồng. Khoa 

có quy mô SV khá lớn có thể huy động cho các hoạt động này định kỳ thường xuyên. 

Tiêu chuẩn 10. Nâng cao chất lượng 

Khoa thường xuyên thu thập thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan 

hằng năm để sử dụng cho quá trình thiết kế và phát triển CTĐT. Sự phản hồi từ các bên 

liên quan đã góp phần giúp Trường và Khoa điều chỉnh và nâng cao chất lượng CTĐT 

cũng như CTDH. Được Trường hướng dẫn kèm theo ban hành các quy trình cho Khoa 

xây dựng và thiết kế CTĐT, khoa đã định kỳ rà soát – cải tiến CTĐT, đảm bảo tính kết 

nối từ việc xây dựng mục tiêu và CĐR của CTĐT, CĐR của các môn học, thiết kế 

phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra – đánh giá được thể hiện cụ thể, rõ ràng, 

chi tiết trong các đề cương môn học của CTĐT ngành NNA, giúp NH có cái nhìn tổng 

quan và định hướng rõ về chương trình học của mình. Các hướng dẫn và quy định của 

Trường về việc rà soát – đánh giá quá trình dạy và học cũng như đánh giá kết quả học 

tập của NH giúp Khoa và Trường quản lý, rà soát và cải tiến chất lượng dạy và học theo 

định hướng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và thái độ, sát với yêu cầu thực tế của doanh 

nghiệp. Các hội thảo cấp Khoa được tổ chức thường niên với số lượng đề tài khá lớn, 

với sự tham gia của giảng viên của nhà trường, giảng viên mời giảng, sinh viên hệ Chính 

Quy và Vừa Làm Vừa Học. Việc này giúp thường xuyên giám sát và nâng cao chất 

lượng dạy và học ngoại ngữ. Các đề tài NCKH, bài báo cáo, tham luận, bài báo của GV 

trong khoa đã được ứng dụng trong thực tế giảng dạy. Các hội thảo giúp CB trẻ, GV tập 

sự có cơ hội học hỏi từ GV có kinh nghiệm, tiếp thu các phương pháp mới tiến bộ có 

ứng dụng CNTT vào giảng dạy và học tập. Ngoài ra, các hoạt động NCKH SV, hội thảo 

cấp khoa và trường có sự tham gia của NH là một động lực giúp NH mạnh dạn tham gia 

NCKH. Việc tham gia NCKH giúp NH sớm nhận thức được lĩnh vực mà mình yêu thích, 

rèn luyện các kỹ năng tìm hiểu kiến thức, chủ động lên kế hoạch, quản lý và vận hành 

kế hoạch, bảo vệ luận điểm cá nhân trước đám đông, là những kỹ năng quan trọng giúp 

SV hội nhập thực tiễn nhanh chóng trong môi trường công việc trong tương lai. Việc 

đánh giá chất lượng dịch vụ hỗ trợ và tiện ích được Trường tiến hành thường xuyên theo 

định kỳ. Các ý kiến đóng góp được lãnh đạo Trường quan tâm, chỉ đạo cải tiến cả về 

chất lượng dịch vụ hỗ trợ cũng như điều kiện CSVC. Khoa NN phối hợp với với phòng 

QLCL tiến hành khảo sát các bên liên quan nhằm đánh giá thực trạng và có giải pháp 

cải tiến chất lượng phục vụ, hỗ trợ SV. Ngoài các khảo sát chung của phòng QLCL thì 

hằng năm TTTT-TV của Trường đã chủ động, độc lập tiến hành lấy ý kiến của độc giả 

để qua đó nâng cao chất lượng phục vụ và mở rộng dịch vụ theo yêu cầu. Có phòng chức 

năng đảm bảo chất lượng trong trường thực hiện khảo sát lấy ý kiến của các bên liên 
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quan. Công tác này được thực hiện thường xuyên, liên tục theo định kỳ một cách hệ 

thống, khoa học. Các nội dung, hình thức lấy ý kiến của các bên liên quan được rà soát, 

đánh giá và cải tiến phù hợp với thực tiễn. 

Tiêu chuẩn 11: Kết quả đầu ra 

Khoa nắm bắt tiến độ của NH thông qua hệ thống phần mềm quản lý đào tạo PSC 

của Trường, và Khoa đã thống kê phân tích dữ liệu và tiến hành đối sánh tỷ lệ tốt nghiệp, 

thôi học qua từng năm. Các quy định về điều kiện tốt nghiệp được thông báo rộng rãi 

đến toàn bộ SV và SV luôn được Khoa thông tin kịp thời các kỳ thi năng lực để đạt yêu 

cầu chuẩn đầu ra Ngoại ngữ. Đồng thời, Khoa luôn tạo điều kiện để các SV học hỏi, trao 

đổi học thuật qua các hoạt động gia sư, tham dự seminar của Khoa. Khoa đã thống kê 

phân tích dữ liệu thời gian tốt nghiệp trung bình của từng khóa bao gồm xác lập, giám 

sát và đối sánh để từ đó đề ra các biện pháp phù hợp nhằm không ngừng cải tiến chất 

lượng đào tạo. Thời gian TN trung bình có xu hướng giảm dần theo hướng tích cực trong 

ba năm liên tiếp trước khi dịch Covid 19 bùng phát vào đầu năm 2020. Kết quả này đạt 

được là do Khoa đã luôn cố gắng tìm hiểu những khó khăn SV gặp trong quá trình hoc 

tập và kịp thời tư vấn hỗ trợ SV để hoàn thành chương trình cử nhân ngành NNA đúng 

thời hạn. Tỷ lệ SV tốt nghiệp có việc làm của CTĐT ngành NNA của Khoa là khá cao, 

trên 90% trong các năm khảo sát gần đây, trong đó có 2 SV sau khi tốt nghiệp đạt các 

yêu cầu trong tuyển dụng được giữ lại Khoa làm công tác giảng dạy. Các doanh nghiệp 

đánh giá tốt tác phong, năng lực, phẩm chất, chất lượng công việc của đa số SV của 

Khoa. Khoa thực hiện đánh giá lại các hoạt động đào tạo, từ đó xác định biện pháp cải 

tiến CLĐT một cách phù hợp, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của NTD. Các hoạt động NCKH 

của SV được quy định với trình tự chặt chẽ, đảm bảo phù hợp với CĐR của CTĐT ngành 

NNA. Đề tài NCKH SV đăng ký phù hợp với chuyên ngành đào tạo, theo hướng thực 

hành, có khả năng ứng dụng trong các lĩnh vực học thuật, giảng dạy, tự học và mở rộng 

nghiên cứu.  SV được khuyến khích tham gia các buổi hội thảo khoa học do các tổ bộ 

môn trong khoa tổ chức và có một số nhóm SV trình bày các nghiên cứu của nhóm tại 

hội thảo. Trường đã ban hành quy chế dân chủ và có những hướng dẫn kịp thời để Khoa 

thực hiện các biện pháp cụ thể trong việc tiếp nhận ý kiến các bên có liên quan, đặc biệt 

là ý kiến phản hồi từ NH, NH đã tốt nghiệp và nhà tuyển dụng, từ đó Khoa có những cải 

tiến về CLĐT, hoạt động NCKH, dịch vụ hỗ trợ và CSVC.  

2. Tóm tắt những điểm tồn tại và những vấn đề cần cải tiến chất lượng của chương 

trình đào tạo. 

Tiêu chuẩn 1. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của CTĐT 

Việc lấy ý kiến các bên liên quan về mục tiêu của CTĐT, đặc biệt là của nhà tuyển 

dụng lao động, còn hạn chế về mặt số lượng. Việc tham khảo ý kiến của cựu sinh viên 
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trong quá trình rà soát, cải tiến xây dựng CĐR gặp khó khăn vì Khoa chưa xây dựng 

được mạng lưới kết nối các cựu sinh viên của Khoa. Các công cụ và cách thức để lấy ý 

kiến các bên liên quan chưa hoàn thiện nên chưa thực sự chuyển tải đầy đủ, chính xác 

yêu cầu của các bên liên quan vào CĐR. Việc khảo sát ý kiến các bên liên quan để rà 

soát, điều chỉnh, cập nhật CĐR CTĐT còn hạn chế. 

Tiêu chuẩn 2: Bản mô tả chương trình đào tạo 

Bản mô tả CTĐT chưa có bản mô tả ngắn gọn, súc tích dành cho phụ huynh và 

học sinh. Một số ĐCCT chưa có hệ thống bài giảng, giáo trình cập nhật để NH có thể 

khảo cứu dễ dàng. Các thông tin chi tiết về CTĐT và ĐCCT học phần chưa được công 

bố đầy đủ trong các tài liệu quảng bá về tuyền sinh và trong cẩm nang SV. 

Tiêu chuẩn 3: Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học 

Vì khối lượng giảng dạy của các GV của Khoa NN khá nhiều, nên Khoa chưa triệt 

để kiểm tra đánh giá việc triển khai nội dung dạy học, phương pháp giảng dạy và đánh 

giá ở tất cả các học phần nhằm đảm bảo tính phù hợp và góp phần giúp NH đạt được 

CĐR. Khoa chưa thực hiện được việc lấy ý kiến phản hồi của các NTD và CSV về 

ĐCCT các học phần. Khoa chưa xây dựng được CTDH riêng cho các SV đầu vào có 

chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ B2 trở lên theo Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ 

chung Châu Âu. 

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

Một số cá nhân và tổ chức chưa nắm bắt và hiểu rõ về triết lý và mục tiêu giáo dục 

của Trường ĐHĐL và Khoa NN gây ra một số bất cập trong việc phối hợp đào tạo với 

các cơ sở hướng dẫn thực tập nghề nghiệp. Việc triển khai hệ thống học tập trực tuyến 

còn mới lạ. Nhiều GV và SV chưa khai thác hết hiệu quả tiềm năng của hệ thống.  Chưa 

phối hợp được nhiều với các đối tác, doanh nghiệp, NTD và cựu SV nhằm xây dựng 

CTĐT mở rộng, đổi mới phương pháp tiếp cận dạy-học sát với nhu cầu lao động thực 

tiễn. Một số NH còn ỷ lại, chưa chủ động tiếp cận phương pháp dạy-học mới, hiệu quả, 

hiện đại, đa dạng. 

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

Khoa chưa có ngân hàng câu hỏi đề thi đa dạng cho các bài kiểm tra GHP. Hiện 

tại, khoa NN chưa có mẫu đơn xin xem lại bài thi KTHP và đơn xin phúc khảo bài thi 

KTHP. Vì vậy, đơn xin xem lại bài thi và đơn xin phúc khảo bài thi do NH tự viết chưa 

mang tính thống nhất, đôi lúc còn thiếu thông tin cần thiết để phục vụ cho việc tìm lại 

bài thi của NH một cách nhanh chóng thuận lợi. Việc đánh giá KQHT thông qua hình 

thức vấn đáp hoặc thuyết trình vẫn không tránh khỏi tính chủ quan dù đã có các tiêu chí 

chấm điểm cụ thể. Hệ quả là còn tồn tại sự chênh lệch số điểm của điểm GHP so với 
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điểm KTHP của NH ở các lớp khác nhau. Việc báo điểm GHP cho NH tại lớp còn hạn 

chế là NH vắng học không biết điểm kịp thời và phải đợi đến khi điểm đánh giá học 

phần được cập nhật trên hệ thống tài khoản cá nhân của NH thì mới nắm được thông tin. 

Một số GV thông báo điểm GHP cho NH còn chậm trễ, gây khó khăn cho NH trong 

việc phản hồi và xây dựng kế hoạch học tập cải thiện. Vẫn còn tồn tại tình trạng NH 

chưa thật sự hài lòng về kết quả đánh giá học tập nhưng không trực tiếp khiếu nại với 

Khoa và GV mà chỉ truyền miệng, điều này gây ra sự hoang mang và tạo hiểu lầm cho 

một số NH. 

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

Số lượng GV có trình độ Tiến sĩ công tác ở khoa còn ít. Bên cạnh đó, một số ít GV 

chỉ có trình độ cử nhân. Tỷ lệ GV/NH chính quy quy đổi ngành NNA chưa đạt chuẩn 

theo quy định của Bộ GDĐT. Khoa chưa chú trọng việc đăng thông tin tuyển dụng trên 

trang thông tin điện tử của khoa. Năng lực NCKH của một số GV trẻ trong Khoa còn 

yếu hoặc chưa được phát huy ở mức tốt nhất vì GV phải đảm trách khối lượng giảng 

dạy khá lớn và không có thời gian đầu tư cho NCKH. Việc khảo sát nhu cầu về đào tạo 

bồi dưỡng của GV trong khoa chưa được thực hiện  một cách chuyên nghiệp hơn như 

khảo sát bằng bảng hỏi. Trong bảng đăng ký thi đua hàng năm, GV chưa lên kế hoạch 

cụ thể về các hoạt động NCKH và PVCĐ. Vì khối lượng giờ giảng lớn, GV khoa NN 

chưa dành nhiều thời gian để thực hiện các đề tài cấp tỉnh hay cấp bộ. 

Tiêu chuẩn 7: Đội ngũ nhân viên 

Tỷ lệ CB hỗ trợ chuyên trách tại Khoa là 2 trên tổng số 1.204  NH là còn mỏng 

nên đôi khi tạo áp lực về khối lượng công việc cần xử lý cho các CB này. Mặc dù các 

thông báo tuyển dụng được công khai, số lượng ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển đáp ứng 

các quy định và tiêu chí tuyển dụng vẫn còn hạn chế. Các cuộc khảo sát NH về năng lực 

và thái độ của các bộ phận hành chính sự nghiệp trong Trường chưa phản ánh rõ mức 

độ hài lòng và đóng góp đề xuất của NH từng Khoa. Một số chuyên viên làm công tác 

hỗ trợ do hoàn cảnh và một số lý do khác còn chưa tích cực tham gia học tập, bồi dưỡng 

chuyên môn, nghiệp vụ. Do chỉ tiêu khen thưởng, danh hiệu thi đua hàng năm còn hạn 

chế, nên số lượng NV hỗ trợ đạt các danh hiệu thi đua còn ít, các hình thức khen thưởng 

cho đối tượng này chưa được đa dạng. 

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

Chưa tận dụng hiệu quả được việc quảng bá thương hiệu giáo dục, E-marketing, 

tìm thông tin thí sinh, dịch vụ tư vấn tuyển sinh trực tuyến,…Trường chưa lấy ý kiến 

các bên liên quan là phụ huynh học sinh khi xây dựng các tiêu chí và phương pháp tuyển 

chọn NH một cách bài bản. Công tác rà soát, tổng kết và cải tiến còn chậm và chưa được 
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đầy đủ, thường xuyên. Các hoạt động giám sát, theo dõi sự tiến bộ của NH ở cấp khoa 

còn hạn chế do thiếu nhân sự và kiêm nhiệm, chưa đồng đều giữa các CB phụ trách 

trong Khoa. Đội ngũ CB phục vụ công tác giám sát NH và tư vấn học tập ở các khoa 

còn mỏng và chưa được tập huấn các kỹ năng về tư vấn, phần lớn dựa vào kinh nghiệm 

bản thân và học hỏi từ đồng nghiệp nên chưa đáp ứng kịp yêu cầu của công tác. Các 

hoạt động ngoại khoá, thi đua tạo sân chơi lành mạnh cho NH tuy đa dạng phong phú 

nhưng chưa thu hút được số lượng lớn NH tham gia. Chưa có kết nối tốt và đầy đủ cũng 

như tận dụng triệt để các nguồn lực hỗ trợ từ các doanh nghiệp tại địa phương, các nhóm 

hội cựu SV trong việc quảng bá giúp SV tìm kiếm cơ hội việc làm, hỗ trợ nơi chốn thực 

tập nghề nghiệp. Các hoạt động hỗ trợ ở cấp khoa còn hạn chế, thiếu tính đa dạng và 

chưa đồng đều giữa các khoa. Đội ngũ CB đảm nhiệm công tác phục vụ công tác hỗ trợ, 

và tư vấn cho NH chủ yếu dựa vào CB giảng dạy và GV chủ nhiệm ở các khoa nên chưa 

đáp ứng kịp yêu cầu của công tác. Bên cạnh những nỗ lực hoàn thiện các điều kiện cơ 

sở vật chất, đa dạng hoá các hoạt động, Trường và Khoa cũng như các bộ phận đoàn thể 

chưa tập trung được tối đa sự tham gia của SV/NH vào các hoạt động tổ chức tại trường 

và địa phương. Trường và Khoa chưa tranh thủ được tối đa sự ủng hộ, giúp đỡ, đầu tư 

của các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp của địa phương, trong và ngoài nước cũng như 

hội cựu SV trong việc lấy ý kiến đóng góp, tư vấn, xây dựng một nhà trường tốt hơn, 

môi trường học tập lý tưởng hơn. 

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

Hệ thống máy chiếu cũ tại một số giảng đường dù vẫn hoạt động nhưng chất lượng 

đã xuống cấp cần được thay mới để phục vụ hiệu quả hơn cho hoạt động đào tạo. Phần 

lớn NH chưa thực sự quan tâm và chủ động khai thác nguồn học liệu hiện có của KNN. 

Khoa chưa có không gian thư viện riêng nhằm tạo điều kiện thuận tiện hơn cho công tác 

khai thác nguồn học liệu tại chỗ. Một số NH chưa có ý thức tốt trong việc gìn giữ vệ 

sinh, bảo quản một số thiết bị (tai nghe, chuột, bàn phím) tại các phòng học đa phương 

tiện. Trường chưa ứng dựng CNTT trong việc tổ chức số hóa và lưu trữ các minh chứng, 

cũng như hệ thống khảo sát trực tuyến. Hiện nay trường còn thiếu một cơ sở dữ liệu 

được quản lý tập trung tập trung nhằm phục vụ trong công tác quản trị và hỗ trợ quản lý 

rủi ro. Khoa NN chưa có kinh phí để mua bản quyền một số phần mềm thiết yếu phục 

vụ đào tạo và nghiên cứu nên GV phải tự tìm và sử dụng một số phần mềm bẻ khóa. 

Mạng Wifi tại một số giảng đường chưa đủ mạnh để phục vụ các hoạt động cần sử dụng 

mạng để tra cứu, tìm kiếm, minh họa tức thời trên lớp. Diện tích Trường quá rộng 40 ha 

nên một số nơi thiếu đèn đường, và bảo vệ không thể kiểm soát hết các khu vực vào ban 

đêm. Nhân viên bảo vệ trực gác cổng trước, cổng sau và tuần tra các khu vực trong 

Trường. Một số giảng đường vì xây dựng đã lâu nên còn thiếu phương tiện cho người 

khắc phục. Giảng đường mới đã khắc phục lối đi dành cho người tuyết tật và sắp xếp 
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phòng học phù hợp cho người học có nhu cầu đặc biệt. Trường có các hoạt động tình 

nguyện, hiến máu nhân đạo, mùa hè xanh, ngày chủ nhật xanh.. hướng đến mối quan hệ 

hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp ngoài trường nhằm nâng cao ý thức cho sinh viên. 

Các điều kiện mở rộng sinh hoạt văn hoá, thể thao cho sinh viên còn hạn chế do điều 

kiện của trường đại học vùng cao. Khoa còn thụ động trong các hoạt động nêu trên, 

thường là thực hiện căn cứ trên kế hoạch chung của Trường và Đoàn trường. Một bộ 

phận SV chưa thật sự có ý thức giữ gìn vệ sinh tại một số phòng học. 

Tiêu chuẩn 10: Nâng cao chất lượng 

Tuy nhiên đối với khoa NN, hiện nay, việc lấy ý kiến của các bên liên quan chủ 

yếu thông qua hình thức điện thoại và email khiến việc thu thập kết quả còn nhiều khó 

khăn. Một số địa chỉ email của các bên liên quan đã không còn được sử dụng và việc 

thu thập thông tin qua điện thoại còn chậm và bất tiện. Số lượng GV của khoa còn mỏng 

nhưng phải đảm nhiệm khối lượng giờ giảng lớn nên GV khoa NN vẫn gặp một số áp 

lực về thời gian trong việc hoàn thành các nhiệm vụ của Khoa, bao gồm các công việc 

liên quan đến xây dựng và cải tiến CTĐT hằng năm. Tuy việc đánh giá chất lượng giảng 

dạy được tiến hành mỗi học kỳ, việc đánh giá này chưa được triển khai ở 100% các môn 

học, đối tượng khảo sát còn hạn chế. Do số lượng GV của Khoa NN còn hạn chế, số 

lượng lớp dạy cho chuyên ngành và không chuyên ngành rất lớn, GV Khoa gặp áp lực 

về mặt thời gian khi phải đảm bảo chất lượng giảng dạy đồng thời tham gia NCKH và 

hướng dẫn NH làm NCKH. Điều này làm hạn chế số lượng bài báo chuyên ngành mà 

GV đăng tải hằng năm cũng như số lượng hội thảo mà GV tham gia hằng năm. Một số 

hạn chế là số lượng NH Khoa tham gia làm khóa luận và NCKH hằng năm chưa cao. 

Tuy nhiên, do SV cuối khóa thường tập trung vào việc tìm việc làm, thực tập và do số 

tín chỉ của học phần Khóa luận tốt nghiệp còn tương đương số tín chỉ các môn học tự 

chọn khác, SV có khuynh hướng lựa chọn các môn học có khả năng có điểm cao hơn là 

đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp vì tính thách thức cao của học phần này. Hệ thống 

phát sóng wifi tại một số phòng học và thư viện vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng đủ yêu 

cầu của người dùng. Một số TTB vẫn chưa được sửa chữa kịp thời ảnh hưởng phần nào 

đến chất lượng giảng dạy và học tập. Việc thực hiện một số khảo sát còn chưa đúng tiến 

độ theo kế hoạch đề ra. Đối tượng khảo sát là cựu SV và người sử dụng lao động số 

lượng phản hồi còn ít, chưa tương xứng với quy mô đào tạo của Trường. Công tác rà 

soát, tổng kết và cải tiến còn chậm và chưa được đầy đủ, thường xuyên. 

Tiêu chuẩn 11: Kết quả đầu ra 

Số lượng SV tốt nghiệp đúng hạn chưa cao. Khoa chưa thực hiện việc đối sánh tỷ 

lệ SV thôi học với các ngành học khác trong trường hoặc với một chương trình đào tạo 

ngành NNA trong nước hoặc quốc tế. Hiện nay thời gian tốt nghiệp trung bình của SV 
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thường kéo dài hơn 4 năm. Nguyên nhân là do SV chưa hoàn thành yêu cầu các CĐR 

về ngoại ngữ và một số học phần chuyên ngành.  Khoa hiện chưa có số liệu thống kê tỷ 

lệ SV tốt nghiệp năm học 2019-2020 có việc làm nên chưa đánh giá được tỷ lệ SV tốt 

nghiệp có việc làm của cả 5 năm học gần đây nhất. Số lượng NH thực hiện đề tài NCKH 

SV chưa nhiều. Kết quả NCKH của NH chưa được công bố rộng rãi trên các cổng thông 

tin của Khoa, Trường. Hiện tại các báo cáo đề tài và khóa luận tốt nghiệp chỉ được lưu 

ở dạng bản cứng ở thư viện Khoa để NH và GV tham khảo. Dữ liệu khảo sát lấy ý kiến 

các bên liên quan đối với các hoạt động của Trường, Khoa chưa đầy đủ do hoạt động 

khảo sát lấy ý kiến cựu SV và doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Biểu mẫu khảo 

sát, bảng hỏi chưa được điều chỉnh thường xuyên để phản ảnh đúng thực tế nhằm đảm 

bảo đánh giá đúng thực chất và yêu cầu của các bên liên quan về CTĐT, hoạt động 

NCKH, dịch vụ hỗ trợ và các hoạt động liên quan đến đào tạo. 

3. Tóm tắt các kế hoạch cải tiến chất lượng chương trình đào tạo 

Tiêu chuẩn 1. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của CTĐT 

Trong năm học 2021-2022, Khoa sẽ phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo (QLĐT) 

đẩy mạnh việc lấy ý kiến các bên liên quan, đặc biệt là của nhà tuyển dụng lao động 

trong việc khảo sát mục tiêu của CTĐT. Khoa sẽ xây dựng mạng lưới kết nối các cựu 

sinh viên để thuận tiện hơn trong việc khảo sát, điều chỉnh và hoàn thiện CĐR của CTĐT 

cũng như trong các công việc mà cần lấy ý kiến các bên liên quan. Khoa tiếp tục đẩy 

mạnh hơn nữa việc ký kết các thỏa thuận hợp tác với những cơ quan đang sử dụng và 

có nhu cầu sử dụng SV tốt nghiệp ngành NNA, từ đó sẽ khảo sát yêu cầu của các NTD 

về CTĐT để có cơ sở rà soát, điều chỉnh CĐR cho phù hợp với nhu cầu xã hội. 

Tiêu chuẩn 2: Bản mô tả chương trình đào tạo 

Từ năm học 2021-2022, Khoa thiết kế thêm Bản mô tả CTĐT phiên bản tóm tắt 

súc tích dành cho học sinh và phụ huynh. Khoa sẽ tiến hành sửa đổi, bổ sung ĐCCT học 

phần, theo đó đảm bảo bổ sung, cập nhật hệ thống học liệu, đặc biệt là hệ thống bài 

giảng, giáo trình. Trong các tài liệu tuyền sinh và cẩm nang SV, thông tin tư vấn tuyển 

sinh sẽ cập nhật đường link để mọi đối tượng có nhu cầu có thể vào website Phòng ĐT 

tra cứu và tìm hiểu thêm về CTĐT và ĐCCT học phần. 

Tiêu chuẩn 3: Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học 

Từ năm học 2021-2022, Khoa NN sẽ tổ chức các buổi hội thảo khoa học cấp khoa 

và bộ môn, tăng cường dự giờ định kỳ các lớp học, kiểm tra hồ sơ giảng dạy của GV để 

góp ý xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả việc triển khai nội dung, phương pháp giảng 

dạy, kiểm tra đánh giá ở tất cả các học phần nhằm đáp ứng CĐR của chương trình. Khoa 

NN tăng cường phân công các GV rà soát, bổ sung và cập nhật cho ĐCCT từng môn 



194 

 

 

 

học trong CTĐT, đồng thời lên kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của NTD và CSV về ĐCCT 

của một số học phần về năng lực nghề nghiệp để có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã 

hội. Khoa NN lên kế hoạch xây dựng CTDH dành riêng cho SV đầu vào có chứng chỉ 

ngoại ngữ đạt trình độ B2 trở lên theo Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu 

Âu, cụ thể hóa bằng cách miễn giảm một số học phần về các kỹ năng ngôn ngữ cho đối 

tượng này. 

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

Dự kiến trong năm học 2021-2022, Khoa NN sẽ tổ chức gặp gỡ các đối tác, doanh 

nghiệp, NTD, cựu SV thông qua các buổi tọa đàm nhằm giới thiệu triết lý và mục tiêu 

giáo dục của Trường và Khoa, đồng thời tham vấn ý kiến các bên liên quan nhằm nâng 

cao hiệu quả của việc vận dụng triết lý giáo dục vào triển khai hoạt động dạy học. Khoa 

NN sẽ phối hợp với các bên liên quan tiếp tục rà soát, điều chỉnh CTĐT nhằm trang bị 

cho người học kiến thức, kỹ năng, thái độ sát với yêu cầu làm việc thực tế của các NTD 

và thị trường lao động. Trường và Khoa dự kiến đẩy mạnh tập huấn, nghiên cứu và chia 

sẻ kinh nghiệm trong nội bộ Khoa và liên Khoa nhằm thúc đẩy tiềm lực ứng dụng CNTT 

vào giảng dạy và phát huy tiềm năng của hệ thống học tập trực tuyến do chính Trường 

ĐHĐL xây dựng. Khoa tăng cường biện pháp khuyến khích NH chủ động, tích cực hơn 

trong việc học. 

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

Từ năm học 2021-2022, khoa NN lập kế hoạch xây dựng ngân hàng đề thi phong 

phú cho mỗi học phần nhằm đánh giá tốt hơn mức độ đạt được CĐR của NH. Khoa  xem 

xét ban hành và công khai biểu mẫu thống nhất về Đơn xin xem lại bài thi KTHP và 

Đơn xin phúc khảo bài thi KTHP để thuận lợi cho công tác phúc khảo. Khoa lập kế 

hoạch tăng cường tập huấn đối với GV (đặc biệt là GV thỉnh giảng) để đảm bảo tính 

khách quan trong đánh giá kết quả học tập của NH đối với hình thức vấn đáp và thuyết 

trình. Khoa tiếp tục quán triệt GV thông báo điểm GHP đúng thời hạn cho NH, đồng 

thời tăng cường sử dụng hệ thống học tập LMS của trường để cập nhật điểm quá trình 

cho NH vắng học nắm được thông tin về kết quả đánh giá GHP. Khoa tiếp tục quán triệt 

đến GVCN_CVHT và GV bộ môn để GVCN_CVHT phối hợp với GV bộ môn giải 

thích rõ với NH, khuyến khích NH khi không hài lòng về kết quả đánh giá học tập thì 

nên khiếu nại trực tiếp với GV bộ môn hoặc Khoa NN để được giải quyết thỏa đáng. 

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

Từ năm học 2021-2022, Khoa NN kiến nghị có cơ chế phù hợp để thu hút nguồn 

GV có trình độ Tiến sĩ về công tác tại khoa, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các 

GV có trình độ ThS đi học nghiên cứu sinh và GV có trình độ cử nhân đi học nâng cao 
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chuyên môn nghiệp vụ. Khoa kiến nghị nhà trường tuyển dụng thêm GV có trình độ 

chuyên môn để đảm bảo tỷ lệ GV/SV nhằm thực hiện tốt hơn nữa hoạt động đào tạo, 

NCKH và PVCĐ. Khoa sẽ đăng thông tin tuyển dụng trên trang thông tin điện tử của 

khoa theo kế hoạch tuyển dụng của Trường. Khoa sẽ tổ chức các hội thảo cấp khoa hoặc 

các hoạt động sinh hoạt chuyên môn, trong đó các GV có kinh nghiệm về NCKH sẽ hỗ 

trợ cho các GV trẻ và ít kinh nghiệm thực hiện các hoạt động NCKH. Đồng thời, Khoa 

cũng sẽ có kế hoạch mời giảng các chuyên gia có kinh nghiệm đến từ các doanh nghiệp 

để giảng dạy một số học phần chuyên ngành nhằm thu hẹp khoảng cách giữa CTĐT và 

tình hình thực tiễn, giảm tải khối lượng giảng dạy của GV trong Khoa, từ đó GV có 

nhiều thời gian hơn để đầu tư cho NCKH. Khoa sẽ thực hiện việc khảo sát nhu cầu về 

đào tạo, bồi dưỡng của GV một cách chuyên nghiệp hơn, từ đó có kế hoạch chi tiết nhằm 

đáp ứng tốt hơn nhu cầu đào tạo và bồi dưỡng của GV. Khoa sẽ triển khai cho GV xây 

dựng bản kế hoạch công việc cụ thể hàng năm hoặc nêu rõ kế hoạch trong phiếu đăng 

ký thi đua. Để thúc đẩy và cải tiến chất lượng NCKH, từ năm học 2021-2022, Khoa sẽ 

lên kế hoạch phân công các GV có học vị Tiến sĩ tiến hành thực hiện các đề tài nghiên 

cứu cấp tỉnh và cấp bộ. Đồng thời Khoa cũng sẽ lên kế hoạch thu hút đội ngũ GV thỉnh 

giảng có chuyên môn và kinh nghiệm đến từ các doanh nghiệp để tham gia giảng dạy 

các học phần chuyên ngành, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho GV của khoa thực hiện việc 

NCKH.  

Tiêu chuẩn 7. Đội ngũ nhân viên 

Từ năm học 2020-2021, Khoa NN sẽ tiến hành tuyển dụng thêm CB hỗ trợ chuyên 

trách và Trường sẽ tăng cường các kênh thông tin khác nhau để các ứng viên có thể 

được tiếp cận nhiều hơn. Phòng QLCL của Trường sẽ triển khai việc đánh giá của sinh 

viên đối với năng lực và thái độ của các bộ phận hành chính sự nghiệp trong Trường 

đến từng Khoa chuyên môn, đảm bảo kết quả đánh giá cụ thể, chi tiết và nhận được 

những ý kiến đóng góp thiết thực, làm cơ sở để Khoa tổ chức hoạt động, bố trí sắp xếp 

đội ngũ phù hợp với thực tiễn công việc được giao, kịp thời bổ sung các điều kiện cần 

thiết phục vụ người học, nâng cao hiệu quả công tác quản lý các mặt hoạt động của Khoa 

và của Trường. Khoa phối hợp với Trường tiếp tục khuyến khích và tạo điều kiện để 

CBVC hỗ trợ có thể tham gia các khóa tập huấn, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ đồng thời thay đổi cách thức tổ chức để đạt được hiệu quả cao nhất. Trường 

sẽ điều chỉnh chính sách động viên, khen thưởng cho những NV đạt thành tích cao trong 

việc hỗ trợ công tác ĐT, NCKH và PVCĐ bằng cách tăng chỉ tiêu khen thưởng cho các 

đối tượng này và có các hình thức khen thưởng đa dạng hơn. 
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Tiêu chuẩn 8. Người học và hoạt động hỗ trợ người học 

Từ năm 2021 trở đi, ngoài việc quảng bá các thông tin theo các phương thức truyền 

thống, Trường cần chú trọng việc quảng bá thương hiệu giáo dục, E-marketing trên 

nhiều phương tiện, hình thức khác nhau, phát triển các công cụ tìm thông tin thí sinh 

thuận tiện    hơn, và dịch vụ tư vấn tuyển sinh trực tuyến….Phòng QLCL và Khoa tổ 

chức khảo sát thêm ý kiến các bên liên quan khác là học sinh THPT và phụ huynh về 

công tác tuyển sinh trong các đợt tư vấn tuyển sinh hàng năm. Trường sẽ đẩy mạnh công 

tác rà soát, tổng kết, tham mưu cải tiến thường xuyên, kịp thời trong năm học tới và 

những năm kế tiếp thông qua các hình thức như tổ chức hội nghị tổng kết, rút kinh 

nghiệm các hoạt động giám sát kết quả học tập của NH; xây dựng phiếu khảo sát ý kiến 

và lấy ý kiến từ CB và SV trong toàn trường về đánh giá các hình thức, công cụ hỗ trợ 

giám sát sự tiến bộ, kết quả rèn luyện học tập và khối lượng học tập. Ngoài ra, BGH 

Trường sẽ chỉ đạo đẩy mạnh công tác hỗ trợ và giám sát NH ở cấp khoa, thông qua hình 

thức kiện toàn lại hệ thống CB  phụ  trách công tác SV, GVCN/CVHT. Thiết lập toàn 

diện và sử dụng hiệu quả hơn nữa các kênh thông tin nhằm giúp Trường nắm bắt kịp 

thời những phản hồi từ phía NH, kịp thời điều chỉnh để nâng cao chất lượng phục vụ. 

Các khoa, phòng, CB trợ lý CTSV và SV cần phải đẩy mạnh công tác rà soát, tổng kết, 

tham mưu cải tiến thường xuyên, kịp thời, cụ thể: 1) Tổ chức hội nghị tổng kết, rút kinh 

nghiệm các hoạt động phục vụ, hỗ trợ NH; 2) Các quy chế báo cáo định kỳ (theo học 

kỳ) về công tác phục vụ, hỗ trợ NH sẽ được triển khai chi tiết cụ thể theo từng mục để 

đánh giá sát sao hơn nhu cầu cần hỗ trợ của NH; 3) Hằng năm tổ chức lấy ý kiến từ CB 

và SV trong toàn trường về công tác phục vụ, hỗ trợ NH; 4) Đẩy mạnh công tác tư vấn 

và hỗ trợ NH ở cấp khoa, cụ thể là bổ sung, điều chỉnh và kiện toàn hệ thống CB  phụ  

trách  công  tác SV,  giáo  viên  chủ nhiệm/cố vấn học tập; xây dựng quy định về việc 

tổ chức các hoạt động phục vụ, hỗ trợ NH ở cấp khoa; kiến nghị Trường bổ sung kịp 

thời CB phục vụ công tác phục vụ và hỗ trợ NH ở cả cấp phòng (chuyên viên) và cấp 

khoa (trợ lý CTSV). Để khuyến khích NH tham gia tích cực hơn các hoạt động ngoại 

khóa, đoàn thể, GVCN/CVHT cần phát huy vai trò của mình trong việc vận động, tìm 

hiểu điểm mạnh của từng sinh viên trong lớp của mình để có kế hoạch nhằm kích thích, 

phát triển khả năng của từng cá nhân người học, thúc đẩy NH chủ động tham gia vào 

các hoạt động ngoại khoá của Trường và Khoa tổ chức. Bên cạnh đó, với công tác hỗ 

trợ người học ở cấp Khoa, Khoa cần lập kế hoạch tổ chức hội thảo kết nối với doanh 

nghiệp để lắng nghe và thu thập ý kiến góp ý đến từ đơn vị sử dụng lao động để có sự 

điều chỉnh phù hợp cho các hoạt động giảng dạy đồng thời tạo cơ hội cho NH và doanh 

nghiệp gặp gỡ, trao đổi và tư vấn cũng như có những hỗ trợ thiết thực cho người học. 

Với những khó khăn nhất định của một trường đóng chân trên địa bàn Tây Nguyên, 

Trường đã có những nỗ lực rất lớn qua từng thời kỳ nhằm tạo nên một môi trường học 
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tập thân thiện hơn, tích cực hơn. Tuy nhiên, nhu cầu của NH ngày càng thay đổi theo 

yêu cầu công việc và cuộc sống vì thế Trường cần xây dựng kế hoạch hằng năm về bổ 

sung, tu bổ và sửa chữa nâng cấp các thiết bị dạy học, phòng ốc và cảnh quan trong 

khuôn viên trường. Phát huy sự tham gia đồng bộ của toàn hệ thống các phòng, khoa, 

trung tâm chức năng và các tổ chức đoàn thể giúp cho công tác hỗ trợ NH được tổ chức 

với nhiều hình thức, nội dung các hoạt động đa dạng, nội dung phong phú đáp ứng được 

hầu hết các quy định cũng như nhu cầu của NH. Tạo liên lạc, kết nối và tổ chức các hình 

thức lấy ý kiến đóng góp từ các nguồn lực khác nhau từ bên ngoài tạo sự quan tâm, hỗ 

trợ của cộng đồng và giúp Trường và các khoa chuyên môn nắm bắt kịp thời những phản 

hồi từ phía người sử dụng lao động, từ những nhu cầu trong xã hội để kịp thời điều chỉnh 

để nâng cao chất lượng phục vụ.  

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

Cần tăng cường công tác quản lý, khai thác triệt để và hiệu quả CSVC-TTB hiện 

có để hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của khoa NN. Từ năm học 2021-

2022, một số khu giảng đường mới được hoàn thiện sẽ tạo thêm không gian giảng dạy, 

học tập và nghiên cứu cho Khoa. Phổ biến rộng rãi danh mục sách, tư liệu và các ấn 

phẩm nghe nhìn của Khoa đến toàn thể NH để họ có thêm nguồn tài liệu tham khảo, hỗ 

trợ tốt hơn việc học tập và tự học. GV sẽ có kế hoạch số hóa tất cả giáo trình, tài liệu 

tham khảo và học liệu liên quan môn học, học phần. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

giáo dục ý thức, trách nhiệm bảo quản tài sản công. Nâng cao ý thức tự giác và kỷ luật 

của NH trong học tập và sinh hoạt cộng đồng. Tích cực kiểm tra tình trạng máy móc 

TTB, vệ sinh tại các phòng thực hành tiếng để có biện pháp xử lý và đề xuất kịp thời. 

Đến năm 2025, xây dựng và hoàn thiện hệ thống khảo sát trực tuyến, tích hợp vào phần 

mềm quản lý để nâng cao hiệu quả trong việc khảo sát, thu thập ý kiến các bên liên quan. 

Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu được quản lý tập trung tập trung nhằm phục vụ trong 

công tác quản trị và hỗ trợ quản lý rủi ro trong năm 2022. Trước mắt CB GV của Khoa 

NN chủ động sử dụng nguồn lực và điều kiện cá nhân để khắc phục một số hạn chế nêu 

trên nhằm linh động tổ chức các hoạt động học hiệu quả và hoàn thành tốt mục tiêu bài 

giảng. Trong tương lai, Khoa sẽ chủ động lập kế hoạch đặt mua bản quyền một số phần 

mềm thiết yếu và đăng ký tài khoản sử dụng thông tin học thuật đáp ứng nhu cầu chuyên 

môn thích đáng. Tổ chức thu thập thông tin từ sinh viên đang theo học, sinh viên tốt 

nghiệp cũng như các tổ chức sử dụng sinh viên tốt nghiệp như: tổ chức hội thảo với sinh 

viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng…; điều tra khảo sát; lấy ý kiến từ trang web của 

trường; xây dựng diễn đàn để góp ý, trao đổi về chương trình đào tạo trên trang web của 

trường,  để hoàn thiện chương trình đào tạo sao cho chương trình có thể đáp ứng được 

yêu cầu của người học và thị trường lao động dưới những hình thức. Khoa NN sẽ lập đề 

nghị xây dựng thêm lối đi thuận tiện cho xe lăn, bãi đỗ xe, thang máy, v.v. dành riêng 
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cho người khuyết tật nếu Khoa có số lượng nhất định NH khuyết tật trong tương lai. 

Khoa dự kiến chủ động lập kế hoạch dọn dẹp vệ sinh định kỳ trong ngoài một số khu 

vực được trường phân công quản lý (phòng học đa phương tiện nhà A8, văn phòng khoa 

nhà A7). 

Tiêu chuẩn 10. Nâng cao chất lượng 

Từ năm học 2021-2022, Khoa có kế hoạch xây dựng kênh trực tuyến từ các mạng 

xã hội để lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan được thuận lợi hơn, đồng thời thu thập 

thông tin liên lạc của SV năm cuối bao gồm số điện thoại, địa chỉ email, facebook, v.v… 

và có kế hoạch cập nhật định kỳ thông tin của cựu SV hằng năm. Khoa NN hiện đang 

lên kế hoạch viết và chỉnh sửa giáo trình cho học kỳ 1 và 2 của K45. Các giáo trình của 

các học kỳ tiếp theo sẽ được thực hiện liên tục sau đó. Hằng năm Khoa sẽ tiếp tục rà 

soát CTĐT để kịp thời khắc phục các hạn chế và cải tiến chương trình để luôn luôn cập 

nhật với các thay đổi và nhu cầu của xã hội. Khoa NN sẽ tiếp tục các kế hoạch rà soát, 

đánh giá kết quả học tập của NH, quá trình dạy học của GV, giáo trình và các công việc 

có liên quan đến đào tạo để đảm bảo tính tương thích giữa kết quả đào tạo với CĐR của 

chương trình.  Khoa NN tiếp tục định hướng các công tác giảng dạy và NCKH là các 

mũi nhọn của Khoa, đồng thời Khoa sẽ đề xuất nhà trường tuyển thêm GV có chất lượng 

cao để tăng cường số lượng GV của khoa, khuyến khích các GV có trình độ NN tốt ở 

các khoa chuyên môn nghiên cứu và đảm nhiệm dần các học phần tiếng Anh chuyên 

ngành của các khoa đó để giảm tải áp lực công việc cho khoa NN. Khoa có kế hoạch 

thúc đẩy SV tham gia NCKH bằng cách khuyến khích SV tham gia hội thảo của khoa, 

trường, đăng ký môn học về phương pháp NCKH. Khoa có kế hoạch cụ thể để rà soát, 

đánh giá từng loại trang thiết bị để cải thiện chất lượng một cách kịp thời nhất. Trường 

lắp đặt và mở rộng thêm hệ thống phát sóng wifi trong toàn trường để phục vụ tốt nhu 

cầu tra cứu thông tin, nghiên cứu và học tập, điều chỉnh phương pháp, kế hoạch khảo 

sát để thực hiện đầy đủ, sát với kế hoạch và học hỏi kinh nghiệm, nghiên cứu tình hình 

thực tiễn để tìm hình thức khảo sát phù hợp với từng đối tượng. 

Tiêu chuẩn 11: Kết quả đầu ra 

Khoa tiếp tục theo dõi, ghi nhận thêm số lượng SV tốt nghiệp của khóa 39, 40, 41 

để có đánh giá toàn diện hơn. Đồng thời. Khoa sẽ lên kế hoạch thực hiện đối sánh tỷ lệ 

thôi học ở SV ngành NNA so với các ngành học khác trong trường hoặc với một chương 

trình đào tạo ngành NNA trong nước hoặc quốc tế. Để giúp SV tốt nghiệp đúng thời 

hạn, Khoa cần đẩy mạnh công tác hỗ trợ SV thông qua việc nâng cao hơn nữa vai trò 

của GVCN_CVHT trong việc thông báo SV chủ động có kế hoạch để đạt CĐR về NN 

và tin học, thực hiện tư vấn, hướng dẫn phương pháp học tập hiệu quả các học phần 

chuyên ngành để SV có thể tốt nghiệp đúng tiến độ. Khoa xây dựng kế hoạch đẩy mạnh 
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công tác giám sát và khi có dữ liệu bổ sung về tình hình việc làm của SV khóa 40 (tốt 

nghiệp năm học 2019-2020) thì sẽ tiến hành phân tích dữ liệu và đối sánh với các ngành 

trong và ngoài Trường nhằm không ngừng cái tiến chất lượng của CTĐT. Phối hợp với 

GVCN_CVHT, Khoa khuyến khích NH đăng ký làm đề tài NCKH SV cấp trường, từng 

bước hướng tới việc thực hiện các đề tài cấp tỉnh/bộ. Xây dựng kế hoạch kết hợp với 

Trường và các viện/trung tâm khác trong và ngoài Trường nhằm hỗ trợ NH trong Khoa 

thực hiện các hoạt động NCKH. Các đề tài NCKH SV và các khóa luận tốt nghiệp đạt 

loại tốt trở lên được công bố trên web Khoa để chia sẻ dữ liệu nghiên cứu, trở thành 

nguồn tài liệu tham khảo cho GV và SV. Khoa sẽ phối hợp với Trường, đặc biệt là Phòng 

QLCL lên kế hoạch mở rộng ghi nhận phản hồi, khảo sát mức độ hài lòng đến các đối 

tượng cựu SV và các doanh nghiệp đang sử dụng nhân sự tốt nghiệp ngành NNA từ 

trường, đồng thời điều chỉnh các mẫu phiếu khảo sát để đảm bảo tính cập nhật và phù 

hợp thực tiễn. 
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 PHẦN IV. PHỤ LỤC 

Phụ lục I 

CƠ SỞ DỮ LIỆU  

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Thời điểm báo cáo: Tính đến ngày 25/8/2021 

I. Thông tin chung về cơ sở giáo dục    

1. Tên cơ sở giáo dục (theo Quyết định thành lập)  

- Tiếng Việt: TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 

- Tiếng Anh: DALAT UNIVERSITY 

2. Tên viết tắt của cơ sở giáo dục 

- Tiếng Việt: ĐHĐL 

- Tiếng Anh: DLU 

3. Tên trước đây (nếu có): VIỆN ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 

4. Cơ quan/Bộ chủ quản: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

5. Địa chỉ: Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt 

6. Thông tin liên hệ: Điện thoại 02633 822246      Số fax: 02633 823380   

7. E-mail: info@dlu.edu.vn                                Website: http://www.dlu.edu.vn/  

8. Năm thành lập cơ sở giáo dục (theo quyết định thành lập):  

Năm thành lập của Viện Đại học Đà Lạt: 1958 

Năm tổ chức lại Trường Đại học Đà Lạt sau giải phóng: 1976 

9. Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I: 

Viện Đại học Đà Lạt: năm học 1958 - 1959 

Trường Đại học Đà Lạt: năm học 1977 - 1978 

10. Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khoá I: 

Viện Đại học Đà Lạt: 9/1962 

Trường Đại học Đà Lạt: 8/1981 

11.  Loại hình cơ sở giáo dục: 

  Công lập  ☒    Bán công ☐    Dân lập ☐ Tư thục    ☐  

Loại hình khác (đề nghị ghi rõ)............................................................. 

II. Thông tin chung về đơn vị thực hiện chương trình đào tạo 

12. Tên Khoa/Bộ môn thực hiện CTĐT (theo Quyết định thành lập) 

mailto:info@dlu.edu.vn
http://www.dlu.edu.vn/
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- Tiếng Việt: Khoa Ngoại ngữ 

- Tiếng Anh: Faculty of Foreign Languages 

13. Tên viết tắt của Khoa/Bộ môn thực hiện CTĐT: 

- Tiếng Việt: KNN 

- Tiếng Anh: FFL 

14. Tên trước đây (nếu có): Tổ bộ môn Ngoại ngữ  

15. Tên CTĐT  

- Tiếng Việt: Ngôn ngữ Anh 

- Tiếng Anh: English Language Studies 

16. Mã CTĐT: 52220201   

17. Tên trước đây của CTĐT (nếu có): Anh văn 

18. Địa chỉ của Khoa/Bộ môn thực hiện CTĐT: Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Đà 

Lạt, số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng 

19.  Số điện thoại liên hệ: 0263 3834048  

20.  E-mail: khoangoaingu@dlu.edu.vn     Website: http://nn.dlu.edu.vn  

21. Năm thành lập Khoa/Bộ môn (theo Quyết định thành lập): 1998  

22. Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I (của CTĐT): 1992 

23. Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khóa I (của CTĐT): 1996 

III. Giới thiệu khái quát về đơn vị thực hiện chương trình đào tạo 

24.  Khái quát về lịch sử phát triển, tóm tắt thành tích nổi bật của đơn vị thực hiện CTĐT 

(nêu tóm tắt các giai đoạn phát triển, tổng số ngành, chương trình, ... quan hệ hợp 

tác, thành tích nổi bật). 

Tổ bộ môn Ngoại Ngữ được hình thành từ năm 1979, thuộc Trường quản lý. Nhiệm 

vụ chính của Tổ bộ môn là giảng dạy các môn Ngoại ngữ không chuyên cho SV các 

Khoa như Toán, Lý, Sinh, v.v… Các môn Ngoại ngữ được giảng dạy bao gồm Tiếng 

Anh và Tiếng Nga. Đến năm 1987, Trường ĐHĐL liên kết với Trường Đại học Tổng 

hợp Thành phố Hồ Chí Minh (Tp HCM) mở một số lớp đào tạo hệ đại học ngành Anh 

Văn hệ Tại Chức (Mở rộng). Năm 1992 là năm đầu tiên Trường ĐHĐL được chính thức 

mở lớp đại học ngành Anh văn hệ Chính quy. Năm 1998, Khoa Ngoại Ngữ được chính 

thức thành lập theo quyết định số 4897/QĐ-BGD&ĐT-TCCB, bao gồm hai ngành đào 

tạo là Tiếng Anh tổng hợp và Tiếng Anh Sư Phạm. 

Trong thời kỳ đầu, Tổ bộ môn Ngoại ngữ chỉ giảng dạy tiếng Anh và tiếng Nga 

cho SV các ngành không chuyên ngữ như Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử v.v... Việc 

giảng dạy các môn ngoại ngữ không chuyên cho SV các ngành khác vẫn tiếp tục và phát 

mailto:khoangoaingu@dlu.edu.vn
http://nn.dlu.edu.vn/
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triển cho tới nay. Từ 02 ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Nga, đến nay Khoa NN có thể 

đảm nhận giảng dạy thêm các ngoại ngữ khác như tiếng Pháp và tiếng Trung. 

Đến năm 1987, Trường ĐHĐL liên kết với Trường Đại học Tổng hợp Tp HCM để 

mở các lớp Anh văn Tại Chức. Từ năm 1987 đến 1991, trường đào tạo khoảng 100 SV 

chuyên ngành Tiếng Anh tổng hợp mỗi năm. 

Năm 1992 là năm đầu tiên Trường ĐHĐL tổ chức thi tuyển SV hệ chính quy ngành 

Anh văn. Và cũng từ đây, số lượng SV các năm tiếp theo ngày càng tăng. Cụ thể năm 

1992 có 4 lớp với gần 250 SV, năm 1993 có 5 lớp với gần 300 SV, đến năm 1994 có 9 

lớp với 600 SV, năm 1995 có 10 lớp và năm 1996 có 12 lớp, v.v… Hiện nay số lượng 

SV đầu vào hàng năm của khoa NN trung bình là 06 lớp với khoảng 300 SV. 

Từ 1994, Khoa NN thực hiện đào tạo hai ngành chính là Tiếng Anh tổng hợp và 

Tiếng Anh Sư phạm. Đến học kỳ II năm học 2007-2008, Ban Quốc tế học sáp nhập với 

Khoa NN; do đó, Khoa đảm nhận thêm chuyên ngành Quốc tế học.  

Về công tác đào tạo Phi chính quy, Khoa NN đã thực hiện tốt nhiệm vụ được nhà 

trường giao nhằm đưa kiến thức ngoại ngữ về những nơi mà SV không có điều kiện đi 

học tại Đà Lạt. Từ năm 1993, ngoài các lớp tại Đà Lạt, Khoa đã tiến hành liên kết với 

các trung tâm ở các tỉnh thành khác như Tuy Hòa, Ninh Thuận, Nha Trang để mở lớp 

phi chính quy. Từ năm 2000, Khoa tiếp tục liên kết với các cơ sở giáo dục tại Phan Thiết, 

Biên Hòa, Nhơn Trạch Đồng Nai, và Vũng Tàu. Hằng năm số lượng SV đầu vào của 

các lớp phi chính quy khoảng 100 SV. 

Hiện nay Khoa NN đào tạo cử nhân NNA hệ chính quy (chuyên ngành Biên phiên 

dịch và chuyên ngành Du lịch thương mại) và hệ VHVL (văn bằng 2), đồng thời phối 

hợp với Khoa Sư phạm đào tạo cử nhân Sư phạm Anh hệ chính quy. Tổng số SV hệ 

chính quy là khoảng 1.100 và hệ VHVL là khoảng 100. 

Về NCKH, các seminar của các tổ bộ môn (bộ môn Kỹ Năng Cơ Bản và Lý Thuyết 

Tiếng, bộ môn Tiếng Anh Chuyên Ngành, bộ môn Ngoại ngữ không chuyên) được tổ 

chức thường xuyên hằng năm, thu hút GV của khoa, GV mời giảng và SV đặc biệt là 

SV năm cuối ngành NNA, ngành Sư Phạm Anh và SV hệ VLVH tham gia trình bày, dự 

thính và thảo luận chia sẻ kinh nghiệm. Ngoài ra khoa NN phối hợp với tổ chức quốc tế 

Balsamo Outreach for Learning and Teaching (BOLT) tổ chức hội thảo với sự cho phép 

của nhà trường. Hoạt động này thường diễn ra vào tháng 8 hằng năm, thu hút sự tham 

gia của những học giả nước ngoài và Việt Nam đến trình bày các đề tài liên quan đến 

phương pháp giảng dạy Tiếng Anh và các vấn đề có liên quan, đặc biệt chú trọng đến 

việc cải tiến phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho học sinh cấp II, cấp III nhằm phát 

triển thêm kỹ năng giao tiếp sử dụng tiếng Anh. Đối tượng người tham gia hoạt động 

này là GVNN của các trường Đại học, cao đẳng, cấp II và cấp III trên địa bàn tỉnh Lâm 

Đồng.. Hằng năm, GV khoa NN thực hiện các đề tài NCKH cấp trường, tham gia trình 

bày tại các hội thảo trong nước và quốc tế, đăng bài báo ở các tờ báo có uy tín trong và 

ngoài nước, tham gia hướng dẫn SV NCKH cấp trường và làm khóa luận, tư vấn cho 

SV phương pháp NCKH, hỗ trợ SV về mặt tri thức nói chung, tri thức chuyên ngành và 

kỹ năng. Hoạt động NCKH của SV khoa NN được thực hiện qua 2 hình thức: NCKH 

SV cấp trường và viết Khóa luận tốt nghiệp. NCKH SV là hoạt động hằng năm của 

trường để khuyến khích SV, đặc biệt là nhóm SV, tham gia NCKH và trình bày kết quả 

ở Hội nghị khoa học SV thường niên của trường. Khóa luận tốt nghiệp là một môn học 

trong chương trình NNA, nhằm mục đích đào tạo SV có phương pháp NCKH và tự mình 

thực hiện được một NCKH, nhằm phát triển kỹ năng tự học suốt đời và giúp phát triển 
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giáo dục sau đại học. 

Về công tác sinh viên, Khoa luôn hỗ trợ SV thông qua các GVCN-CVHT. Hàng 

năm, Khoa tổ chức gặp gỡ các tân SV nhằm quán triệt quy chế đào tạo theo hệ tín chỉ, 

quy chế công tác SV, phát động phong trào thi đua trong SV tại lễ khai giảng năm học. 

Khoa thực hiện đối thoại trực tiếp với SV tại hội nghị SV nòng cốt cấp Khoa nhằm nắm 

bắt tâm tư nguyện vọng của SV. GVCN-CVHT gặp mặt SV các lớp vào cuối học kỳ 

nhằm nắm bắt tình hình SV trong lớp và nhằm đánh giá kết quả rèn luyện của SV. Bên 

cạnh đó, các hoạt động ngoại khóa và học thuật cho SV do Đoàn khoa phối hợp cùng 

câu lạc bộ (CLB) tiếng Anh tổ chức như các sự kiện, các cuộc thi, các buổi giao lưu văn 

hóa, thể thao nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho SV, giúp SV vận dụng được các kiến 

thức đã học, trau dồi thêm các kỹ năng mềm và hình thành thái độ sống và làm việc tích 

cực, cũng như tạo nhiều cơ hội trải nghiệm cho SV sau giờ học. Về mặt thông tin truyền 

thông, Khoa NN thường xuyên tổ chức các buổi gặp mặt và đăng thông báo lên các 

phương tiện truyền thông của khoa như: Website, Facebook, Zalo. Nhờ vậy, SV luôn 

nhận thông tin về trường, khoa, lớp đầy đủ và kịp thời và việc triển khai các hoạt động 

phong trào trong SV được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả. 

Khoa NN luôn tích cực tham gia các hoạt động PVCĐ, đặc biệt là Đề án ngoại ngữ 

2020 nhằm mục đích xây dựng và phát triển các cộng đồng học tập ngoại ngữ. Các đối 

tượng thụ hưởng trong đề án bao gồm giáo viên chuyên ngữ ở các trường tiểu học các 

tỉnh Tây nguyên, GV và SV không chuyên ngữ của Trường ĐHĐL và chuyên viên/nhân 

viên làm trong ngành du lịch tại Đà Lạt. Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực 

trong việc nâng cao nghiệp vụ và khả năng sử dụng tiếng Anh của giáo viên và GV trên 

địa bàn và đem lại nhiều tác động đáng kể đến chất lượng dạy và học ngoại ngữ nói 

chung. Đồng thời hoạt động này cũng mang lại lợi ích trong việc nâng cao khả năng 

ngoại ngữ cho SV không chuyên ngữ của trường và đội ngũ nhân viên ngành du lịch của 

địa phương.  

Bảng danh sách các thành tích của Khoa từ 2015 đến 2020 

Năm 

học 

Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh 

hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 

2015 Có thành tích XS 

trong công tác an ninh 

trật tự 

66/QĐ-ĐHĐL, Trường Đại học Đà Lạt, ngày 

29/01/2015 

2016 Tập thể LĐ Tiên tiến 671/ QĐ-ĐHĐL Trường Đại học Đà Lạt, ngày 

18/8/2016 

2016 Có thành tích XS 

trong công tác an ninh 

trật tự 

29-2016/QĐKT-PX15, Công an tỉnh Lâm Đồng, ngày 

14/6/2016 

2017 Tập thể lao động Xuất 

sắc 

549/QĐ-ĐHĐL, Trường Đại học Đà Lạt, ngày 8/9/2017 

2018 Tập thể lao động TT 677/QĐ- ĐHĐL, Trường Đại học Đà Lạt, ngày 

28/9/2018 
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2019 Tập thể lao động TT 498/QĐ- ĐHĐL, Trường Đại học Đà Lạt, ngày 

03/9/2019 

2020 Tập thể lao động TT 757/QĐ- ĐHĐL, Trường Đại học Đà Lạt, ngày 

23/9/2020 

25.  Cơ cấu tổ chức hành chính của cơ sở giáo dục và đơn vị thực hiện CTĐT  

Cơ cấu tổ chức của Trường ĐHĐL  

Mô hình tổ chức: Trường ĐHĐL được tổ chức theo mô hình 3 cấp, bao gồm: 

- Đảng ủy, Hội đồng Trường. 

- Ban Giám hiệu. 

- Các Phòng, Ban, Khoa, Viện, Trung tâm. 

Cụ thể như sau: 

 

Sơ đồ 1. Cơ cấu tổ chức của Trường ĐHĐL 

 

Cơ cấu tổ chức của Khoa Ngoại ngữ 

Cơ cấu Khoa Ngoại ngữ hiện nay gồm có:  

- 01 Phó Trưởng Khoa phụ trách chung toàn Khoa 

- 02 Phó trưởng Khoa 

- 03 Phó tổ trưởng bộ môn (TTBM) 

- 25 GV thuộc các tổ bộ môn và 02 chuyên viên. 
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Cụ thể như sau: 

 

Sơ đồ 2. Cơ cấu tổ chức của Khoa Ngoại ngữ 

 

26.  Danh sách Ban lãnh đạo cơ sở giáo dục và danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của 

đơn vị thực hiện CTĐT. 
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STT Các bộ phận 
Họ và 

tên 

Năm 

sinh 

Học vị, 

chức 

danh, 

chức vụ 

Điện thoại Email 

 Ban lãnh đạo 

cơ sở giáo dục 

     

1 Hiệu trưởng Lê Minh 

Chiến 

1965 Tiến sĩ, 

GVC, 

Hiệu 

trưởng 

0913934335 chienlm@dlu.edu.vn 

 

 

2 Phó Hiệu 

trưởng 

Mai 

Minh 

Nhật 

1983 Tiến sĩ, 

GVC, 

Phó 

Hiệu 

trưởng 

0918118837 
 

nhatmm@dlu.edu.vn 

 

3 Phó Hiệu 

trưởng 

Nguyễn 

Tất 

Thắng 

1974 PGS.TS 

GVCC,  

Phó 

Hiệu 

trưởng 

0913818418 
 

thangnt@dlu.edu.vn 

 

 Đơn vị thực 

hiện CTĐT 

     

I. Lãnh đạo chủ 

chốt của đơn vị  

     

1 Trưởng đơn vị Hồ Thị 

Giáng 

Châu 

1972 Thạc sĩ, 

GVC, 

Phó 

Trưởng 

Khoa 

phụ 

trách 

0918815117 chauhtg@dlu.edu.vn  

2 Phó Trưởng 

đơn vị 

Trương 

Thị Mỹ 

Vân 

1974 Tiến sĩ, 

GVC, 

Phó 

Trưởng 

Khoa  

0365096567 vanttm@dlu.edu.vn  

mailto:chienlm@dlu.edu.vn
mailto:nhatmm@dlu.edu.vn
mailto:thangnt@dlu.edu.vn
mailto:chauhtg@dlu.edu.vn
mailto:vanttm@dlu.edu.vn
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3 Phó Trưởng 

đơn vị 

Hứa Thị 

Tin 

1977 Thạc sĩ, 

GVC, 

Phó 

Trưởng 

Khoa 

0919124148 tinht@dlu.edu.vn  

II. Các tổ chức 

Đảng, Đoàn 

TN, Công 

đoàn, Hội 

     

1 Bí thư Đảng ủy Lê Minh 

Chiến 

1965 TS, 

Hiệu 

trưởng  

0913934335 chienlm@dlu.edu.vn  

2 Chủ tịch Công 

đoàn 

Lê Thị 

Quỳnh 

Hào 

1977 Chủ tịch 

Công 

đoàn 

Trường 

0983060011 haoltq@dlu.edu.vn  

3 Bí thư Đoàn 

trường 

Phan 

Tuấn 

Anh 

1985 Bí thư 

Đoàn 

Trường 

0911211999 
anhpt@dlu.edu.vn 

 

III Các phòng, ban      

1 Phòng Tổ chức 

– Hành chính 

Trần 

Thống 

1978 Ths, Q. 

Trưởng 

phòng 

0908847637 thongt@dlu.edu.vn  

2 Phòng Tài 

chính 

Vũ Tuấn 

Anh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1977 TS, Q. 

Trưởng 

phòng 

0918593359 anhvt@dlu.edu.vn  

3 Phòng Quản lý 

Đào tạo 

Trần 

Hữu 

Duy 

1981 TS, 

Trưởng 

phòng 

0913849431 
 

duyth@dlu.edu.vn  

4 Phòng Quản lý 

Đào tạo Sau đại 

học 

Võ Tấn 

tú 

1970 TS, 

Trưởng 

phòng 

0913188555 tuvt@dlu.edu.vn  

5 Phòng Quản lý 

chất lượng 

Lê Thị 

Anh Tú 

1983 TS, 

Trưởng 

phòng 

0362902314 tulta@dlu.edu.vn  

mailto:tinht@dlu.edu.vn
mailto:chienlm@dlu.edu.vn
mailto:haoltq@dlu.edu.vn
mailto:anhpt@dlu.edu.vn
mailto:thongt@dlu.edu.vn
mailto:anhvt@dlu.edu.vn
mailto:duyth@dlu.edu.vn
mailto:tuvt@dlu.edu.vn
mailto:tulta@dlu.edu.vn
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6 Phòng Quản lý 

Khoa học – 

Hợp tác quốc tế 

Trịnh 

Thị Tú 

Anh 

1980 TS, 

Trưởng 

phòng 

0986954246 anhttt@dlu.edu.vn  

7 Phòng Chính 

trị và Công tác 

sinh viên 

Nguyễn 

Văn 

Ngọc 

1984 TS, 

Trưởng 

phòng 

0965652468 ngocnv@dlu.edu.vn  

8 Phòng Cơ sở 

vật chất 

Hoàng 

Việt 

Hậu 

1962 Ths, 

Trưởng 

phòng 

0913953087 hauhv@dlu.edu.vn  

9 Phòng Thanh 

tra 

Văn 

Quang 

Viên 

1972 Ths, 

Trưởng 

phòng 

0919779284 vienvq@dlu.edu.vn  

10 Phòng Tạp chí 

và Truyền 

thông 

Nguyễn 

Văn 

Tuấn 

1978 TS, 

Trưởng 

phòng 

0798280442 tuannv@dlu.edu.vn  

IV Các bộ môn      

1 Kỹ năng ngôn 

ngữ và lý 

thuyết tiếng 

Nguyễn 

Trương 

Quỳnh 

Nhuệ 

1979 Thạc sĩ, 

GVC, 

Phó 

TTBM 

0784504333 nhuentq@dlu.edu.vn  

2 Tiếng Anh 

chuyên ngành 

(ESP) 

Đặng 

Thị 

Ngọc 

Trâm 

1972 Thạc sĩ, 

Phó 

TTBM 

0919179978 tramdtn@dlu.edu.vn  

3 Ngoại ngữ 

không chuyên 

Hồ Thị 

Giáng 

Châu 

1972 Thạc sĩ, 

GVC, 

Phó 

TTBM 

(kiêm 

nhiệm) 

0918815117 chauhtg@dlu.edu.vn  

 

27. Các ngành/chuyên ngành đào tạo của đơn vị thực hiện CTĐT: 

 Số lượng chuyên ngành đào tạo tiến sĩ: Không 

 Số lượng chuyên ngành đào tạo thạc sĩ: Không 

 Số lượng ngành đào tạo đại học: 01 

 Số lượng ngành đào tạo cao đẳng: Không 

 Số lượng ngành (chuyên ngành) đào tạo khác (đề nghị nêu rõ): Không 

mailto:anhttt@dlu.edu.vn
mailto:ngocnv@dlu.edu.vn
mailto:hauhv@dlu.edu.vn
mailto:vienvq@dlu.edu.vn
mailto:tuannv@dlu.edu.vn
mailto:nhuentq@dlu.edu.vn
mailto:tramdtn@dlu.edu.vn
mailto:chauhtg@dlu.edu.vn


212 

 

 

 

 Các loại hình đào tạo của đơn vị thực hiện CTĐT (đánh dấu x vào các ô tương ứng) 

                                                            Có      Không 

Chính quy    ☒     ☐ 

Không chính quy   ☒     ☐ 

Từ xa      ☐ ☒ 

Liên kết đào tạo với nước ngoài  ☐ ☒ 

Liên kết đào tạo trong nước   ☒ ☐ 

Các loại hình đào tạo khác (nếu có, ghi rõ từng loại hình):  Không 

28. Tổng số các ngành đào tạo: 01 

IV. Cán bộ, giảng viên, nhân viên của đơn vị thực hiện chương trình đào tạo 

29. Thống kê số lượng cán bộ, giảng viên và nhân viên của đơn vị thực hiện CTĐT 

TT Phân loại Nam Nữ Tổng số 

I 

Cán bộ cơ hữu1 

Trong đó: 

7 21 28 

I.1 Cán bộ trong biên chế 4 9 13 

I.2 
Cán bộ hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) và 

hợp đồng không xác định thời hạn 

3 12 15 

II 

Các cán bộ khác  

Hợp đồng ngắn hạn (dưới 1 năm, bao gồm cả 

giảng viên thỉnh giảng2) 

5 10 15 

 Tổng số 12 31 43 

 

  

                                              
1
Cán bộ cơ hữu là cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên trong biên chế và cán bộ hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở 

lên) hoặc cán bộ hợp đồng không xác định thời hạn theo quy định của Luật lao động sửa đổi. 
2
Giảng viên thỉnh giảng là cán bộ ở các cơ quan khác hoặc cán bộ nghỉ hưu hoặc diện tự do được đơn vị thực hiện 

chương trình đào tạo mời tham gia giảng dạy theo những chuyên đề, khoá học ngắn hạn hoặc theo các học 

phần, thông thường được ký các hợp đồng thời vụ, hợp đồng ngắn hạn (dưới 1 năm) theo quy định của Luật 

lao động sửa đổi. 
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30.  Thống kê, phân loại giảng viên  

TT 
Trình độ, học 

vị, chức danh 

Số 

lượng 

GV 

GV cơ hữu 
GV 

thỉnh 

giảng 

trong 

nước 

GV 

quốc tế 

GV trong 

biên chế 

trực tiếp 

giảng dạy 

GV hợp 

đồng dài 

hạn3 trực tiếp 

giảng dạy 

GV kiêm 

nhiệm là 

cán bộ 

quản lý 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Giáo sư, Viện sĩ 0 0 0 0 0 0 

2 Phó Giáo sư 1 0 0 1 0 0 

3 Tiến sĩ khoa học 0 0 0 0 0 0 

4 Tiến sĩ 4 2 1 1 0 0 

5 Thạc sĩ 28 6 8 4 10 0 

6 Đại học 8  3  5 0 

7 Cao đẳng 0 0 0 0 0 0 

8 Trình độ khác 0 0 0 0 0 0 

 Tổng số 41 8 12 6 15 0 

Tổng số giảng viên cơ hữu = Cột (3) - cột (7) - cột (8) = 26 người 

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu: 26/28 = 92,9%. 

31. Quy đổi số lượng giảng viên của đơn vị thực hiện CTĐT theo quy định tại khoản 

3, Điều 3 Thông tư số 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16/12/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (nếu đơn vị có giảng viên có trình độ TSKH nhưng không 

có học hàm thì tính ngang với Phó Giáo sư theo thứ tự như cột 3 trong bảng 32).  

Số liệu bảng 32 được lấy từ bảng 31 nhân với hệ số quy đổi (Ví dụ đối với trường đại 

học, học viện).  

  

                                              
3
Hợp đồng dài hạn (sử dụng ở đây) bao gồm hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) và hợp đồng không xác định thời 

hạn. 
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TT 
Trình độ, học 

vị, chức danh 

Hệ 

số 

quy 

đổi 

Số 

lượng 

GV 

GV cơ hữu 

GV 

thỉnh 

giảng 

GV 

quốc 

tế 

GV 

quy 

đổi 

GV 

trong 

biên chế 

trực tiếp 

giảng 

dạy 

GV hợp 

đồng dài 

hạn trực 

tiếp giảng 

dạy 

GV 

kiêm 

nhiệm là 

cán bộ 

quản lý 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

 Hệ số quy đổi   1,0 1,0 0,3 0,2 0,2  

1 

Giáo sư, Viện 

sĩ 5,0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Phó Giáo sư 3,0 1 0 0 1 0 0 0.9 

3 
Tiến sĩ khoa 

học 3,0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Tiến sĩ 2 4 2 1 1 0 0 6.6 

5 Thạc sĩ 1 28 6 8 4 10 0 17.2 

6 Đại học 0,5 8 0 3 0 5 0 2 

 Tổng  41 8 12 6 15 0 26.7 

32. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo trình độ, giới tính và độ tuổi (số 

người): 

TT Trình độ / học vị 

Số 

lượng

người 

Tỷ lệ 

(%) 

Phân loại 

theo giới 

tính (ng) 

Phân loại theo tuổi (người) 

Nam Nữ < 30 30-40 41-50 51-60 > 60 

1 Giáo sư, Viện sĩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Phó Giáo sư 1 4 1 0 0 0 1 0 0 

3 Tiến sĩ khoa học 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Tiến sĩ 4 15.5 2 2  2 2 0 0 
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5 Thạc sĩ 18 69 4 14 2 5 9 2 0 

6 Đại học 3 11.5 0 3 2 1 0 0 0 

 Tổng 26 100 7 19 4 8 12 2 0 

33.1. Tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu: 37 tuổi 

33.2.  Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ 

hữu của đơn vị thực hiện CTĐT: 19% 

33.3.  Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của 

đơn vị thực hiện CTĐT: 69% 

33. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo mức độ thường xuyên sử dụng ngoại 

ngữ và tin học cho công tác giảng dạy và nghiên cứu 

TT Tần suất sử dụng 

Tỷ lệ (%) GV cơ hữu sử 

dụng ngoại ngữ và tin học 

Ngoại ngữ Tin học 

1 Luôn sử dụng (trên 80% thời gian của công việc) 100% 100% 

2 Thường sử dụng (trên 60-80% thời gian của công việc) - - 

3 Đôi khi sử dụng (trên 40-60% thời gian của công việc) - - 

4 Ít khi sử dụng (trên 20-40% thời gian của công việc) - - 

5 Hiếm khi sử dụng hoặc không sử dụng (0-20% thời gian 

của công việc) 

- - 

 Tổng 100% 100% 

V. Người học (chỉ tính số lượng người học của chương trình đào tạo) 

34. Người học bao gồm học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh. 

Tổng số người đăng ký dự tuyển vào CTĐT, số người học trúng tuyển và nhập học trong 

5 năm gần đây (hệ chính quy): 
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Các tiêu chí 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1. Nghiên cứu 

sinh 

- - - - - 

2. Học viên cao 

học 

- - - - - 

3. Sinh viên đại 

học 

Trong đó: 

977 902 1067 1182 1313 

Hệ chính quy 724 778 915 1077 1127 

Hệ không chính 

quy 

253 124 152 105 186 

4. Sinh viên cao 

đẳng 

Trong đó: 

- - - - - 

Hệ chính quy - - - - - 

Hệ không chính 

quy 

- - - - - 

5. Học sinh 

TCCN 

Trong đó: 

- - - - - 

Hệ chính quy - - - - - 

Hệ không chính 

quy 

- - - - - 

6. Khác… - - - - - 
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Năm 

học 

 
Số thí 

sinh 

đăng ký 

vào 

CTĐT 

(người) 

Số  

trúng 

tuyển 

(ngườ

i) 

Tỷ lệ 

cạnh 

tranh 

Số nhập 

học thực 

tế 

(người) 

Điểm 

tuyển 

đầu 

vào/ 

thang 

điểm 

Điểm 

trung 

bình 

của 

sinh 

viên 

được 

tuyển 

Số 

lượng 

sinh 

viên 

quốc tế 

nhập 

học 

(người) 

2016-

2017 
- - 403 - 226 15 16,21 00 

2017-

2018 
- 1147 455 1/2.52 317 17 18,22 01 

2018-

2019 
- 1123 399 1/2.81 289 16 17,07 00 

2019-

2020 

Thi THPT 750 427 1/1,76 232 15 17,98 

00 

Xét học bạ 217 149 1/1,46 92 21 22,39 

2020-

2021 

Thi THPT 644 223 1/2,89 114 16 20,56 

00 

Xét học bạ 537 326 1/1,65 177 21 25,45 

 

35. Thống kê, phân loại số lượng người học theo học CTĐT trong 5 năm gần đây các 

hệ chính quy và không chính quy.  

Đơn vị: người 

 

36. Số sinh viên quốc tế theo học CTĐT trong 5 năm gần đây: 

Đơn vị: người 

 Năm học 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Số lượng (người) 0 0 1 0 0 

Tỷ lệ (%) trên tổng số người 

học 

0 
0 0.094% 0 0 
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37. Người học của CTĐT có chỗ ở trong ký túc xá/tổng số người học có nhu cầu: 

Các tiêu chí 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

1. Tổng diện tích phòng ở (m2) 4275 4275 4275 4275 4275 

2. Người học có nhu cầu về 

phòng ở (trong và ngoài ký 

túc xá) (người) 

187 88 122 95 206 

3. Người học được ở trong ký túc 

xá (người) 
61 54 26 18 46 

4. Tỷ số diện tích trên đầu người 

học ở trong ký túc xá 

(m2/người) 

- - 9.06 8.57 7.42 

38. Số lượng (người) và tỷ lệ (%) người học của CTĐT tham gia nghiên cứu khoa 

học 

 

Năm học 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Số lượng (người) 0 1 7 10 0 

Tỷ lệ (%) trên tổng số sinh viên  0% 0,1% 0,8% 0,9% 0% 

39. Thống kê số lượng người học của CTĐT tốt nghiệp trong 5 năm gần đây: 

Đơn vị: người 

Các tiêu chí 

Năm tốt nghiệp 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017 -

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

1. Nghiên cứu sinh bảo vệ thành công 

luận án tiến sĩ 

- - - - - 

2. Học viên tốt nghiệp cao học - - - - - 

3. Sinh viên tốt nghiệp đại học - - - - - 
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Trong đó: 

Hệ chính quy 67 102 87 136 63 

Hệ không chính quy 47 0 39 30 17 

4. Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng 

Trong đó: 

- - - - - 

Hệ chính quy - - - - - 

Hệ không chính quy - - - - - 

5. Học sinh tốt nghiệp trung cấp 

Trong đó: 

- - - - - 

Hệ chính quy - - - - - 

Hệ không chính quy - - - - - 

6. Khác… - - - - - 

40. Tình trạng tốt nghiệp của sinh viên hệ chính quy của CTĐT: 

Các tiêu chí 

Năm tốt nghiệp 

2015-

2016 

(K36) 

2016-

2017 

(K37) 

2017-

2018 

(K38) 

2018-

2019 

(K39) 

2019-

2020 

(K40) 

1. Số lượng người học tốt nghiệp 

(người). 
67 102 87 136 63 

2. Tỷ lệ người học tốt nghiệp so với 

số tuyển vào (%). 
55.37 57.63 60.42 46.42 27.88 

3. Đánh giá của người học tốt nghiệp 

về chất lượng CTĐT: 

A. Cơ sở giáo dục/Đơn vị thực hiện 

CTĐT không điều tra về vấn đề 

Có thực 

hiện 

Có 

thực 

hiện 

Có 

thực 

hiện 

Có thực 

hiện 

Chưa 

thực 

hiện 
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này 🡪 chuyển xuống câu 4 

B. Cơ sở giáo dục/Đơn vị thực hiện 

CTĐT có điều tra về vấn đề này 

🡪 điền các thông tin dưới đây: 

3.1. Tỷ lệ người học trả lời đã học 

được những kiến thức và kỹ năng 

cần thiết cho công việc theo 

ngành tốt nghiệp (%). 

40% 36% 6% 47.9%  

3.2. Tỷ lệ người học trả lời chỉ học 

được một phần kiến thức và kỹ 

năng cần thiết cho công việc theo 

ngành tốt nghiệp (%). 

50% 64% 91,6% 41.7%  

3.3. Tỷ lệ người học trả lời không 

học được những kiến thức và kỹ 

năng cần thiết cho công việc theo 

ngành tốt nghiệp 

00% 00% 00% 6.2%  

4. Người học có việc làm trong năm 

đầu tiên sau khi tốt nghiệp: 

A. Cơ sở giáo dục/đơn vị thực hiện 

CTĐT không điều tra về vấn đề 

này 🡪 chuyển xuống câu 5 

B. Cơ sở giáo dục/ đơn vị thực hiện 

CTĐT có điều tra về vấn đề này 

🡪 điền các thông tin dưới đây: 

90% 100% 97.6% 95.8% Chưa 

thực 

hiện 

4.1. Tỷ lệ người học có việc làm 

đúng ngành đào tạo (%). 

88.9% 86.% 87.7% 91.3%  

     - Sau 6 tháng tốt nghiệp.      

     - Sau 12 tháng tốt nghiệp.      

4.2. Tỷ lệ người học có việc làm trái 11.1% 14% 12.3% 8.7%  
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ngành đào tạo (%). 

4.3. Thu nhập bình quân/tháng của 

người học có việc làm. 

Trên 5tr Trên 

5tr 

Trên 

5tr 

Trên 5tr  

5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về 

người học tốt nghiệp có việc làm 

đúng ngành đào tạo: 

A. Cơ sở giáo dục/đơn vị thực hiện 

CTĐT không điều tra về vấn đề 

này 🡪 chuyển xuống kết thúc 

bảng này. 

B. Cơ sở giáo dục/đơn vị thực hiện 

CTĐT có điều tra về vấn đề này 

🡪 điền các thông tin dưới đây: 

    Chưa 

thực 

hiện 

5.1. Tỷ lệ người học đáp ứng yêu 

cầu của công việc, có thể sử dụng 

được ngay (%). 

100% 

(trả lời 

hài 

lòng+tư

ơng đối 

hài 

lòng) 

100% 100% 100%  

5.2. Tỷ lệ người học cơ bản đáp ứng 

yêu cầu của công việc, nhưng 

phải đào tạo thêm (%). 

0% 0% 0% 0%  

5.3. Tỷ lệ người học phải được đào 

tạo lại hoặc đào tạo bổ sung ít 

nhất 6 tháng (%). 

0% 0% 0% 0%  

Ghi chú:  

- Người học tốt nghiệp là người học có đủ điều kiện để được công nhận tốt 

nghiệp theo quy định, kể cả những người học chưa nhận được bằng tốt nghiệp. 

- Người học có việc làm là người học tìm được việc làm hoặc tạo được việc 

làm. 

- Năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: 12 tháng kể từ ngày tốt nghiệp. 
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- Các mục bỏ trống đều được xem là cơ sở giáo dục/đơn vị thực hiện CTĐT 

không điều tra về việc này. 

VI. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 

41. Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ của đơn 

vị thực hiện CTĐT được nghiệm thu trong 5 năm gần đây: 

TT Phân loại đề tài 
Hệ 

 số** 

Số lượng 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Tổng 

(đã 

quy 

đổi) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Đề tài cấp NN 2,0 0 0 0 0 0 0 

2 Đề tài cấp Bộ* 1,0 0 0 0 0 0 0 

3 Đề tài cấp trường 0,5 1 3 1 0 0 2.5 

4 Tổng  1 3 1 0 0 2.5 

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước. 

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng chức danh 

giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh). 

Tổng số đề tài quy đổi: 2.5  

Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ (quy 

đổi) trên cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT: 2.5/28 

42. Doanh thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của đơn vị thực 

hiện CTĐT trong 5 năm gần đây: 

TT Năm 

Doanh thu từ 

NCKH và 

chuyển giao 

công nghệ (triệu 

VNĐ) 

Tỷ lệ doanh thu từ NCKH 

và chuyển giao công nghệ 

so với tổng kinh phí đầu 

vào của đơn vị thực hiện 

CTĐT (%) 

Tỷ số doanh thu từ 

NCKH và chuyển giao 

công nghệ trên cán bộ 

cơ hữu 

(triệu VNĐ/ người) 

1 2016 0 0 0 

2 2017 0 0 0 
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TT Năm 

Doanh thu từ 

NCKH và 

chuyển giao 

công nghệ (triệu 

VNĐ) 

Tỷ lệ doanh thu từ NCKH 

và chuyển giao công nghệ 

so với tổng kinh phí đầu 

vào của đơn vị thực hiện 

CTĐT (%) 

Tỷ số doanh thu từ 

NCKH và chuyển giao 

công nghệ trên cán bộ 

cơ hữu 

(triệu VNĐ/ người) 

3 2018 0 0 0 

4 2019 0 0 0 

5 2020 0 0 0 

43. Số lượng cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia thực hiện đề tài 

khoa học trong 5 năm gần đây: 

 

Số lượng đề tài 

Số lượng cán bộ tham gia  

Ghi chú Đề tài cấp 

NN 

Đề tài cấp 

Bộ* 

Đề tài cấp 

trường 

Từ 1 đến 3 đề tài - - 10  

Từ 4 đến 6 đề tài  - - -  

Trên 6 đề tài  - - -  

Tổng số cán bộ tham gia - - 10  

44. Số lượng đầu sách của đơn vị thực hiện CTĐT được xuất bản trong 5 năm gần 

đây: 

T

T 
Phân loại sách 

Hệ 

 số** 

Số lượng 

2016 2017 2018 2019 2020 
Tổng (đã 

quy đổi) 

1 Sách chuyên khảo 2,0 - - - - - 0 

2 Sách giáo trình 1,5 56 1 - - - 85.5 

3 Sách tham khảo 1,0 - - - - - 0 

4 Sách hướng dẫn 0,5 - - - - - 0 

5 Tổng  56 1 0 0 0 0 
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Tổng số sách (quy đổi): 85.5 

Tỷ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 85.5/28 

45. Số lượng cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia viết sách trong 5 

năm gần đây: 

 

Số lượng sách 

Số lượng cán bộ cơ hữu tham gia viết sách 

Sách chuyên 

khảo 

Sách giáo 

trình 

Sách tham 

khảo 

Sách hướng 

dẫn 

Từ 1 đến 3 cuốn sách  - 24 - - 

Từ 4 đến 6 cuốn sách  - - - - 

Trên 6 cuốn sách  - - - - 

Tổng số cán bộ tham gia 0 24 0 0 

46. Số lượng bài của các cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT được đăng tạp 

chí trong 5 năm gần đây: 

TT Phân loại tạp chí 

 

Hệ 

 số** 

Số lượng 

2016 2017 2018 2019 2020 

Tổng 

(đã quy 

đổi) 

1 Tạp chí khoa học quốc tế 1,5 - - - 4 2 9 

2 Tạp chí khoa học cấp 

ngành trong nước 

1,0 
3 1 4 4 3 15 

3 Tạp chí / tập san của cấp 

trường 

0,5 
- - - - - 0 

 Tổng  3 1 4 8 2 24 

Tổng số bài đăng tạp chí (quy đổi): 24 

Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 24/28 

47. Số lượng cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia viết bài đăng tạp 

chí trong 5 năm gần đây: 
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Số lượng cán bộ cơ hữu có bài 

báo đăng trên tạp chí 

Nơi đăng 

Tạp chí khoa 

học quốc tế 

Tạp chí khoa 

học cấp ngành 

trong nước 

Tạp chí / tập 

san cấp trường 

Từ 1 đến 5 bài báo  2 10 - 

Từ 6 đến 10 bài báo  - - - 

Từ 11 đến 15 bài báo  - - - 

Trên 15 bài báo  - - - 

Tổng số cán bộ tham gia 2 10 0 

48. Số lượng báo cáo khoa học do cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT báo cáo 

tại các hội nghị, hội thảo, được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ 

yếu trong 5 năm gần đây: 

TT Phân loại hội thảo 

 

Hệ 

 số** 

Số lượng 

2016 2017 2018 2019 2020 
Tổng (đã 

quy đổi) 

1 Hội thảo quốc tế 1,0 1 - - 2 1 4 

2 Hội thảo trong nước 0,5 - 2 4 - 1 3.5 

3 Hội thảo cấp trường 0,25 1 - 3 - - 1 

4 Tổng  2 2 7 2 2 8.5 

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng chức danh 

giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh). 

Tổng số bài báo cáo (quy đổi): 8.5 

Tỷ số bài báo cáo (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 8.5/28 

49. Số lượng cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT có báo cáo khoa học tại các 

hội nghị, hội thảo được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 
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5 năm gần đây: 

Số lượng cán bộ cơ hữu có báo 

cáo khoa học tại các hội nghị, 

hội thảo 

Cấp hội thảo 

Hội thảo 

quốc tế 

Hội thảo  

trong nước 

Hội thảo ở 

trường 

Từ 1 đến 5 báo cáo 4 17 4 

Từ 6 đến 10 báo cáo  - - - 

Từ 11 đến 15 báo cáo  - - - 

Trên 15 báo cáo  - - - 

Tổng số cán bộ tham gia 4 17 4 

50. Số bằng phát minh, sáng chế được cấp 

Năm học 

Số bằng phát minh, sáng chế được cấp 

(ghi rõ nơi cấp, thời gian cấp, người được cấp) 

2015-2016 0 

2016-2017 0 

2017-2018 0 

2018-2019 0 

2019-2020 0 

51. Nghiên cứu khoa học của người học 

52.1. Số lượng người học của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia thực hiện đề tài 

khoa học trong 5 năm gần đây: 
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Số lượng đề tài 

Số lượng người học tham gia  

Ghi 

chú 

Đề tài cấp 

NN 

Đề tài 

cấp Bộ* 

Đề tài cấp 

trường 

Từ 1 đến 3 đề tài - - 18  

Từ 4 đến 6 đề tài  - - -  

Trên 6 đề tài  - - -  

Tổng số người học tham gia 0 0 18  

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước 

52.2. Thành tích nghiên cứu khoa học của sinh viên:  

TT 
Thành tích nghiên cứu 

khoa học 

Số lượng 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

1 
Số giải thưởng nghiên 

cứu khoa học, sáng tạo 
- - - - - 

2 
Số bài báo được đăng, 

công trình được công bố 
- - - - 1 

VII. Cơ sở vật chất, thư viện  

52. Tổng diện tích đất sử dụng của cơ sở giáo dục (tính bằng m2): 338.963 m2 

53. Tổng diện tích đất sử dụng của đơn vị thực hiện CTĐT (tính bằng m2): 306.600 

m2 

54. Diện tích sử dụng cho các hạng mục sau (tính bằng ): 

  - Nơi làm việc: 60.23 m2 Nơi học: 306.600 m2  Nơi vui chơi giải trí: 4.913 m2 

55. Diện tích phòng học (tính bằng m2) 

  - Tổng diện tích phòng học: 8.572 m2 

  - Tỷ số diện tích phòng học trên người học chính quy: 4.12 m2/1 SV 

56. Tổng số đầu sách thuộc ngành đào tạo được sử dụng tại Trung tâm Thông tin – 

Thư viện: 8.400 m2 
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Tổng số đầu sách trong phòng tư liệu của đơn vị thực hiện CTĐT (nếu có): 1.098 

57. Tổng số máy tính của đơn vị thực hiện CTĐT: 

 - Dùng cho hệ thống văn phòng: 04 bộ 

 - Dùng cho người học học tập: 116 bộ 

 Tỷ số số máy tính dùng cho người học/người học chính quy: 0.2 máy/ 1 SV 

VIII. Tóm tắt một số chỉ số quan trọng 

Từ kết quả khảo sát ở trên, tổng hợp thành một số chỉ số quan trọng dưới đây: 

1. Giảng viên: 

Tổng số giảng viên cơ hữu (người): 26 

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu (%): 92,9% 

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu của 

đơn vị thực hiện CTĐT (%): 19,2% 

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của đơn vị 

thực hiện CTĐT (%): 69,2% 

2. Người học: 

Tổng số người học chính quy (người): 1127 

Tỷ số người học chính quy trên giảng viên: 1127/44 

Tỷ lệ người học tốt nghiệp so với số tuyển vào (%): 46.42% 

3. Đánh giá của người học tốt nghiệp về chất lượng CTĐT: 

Tỷ lệ người học trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công 

việc theo ngành tốt nghiệp (%): 47.9% 

Tỷ lệ người học trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho 

công việc theo ngành tốt nghiệp (%): 41.7% 

4. Người học có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: 

Tỷ lệ người học có việc làm đúng ngành đào tạo (%): 91.3% 

Tỷ lệ người học có việc làm trái ngành đào tạo (%): 8.7% 

Thu nhập bình quân/tháng của người học có việc làm (triệu VNĐ): Trên 5 

triệu/tháng 

5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về người học tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào 

tạo: 

Tỷ lệ người học đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay 

(%): 100% 

Tỷ lệ người học cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc, nhưng phải đào tạo 
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thêm (%): 0% 

6. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ: 

Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ (quy đổi) trên 

cán bộ cơ hữu: 2.5/28 

Tỷ số doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ trên cán bộ cơ hữu: 0 

Tỷ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 85.5/28 

Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 24/28 

Tỷ số bài báo cáo (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 8.5/28 

7. Cơ sở vật chất: 

Tỷ số máy tính dùng cho người học trên người học chính quy: 0.2 máy/ 1 SV 

Tỷ số diện tích phòng học trên người học chính quy: 4.12 m2/1 SV 

Tỷ số diện tích ký túc xá trên người học chính quy: 7.21 m2/SV 
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Phụ lục II 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:         /QĐ-ĐHĐL 

 

Lâm Đồng, ngày     tháng     năm 20    

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc Thành lập Hội đồng Tự đánh giá chương trình đào tạo Ngôn ngữ Anh 

theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Trường Đại học Đà Lạt 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 

Căn cứ Quyết định số 426/TTg ngày 27 tháng 10 năm 1976 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Đà Lạt; 

Căn cứ Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Bộ 

Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất 

lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên 

nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ 

Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất 

lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý chất lượng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng Tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ 

Anh theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Trường Đại học Đà Lạt gồm 

các ông/bà có tên trong danh sách kèm theo. 

Giúp việc cho Hội đồng có Ban thư ký Hội đồng Tự đánh giá gồm các ông/bà 

có tên trong danh sách kèm theo. 

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá chương trình đào tạo ngành 

Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Đà Lạt theo Quy định về tiêu chuẩn đánh giá 

chất lượng chương trình đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 04/2016/TT-

BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và 

Hướng dẫn tự đánh giá, ĐGN CTĐT của Cục Quản lý chất lượng. 

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Chủ tịch Hội đồng phân công. Hội đồng 

tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Các ông/bà Trưởng phòng, Trưởng các Khoa và các ông/bà có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, P.QLCL. 

HIỆU TRƯỞNG 
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DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÔN NGỮ ANH 

 (Kèm theo Quyết định số ….../QĐ- ĐHĐL ngày… tháng… năm 20     của 

 Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

18.  Ông Lê Minh Chiến Hiệu trưởng Chủ tịch 

19.  Ông Mai Minh Nhật Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch (TT) 

20.  Bà Hồ Thị Giáng Châu 
Phó Trưởng khoa (PT) 

Ngoại ngữ 
Phó Chủ tịch 

21.  Ông Nguyễn Văn Vinh 
Chủ tịch Hội đồng 

Trường 
Thành viên 

22.  Bà Lê Thị Anh Tú Trưởng phòng QLCL Thành viên (TT) 

23.  Ông Trần Hữu Duy Trưởng phòng QLĐT Thành viên 

24.  Ông Phan Tuấn Anh 
Phó Trưởng Phòng TC-

HC 

Thành viên 

25.  Ông Vũ Tuấn Anh Phó trưởng phòng TC Thành viên 

26.  Bà Trịnh Thị Tú Anh 
Thư ký Hội đồng 

KHĐT 
Thành viên 

27.  Ông Phạm Hồng Hải 
Phó Trưởng phòng 

CT&CTSV 
Thành viên 

28.  Ông Hoàng Việt Hậu Trưởng phòng CSVC Thành viên 

29.  Ông Văn Quang Viên 
Trưởng Phòng Thanh 

tra 
Thành viên 

30.  Ông Nguyễn Văn Tuấn Trưởng phòng TC&TT Thành viên 

31.  Ông Võ Tấn Tú 
Trưởng phòng 

QLĐTSĐH 
Thành viên 

32.  Bà Đặng Thị Ngọc Trâm Tổ trưởng Bộ môn Thành viên 

33.  Bà Nguyễn Trương Quỳnh Nhuệ Giảng viên Thành viên 

34.  Bà Phan Văn Minh Anh Sinh viên Thành viên 

(Danh sách gồm có 17 người). 
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DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN THƯ KÝ HỘI ĐỒNG 

TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÔN NGỮ ANH 

(Kèm theo Quyết định số ….../QĐ- ĐHĐL ngày…. tháng….   năm 20    của  

Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt) 

 

TT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm 

vụ 

1.  Bà Lê Thị Anh Tú Trưởng phòng QLCL 
Trưởng Ban 

thư ký 

2.  Bà Hà Thị Mai 
Phó Trưởng phòng Tài 

chính 
Thành viên 

3.  Ông Hoàng Minh Tiến Phó Trưởng phòng QLĐT Thành viên 

4.  Ông Phan Ngọc Đông Phó Giám đốc Thư viện Thành viên 

5.  Bà Nguyễn Phan Nhật Nguyên Chuyên viên phòng TC-HC Thành viên 

6.  Bà Lâm Phương Thảo Chuyên viên Phòng QLCL Thành viên 

7.  Bà Trần Thị Thúy Chuyên viên Phòng QLCL Thành viên 

8.  Bà Giang Thị Thanh Nga Chuyên viên Phòng QLCL Thành viên 

9.  Ông Nguyễn Xuân Phương Chuyên viên Phòng QLCL Thành viên 

10.  Bà Trịnh Việt Hà 
Kế toán viên phòng Tài 

chính 
Thành viên 

11.  Bà Lê Thị Hải Yến 
Chuyên viên khoa Ngoại 

ngữ 
Thành viên 

12.  Bà Nguyễn Hoàng Nhật Hoa Giảng viên khoa KT-QTKD Thành viên 

13.  Ông Nguyễn Đức Nguyên Giảng viên khoa KT-QTKD Thành viên 

14.  Bà Nguyễn Thị Minh Hiền 
Giảng viên khoa 

XHH&CTXH 
Thành viên 

15.  Bà Trần Thị Minh Phương 
Giảng viên khoa 

XHH&CTXH 
Thành viên 

(Danh sách gồm có 15 người) 
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DANH SÁCH CÁC NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÔN NGỮ ANH 

 (Kèm theo Quyết định số ….../QĐ- ĐHĐL ngày….. tháng……  năm 20    của 

 Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

Nhóm 1: Tiêu chuẩn 1,2 

1.  
Bà Nguyễn Hoàng Nhật Khanh 

Giảng viên Trưởng nhóm 

2.  
Bà Lê Thị Hải Yến 

Chuyên viên Khoa Thư ký 

3.  Bà Nguyễn Ngọc Bảo Ngân  Thành viên 

4.  Bà Lê Thị Anh Tú Trưởng phòng QLCL Thành viên 

5.  Bà Nguyễn Thị Minh Hiền Giảng viên Thành viên 

Nhóm 2: Tiêu chuẩn 3,4 

1.  Ông Lê Văn Tuấn Khoa Giảng viên Trưởng nhóm 

2.  
Ông Nguyễn Vũ Long 

Chuyên viên 
Thư ký  

3.  
Bà Nguyễn Thị Thùy Dung Giảng viên Thành viên  

4.  Ông Trần Hữu Duy Trưởng phòng QLĐT Thành viên 

5.  Bà Nguyễn Hoàng Nhật Hoa 
Giảng viên khoa KT-

QTKD 

Thành viên 

Nhóm 3: Tiêu chuẩn 5,8 

1.  Bà Nguyễn Thị Uyên Vi Giảng viên Trưởng nhóm 

2.  Ông Nguyễn Đỗ Thiên Vũ Giảng viên Thư ký  

3.  Bà Nguyễn Thị Tố Hạnh Giảng viên Thành viên 

4.  Ông Nguyễn Văn Tuấn Trưởng phòng TC&TT Thành viên 

5.  Ông Hoàng Minh Tiến 
Phó Trưởng phòng 

QLĐT 

Thành viên 

Nhóm 4: Tiêu chuẩn 6 

1.  Bà Hồ Thị Giáng Châu Trưởng khoa Trưởng nhóm 

2.  Bà Nguyễn Thị Uyên Vi Giảng viên Thư ký 

3.  Bà Hứa Thị Tin Giảng viên Thành viên  

4.  Ông Phan Tuấn Anh 
Phó Trưởng Phòng TC-

HC 

Thành viên 

5.  Bà Trần Thị Minh Phương Giảng viên  Thành viên 

Nhóm 5: Tiêu chuẩn 7, 9 

1.  Bà Nguyễn Thị Thảo Hiền Giảng viên Trưởng nhóm 

2.  Bà Trương Thị Mỹ Vân Phó trưởng Khoa Thư ký  
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3.  Ông Nguyễn Đỗ Thiên Vũ Giảng viên Thành viên 

4.  
Ông Phạm Hồng Hải Phó Trưởng phòng 

CT&CTSV 

Thành viên 

5.  Ông Phan Ngọc Đông Phó Giám đốc Thư viện Thành viên 

Nhóm 6: Tiêu chuẩn 10, 11 

1.  Bà Hứa Thị Tin Phó trưởng Khoa Trưởng nhóm 

2.  
Bà Nguyễn Thị Tố Hạnh 

Giảng viên 
Thư ký 

3.  Bà Trịnh Thị Tú Anh Thư ký Hội đồng KHĐT Thành viên  

4.  Bà Trương Thị Mỹ Vân Phó trưởng Khoa Thành viên 

5.  Bà Giang Thị Thanh Nga 
Chuyên viên Phòng 

QLCL 

Thành viên 

(Danh sách gồm có 30 người) 
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Phụ lục 4 

     DANH SÁCH MINH CHỨNG BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

     NGÀNH: NGÔN NGỮ ANH 

 

Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

TIÊU 
CHUẨN 1       

Tiêu chí 1.1 
      

 
1 H1.01.01.01 

Quyết định ban hành tầm nhìn, sứ mạng, 
mục tiêu Trường ĐHĐL 

Số 533/QĐ-ĐHĐL ngày 24/6/2016 ĐHĐL 
  

 
2 H1.01.01.02 

Quyết định ban hành CTĐT ngành NNA 
CTĐT K40, CTĐT K43, CTĐT K45 (kèm 
mục tiêu CTĐT) 

Số 719/ QĐ-ĐHĐL ngày 09/09/2016 
Số 299/QĐ-ĐHĐL ngày 04/06/2019 
Số 14/QĐ-ĐHĐL ngày 12/01/2021 

ĐHĐL 
  

 
3 H1.01.01.03 

Luật Giáo dục Đại học Số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019,  QH   

 

4 H1.01.01.04 

Khảo sát các đối tượng như chuyên gia, nhà 
tuyển dụng, giảng viên và cựu sinh viên về 
mục tiêu đào tạo của ngành NNA - được 
đăng công khai trên trang web của Khoa 

http://nn.dlu.edu.vn/vi/thong-bao-
moi-224da/phieu-khao-sat-ve-muc-
tieu-dao-tao-nganh-ngon-ngu-anh-
truong-dai-hoc-da-lat 

KNN   

 
5 H1.01.01.05 

     Mẫu khảo sát dành cho cựu sinh viên 
2015 - 2020 

  KNN   
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 
6 H1.01.01.06 

     Mẫu khảo sát dành cho đơn vị tuyển 
dụng 2015 - 2020 

  KNN   

 
7 H1.01.01.07 

Biên bản họp tổng kết việc lấy ý kiến các 
bên liên quan về Mục tiêu CTĐT 

 Ngày 13/07/2020 KNN   

Tiêu chí 1.2            

 
1 H1.01.02.01 

CĐR Chương trình đào tạo theo CĐR 
CDIO - 2016 

 Số 719/ QĐ-ĐHĐL ngày 09/09/2016 ĐHĐL   

 
2 H1.01.02.02 

Biên bản họp thảo luận điều chỉnh CĐR 
chuyên ngành NNA (lần 2) 

 Ngày 10/08/2020 KNN   

 
3 H1.01.01.02 

Quyết định ban hành CTĐT ngành NNA 
CTĐT K40 (kèm mục tiêu CTĐT) 

 Số 719/ QĐ-ĐHĐL ngày 09/09/2016 ĐHĐL H1.01.01.02 

 
4 H1.01.02.03 

Bảng quan hệ giữa chuẩn đầu ra và mục 
tiêu đào tạo của CTĐT K45 

 Ngày 07/09/2020 KNN   

 

5 H1.01.02.04 

Quyết định ban hành quy định chuẩn đầu ra 
Ngoại ngữ, tin học đối với SV tốt nghiệp 
trình độ đại học và cao đẳng, và các thông 
báo hướng dẫn thực hiện từ 2015-2021 

Danh mục ĐHĐL  

Tiêu chí 1.3       
 

1 H1.01.03.01 
Kế hoạch triển khai xây dựng CTĐT ngành 
NNA theo CĐR CDIO năm 2015 

Ban hành kèm theo Thông báo số 
79/TB-ĐHĐL ngày 25/4/2015 

Phòng 
QLCL 

  

 
2 H1.01.03.02 

Tài liệu tập huấn xây dựng CTĐT theo 
CĐR CDIO 2015 

 Ban hành kèm theo Thông báo số 
79/TB-ĐHĐL ngày 25/4/2015 

Phòng 
QLCL 

  

 
3 H1.01.03.03 

Bản mô tả CĐR CTĐT năm 2015 (đã được 
cải tiến dựa trên những góp ý của các bên 
liên quan) 

Ngày 30/06/2015 KNN   
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 
4 H1.01.03.04 

Tham khảo ý kiến các bên liên quan trong 
quá trình xây dựng CTĐT năm 2015 

Danh mục KNN   

 
5 H1.01.03.05 

Thông báo số 63/TB-ĐHĐL về rà soát 
CTĐT theo CĐR CDIO năm 2017 

Số 63/TB-ĐHĐL ngày 08/02/2017 ĐHĐL   

 
6 H1.01.03.06 

Kế hoạch 997/KH-ĐHĐL về việc triển 
khai rà soát, điều chỉnh chương trình đào 
tạo theo chuẩn đầu ra CDIO 

Số 997/KH-ĐHĐL ngày 11/12/2018 ĐHĐL   

 
7 H1.01.03.07 

Biên bản họp Hội đồng khoa học và đào tạo 
của Khoa năm 2018 

 Ngày 29/09/2018 KNN   

 
8 H1.01.03.08 

Kế hoạch triển khai rà soát, xây dựng 
CTĐT năm 2020 

Số 577/TB-ĐHĐL ngày 14/05/2020 ĐHĐL   

 
9 H1.01.03.09 

Phiếu khảo sát NTD, cựu Sv về CĐR 
(KNN) 

 Gửi phiếu khảo sát ngày 19/08/2020 KNN   

 
10 H1.01.03.10 

Phiếu khảo sát GV về chuẩn đầu ra CTĐT 
(KNN) 

 Gửi phiếu khảo sát ngày 19/07/2020 
(lần 1); 29/8/2020 (lần 2) 

KNN   

 
11 H1.01.03.11 

Phiếu khảo sát SV về Chuẩn đầu ra CTĐT 
(KNN) 

 Gửi phiếu khảo sát ngày 19/08/2020 KNN   

 

12 H1.01.03.12 

Biên bản: Tổng kết kết quả khảo sát của các 
bên liên quan đối với Chuẩn đầu ra chuyên 
ngành Ngôn ngữ Anh 

 Ngày 28/07/2020 KNN   

 
13 H1.01.03.13 

Bảng quan hệ CĐR CTĐT và các bên liên 
quan 

 Ngày 04/09/2020 KNN   

 
14 H1.01.03.14 

     Biên bản tổng hợp ý kiến phản biện của 
chuyên gia bên ngoài trường 

 Ngày 24/08/2020 KNN   

 15 H1.01.03.15 Đối sánh CĐR của CTĐT mới và cũ  Ngày 17/08/2020 KNN   



246 

 

 
 

Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 
16 H1.01.02.03 

Bảng quan hệ giữa CĐR hiện hành và mục 
tiêu ĐT mới 

 Ngày 07/09/2020 KNN   

 
17 H1.01.03.16 

Phiếu đánh giá mục tiêu đào tạo và chuẩn 
đầu ra 

 Gửi phiếu ngày 07/08/2020 KNN   

 
18 H1.01.01.02 

Quyết định ban hành CTĐT ngành NNA 
CTĐT CTĐT K45 (kèm mục tiêu CTĐT) 

 Số 14/QĐ-ĐHĐL ngày 12/01/2021 ĐHĐL   

 
19 H1.01.03.17 

BB họp góp ý về mối tương quan giữa CĐR 
hiện hành và mục tiêu đào tạo mới 

 Ngày 18/07/2020 KNN   

 
20 H1.01.03.18 

Thông báo 656/TB-ĐHĐL về việc rà soát, 
xây dựng CTĐT theo CĐR CDIO  

Số 656/TB-ĐHĐL ngày 05/06/2020 ĐHĐL   

 
21 H1.01.03.19 

Biên bản họp thảo luận phân tích kết quả 
khảo sát của các bên liên quan đối với CĐR 
NNA 

 Ngày 04/08/2020 KNN   

 
22 H1.01.03.20 

Biên bản họp thảo luận điều chỉnh CĐR 
NNA (lần 2) 

 Ngày 10/08/2020 KNN   

 

23 H1.01.03.21 

Kết quả đối sánh về CTĐT hiện hành với 
CTĐT của trường đại học Nguyễn Tất 
Thành và trường đại học Công nghiệp Tp. 
HCM  

 Ngày 16/07/2020 KNN   

 
24 H1.01.03.22 

Biên bản họp thảo luận về kết quả phản 
biện của chuyên gia đối với CĐR CTĐT 

 Ngày 24/08/2020 KNN   

 
25 H1.01.03.23 

Biên bản họp góp ý về mối tương quan giữa 
CĐR mới và mục tiêu đào tạo mới 

 Ngày 07/09/2020 KNN   

 
26 H1.01.03.24 

Thông báo về việc triển khai CTĐT theo 
chuẩn đầu ra 

Số 79/TB-ĐHĐL ngày 25/04/2015 ĐHĐL   
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 

27 H1.01.03.25 

Kế hoạch về việc triển khai xây dựng (rà 
soát, điều chỉnh và cải tiến) CTĐT theo 
chuẩn đầu ra CDIO cho 7 ngành đào tạo 
phục vụ cho công tác đánh giá CTĐT theo 
chuẩn của BGDĐT 

Số 783/KH-ĐHĐL ngày 02/07/2020 ĐHĐL   

 

28 H1.01.03.26 

Thông báo về việc nghiệm thu xây dựng 11 
CTĐT theo chuẩn đầu ra CDIO của trường 
ĐHĐL 

Số 23/TB-ĐHĐL ngày 07/01/2021 ĐHĐL   

 
29 H1.01.03.27 

Xây dựng dự thảo cải tiến CĐR dựa trên đề 
cương CDIO chi tiết cấp độ 3 lần 1 

 Ngày 09/07/2020 KNN   

 
30 H1.01.03.28 

Danh mục chuẩn đầu ra ở cấp độ 3 theo đề 
cương CDIO _ Sau khảo sát (KNN) (lần 2) 

 Ngày 02/08/2020 KNN   

 
31 H1.01.03.29 

Danh mục chuẩn đầu ra ở cấp độ 3 theo đề 
cương CDIO (KNN) (lần 3) 

 Ngày 07/08/2020 KNN   

 
32 H1.01.03.30 

Biên bản họp thảo luận về kết quả phản 
biện của chuyên gia với CĐR của CTĐT 

 Ngày 24/08/2020 KNN   

 
33 H1.01.03.31 

Biên bản họp về việc thẩm định, phê duyệt 
mục tiêu đào tạo và CĐR của CTĐT NNA 

 Ngày 04/09/2020 KNN   

 
34 H1.01.02.03 

Bảng quan hệ giữa chuẩn đầu ra và mục 
tiêu đào tạo của CTĐT K45 

 Ngày 07/09/2020 KNN   

 
35 H1.01.03.32 

Khoa công bố CĐR trong CTĐT trên 
fanpage của Khoa 

https://www.facebook.com/groups/2
31966513525512/permalink/135932
0264123459 

Faceboo
k KNN 

  

TIÊU 
CHUẨN 2 

         
  



248 

 

 
 

Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

Tiêu chí 2.1. 
      

 
1 H2.02.01.01 

CTĐT năm 2021 ban hành theo Quyết định 
số 14/QĐ-ĐHĐL 

 Số 14/ QĐ-ĐHĐL ngày 12/1/2021 ĐHĐL 
H1.01.01.02 

 
2 H2.02.01.02 Kế hoạch Tổ chức hội thảo Nâng cao chất 

lượng đào tạo năm học 2018-2019  Số 670/KH-ĐHĐL ngày 10/9/2018 
ĐHĐL 

  
 

3 H2.02.01.03 Biên bản hội thảo Nâng cao chất lượng đào 
tạo năm học 2018-2019 

 Ngày 29/9/2018 KNN 
  

 
4 H2.02.01.04 TB 997- Kế hoạch triển khai rà soát, điều 

chỉnh CTĐT Số 997/TB-ĐHĐL ngày 11/12/2018 
ĐHĐL 

  
 

5 H2.02.01.05 TB 656- Rà soát, xây dựng CTĐT theo 
CĐR CDIO Số 656/TB-ĐHĐL ngày 5/6/2020 

ĐHĐL 
H1.01.03.18 

 
6 H2.02.01.06 

CTĐT năm 2016 ban hành theo Quyết định 
số 719/QĐ-ĐHĐL Số 719/QĐ-ĐHĐL ngày 9/9/2016 

ĐHĐL 
H1.01.01.02 

 
7 H2.02.01.07 

CTĐT năm 2019 ban hành theo Quyết định 
số 299/QĐ-ĐHLĐ Số 299/QĐ-ĐHĐL ngày 4/6/2019 

ĐHĐL 
H1.01.01.02 

 
8 H2.02.01.08 Tài liệu xây dựng CTĐT theo CĐR CDIO 

năm 2015 
Ban hành kèm theo Thông báo số 

79/TB-ĐHĐL ngày 25/4/2015 
ĐHĐL 

  
 

9 H2.02.01.09 Tài liệu xây dựng CTĐT theo CĐR CDIO 
năm 2021 

 Ban hành kèm theo Thông báo số 
656/TB- ĐHĐL ngày 5/6/2020 

ĐHĐL 
  

Tiêu chí 2.2.            
 

10 H2.02.02.01 
ĐCCT các học phần ngành NNA- K45 ban 
hành theo Quyết định số 14/QĐ-ĐHĐL Số14/QĐ-ĐHĐL ngày 12/1/2021 

ĐHĐL   

 
11 H2.02.02.02 

ĐCCT các học phần ngành NNA- K40 ban 
hành theo Quyết định số 719/QĐ-ĐHĐL Số719/QĐ-ĐHĐL ngày 9/9/2016 

ĐHĐL   
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 
12 H2.02.02.03 

ĐCCT các học phần ngành NNA - K43 ban 
hành theo Quyết định số 299/QĐ-ĐHLĐ  

 Số 299/QĐ-ĐHĐL ngày 4/6/2019 ĐHĐL   

 13 H2.02.02.04 Biên bản rà soát đề cương cấp khoa  Danh mục KNN   
 

14 H2.02.02.05 
Biên bản kiểm tra các biểu mẫu, công việc 
rà soát cấp trường 

Ngày 23/11/2020 
Ngày 24/12/2020 

Ban thư 
ký Hội 
đồng 
đánh giá 
CTĐT 

  

 
15 H2.02.02.06 Biên bản họp các nhóm GV dạy cùng học 

phần trước mỗi học kỳ 
 Danh mục KNN H2.02.02.06 

 16  Tiêu chí 2.3         
 17 H2.02.03.01 Tờ rơi tuyển sinh  Danh mục ĐHĐL   
 

18 H2.02.03.02 
Trang đăng tải thông tin mục tư vấn tuyển 
sinh trực tuyến ĐHĐL 

http://nn.dlu.edu.vn 

Website 
trường 
ĐHĐL   

 
19 H2.02.03.03 

Trang đăng tải thông tin mục tư vấn tuyển 
sinh trực tuyến KNN 

https://www.facebook.com/dlu.cfs KNN 
  

 
20 H2.02.03.04 Kế hoạch của Khoa về buổi gặp mặt tân 

sinh viên 
 Danh mục KNN 

  
 21 H2.02.03.05 Biên bản họp lớp chủ nhiệm đầu năm  Danh mục KNN   
 

22 H2.02.01.06 
CTĐT ngành NNA K40 ban hành theo 
Quyết định số 719/QĐ-ĐHĐL      

 Số 719/QĐ-ĐHĐL ngày 9/9/2016 
 

ĐHĐL 
  

 
23 H2.02.01.01 

CTĐT ngành NNA K45 ban hành theo 
Quyết định số 14/QĐ-ĐHĐL      

 Số 14/QĐ-ĐHĐL ngày 12/1/2021 ĐHĐL 
  

 
24 H2.02.02.02 

ĐCCT các học phần ngành NNA K40 ban 
hành theo Quyết định số 719/QĐ-ĐHĐL 

2016 ĐHĐL 
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 
25 H2.02.02.01 

ĐCCT các học phần ngành NNA K45 ban 
hành theo Quyết định số 14/QĐ-ĐHĐL  

2021 ĐHĐL 
  

 
26 H2.02.01.08 

Trang đăng tải thông tin CTĐT ngành 
NNA 

http://nn.dlu.edu.vn/vi/chuong-trinh-
dao-tao-2708 

KNN 
  

 
27 H2.02.03.06 

Trang đăng tải thông tin ĐCCT ngành 
NNA 

http://nn.dlu.edu.vn/vi/de-cuong-chi-
tiet-hoc-phan 

KNN 
  

 
28 H2.02.03.07 

Biên bản họp về việc thảo luận phân tích 
kết quả khảo sát của các bên liên quan đối 
với CĐR chuyên ngành NNA 

Ngày 4/8/2020 KNN 
  

 
29 H2.02.03.08 Biên bản họp về việc tổng kết ý kiến các 

bên liên quan đối với khung CTĐT]  
Ngày 2/10/2020 KNN 

  
 

30 H2.02.03.09 Trang đăng tải thông tin ĐHĐL có công 
khai ĐCCT học phần  

https://dlu.edu.vn/chuong-trinh-dao-
tao-va-de-cuong-chi-tiet-hoc-phan-
theo-cdr-cdio-cac-nganh-dai-hoc/ 

ĐHĐL 
  

TIÊU 
CHUẨN 
3 

        
  

Tiêu chí 3.1 
      

 

1 H3.03.01.01 
Quyết định ban hành bộ chương trình đào 
tạo trình độ đại học theo học chế tín chỉ áp 
dụng CĐR CDIO  

Số 719/QĐ-ĐHĐDL ngày 
09/09/2016 

ĐHĐL 
  

 

2 H3.03.01.02 
Quyết định ban hành quy định về đổi mới 
phương pháp dạy và học tín chỉ theo CĐR 
CDIO  

Số 311 ngày 25/04/2016 ĐHĐL 
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 
3 H3.03.01.03 Kết quả khảo sát đơn vị sử dụng lao động 2015-2020  ĐHĐL 

 
 

4 H3.03.03.04 
Bảng đối sánh chương trình đào tạo ngành 
NNA 

Ngày 16/07/2020 KNN 
 

 
5 H3.03.01.05 

Quyết định ban hành tầm nhìn, sứ mạng, 
mục tiêu Trường ĐHĐL 

Số 533/QĐ-ĐHĐL ngày 24/6/2016 ĐHĐL 
 

 
6 H3.03.01.06 

Biên bản nghiệm thu chương trình đào tạo 
CDIO K40 

 Ngày 15/06/2015 KNN 
  

 

7 H3.03.01.07 

Chương trình giáo dục đại học theo học chế 
tín chỉ ngành Ngôn Ngữ Anh 2017 K40-
Ban hành theo Quyết định số 719/QĐ-
ĐHĐDL ngày 09/09/2016 

Số 719/QĐ-ĐHĐDL ngày 
09/09/2016  

ĐHĐL 

  
 

8 H3.03.01.08 
Bảng đối sánh các học phần với các CĐR 
theo CDIO cấp độ 3 của K40  

Ngày 16/05/2015  KNN 
  

 
9 H3.03.01.09 

Thông báo số 63/TB-ĐHĐL về rà soát 
CTĐT theo CĐR CDIO năm 2017 

Số 63/TB-ĐHĐL năm 2017 ĐHĐL 
  

 

10 H3.03.01.10 

Kế hoạch 997/KH-ĐHĐL ngày 11 tháng 
12 năm 2018 triển khai rà soát, điều chỉnh 
chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra 
CDIO 

Số 997/KH-ĐHĐL ngày 11/12/2018 ĐHĐL 

H1.01.03.06 
 

11 H3.03.01.11 
Biên bản họp Hội đồng rà soát, cập nhật 
chương trình đào tạo theo CĐR CDIO  

Ngày 21/12/2018 KNN 
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 
12 H3.03.01.12 

Thông báo về việc rà soát, xây dựng 
chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra 
CDIO 

Số 656/TB-ĐHĐL ngày 05/06//2020 ĐHĐL 
H1.01.03.18 

 

13 H3.03.01.13 

Chương trình giáo dục đại học theo học chế 
tín chỉ ngành Ngôn Ngữ Anh K45-Ban 
hành theo Quyết định số 14/QĐ-ĐHĐDL 
ngày 12/01/2021 

 Số 14/QĐ-ĐHĐDL ngày 12/01/2021 ĐHĐL 

  
 

14 H3.03.01.14 
Ma trận đối sánh các môn học CTĐT với 
CĐR K45  

 Ngày 09/10/2020 KNN 
  

 
15 H3.03.01.15 Đề cương chi tiết môn học K45  Danh mục KNN 

H2.02.02.01 
 16 H3.03.01.16 Hồ sơ giảng dạy của giáo viên  Danh mục KNN   
 

17 H3.03.01.17 
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 
cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư 
phạm, trung cấp sư phạm 

2015-2020  ĐHĐL 
  

Tiêu chí 3.2       
 

1 H3.03.02.01 

Phiếu khảo sát GV về truyền đạt kiến thức, 
kỹ năng, thái độ và trình tự giảng dạy - 
Khảo sát ITU chuẩn đầu ra cấp độ 3 cho 
môn học của toàn chương trình đào tạo 

 Ngày 5/11/2020 KNN 

  
 

2 H3.03.02.02 
Khảo sát về trình tự các môn học trong 
CTĐT 

 Danh mục KNN 

  
 

3 H3.03.01.14 
Ma trận đối sánh các môn học CTĐT K45 
với CĐR K45  

 Ngày 09/10/2020 KNN 
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 
4 H3.03.02.03 Đề cương chi tiết học phần K40   Danh mục KNN 

H2.02.02.02 
 5 H3.03.01.15 Đề cương chi tiết học phần K45   Danh mục KNN H2.02.02.01 
 

6 H3.03.02.04 
Biên bản rà soát đề cương cấp khoa của 3 
Phó TTBM 

 Danh mục KNN 
H2.02.02.04 

 
7 H3.03.02.05 Kết quả khảo sát SV về CTĐT  Số 1106/TB-ĐHĐL ngày 27/12/2018 ĐHĐL 

  
 8 H3.03.02.06 Biên bản hội nghị SV nòng cốt cấp khoa  Danh mục KNN   
Tiêu chí 3.3        
 

1 H3.03.01.07 

Chương trình giáo dục đại học theo học chế 
tín chỉ ngành Ngôn Ngữ Anh 2017 K40-
Ban hành theo Quyết định số 719/QĐ-
ĐHĐDL ngày 09/09/2016 

 Số 719/QĐ-ĐHĐDL ngày 
09/09/2016 

ĐHĐL 

  
 

2 H3.03.01.13 

Chương trình giáo dục đại học theo học chế 
tín chỉ ngành Ngôn Ngữ Anh K45-Ban 
hành theo Quyết định số 14/QĐ-ĐHĐDL 
ngày 12/01/2021 

 Số 14/QĐ-ĐHĐDL ngày 12/01/2021 ĐHĐL 

  
 

3 H3.03.01.10 

Kế hoạch 997/KH-ĐHĐL ngày 11 thng 12 
năm 2018 triển khai rà soát, điều chỉnh 
chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra 
CDIO 

Số 997/KH-ĐHĐL ngày 11/12/2018 ĐHĐL 

H1.01.03.06 
 

4 H3.03.01.12 
Thông báo về việc rà soát, xây dựng 
chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra 
CDIO 

Số 656/TB-ĐHĐL ngày 05/06//2020 ĐHĐL 
H1.01.03.18 

 
5 H3.03.01.11 

Biên bản họp Hội đồng rà soát, cập nhật 
chương trình đào tạo theo CĐR CDIO  

Ngày 21/12/2018 KNN 
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 

6 H3.03.03.01 

Chương trình giáo dục đại học theo học chế 
tín chỉ K43 sau rà soát- Ban hành theo 
Quyết định số 299/QĐ-ĐHĐDL ngày 
04/06/2019 

 Số 299/QĐ-ĐHĐL ngày 04/06/2019 ĐHĐL 

  
 

7 H3.03.03.02 
Biên bản họp góp ý cho Khung chương 
trình đào tạo NNA dự kiến lần 1  

 Ngày 09/09/2020 KNN 
  

 
8 H3.03.03.03 

Biên bản họp tổng kết ý kiến các bên liên 
quan đối với khung CTĐT  

 Ngày 02/10/2020 KNN 
  

 
9 H3.03.01.14 

Ma trận đối sánh các môn học CTĐT K45 
với CĐR K45  

 Ngày 09/10/2020 KNN 
  

 

10 H3.03.01.04 
Bảng đối sánh chương trình đào tạo ngành 
NNA  

Ngày 16/07/2020 KNN 

  
TIÊU 

CHUẨN 
4 

         
  

Tiêu chí 4.1 
      

 

1 H4.04.01.01 
Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển 
Trường ĐHĐL đến năm 2020, tầm nhìn 
đến năm 2030 

Số 431/QĐ-ĐHĐL ngày 14/5/2014 ĐHĐL 

  
 

2 H4.04.01.02 
Quyết định ban hành Triết lý giáo dục 
Trường Đại học Đà Lạt 

Số 463/QĐ-ĐHĐL ngày 02/6/2016 ĐHĐL 
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 
3 H4.04.01.03 

Triết lý và mục tiêu giáo dục Trường 
ĐHĐL 

https://dlu.edu.vn/tam-nhin-su-menh/ 
Website 
Trường 
ĐHĐL   

 4 H4.04.01.04 Sổ tay chất lượng Ngày 02/12/2019 ĐHĐL   
 

5 H4.04.01.05 
Triết lý, mục tiêu GD, tầm nhìn, sứ mạng 
Khoa Ngoại ngữ 

http://nn.dlu.edu.vn/vi/lich-su-phat-
trien-2420/lich-su-phat-trien-khoa-
ngoai-ngu 

Website 
KNN 

  
 

6 H4.04.01.06 
Chương trình đào tạo Ngành Ngôn ngữ 
Anh K40-45 ban hành kèm Quyết định 719 

Danh mục ĐHĐL 
  

 
7 H4.04.01.07 

Kế hoạch về việc tổ chức Hội nghị nhà 
giáo, CB quản lý GD và người lao động 
giai đoạn 2015-2021 

Danh mục ĐHĐL 
  

 8 H4.04.01.08 Biên bản họp Khoa 2015-2020 Danh mục KNN   
 

9 H4.04.01.09 
Kế hoạch tổ chức nhập học cho SV K39 - 
K44 hệ đào tạo chính quy 

Danh mục ĐHĐL 
  

 
10 

H4.04.01.10 

Kế hoạch tổ chức "Tuần SHCD - HSSV" 
giai đoạn 2015-2020 

Danh mục ĐHĐL 
  

 
11 Kế hoạch tổ chức "Tuần SHCD" HK2 năm 

học 2019-2020 
Số 620/KH-ĐHĐL ngày 29/5/2020 ĐHĐL 

  
 

12 

H4.04.01.11 

Chương trình giao lưu trao đổi học tập với 
đoàn SV Mỹ 

Ngày 21/8/2017 KNN 
  

 

13 Công văn về hoạt động trao đổi học tập cho 
SV Mỹ 

Ngày 19/8/2017 

Tổ chức 
World 
Learning 
Việt 
Nam   
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 14 Giao lưu SV "Diễn đàn SV châu Á 2017" Ngày 10/4/2017 KNN   
 

15 
Chương trình giao lưu giữa SV Khoa Ngoại 
ngữ với cựu SV Khoa Ngoại ngữ Trường 
Đại học Đà Lạt 

Ngày 4/2017 KNN 

  
 

16 Chương trình làm việc với Trường Đại học 
Thammasat, Thái Lan 

Ngày 21/4/2019 KNN 
  

 
17 Chương trình giao lưu Trường Đại học 

Thái Bình Dương 
Ngày 24/7/2017 KNN 

  
 

18 
Công văn về việc xin lịch làm việc và trao 
đổi học thuật với Khoa Ngoại ngữ - 
Trường Đại học Đà Lạt 

Số 78/ĐHTBD ngày 14/7/2017 KNN 
  

 
19 Chương trình giao lưu TS. Johnathan Hạnh 

Nguyễn 
Ngày 12/10/2017 ĐHĐL 

  
 

20 Hình ảnh giao lưu tọa đàm SV với cựu SV, 
SV các Khoa/ Trường trong và ngoài nước 

2015-2020 KNN 
  

 
21 H4.04.01.12 

Đề cương chi tiết các học phần K40-45 
Ngành Ngôn ngữ Anh 

Danh mục KNN 
H2.02.02.01 

 22 H4.04.01.13 Biên bản họp lớp giai đoạn 2015-2020 Danh mục KNN   
 

23 

H4.04.01.14 

Kết quả khảo sát người sử dụng lao động 
về chất lượng SV tốt nghiệp, đánh giá 
CĐR, CTĐT theo chuẩn CDIO của Trường 
ĐHĐL 

Số 356/BC-ĐHĐL ngày 22/8/2015 ĐHĐL 

  
 

24 Kết quả khảo sát SV cuối khóa 2016-2017 
về các hoạt động GD của Trường ĐHĐL 

Số 508/TK-ĐHĐL ngày 11/7/2017 ĐHĐL 
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 
25 

Kết quả khảo sát ý kiến các đơn vị sử dụng 
lao động về chất lượng SV tốt nghiệp của 
Trường ĐHĐL 

Số 988/BC-ĐHĐL ngày 29/12/2017 ĐHĐL 

  
 

26 
Kết quả khảo sát SV cuối khóa 2017-2018 
về CTĐT và các hoạt động GD của Trường 
ĐHĐL 

Số 1106/TB-ĐHĐL ngày 27/12/2018 ĐHĐL 
  

 
27 Tổng kết khảo sát ý kiến người học về hoạt 

động giảng dạy của GV 
Danh mục ĐHĐL 

  
 

28 
Kết quả khảo sát SV cuối khóa K39 và đối 
sánh kết quả khảo sát K38 của Trường 
ĐHĐL 

Số 1119/TB-ĐHĐL ngày 13/9/2019 ĐHĐL 
  

 
29 

Thông báo kết quả khảo sát ý kiến người 
học về hoạt động giảng dạy của GV giai 
đoạn 2017-2019 

Danh mục ĐHĐL 

  
 

30 Kết quả khảo sát SV cuối khóa Khoa Ngoại 
ngữ giai đoạn 2015-2020 

Danh mục  KNN 
  

 
31 Kết quả khảo sát SV về chất lượng giảng 

dạy Khoa Ngoại ngữ giai đoạn 2015-2020 
Danh mục  KNN 

  
 

32 Thông báo khảo sát SV cuối khóa K35 về 
chất lượng đào tạo 

Ngày 12/5/2015 
     
P.QLCL   

 
33 

Kế hoạch khảo sát ý kiến các đơn vị sử 
dụng lao động về chất lượng SV tốt nghiệp 
của Trường ĐHĐL 

Danh mục ĐHĐL 
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 
34 

Kế hoạch khảo sát GV về hoạt động đào tạo 
và hoạt động liên quan đến chất lượng đào 
tạo 

Số 328/KH-ĐHĐL ngày 07/5/2018 ĐHĐL 
  

 
35 

Kế hoạch khảo sát SV cuối khóa về CTĐT 
và hoạt động liên quan đến chất lượng đào 
tạo 

Danh mục ĐHĐL 
  

 
36 Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm SV 

tốt nghiệp giai đoạn 2015-2020 
Danh mục ĐHĐL 

  
 

37 Thông báo V/v tổ chức các hoạt động khảo 
sát trong giai đoạn 2014-2018 

Danh mục P.QLCL 
  

 
38 

Kế hoạch khảo sát ý kiến người học về hoạt 
động giảng dạy của GV giai đoạn 2017-
2020 

Danh mục ĐHĐL 
  

 
39 H4.04.01.15 

Báo cáo thực tập SV cuối khóa giai đoạn 
2015-2020 

Danh mục  KNN 
  

 
40 H4.04.01.16 

Quyết định ban hành CTĐT theo CĐR 
CDIO 

Số 719/QĐ-ĐHĐL ngày 09/09/2016 ĐHĐL 
  

Tiêu chí 4.2            
 

1 H4.04.02.01 
Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ 
chính quy theo hệ thống tín chỉ. 

Số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 
15/8/2007 

ĐHĐL 
  

 
2 H4.04.01.06 

Chương trình đào tạo Ngành Ngôn ngữ 
Anh K40-45 ban hành kèm Quyết định 719 

Danh mục KNN 
  

 
3 H4.04.01.12 

Đề cương chi tiết các học phần K40-45 
Ngành Ngôn ngữ Anh 

 Danh mục KNN 
H2.02.02.01 
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 
4 H4.04.02.02 

Quyết định ban hành Quy định về việc 
“Đổi mới phương pháp dạy và học tín chỉ 
theo chuẩn đầu ra CDIO” 

Số 311 QĐ/ĐHĐL ngày 25/04/2016 ĐHĐL 
H3.03.01.02 

 5 H4.04.02.03 Hệ thống LMS của Trường ĐHĐL https://lms.dlu.edu.vn/ ĐHĐL   
 

6 H4.04.02.04 
Hệ thống lớp học trực tuyến Google 
Classroom của Trường ĐHĐL 

      Danh mục ĐHĐL 
  

 
7 

H4.04.02.05 

Hình ảnh hoạt động CLB Tiếng Anh – 
Khoa Ngoại ngữ 

  KNN 
  

 
8 Kế hoạch tổ chức các hoạt động, sự kiện 

của CLB Tiếng Anh - Khoa Ngoại ngữ 
      Danh mục KNN 

  
 

9 H4.04.02.06 
Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2012; 2017; 
2018; 2019; 2020 

Danh mục ĐHĐL 
  

 
10 

H4.04.02.07 

Thông báo kế hoạch tổ chức hội thảo nâng 
cao chất lượng đào tạo 

Số 155/2015/TB-ĐHĐL ngày 
10/9/2015 

ĐHĐL 
  

 
11 Hội nghị đổi mới quản lý, nâng cao chất 

lượng đào tạo 
Ngày 16/11/2015 ĐHĐL 

  
 

12 Thông báo tổ chức Hội nghị "Đổi mới quản 
lý, nâng cao chất lượng đào tạo" 

Số 233/KH-ĐHĐL ngày 23/11/2015 ĐHĐL 
  

 
13 Kế hoạch tổ chức Hội nghị "Đổi mới quản 

lý, nâng cao chất lượng đào tạo" năm 2015 
Số 255/KH-ĐHĐL ngày 14/12/2015 ĐHĐL 

  
 

14 Kế hoạch tổ chức Hội nghị về Đổi mới hoạt 
động dạy-học theo CĐR CDIO 

Số 34/ĐHĐL-QLĐT ngày 15/3/2016 ĐHĐL 
  

 
15 Kế hoạch tổ chức Hội thảo nâng cao chất 

lượng đào tạo năm học 2017-2018 
Số 767/KH-ĐHĐL ngày 13/10/2017 ĐHĐL 
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 
16 

Thông báo báo cáo tham luận và lịch trình 
hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo năm 
học 2017-2018 

Số 941/TB-ĐHĐL ngày 08/12/2017 ĐHĐL 

  
 

17 Kế hoạch tổ chức Hội thảo nâng cao chất 
lượng đào tạo năm học 2018-2019 

Số 670/KH-ĐHĐL ngày 10/9/2018 ĐHĐL 
  

 18 Kế hoạch seminar định kỳ Khoa Ngoại ngữ  Danh mục KNN   
 

19 H4.04.02.08 
Biên bản họp nhóm GV dạy cùng 1 học 
phần giai đoạn 2015-2020 

 Danh mục KNN 
H2.02.02.06 

 20 H4.04.01.13 Biên bản họp lớp giai đoạn 2015-2020  Danh mục KNN   
 

21 

H4.04.01.11 

Chương trình giao lưu trao đổi học tập với 
đoàn SV Mỹ 

Ngày 21/8/2017 KNN 
  

 

22 Công văn về hoạt động trao đổi học tập cho 
SV Mỹ 

Ngày 19/8/2017 

Tổ chức 
World 
Learning 
Việt 
Nam   

 23 Giao lưu SV "Diễn đàn SV châu Á 2017" Ngày 10/4/2017 KNN   
 

24 
Chương trình giao lưu giữa SV Khoa Ngoại 
ngữ với cựu SV Khoa Ngoại ngữ Trường 
Đại học Đà Lạt 

Ngày 4/2017 KNN 

  
 

25 Chương trình làm việc với Trường Đại học 
Thammasat, Thái Lan 

Ngày 21/4/2019 KNN 
  

 
26 Chương trình giao lưu Trường Đại học 

Thái Bình Dương 
Ngày 24/7/2017 KNN 
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 
27 

Công văn về việc xin lịch làm việc và trao 
đổi học thuật với Khoa Ngoại ngữ - 
Trường Đại học Đà Lạt 

Số 78/ĐHTBD ngày 14/7/2017 KNN 

  
 

28 Chương trình giao lưu TS. Johnathan Hạnh 
Nguyễn 

Ngày 12/10/2017 ĐHĐL 
  

 
29 Hình ảnh giao lưu tọa đàm SV với cựu SV, 

SV các Khoa/ Trường trong và ngoài nước 
2015-2020 KNN 

  
 

30 H4.04.02.09 
Kế hoạch thực tập nghề nghiệp cho sinh 
viên cuối khóa K36 - K41 

 Danh mục KNN 
  

 31 H4.04.02.10 Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện SV  Danh mục ĐHĐL   
 

32 

H4.04.02.11 

Tổng kết kết quả dự giờ HK1 năm học 
2017-2018 

Số 297/BC-ĐHĐL ngày 18/4/2018 ĐHĐL 
  

 
33 Thông báo về thực hiện kế hoạch dự giờ 

HK1 năm học 2017-2018 
Số 728/TB-ĐHĐL-KTKĐ ngày 
02/10/2017 

ĐHĐL 
  

 
34 Tổng kết kết quả dự giờ HK2 năm học 

2017-2018 
Số 726/BC-ĐHĐL ngày 2 
5/9/2018 

ĐHĐL 
  

 35 Kế hoạch dự giờ giai đoạn 2017-2020 Danh mục ĐHĐL   
 

36 Kế hoạch dự giờ Khoa Ngoại ngữ giai đoạn 
2015-2020 

Danh mục KNN 
  

 
37 Báo cáo kết quả dự giờ Khoa Ngoại ngữ 

giai đoạn 2017-2020 
Danh mục KNN 

  
 38 Phiếu đánh giá dự giờ giai đoạn 2015-2020 Danh mục KNN   

 
39 H4.04.01.15 

Báo cáo thực tập SV cuối khóa giai đoạn 
2015-2020 

Danh mục  KNN 
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 

40 

H4.04.01.14 

Kết quả khảo sát người sử dụng lao động 
về chất lượng SV tốt nghiệp, đánh giá 
CĐR, CTĐT theo chuẩn CDIO của Trường 
ĐHĐL 

Số 356/BC-ĐHĐL ngày 22/8/2015 ĐHĐL 

  
 

41 Kết quả khảo sát SV cuối khóa 2016-2017 
về các hoạt động GD của Trường ĐHĐL 

Số 508/TK-ĐHĐL ngày 11/7/2017 ĐHĐL 
  

 
42 

Kết quả khảo sát ý kiến các đơn vị sử dụng 
lao động về chất lượng SV tốt nghiệp của 
Trường ĐHĐL 

Số 988/BC-ĐHĐL ngày 29/12/2017 ĐHĐL 

  
 

43 
Kết quả khảo sát SV cuối khóa 2017-2018 
về CTĐT và các hoạt động GD của Trường 
ĐHĐL 

Số 1106/TB-ĐHĐL ngày 27/12/2018 ĐHĐL   
 

 
44 Tổng kết khảo sát ý kiến người học về hoạt 

động giảng dạy của GV 
Danh mục ĐHĐL 

  
 

45 
Kết quả khảo sát SV cuối khóa K39 và đối 
sánh kết quả khảo sát K38 của Trường 
ĐHĐL 

Số 1119/TB-ĐHĐL ngày 13/9/2019 ĐHĐL 
  

 
46 

Thông báo kết quả khảo sát ý kiến người 
học về hoạt động giảng dạy của GV giai 
đoạn 2017-2019 

Danh mục ĐHĐL 

  
 

47 Kết quả khảo sát SV cuối khóa Khoa Ngoại 
ngữ giai đoạn 2015-2020 

Danh mục  KNN 
  

 
48 Kết quả khảo sát SV về chất lượng giảng 

dạy Khoa Ngoại ngữ giai đoạn 2015-2020 
Danh mục  KNN 
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 
49 Thông báo khảo sát SV cuối khóa K35 về 

chất lượng đào tạo 
Ngày 12/5/2015 

     
P.QLCL 

  
 

50 
Kế hoạch khảo sát ý kiến các đơn vị sử 
dụng lao động về chất lượng SV tốt nghiệp 
của Trường ĐHĐL 

Danh mục ĐHĐL 
  

 
51 

Kế hoạch khảo sát GV về hoạt động đào tạo 
và hoạt động liên quan đến chất lượng đào 
tạo 

Số 328/KH-ĐHĐL ngày 07/5/2018 ĐHĐL 
  

 
52 

Kế hoạch khảo sát SV cuối khóa về CTĐT 
và hoạt động liên quan đến chất lượng đào 
tạo 

Danh mục ĐHĐL 
  

 
53 Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm SV 

tốt nghiệp giai đoạn 2015-2020 
Danh mục ĐHĐL 

  
 

54 Thông báo V/v tổ chức các hoạt động khảo 
sát trong giai đoạn 2014-2018 

Danh mục P.QLCL 
  

 
55 

Kế hoạch khảo sát ý kiến người học về hoạt 
động giảng dạy của GV giai đoạn 2017-
2020 

Danh mục ĐHĐL 
  

 
56 

H4.04.02.12 

Kế hoạch tổ chức Hội nghị SV nòng cốt 
giai đoạn 2015-2020 

Danh mục ĐHĐL 
  

 
57 Biên bản Hội nghị SV nòng cốt cấp Khoa 

giai đoạn 2015-2020 
Danh mục ĐHĐL 

  
Tiêu chí 4.3            
 

1 H4.04.01.06 
Chương trình đào tạo Ngành Ngôn ngữ 
Anh K40-45 ban hành kèm Quyết định 719 

Danh mục KNN 
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 
2 H4.04.01.12 

Đề cương chi tiết các học phần K40-45 
Ngành Ngôn ngữ Anh 

Danh mục KNN 
H2.02.02.01 

 
3 H4.04.03.01 

Thông báo đăng ký học phần giai đoạn 
2015-2020 

Danh mục P.QLĐT 
  

 4 H4.04.03.02 Đề án đổi mới PPGD theo CĐR CDIO Năm 2016 ĐHĐL   
 

5 H4.04.03.03 
Quyết định về đổi mới phương pháp giảng 
dạy theo CĐR CDIO 

Số 1122/QĐ-ĐHĐL ngày 31/12/2016 ĐHĐL 
  

 
6 H4.04.03.04 

Quy định về việc “Đổi mới phương pháp 
dạy và học tín chỉ theo chuẩn đầu ra CDIO” 

Số 311/QĐ-ĐHĐL ngày 25/4/2016 ĐHĐL H3.03.01.02 

 

7 H4.04.03.05 
Thông báo về việc thực hiện Quy định về 
đổi mới phương pháp dạy và học tín chỉ 
theo chuẩn đầu ra CDIO 

Số 363/TB-ĐHĐL ngày 06/5/2016 ĐHĐL 

  
 

8 H4.04.03.06 
Hướng dẫn số 680/TB-ĐHĐL về thực hiện 
Quy định số 311/QĐ-ĐHĐL ngày 
25/4/2016 

Số 680/TB-ĐHĐL ngày 17/8/2016 ĐHĐL 
  

 
9 H4.04.03.07 

Thông báo số 13/TB-ĐHĐL về việc thực 
hiện đề án đổi mới PP dạy học tín chỉ theo 
CĐR 

Số 13/TB-ĐHĐL ngày 11/1/2017 ĐHĐL 
  

 
10 H4.04.02.09 

Kế hoạch thực tập nghề nghiệp cho sinh 
viên cuối khóa K36 - K41 

Danh mục KNN 
  

 
11 H4.04.01.15 

Báo cáo thực tập SV cuối khóa giai đoạn 
2015-2020 

Danh mục  KNN 
  

 12 H4.04.01.13 Biên bản họp lớp giai đoạn 2015-2020 Danh mục   KNN   
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 
13 

H4.04.03.08 

Quyết định phê duyệt danh mục và phân bổ 
kinh phí thực hiện đề tài NCKH SV năm 
2015 

Số 991/QĐ-ĐHĐL ngày 17/11/2014 ĐHĐL 
  

 
14 Kế hoạch tổ chức Hội nghị NCKH SV giai 

đoạn 2016 – 2021 
Danh mục ĐHĐL 

  
 15 Thống kê hoạt động NCKH SV 2016-2021 Danh mục ĐHĐL   

 16 H4.04.02.03 Hệ thống LMS của Trường ĐHĐL https://lms.dlu.edu.vn/ ĐHĐL   
 

17 

H4.04.01.14 

Kết quả khảo sát người sử dụng lao động 
về chất lượng SV tốt nghiệp, đánh giá 
CĐR, CTĐT theo chuẩn CDIO của Trường 
ĐHĐL 

Số 356/BC-ĐHĐL ngày 22/8/2015 ĐHĐL 

  
 

18 Kết quả khảo sát SV cuối khóa 2016-2017 
về các hoạt động GD của Trường ĐHĐL 

Số 508/TK-ĐHĐL ngày 11/7/2017 ĐHĐL 
  

 
19 

Kết quả khảo sát ý kiến các đơn vị sử dụng 
lao động về chất lượng SV tốt nghiệp của 
Trường ĐHĐL 

Số 988/BC-ĐHĐL ngày 29/12/2017 ĐHĐL 

  
 

20 
Kết quả khảo sát SV cuối khóa 2017-2018 
về CTĐT và các hoạt động GD của Trường 
ĐHĐL 

Số 1106/TB-ĐHĐL ngày 27/12/2018 ĐHĐL 
  

 
21 Tổng kết khảo sát ý kiến người học về hoạt 

động giảng dạy của GV 
Danh mục ĐHĐL 

  
 

22 
Kết quả khảo sát SV cuối khóa K39 và đối 
sánh kết quả khảo sát K38 của Trường 
ĐHĐL 

Số 1119/TB-ĐHĐL ngày 13/9/2019 ĐHĐL 
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 
23 

Thông báo kết quả khảo sát ý kiến người 
học về hoạt động giảng dạy của GV giai 
đoạn 2017-2019 

Danh mục ĐHĐL 

  
 

24 Kết quả khảo sát SV cuối khóa Khoa Ngoại 
ngữ giai đoạn 2015-2020 

Danh mục  KNN 
  

 
25 Kết quả khảo sát SV về chất lượng giảng 

dạy Khoa Ngoại ngữ giai đoạn 2015-2020 
Danh mục  KNN 

  
 

26 Thông báo khảo sát SV cuối khóa K35 về 
chất lượng đào tạo 

Ngày 12/5/2015 
     
P.QLCL 

  
 

27 
Kế hoạch khảo sát ý kiến các đơn vị sử 
dụng lao động về chất lượng SV tốt nghiệp 
của Trường ĐHĐL 

Danh mục ĐHĐL 
  

 
28 

Kế hoạch khảo sát GV về hoạt động đào tạo 
và hoạt động liên quan đến chất lượng đào 
tạo 

Số 328/KH-ĐHĐL ngày 07/5/2018 ĐHĐL 
  

 
29 

Kế hoạch khảo sát SV cuối khóa về CTĐT 
và hoạt động liên quan đến chất lượng đào 
tạo 

Danh mục ĐHĐL 
  

 
30 Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm SV 

tốt nghiệp giai đoạn 2015-2020 
Danh mục ĐHĐL 

  
 

31 Thông báo V/v tổ chức các hoạt động khảo 
sát trong giai đoạn 2014-2018 

Danh mục P.QLCL 
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 
32 

Kế hoạch khảo sát ý kiến người học về hoạt 
động giảng dạy của GV giai đoạn 2017-
2020 

Danh mục ĐHĐL 
  

TIÊU 
CHUẨN 
5 

     

 

Tiêu chí 5.1       

 
1 H5.05.01.01 Chương trình đào tạo (K40 + K43) 

719/QĐ-ĐHĐL ngày 9/9/2016; 
299/QĐ-ĐHĐL ngày 4/6/2019 

ĐHĐL 
 

 

2 H5.05.01.02 Thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy  
http://nn.dlu.edu.vn/vi/tuyen-sinh-
1986 

Website 
Khoa 
Ngoại 
ngữ   

 

3 H5.05.01.03 
Danh sách trúng tuyển phương thức xét học 
bạ THPT và phương thức sử dụng kết quả 
kỳ thi tốt nghiệp THPT (kể từ năm 2020) 

https://tuyensinh.dlu.edu.vn/?_ga=2.
17429817.1611378577.162 
4033082-1789087759.1613314939 

Website 
Trường 
ĐHĐL 

  
 

4 H5.05.01.04 
Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ 
chính quy theo hệ thống tín chỉ. 

Số 17/VBHN-BGDĐT ngày 
15/5/2014 

BGDĐT 
  

 
5 H5.05.01.05 

Quy định về đổi mới phương pháp dạy và 
học tín chỉ theo CĐR 

Số 331/QĐ-ĐHĐL ngày 25/4/2016 ĐHĐL 
  

 6 H5.05.01.06 Đề cương chi tiết học phần (K40 + K43) Danh mục KNN H2.02.02.02 
 

7 H5.05.01.07 
Đề cương chi tiết học phần (Đăng trên 
website) 

http://nn.dlu.edu.vn/vi/de-cuong-chi-
tiet-hoc-phan/de-cuong-chi-tiet-hoc-
phan 

Website 
Khoa 
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

Ngoại 
ngữ 

 
8 H5.05.01.08 

Quyết định của hiệu trưởng về việc công 
nhận danh sách sinh viên tham gia thực tập 

Danh mục ĐHĐL 
  

 
9 H5.05.01.09 

Kế hoạch thực tập cho SV của Khoa Ngoại 
ngữ 

Danh mục  KNN 
  

 
10 H5.05.01.10 

Chương trình thực tập của SV ngành du 
lịch-thương mại của Khoa NN 

Danh mục KNN 
  

 
11 H5.05.01.11 

Chương trình thực tập của SV ngành biên 
phiên dịch của Khoa NN 

Danh mục KNN 
  

 
12 H5.05.01.12 

Quy định về thực tập sinh viên của Khoa 
NN 

Danh mục   
  

 
13 H5.05.01.13 

Quy định về khóa luận TN Đại học của 
Trường ĐHĐL 

Số 22/QĐ-ĐHĐL ngày 12/01/2016 ĐHĐL 
  

 
14 H5.05.01.14 

Danh sách Giảng viên chấm đề tài và Danh 
mục đề tài khóa luận  

Danh mục  KNN 
  

 
15 H5.05.01.15 

Biên bản họp HĐKH cấp khoa về góp ý 
chỉnh sửa đề tài cho SV 

Danh mục KNN 
  

 
16 H5.05.01.16 

Quy định CĐR ngoại ngữ đối với sinh viên 
đại học và cao đẳng chính quy 

Số 532/QĐ-ĐHĐL ngày 26/8/2015 ĐHĐL 
H1.01.02.04 

 
17 H5.05.01.17 

Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của 
sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Đà 
Lạt 

Số 99/QĐ-ĐHĐL ngày 24/02/2016 ĐHĐL 
  

 18 H5.05.01.18 Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện SV_Mẫu Ngày 03/05/2019 ĐHĐL   
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

Tiêu chí 5.2            
 

1 H5.05.01.07 
Đề cương chi tiết học phần (Đăng trên 
website) 

http://nn.dlu.edu.vn/vi/de-cuong-chi-
tiet-hoc-phan/de-cuong-chi-tiet-hoc-
phan 

Website 
Khoa 
Ngoại 
ngữ   

 

2 H5.05.02.01 
Quy định CĐR ngoại ngữ đối với sinh viên 
đại học và cao đẳng chính quy (Công bố 
trên website) 

http://nn.dlu.edu.vn/vi/thong-bao-
moi-224da/quyet-dinh-quy-dinh-
chuan-dau-ra-ngoai-ngu-doi-voi-
sinh-vien-dai-hoc-va-cao-dang-
chinh-quy-7e106 

Website 
Khoa 
Ngoại 
ngữ 

  
 3 H5.05.02.02 Biên bản họp lớp đầu học kỳ Danh mục KNN   
 

4 H5.05.01.04 
Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ 
chính quy theo hệ thống tín chỉ. 

Số 17/VBHN-BGDĐT ngày 
15/5/2014 

BGDĐT 
  

 
5 H5.05.02.03 

Văn bản của khoa NN về đánh giá điểm quá 
trình 

Ngày 09/09/2010  KNN 
  

 6 H5.05.01.06 Đề cương chi tiết học phần (K40 + K43) Danh mục KNN   
 7 H5.05.02.04 Biên bản họp khoa  Danh mục  KNN H4.04.01.08 
 8 H5.05.02.05 Bài kiểm tra GHP Danh mục  KNN   
 9 H5.05.02.06 Bài thi KTHP năm 2015-2020 Danh mục  KNN   
 

10 H5.05.02.07 
Hình ảnh GV gửi điểm GHP cho SV qua 
email, tin nhắn, trang web học tập 

Danh mục KNN 
  

 11 H5.05.02.08 Bảng điểm GHP Danh mục KNN   
 

12 H5.05.02.09 
Quy trình tổ chức kiểm tra và thi cuối kì 
của Khoa Ngoại ngữ 

Ngày 26/12/2015  KNN 
  

 13 H5.05.02.10 Sổ tay SV trường ĐHĐL   ĐHĐL   
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 

14 H5.05.02.11 
Sổ tay SV trường ĐHĐL (Công bố trên 
Website) 

http://nn.dlu.edu.vn/vi/cong-tac-sinh-
vien-608e9/so-tay-sinh-
vien?fbclid=IwAR0T7HWH 
QjggsOFgNMyn0cMtJ04_cO1c7N0
RBGGm9ChQeMGU5r_v-0Kc8d8 

Website 
Khoa 
Ngoại 
ngữ 

  
 

15 H5.05.02.12 
Hình ảnh Email GV hướng dẫn cung cấp 
tài liệu về khóa luận cho NH 

Danh mục KNN 
  

 
16 H5.05.01.13 

Quy định về khóa luận TN Đại học của 
Trường ĐHĐL 

Số 22/QĐ-ĐHĐL ngày 12/01/2016 ĐHĐL 
  

 17 H5.05.02.13 Phiếu đăng kí đề tài khóa luận   KNN   
 

18 H5.05.02.14 
Quy định về Khóa luận tốt nghiệp của khoa 
Ngoại ngữ 

Danh mục KNN 
  

 19 H5.05.02.15 Cách trích dẫn nguồn tài liệu & tham khảo         KNN   
 

20 H5.05.02.16 
Format of a Research Paper (Hình thức của 
một bài nghiên cứu) 

       KNN 
  

 
21 H5.05.02.17 

Hình ảnh Email GV góp ý cho đề tài của 
SV và đôn đốc SV thực hiện khóa luận 
đúng tiến độ 

 Danh mục KNN 
  

 22 H5.05.02.18 Biên bản họp lớp cuối học kỳ  Danh mục KNN   
 23 H5.05.02.19 Biên bản Hội nghị SV nòng cốt cấp khoa  Danh mục KNN   
 

24 H5.05.02.20 
Kết quả khảo sát ý kiến người học về hoạt 
động giảng dạy của GV 

Danh mục ĐHĐL 
  

 25 H5.05.02.21 Phiếu khảo sát sinh viên cuối khóa học  ĐHĐL   
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 

26 H5.05.02.22 
Kết quả khảo sát ý kiến của SV cuối khóa 
về chương trình đào tạo và các hoạt động 
giáo dục của Trường đại học Đà Lạt 

Số 508/TK-ĐHĐL ngày 11/07/2017; 
Số 1106/TB-ĐHĐL ngày 
27/12/2018; 

ĐHĐL 

  
 

27 H5.05.02.23 
Kết quả khảo sát ý kiến của SV cuối khóa 
(Khóa 39) và đối sánh kết quả khảo sát với 
khóa 38 

Số 1119/TB-ĐHĐL ngày 13/09/2019 ĐHĐL 
  

 28 H5.05.02.24 Đơn xin xem lại hoặc phúc khảo bài thi Danh mục KNN   
 29 H5.05.02.25 Biên bản chấm phúc khảo bài thi Danh mục KNN   

Tiêu chí 5.3            
 1 H5.05.01.06 Đề cương chi tiết học phần (K40 + K43) Danh mục KNN H2.02.02.02 
 

2 H5.05.02.09 
Quy trình tổ chức kiểm tra và thi cuối kì 
của Khoa Ngoại ngữ 

26/12/2015  KNN 
  

 
3 H5.05.02.07 

Hình ảnh GV gửi điểm GHP cho SV qua 
email, tin nhắn, trang web học tập 

Danh mục KNN 
 

 4 H5.05.02.05 Bài kiểm tra GHP Danh mục  KNN  
 

5 H5.05.03.01 
Thông báo về việc thực hiện tổ chức thi và 
kiểm tra thi học kỳ 

Danh mục ĐHĐL 
  

 6 H5.05.03.02 Bảng điểm thi vấn đáp  Danh mục  KNN   
 7 H5.05.02.06 Bài thi KTHP năm 2015-2020 Danh mục  KNN   
 8 H5.05.02.24 Đơn xin xem lại hoặc phúc khảo bài thi Danh mục KNN  
 9 H5.05.03.03 Sổ theo dõi khiếu nại, phúc khảo    
 10 H5.05.02.04 Biên bản họp khoa Danh mục  KNN H4.04.01.08 
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 
11 H5.05.02.20 

Kết quả khảo sát ý kiến người học về hoạt 
động giảng dạy của GV 

Danh mục ĐHĐL 
  

 12 H5.05.02.21 Phiếu khảo sát sinh viên cuối khóa học   ĐHĐL   
 

13 H5.05.02.22 
Kết quả khảo sát ý kiến của SV cuối khóa 
về chương trình đào tạo và các hoạt động 
giáo dục của Trường đại học Đà Lạt 

Số 508/TK-ĐHĐL ngày 11/07/2017; 
Số 1106/TB-ĐHĐL ngày 27/12/2018 

ĐHĐL 
  

 
14 H5.05.02.23 

Kết quả khảo sát ý kiến của SV cuối khóa 
(Khóa 39) và đối sánh kết quả khảo sát với 
khóa 38 

Số 1119/TB-ĐHĐL ngày 13/09/2019 ĐHĐL 
  

 15 H5.05.02.02 Biên bản họp lớp đầu học kỳ Danh mục  KNN   
Tiêu chí 5.4            

 
1 H5.05.04.01 

Kết quả xét tuyển và danh sách trúng tuyển 
của tân SV  

https://dlu.edu.vn/category/tin-
tuc/tuyen-sinh-he-chinh-quy/ 

Website 
Trường 
ĐHĐL   

 
2 H5.05.02.07 

Hình ảnh GV gửi điểm GHP cho SV qua 
email, tin nhắn, trang web học tập 

Danh mục KNN 
 

 
3 H5.05.02.09 

Quy trình tổ chức kiểm tra và thi cuối kì 
của Khoa Ngoại ngữ 

26/12/2015  KNN 
 

 4 H5.05.04.02 Hình ảnh tài khoản cá nhân của NH  Danh mục ĐHĐL   
 

5 H5.05.04.03 
Thông báo về việc đăng kí học phần cho 
sinh viên các khóa bậc Đại học, Cao đẳng 
hệ chính quy 

Danh mục ĐHĐL 

  
 6 H5.05.02.19 Biên bản Hội nghị SV nòng cốt cấp khoa Danh mục  KNN  
 7 H5.05.02.02 Biên bản họp lớp đầu học kỳ Danh mục KNN   
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 
8 H5.05.04.04 Fanpage của Khoa 

https://www.facebook.com/groups/2
31966513525512 

  
  

 9 H5.05.04.05 Giấy khen SV có thành tích học tập khá/tốt Danh mục  KNN   
 

10 H5.05.04.06 
Hình ảnh tài khoản cá nhân của 
GVCN_CVHT 

 ĐHĐL 
  

 11 H5.05.02.18 Biên bản họp lớp cuối học kỳ Danh mục KNN   
 12 H5.05.02.10 Sổ tay SV  ĐHĐL  
 

13 H5.05.04.07 
Thông báo về việc cảnh báo học vụ đối với 
SV đại học chính quy căn cứ KQHT 

Danh mục ĐHĐL 
  

 14 H5.05.04.08 Kế hoạch đánh giá rèn luyện SV Danh mục ĐHĐL   
 15 H5.05.04.09 Kết quả đánh giá rèn luyện SV Danh mục ĐHĐL   
 

16 H5.05.04.10 
Hình ảnh GVCN_CVHT thông báo kết quả 
rèn luyện cho SV 

Danh mục  KNN 
  

Tiêu chí 5.5           
 

1 H5.05.01.04 
Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ 
chính quy theo hệ thống tín chỉ. 

Số 17/VBHN-BGDĐT ngày 
15/5/2014 

BGDĐT 
  

 2 H5.05.02.02 Biên bản họp lớp đầu học kỳ Danh mục  KNN   
 3 H5.05.02.19 Biên bản Hội nghị SV nòng cốt cấp khoa Danh mục  KNN   
 4 H5.05.02.10 Sổ tay SV trường ĐHĐL   ĐHĐL   
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 

5 H5.05.02.11 
Sổ tay SV trường ĐHĐL (Công bố trên 
Website) 

http://nn.dlu.edu.vn/vi/cong-tac-sinh-
vien-608e9/so-tay-sinh-
vien?fbclid=IwAR0T7HWH 
QjggsOFgNMyn0cMtJ04_cO1c7N0
RBGGm9ChQeMGU5r_v-0Kc8d8 

Website 
Khoa 
Ngoại 
ngữ 

  
 

6 H5.05.02.09 
Quy trình tổ chức kiểm tra và thi cuối kì 
của Khoa Ngoại ngữ 

26/12/2015  KNN 
 

 7 H5.05.02.04 Biên bản họp khoa  Danh mục  KNN H4.04.01.08 
 

8 H5.05.02.07 
Hình ảnh email, tin nhắn, thông báo công 
bố điểm GHP cho NH 

Danh mục KNN 
  

 9 H5.05.02.24 Đơn xin xem lại hoặc phúc khảo bài thi Danh mục  KNN   
 10 H5.05.03.03 Sổ theo dõi khiếu nại, phúc khảo Danh mục  KNN   
 11 H5.05.02.25 Biên bản chấm phúc khảo bài thi Danh mục  KNN   

TIÊU 
CHUẨN 
6 

        
  

Tiêu chí 6.1       

 
1 H6.06.01.01 

Chiến lược phát triển đội ngũ và tổ chức bộ 
máy trường ĐHĐL 

Số 811/KH-ĐHĐL ngày 31/12/2014 ĐHĐL 
  

 
2 H6.06.01.02 

Quyết định Phê duyệt chiến lược phát triển 
ĐHĐL đến năm 2020, tầm nhìn 2030 

Số 431/QĐ-ĐHĐL ngày 14/5/2014 ĐHĐL 
  

 
3 H6.06.01.03 

Kế hoạch hành động triển khai chiến lược 
phát triển nhân sự Trường ĐHĐL 

Số 11/QĐ-ĐHĐL ngày 5/11/2014 ĐHĐL 
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 
4 H6.06.01.04 

Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán 
bộ, viên chức của Trường ĐHĐL giai đoạn 
2016-2018 

Số 279/KH-ĐHĐL ngày 30/12/2015 ĐHĐL 
  

 
5 H6.06.01.05 

Hướng dẫn về việc triển khai công tác quy 
hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị 
trực thuộc Trường nhiệm kỳ 2019-2024 

Số 1195/HD- ĐHĐL ngày 3/10/2019 ĐHĐL 
  

 
6 H6.06.01.06 

Kế hoạch công tác năm học năm 2015-
2019 

Danh mục KNN 
  

 7 H6.06.01.07 Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học  Ngày 9/1/2020; Ngày 14/12/2020 KNN   
 

8 H6.06.01.08 Đề án vị trí việc làm 
Ngày 10/4/2015; Số 282/QĐ-ĐHĐL 
ngày 4/5/2021; Ngày 19/11/2020 

ĐHĐL 
KNN   

 9 H6.06.01.09 Kế hoạch tuyển dụng 2015-2020 Danh mục ĐHĐL   
 

10 H6.06.01.10 

Quyết định v/v Ban hành quy định tuyển 
dụng, chuyển ngạch, hợp đồng làm việc 
đối với cán bộ, viên chức của trường 
ĐHĐL 

Số 859/QĐ - ĐHĐL ngày 10/10/2014 ĐHĐL 

  
 11 H6.06.01.11 Thông báo tuyển dụng Danh mục ĐHĐL   
 12 H6.06.01.12 HĐLĐ - VC mới tuyển dụng và sau tập sự Danh mục ĐHĐL   
 

13 H6.06.01.13 
Đường link cho Thông báo tuyển dụng 
2017 -2020 

Danh mục ĐHĐL 
  

 
14 H6.06.01.14 

Hợp đồng và thanh lý hợp đồng mời giảng 
2015-2020 

Danh mục ĐHĐL 
  

 15 H6.06.01.15 Kế hoạch dự giờ của các GV trẻ 2015-2020 Danh mục KNN   
 16 H6.06.01.16 Báo cáo dự giờ của các GV trẻ 2015-2020 Danh mục KNN   
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 

17 H6.06.01.17 

Quyết định về việc Ban hành quy chế bổ 
nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ 
chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn 
nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý của 
Trường ĐHĐL 

Số 770/QĐ-ĐHĐL ngày 8/11/2018 ĐHĐL 

  
 

18 H6.06.01.18 
Quyết định v/v bổ nhiệm viên chức 2015-
2020 

Danh mục ĐHĐL 
  

 19 H6.06.01.19 Bộ luật lao động năm 2019 Số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 QH   
 20 H6.06.01.20 Bộ luật lao động Số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 QH   
 

21 H6.06.01.21 
Quyết định chấm dứt HĐ làm việc và 
thuyên chuyển đối với viên chức 2015-
2020 

Danh mục ĐHĐL 
  

Tiêu chí 6.2      
 

 
1 H6.06.02.01 

Thông tư Quy định về việc xác định chỉ tiêu 
tuyển sinh 

Danh mục BGDĐT 
  

 
2 H6.06.02.02 

Thông tư Quy định chế độ làm việc đối với 
giảng viên 

Số 47/2014/TT-BGDDT ngày 
31/12/2014 

BGDĐT 
  

 
3 H6.06.02.03 

Quyết định ban hành QĐ chế độ làm việc 
của GV trường ĐHĐL 

Số 486/QĐ-DHDL ngày 12/7/2021  ĐHĐL 
  

 4 H6.06.02.04 Quy chế chi tiêu nội bộ Danh mục ĐHĐL   
 5 H6.06.02.05 Bảng phân công giảng dạy 2015-2020 Danh mục KNN   
 6 H6.06.01.06 Kế hoạch công tác năm học 2015-2019 Danh mục KNN   
 

7 H6.06.01.07 
Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm 2019-
2021 

Ngày 9/1/2020; Ngày 14/12/2020 KNN 
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 
8 H6.06.02.06 

Biên bản họp tổng kết bình xét thi đua 
2015-2020  

Danh mục KNN 
  

 
9 H6.06.02.07 

Danh sách đề nghị xếp loại thi đua 2015-
2020 

Ngày 6/7/2016; Ngày 29/6/2017 KNN 
  

 
10 H6.06.01.08 Đề án vị trí việc làm 

Ngày 10/4/2015; Số 282/QĐ-ĐHĐL 
ngày 4/5/2021; Ngày 19/11/2020 

ĐHĐL 
KNN   

 11 H6.06.02.08 Bảng kê chi tiết giờ giảng 2015-2020 Danh mục ĐHĐL   
 12 H6.06.02.09 Thống kê NCKH năm 2015-2020 Danh mục KNN   
 13 H6.06.02.10 Bảng thống kê giờ phục vụ cộng đồng Ngày 30/6/2021 KNN  
 

14 H6.06.02.11 
Kế hoạch Bồi dưỡng tiếng Anh 
ĐANN2020  

Danh mục ĐHĐL 
  

 
15 H6.06.02.12 

Phân công công việc cho đề án NN năm 
2015 – 2019 

Danh mục KNN 
  

 
16 H6.06.02.13 

Email mời họp hội đồng thi đua khen 
thưởng năm 2016-2020 

Danh mục ĐHĐL 
  

 
17 H6.06.02.14 

Biên bản họp Hội đồng thi đua cấp trường 
2015-2020 

Danh mục ĐHĐL 
  

 

18 H6.06.02.15 
Quyết định v/v đánh giá, xếp loại chất 
lượng và công nhận thi đua của viên chức 
Trường ĐHĐL 2015-2020 

Danh mục ĐHĐL 

  

Tiêu chí 6.3      
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 

1 H6.06.01.10 

Quyết định v/v Ban hành quy định tuyển 
dụng, chuyển ngạch, hợp đồng làm việc 
đối với cán bộ, viên chức của trường 
ĐHĐL 

Số 859/QĐ- ĐHĐL ngày 10/10/2014 ĐHĐL 

  
 

2 H6.06.03.01 
Trang thông tin điện tử của Trường công 
khai các yêu cầu về tuyển dụng, bổ nhiệm, 
điều chuyển 

https://dlu.edu.vn/category/tin-
tuc/phong-to-chuc-hanh-
chinh/tuyen-dung-phong-to-chuc-
hanh-
chinh/?_ga=2.122153163.17889983
98.1631246739-
417872831.1626074712 

ĐHĐL 

  
 

3 H6.06.03.02 
Biên bản họp khoa thống nhất các tiêu chí 
tuyển dụng 

Ngày 16/9/2013; Ngày 14/9/2017 KNN 
  

 
4 H6.06.01.13 

Đường link cho Thông báo tuyển dụng 
2017-2020 

Danh mục ĐHĐL 
  

 
5 H6.06.03.03 

Quyết định về việc thành lập Hội đồng 
tuyển dụng trường ĐHĐL 2015-2020 

Danh mục ĐHĐL 
  

 
6 H6.06.03.04 

Quyết định công nhận tuyển dụng 2017-
2020 

Số 672/QĐ-ĐHĐL ngày 26/10/2017 ĐHĐL 
  

 7 H6.06.01.12 HĐLĐ - VC mới tuyển dụng và sau tập sự Danh mục ĐHĐL   
 8 H6.06.03.05 Hồ sơ tập sự của viên chức mới tuyển dụng Danh mục KNN   
 

9 H6.06.01.15 
Kế hoạch dự giờ của các GV trẻ mới tuyển 
dụng 2015-2020 

Danh mục KNN 
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 
10 H6.06.01.16 

Báo cáo dự giờ của các GV trẻ mới tuyển 
dụng 2015-2020 

Danh mục KNN 
  

 

11 H6.06.01.17 

Quyết định về việc Ban hành quy chế bổ 
nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ 
chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn 
nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý của 
Trường ĐHĐL 

Số 770/QĐ-ĐHĐL ngày 8/11/2018 ĐHĐL 

  
 

12 H6.06.03.06 
Quyết định về việc Ban hành quy chế bổ 
nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm 
viên chức quản lý Trường ĐHĐL 

Số 314/ĐHĐL-TCCB ngày 
21/5/2013 

ĐHĐL 

  
 

13 H6.06.01.18 
Quyết định v/v bổ nhiệm viên chức 2015-
2020 

Danh mục ĐHĐL 
  

 
14 H6.06.03.07 

Quyết định v/v bổ nhiệm chức danh PGS 
và GVC 

Danh mục ĐHĐL 
  

Tiêu chí 6.4            
 

1 H6.06.02.02 
Thông tư Quy định chế độ làm việc đối với 
giảng viên 

Số 47/2014/TT-BGDDT ngày 
31/12/2014 

BGDĐT 
  

 
2 H6.06.02.03 

Quyết định ban hành QĐ chế độ làm việc 
của GV trường ĐHĐL 

Số 486/QĐ-DHDL ngày 12/7/2021  ĐHĐL 
  

 
3 H6.06.01.08 Đề án vị trí việc làm 

Ngày 10/4/2015; Số 282/QĐ-ĐHĐL 
ngày 4/5/2021; Ngày 19/11/2020 

ĐHĐL 
KNN   

 
4 H6.06.04.01 

Thông báo/Kế hoạch/Quy trình thực hiện 
dự giờ năm 2017-2020 

Danh mục ĐHĐL 
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 5 H6.06.04.02 Kế hoạch dự giờ năm 2016-2020 Danh mục KNN   
 6 H6.06.04.03 Phiếu đánh giá dự giờ 2016-2020 Danh mục KNN   
 7 H6.06.04.04 Báo cáo dự giờ 2017-2020 Danh mục KNN   
 8 H6.06.04.05 Biên bản họp SV nòng cốt cấp khoa Danh mục KNN   
 

9 H6.06.04.06 
Thông báo/Kế hoạch Khảo sát ý kiến người 
học về chất lượng giảng dạy của GV 2015-
2020 

Danh mục ĐHĐL 
  

 
10 H6.06.04.07 

Kết quả khảo sát SV về chất lượng giảng 
dạy giai đoạn 2015-2020 

Danh mục ĐHĐL 
  

 
11 H6.06.04.08 

Quyết định Về việc ban hành Quy định 
đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức 
Trường ĐHĐL 

Số 56/QĐ-ĐHĐL-TCCB ngày 
3/2/2012 

ĐHĐL 
  

 
12 H6.06.04.09 

Thông báo về việc Tổng kết năm học và 
bình xét danh hiệu thi đua khen thưởng 
năm học 2015-2020 

Danh mục ĐHĐL 
  

 13 H6.06.04.10 Thông báo vv VC sắp hết hạn HĐ làm việc Danh mục ĐHĐL   
 14 H6.06.04.11 Phiếu đánh giá thi đua của cá nhân Danh mục  KNN   
 

15 H6.06.02.06 
Biên bản họp tổng kết bình xét thi đua 
2015-2020  

Danh mục KNN 
  

 
16 H6.06.02.07 

Danh sách đề nghị xếp loại thi đua 2015-
2020 

Danh mục KNN 
  

 
17 H6.06.04.12 

Biên bản họp và đề nghị ký tiếp hợp đồng 
của Khoa năm 2015-2020 

Danh mục KNN 
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 
18 H6.06.02.12 

Email mời họp hội đồng thi đua khen 
thưởng năm 2016-2020 

Danh mục ĐHĐL 
  

 
19 H6.06.02.13 

Biên bản họp Hội đồng thi đua cấp trường 
2015-2020 

Danh mục ĐHĐL 
  

 

20 H6.06.02.14 
Quyết định v/v đánh giá, xếp loại chất 
lượng và công nhận thi đua của viên chức 
Trường ĐHĐL 2015-2020 

Danh mục ĐHĐL 

  
 21 H6.06.02.04 Quy chế chi tiêu nội bộ Danh mục ĐHĐL   
Tiêu chí 6.5            
 

1 H6.06.01.03 
Kế hoạch hành động triển khai chiến lược 
phát triển nhân sự Trường ĐHĐL 

Số 11/QĐ-ĐHĐL ngày 5/11/2014 ĐHĐL 
  

 
2 H6.06.01.01 

Chiến lược phát triển đội ngũ và tổ chức bộ 
máy trường ĐHĐL 

Số 811/KH-ĐHĐL ngày 31/12/2014 ĐHĐL 
  

 

3 H6.06.01.04 
Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán 
bộ, viên chức của Trường ĐHĐL giai đoạn 
2016-2018 

Số 279/KH-ĐHĐL ngày 30/12/2015 ĐHĐL 

  
 4 H6.06.01.06 Kế hoạch công tác năm học 2015-2019 Danh mục KNN   
 

5 H6.06.01.07 
Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm 2019-
2021 

Ngày 9/1/2020; Ngày 14/12/2020 KNN 
  

 6 H6.06.05.01 Quyết định vv cử cán bộ đi học Danh mục  ĐHĐL H1.01.03.05 
 

7 H6.06.05.02 
Quyết định vv tiếp nhận cán bộ đi học tập 
ở nước ngoài 

Danh mục ĐHĐL 
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 
8 H6.06.05.03 

Email thông báo về các học bổng Ths/TS 
của Khoa  

Danh mục KNN 
  

 9 H6.06.02.04 Quy chế chi tiêu nội bộ Danh mục ĐHĐL   
 

10 H6.06.05.04 Kế hoạch Tập huấn/ Bồi dưỡng 2015-2020 Danh mục 

ĐHĐL; 
Công ty 
Sao Mai; 
KNN,    

 
11 H6.06.05.05 

Chứng nhận/chứng chỉ hoàn thành khóa tập 
huấn 

Danh mục 
Danh 
mục   

 12 H6.06.05.06 Phiếu dự giờ GV tập sự Danh mục KNN   
 13 H6.06.01.15 Kế hoạch dự giờ của các GV trẻ 2015-2020 Danh mục KNN   
 14 H6.06.01.16 Báo cáo dự giờ của các GV trẻ 2015-2020 Danh mục      KNN   
 

15 H6.06.02.14 
Quyết định v/v đánh giá, xếp loại chất 
lượng và công nhận thi đua của viên chức 
Trường ĐHĐL 2015-2020 

Danh mục ĐHĐL 

  
 Tiêu chí 6.6           
 

1 H6.06.01.08 Đề án vị trí việc làm 
Ngày 10/4/2015; Số 282/QĐ-ĐHĐL 
ngày 4/5/2021; Ngày 19/11/2020 

ĐHĐL 
KNN   

 
2 H6.06.02.02 

Thông tư Quy định chế độ làm việc đối với 
giảng viên 

Số 47/2014/TT-BGDDT ngày 
31/12/2014 

BGDĐT 
  

 
3 H6.06.02.03 

Quyết định ban hành QĐ chế độ làm việc 
của GV trường ĐHĐL 

Số 486/QĐ-DHDL ngày 12/7/2021  ĐHĐL 
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 
4 H6.06.06.01 

Thông báo về việc đăng ký danh hiệu thi 
đua, khen thưởng năm học từ 2017-2020 

Danh mục ĐHĐL 
  

 5 H6.06.06.02 Danh sách đăng ký thi đua hàng năm 16-20 Danh mục KNN   
 6 H6.06.02.05 Bảng phân công giảng dạy 2015-2020 Danh mục KNN   
 7 H6.06.02.08 Bảng kê chi tiết giờ giảng 2015-2020 Danh mục ĐHĐL   
 8 H6.06.02.09 Thống kê NCKH năm 2015-2020 Danh mục KNN   
 

9 H6.06.02.06 
Biên bản họp tổng kết bình xét thi đua 
2015-2020  

Danh mục KNN 
  

 10 H6.06.04.02 Kế hoạch dự giờ năm 2016-2020 Danh mục KNN   
 11 H6.06.04.03 Phiếu đánh giá dự giờ 2016-2020 Danh mục KNN   
 12 H6.06.04.04 Báo cáo dự giờ 2017-2020 Danh mục KNN   
 

13 H6.06.04.06 
Thông báo/Kế hoạch Khảo sát ý kiến người 
học về chất lượng giảng dạy của GV 2017-
2020 

Danh mục ĐHĐL 
  

 
14 H6.06.04.07 

Kết quả khảo sát SV về chất lượng giảng 
dạy giai đoạn 2015-2020 

Danh mục ĐHĐL 
  

 15 H6.06.04.05 Biên bản họp SV nòng cốt cấp khoa Danh mục KNN   
 

16 H6.06.02.07 
Danh sách đề nghị xếp loại thi đua 2015-
2020 

Danh mục KNN 
  

 

17 H6.06.02.14 
Quyết định v/v đánh giá, xếp loại chất 
lượng và công nhận thi đua của viên chức 
Trường ĐHĐL 2015-2020 

Danh mục ĐHĐL 
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 
18 H6.06.02.13 

Biên bản họp Hội đồng thi đua cấp trường 
2015-2020 

Danh mục ĐHĐL 
  

 19 H6.06.02.04 Quy chế chi tiêu nội bộ Danh mục ĐHĐL   
 

20 H6.06.06.03 
Ban hành QĐ nâng bậc lương trước thời 
hạn 

Số 01/QĐ-ĐHĐL ngày 2/1/2018 ĐHĐL 
  

 
21 H6.06.06.04 Thông báo v/v nâng lương 

Số 537TB/ĐHĐL ngày 15/6/2016; Số 
854/TB-ĐHĐL ngày 1/11/2018 

ĐHĐL 
  

 
22 H6.06.06.05 

Thông báo kết quả nâng bậc lương năm 
2018  

Số 1062/TB-ĐHĐL ngày 20/12/2018  ĐHĐL 
  

 23 H6.06.06.06 Giấy khen giai đoạn 2015-2020 Danh mục ĐHĐL   
 

24 H6.06.06.07 

Kế hoạch v/v Tổ chức lễ công bố Quyết 
định đạt chuẩn chức danh PGS năm 2017 
và bổ nhiệm chức danh PGS Trường 
ĐHĐL 

Số 304/KH-ĐHĐL ngày 23/4/2018 ĐHĐL 

  
 

25 H6.06.06.08 
Danh sách GV Khoa NN được thưởng cho 
các công bố khoa học giai đoạn 2018-2021 

 Danh mục ĐHĐL 
  

 
26 H6.06.06.09 

Kế hoạch/thông báo nghỉ dưỡng hè, khám 
sức khỏe, hỗ trợ khó khăn 

Danh mục ĐHĐL 
 

Tiêu chí 6.7            
 1 H6.06.02.04 Quy chế chi tiêu nội bộ Danh mục ĐHĐL   
 2 H6.06.01.06 Kế hoạch công tác năm học 2015-2019 Danh mục KNN   
 

3 H6.06.01.07 
Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm 2019-
2021 

Ngày 9/1/2020; Ngày 14/12/2020 KNN 
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 

4 H6.06.07.01 
Thông báo về việc đăng ký thực hiện đề tài 
NCKH các cấp 2015-2020 

Danh mục 

SKHCN-
QLKH; 
ĐHĐL; 
BGDĐT  

 
5 H6.06.07.02 

Biên bản góp ý cho đề tài NCKH cấp 
trường (2015-2020) 

Danh mục KNN 
  

 
6 H6.06.07.03 

Thông báo kiểm tra tiến độ NCKH cấp 
trường năm 2020 

Số 595/TB-ĐHĐL ngày 21/5/2020 ĐHĐL 
  

 
7 H6.06.07.04 

Biên bản nghiệm thu đề tài NCKH cấp 
trường  

Danh mục KNN 
  

 8 H6.06.07.05 Kế hoạch seminar cấp khoa 2015-2020 Danh mục KNN   
 

9 H6.06.07.06 
Biên bản họp góp ý cho các bài tham luận 
seminar 2015-2020 

Danh mục KNN 
  

 10 H6.06.02.09 Thống kê NCKH năm 2015-2020 Danh mục      KNN   
TIÊU 

CHUẨN 
7 

  

Tiêu chí 7.1       

 
1 H7.07.01.01 

Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ CB, 
viên chức của Trường ĐHĐL giai đoạn 
2016-2018 

Số 279/KH-ĐHĐL ngày 30/12/2016 ĐHĐL   

 
2 H7.07.01.02 

Kế hoạch hành động, triển khai chiến lược 
phát triển nhân sự trường ĐHĐL 

Số 11/QĐ-ĐHĐL ngày 05/11/2014 ĐHĐL   

 3 H7.07.01.03 Đề án vị trí việc làm của Khoa Ký ngày 19/11/2020 KNN   
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 4 H7.07.01.04 Đề án vị trí việc làm của Trường Số 460/TTr-ĐHĐL ngày 10/04/2015 ĐHĐL   

 

5 H7.07.01.05 

Quyết định v/v Ban hành quy định tuyển 
dụng, chuyển ngạch, hợp đồng làm việc 
đối với cán bộ, viên chức của trường 
ĐHĐL 

Số 859/QĐ-ĐHĐL ngày 10/10/2014 ĐHĐL   

 
6 H7.07.01.06 

Danh sách CB các bộ phận hỗ trợ năm 
2015-2020 

 Danh mục P.TCHC   

 

7 H7.07.01.07 
Quy định Công tác GV chủ nhiệm – Cố vấn 
học tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ 
tại trường ĐHĐL  

Số 509/QĐ-ĐHĐL ngày 23/07/2021 ĐHĐL   

 
8 H7.07.01.08 

Quyết định về việc cử giảng viên kiêm 
nhiệm công tác GVCN từ 2015-2020 

Danh mục ĐHĐL   

 
9 H7.07.01.09 

Kết quả khảo sát SV về chất lượng phục vụ 
của bộ phận hành chính sự nghiệp năm 
2015-2020 

Danh mục ĐHĐL   

 10 H7.07.01.10 Biên bản họp SV nòng cốt 2015-2020 Danh mục KNN   

 Tiêu chí 7.2           
 1 H7.07.02.01 Biên bản họp khoa  Ký ngày 16/11/2020 KNN H4.04.01.08 
 

2 H7.07.01.05 

Quyết định về việc ban hành quy định 
tuyển dụng, chuyển ngạch, hợp đồng làm 
việc đối với CB, viên chức của trường 
ĐHĐL 

Số 859/QĐ-ĐHĐL ngày 10/10/2014 ĐHĐL 

  
 

3 H7.07.02.02 Đường link thông báo tuyển dụng 
 https://dlu.edu.vn/category/tin-
tuc/phong-to-chuc-hanh-
chinh/tuyen-dung-phong-to-chuc-

Website 
Trườ
ng   
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

hanh-
chinh/?_ga=2.122153163.17889983
98.1631246739-
417872831.1626074712 

ĐHĐ
L 

 4 H7.07.01.04 Đề án vị trí việc làm của Trường Số 460/TTr-ĐHĐL ngày 10/04/2015 ĐHĐL   
 

5 H7.07.02.03 
Quyết định về việc công nhận danh sách 
ứng viên được tuyển dụng năm 2015-2020 

Danh mục ĐHĐL  
  

 
6 H7.07.02.04 Hợp đồng lao động 

 Số 076/HĐLĐ-ĐHĐL; Số 
66/KNN/ĐHĐL/TCHC 

KNN 
  

 7 H7.07.02.05 Ngạch nhân viên áp dụng tại trường ĐHĐL Ký ngày 18/08/2021 P.TCHC   
 8 H7.07.02.06 Quyết định xét chuyển ngạch  Số 82/QĐ-ĐHĐL ĐHĐL   
Tiêu chí 7.3       
 1 H7.07.01.03 Đề án vị trí việc làm của Khoa  Ký ngày 19/11/2020 KNN   
 

2 H7.07.03.01 
Quyết định về việc ban hành quy định đánh 
giá, xếp loại CB viên chức trường ĐHĐL 

Số 56/QĐ-ĐHĐL ngày 03/02/2012 ĐHĐL 
  

 3 H7.07.03.02 Biên bản họp hội đồng thi đua của trường Danh mục ĐHĐL   
 4 H7.07.03.03 Quyết định xếp loại thi đua năm 2015-2020 Danh mục ĐHĐL   
 5 H7.07.01.10 Biên bản họp SV nòng cốt 2015-2020 Danh mục KNN   
 

6 H7.07.01.09 
Kết quả khảo sát SV về chất lượng phục vụ 
của bộ phận hành chính sự nghiệp năm 
2015-2020 

Danh mục ĐHĐL 
  

Tiêu chí 7.4            
 

1 H7.07.04.01 
Quyết định về việc ban hành sứ mạng tầm 
nhìn trường ĐHĐL tới năm 2020 

Số 431/QĐ-ĐHĐL ngày 14/05/2014 ĐHĐL 
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 
2 H7.07.01.02 

Kế hoạch hành động triển khai chiến lược 
phát triển nhân sự Trường ĐHĐL  

Số 11/QĐ-ĐHĐL ngày 05/11/2014 ĐHĐL 
  

 3 H7.07.04.02 Kế hoạch công tác năm học 2015-2020   Danh mục KNN   
 

4 H7.07.04.03 
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 
2016-2018 và 2021-2025 

Danh mục ĐHĐL 
  

 5 H7.07.04.04 Quy chế chi tiêu nội bộ-điều 18 Danh mục  ĐHĐL   
 

6 H7.07.04.05 
Kế hoạch tổ chức hội thảo tập huấn về rà 
soát, cải tiến CTĐT theo CDIO, đánh giá 
CTĐT 

Số 997/KH-ĐHĐL ngày 11/12/2018 ĐHĐL 
H1.01.03.06 

 
7 H7.07.04.06 

Kế hoạch v/v tập huấn và sử dụng Cổng 
thông tin điện tử Trường ĐHĐL 

Số 151/KH-ĐHĐL ngày 04/09/2015 ĐHĐL 
  

 
8 H7.07.04.07 Kế hoạch tập huấn công tác truyền thông Số 1408/KH-ĐHĐL ngày 29/11/2019 ĐHĐL 

  
 9 H7.07.04.08 Quyết định cử chuyên viên đi học Cao học Danh mục ĐHĐL   
 

10 H7.07.04.09 
Quyết định cử đi công tác, tham gia các đợt 
tập huấn, hội thảo của chuyên viên phòng 
ban 

Danh mục ĐHĐL 
  

 
11 H7.07.04.10 

Quyết định cử CN-NV tham gia các lớp 
nghiệp vụ, chuyên môn, chính trị + Danh 
sách 

Danh mục ĐHĐL 
  

 
12 H7.07.04.11 

Các quyết định cử đi học của Khoa Giáo 
dục quốc phòng và an ninh 

Số 70/QĐ-ĐHĐL ngày 05/04/2018; 
Số 703/QĐ-ĐHĐL ngày 13/11/2017 

ĐHĐL 
  

 
13 H7.07.04.12 

Chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên 
khoa 

Số 68-705-QĐ/TCT ngày 
09/11/2020 ; 24-210-QĐ/TCT ngày 
28/05/2021 

Tỉnh ủy 
LĐ 
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 
14 H7.07.04.13 

Kế hoạch tập huấn phòng INNO SmartLab 
ĐHĐL 1/2018 

 Ngày 30/01/2017 
Công ty 

Sao 
Mai   

 
15 H7.07.04.14 Kế hoạch tập huấn Smartlab   Số 05/CV-SAOMAI ngày 21/5/2020  

Công ty 
Sao 
Mai   

 
16 H7.07.04.15 

Phiếu khảo sát CB-GV-CV về môi trường 
làm việc năm 2017  

 Số 763/KH-ĐHĐL ngày 10/10/2017 ĐHĐL 
  

 
17 H7.07.04.16 

Kết quả khảo sát CB-GV-CV về môi 
trường làm việc năm 2017  

  Số 990/BC-ĐHĐL ngày 29/12/2017 ĐHĐL 
  

Tiêu chí 7.5            
 1 H7.07.01.04 Đề án vị trí việc làm của Trường Số 460/TTr-ĐHĐL ngày 10/04/2015 ĐHĐL   
 2 H7.07.01.03 Đề án vị trí việc làm của Khoa Ký ngày 19/11/2020 KNN   
 

3 H7.07.03.01 
Quyết định về việc ban hành quy định đánh 
giá, xếp loại cán bộ, viên chức trường 
ĐHĐL 

Số 56/QĐ-ĐHĐL-TCCB ngày 
03/2/2012 

ĐHĐL 
  

 4 H7.07.05.01 Phiếu đánh giá CBCC Ngày 5/7/2016 KNN   
 

5 H7.07.05.02 
Thông báo về tiêu chí, trình tự thủ tục xếp 
loại viên chức và người lao động của 
trường ĐHĐL  

Số 831/TB-ĐHĐL ngày 13/07/2020 ĐHĐL 
  

 
6 H7.07.05.03 

Biên bản họp tổng kết bình xét thi đua 
2015-2020 

 Danh mục KNN 
  

 
7 H7.07.03.03 

Kết quả/Quyết định xếp loại thi đua hàng 
năm 

Danh mục ĐHĐL 
  

 
8 H7.07.05.04 

Các email thông báo góp ý cho các quy chế, 
quy định của Trường 

 Danh mục KNN 
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

TIÊU 
CHUẨN 
8 

         
  

Tiêu chí 8.1 
      

 1 H8.08.01.01 Chiến lược phát triển Nhà trường Số 431/QĐ-ĐHĐL ngày 14/5/2014 ĐHĐL  

 
2 H8.08.01.02 Các chính sách, thông tin tuyển sinh, đề án 

tuyển sinh  Danh mục 
ĐHĐL 

 

 3 H8.08.01.03 Quy chế tuyển sinh các năm của Bộ GDĐT Danh mục ĐHĐL  

 

4 H8.08.01.04 
Website tuyển sinh của Trường 
 

https://tuyensinh.dlu.edu.vn/? 
ga=2.190239394.887252224. 
1630245550-
849343219.1626601804 

ĐHĐL 

 

 

5 H8.08.01.05 
Website đăng tải thông tin tuyển sinh của 
Khoa 

http://nn.dlu.edu.vn/vi/tuyen-sinh-
1986/thong-tin-tuyen-sinh-khoa-
ngoai-ngu-truong-dhdl-nam-2019-
2020 

ĐHĐL 

 

 6 H8.08.01.06 Các kế hoạch tư vấn tuyển sinh Danh mục ĐHĐL  

 
7 H8.08.01.07 

Các biên bản họp tổng kết về công tác 
tuyển sinh  

Danh mục ĐHĐL 
 

 
8 H8.08.01.08 

Các thông báo "Kết quả khảo sát SV về 
công tác tuyển sinh, nhập học" 

Danh mục ĐHĐL 
 

 9 H8.08.01.09 Các thông báo điểm chuẩn trúng tuyển Danh mục ĐHĐL  

 
10 H8.08.01.10 

Hội thảo cấp khoa có doanh nghiệp tham 
gia (Nhật trình hợp tác quốc tế) 

https://dlu.edu.vn/nhat-trinh-hop-tac-
quoc-te-nam-2016/; 
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

https://dlu.edu.vn/nhat-trinh-hop-tac-
quoc-te-nam-2017/;  

Tiêu chí 8.2       
 1 H8.08.01.09 Các thông báo điểm chuẩn trúng tuyển Danh mục ĐHĐL  

 
2 H8.08.01.02 

Các chính sách, thông tin tuyển sinh, đề án 
tuyển sinh  Danh mục 

ĐHĐL 
 

 
3 H8.08.01.07 

Các biên bản họp tổng kết về công tác 
tuyển sinh  

Danh mục ĐHĐL 
 

 
4 H8.08.02.01 

Các QĐ thành lập Hội đồng tuyển sinh và 
nhập học  Danh mục ĐHĐL 

 

 
5 H8.08.01.08 

Các thông báo Kết quả khảo sát SV về công 
tác tuyển sinh, nhập học  Danh mục ĐHĐL 

 

Tiêu chí 8.3       
 

1 H8.08.03.01 
Quy chế tổ chức hoạt động của trường 
ĐHĐL 

số 422/QĐ-ĐHĐL ngày 17/10/2014 
số 815/ QĐ-ĐHĐL ngày 20/10/2020 

ĐHĐL   

 
2 H8.08.03.02 

Quyết định ban hành quy định về đổi mới 
phương pháp giảng dạy và học tín chỉ theo 
chuẩn đầu ra CDIO 

số 311/QĐ-ĐHĐL ngày 25/4/2016 ĐHĐL  

 
3 H8.08.03.03 

Thông báo về rà soát, xây dựng CTĐT theo 
CĐR CDIO  

số 656/TB-ĐHĐL ngày 5/6/2020 ĐHĐL  

 
4 H8.08.03.04  

Kế hoạch giảng dạy trong Chương trình 
đào tạo theo học chế tín chỉ K40, K43 và 
K45 

 Danh mục 
 KNN  

 5 H8.08.03.05  Kế hoạch đào tạo các năm từ 2016-2020 Danh mục ĐHĐL  

 6 H8.08.03.06 Kế hoạch giảng dạy các năm Danh mục ĐHĐL  
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 7 H8.08.03.07 Kế hoạch tổ chức HK III các năm  Danh mục ĐHĐL  

 
8 H8.08.03.08 

Đề cương chi tiết học phần K40, K43 & 
K45 

 Danh mục KNN  

 
9 H8.08.03.09 

Group chat Zalo/facebook nhóm lớp/Khoa, 
email lớp chủ nhiệm 

Danh mục KNN  

 10 H8.08.03.10 Bảng điểm quá trình của GV giảng dạy  Danh mục KNN  

 11 H8.08.03.11 Phần mềm PSC  Danh mục ĐHĐL  

 12 H8.08.03.12 Cảnh báo học vụ số 1167/TB-ĐHĐL ngày 27/9/2019 ĐHĐL  

 
13 H8.08.03.13 Tài khoản online cá nhân của SV  

www.online.dlu.edu.vn  
danh mục hình ảnh 

ĐHĐL  

 
14 H8.08.03.14 

Các kế hoạch gặp mặt SV đầu năm học/Kế 
hoạch nhập học các năm 

Danh mục ĐHĐL  

 15 H8.08.03.15 Biên bản họp lớp (đầu kỳ, giữa kỳ, cuối kỳ) Danh mục KNN  

 
16 H8.08.03.16 

Các thông báo đăng ký học phần và điều 
chỉnh học phần HK1, HK2 các năm 

Danh mục ĐHĐL  

 17 H8.08.03.17 Biên bản họp khoa  Danh mục KNN  

 
18 

H8.08.03.18 

QĐ ban hành quy định về khoá luận tốt 
nghiệp 

số 22/QĐ-ĐHĐL ngày 12/0/2016 ĐHĐL  

 
19 

Thông báo hướng dẫn SV làm chuyên đề 
tốt nghiệp 

số 707/BGDĐT-GDĐH ngày 
26/2/2021 

BGDĐT  

 
20 

H8.08.03.19 
  

Kế hoạch thực tập Khoa NN các năm và  
Danh sách các cơ sở thực tập 

Danh mục KNN  

 
21 H8.08.03.20 

Thông báo/Kế hoạch đánh giá rèn luyện SV  
HKI và HKII các năm  

Danh mục ĐHĐL  
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 
22 H8.08.03.21 

Các kế hoạch hội nghị SV nòng các cấp 
(Trường/Khoa) các năm  

Danh mục ĐHĐL  

 
23 H8.08.03.22 

Các kế hoạch/lịch tổ chức tuần sinh hoạt 
công dân HKI và HKII các năm 

Danh mục ĐHĐL  

 
24 H8.08.03.23 

Các báo cáo tổng kết trong Hội nghị CNVC 
các năm 

Danh mục ĐHĐL  

 
25 H8.08.03.24 Lịch các buổi tiếp công dân hàng tháng 

https://dlu.edu.vn/category/tin-
tuc/phong-thanh-tra/thong-bao-
phong-thanh-tra/ 

ĐHĐL  

 

26 H8.08.03.25 
  

Các quyết định công tác GVCN/CVHT 
(Quyết định về việc cử CB kiêm nhiệm 
công tác trợ lý công tác SV, GV chủ 
nhiệm) các năm 

Danh mục 
  

ĐHĐL  

  Sổ tay GV chủ nhiệm – cố vấn học tập ĐHĐL  

 
27 H8.08.03.26 

Các biên bản họp SV nòng cốt cấp Khoa 
các năm 

Danh mục KNN  

Tiêu chí 8.4       
 

1 H8.08.03.14 
Các kế hoạch gặp mặt SV đầu năm học/Kế 
hoạch nhập học các năm 

Danh mục 
ĐHĐL   

 2 H8.08.03.13 Tài khoản online cá nhân của SV  http://online.dlu.edu.vn 

ĐHĐL   

 
3 H8.08.04.01 

Chương trình gặp mặt tân sinh viên các 
năm  

Danh mục 
KNN   

 
4 H8.08.03.15 

Các biên bản họp lớp đầu kỳ/giữa kỳ/cuối 
kỳ 

Danh mục 
KNN   
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 
5 H8.08.03.09 

Group chat Zalo/facebook nhóm lớp/Khoa, 
email lớp chủ nhiệm 

Danh mục 
KNN   

 
6 H8.08.04.02 

Các kế hoạch/hình ảnh hoạt động ngoại 
khoá của Khoa  

Danh mục 
KNN   

 
7 H8.08.04.03 

Các hoạt động giao lưu sinh viên với các tổ 
chức, trường ĐH  

Danh mục 
ĐHĐL   

 
8 H8.08.04.04 

Các kế hoạch hoạt động tình nguyện của 
Đoàn Thanh Niên/Trường các năm  

Danh mục 
ĐHĐL   

 
9 H8.08.04.05 

Các kế hoạch hoạt động ngoại khoá khác 
của Đoàn TN & Hội SV Trường 

Danh mục 
KNN   

 10 H8.08.04.06 Kế hoạch hội thao SV hằng năm Danh mục ĐHĐL   

 
11 

H8.08.04.07 
  

Báo cáo tổng kết công tác Đoàn/Hội và 
phong trào SV trường ĐHĐL năm học 
2016-2017  

số 17/ĐHĐL/BC-ĐTN ngày 
26/5/2017; số 11/ BC-HSV ngày 
1/6/2017 

ĐHĐL   

 
12 H8.08.04.08 

Kế hoạch phát động thi đua phong trào “SV 
nói không với ma tuý” trong học đường 

Danh mục 
ĐHĐL   

 
13 H8.08.04.09 

Các quy định/hướng dẫn/chính sách/Quyết 
định miễn giảm học phí, hỗ trợ học tập 
hằng năm 

Danh mục 
ĐHĐL   

 14 H8.08.04.10 Quyết định khen thưởng SV hằng năm  Danh mục ĐHĐL   

 
15 H8.08.04.11 

Các thông báo học bổng của các Quỹ, tổ 
chức tài trợ  

Danh mục 
ĐHĐL   

 
16 H8.08.03.22 

Kế hoạch/lịch tổ chức tuần sinh hoạt công 
dân các năm 

Danh mục 
ĐHĐL   
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 

17 H8.08.04.12 
Các kế hoạch thực hiện công tác y tế 
Trường học và bảo hiểm y tế hằng năm & 
Danh sách tham gia BHYT 

Danh mục 

ĐHĐL   

 

18 H8.08.04.13 
Thông báo v/v cử sinh viên tham gia ngày 
hội trường ĐHĐL tư vấn tuyển sinh và giới 
thiệu việc làm 

số 130/TB-ĐHĐL ngày 03/3/2017 

ĐHĐL   

 
19 H8.08.03.19 

Kế hoạch thực tập/Danh sách cơ sở đào tạo, 
doanh nghiệp hỗ trợ SV thực tập, làm việc 

Danh mục 
KNN   

 
20 H8.08.01.05 

Các thông báo tuyển dụng đăng trên 
Website Khoa 

www.nn.dlu.edu.vn 

KNN   

 
21 H8.08.01.04 

Các thông báo tuyển dụng đăng trên 
Website Trường 

www.dlu.edu.vn 

ĐHĐL   

 
22 

H8.08.04.14 
  

Các kết quả khảo sát việc làm của SV sau  
khi ra trường các năm  

Danh mục 
ĐHĐL   

 
23 

Bảng tổng kết khảo sát ĐV sử dụng lao 
động 2017 

số 988/TB-ĐHĐL ngày 29/12/2017 
ĐHĐL   

 

24 H8.08.04.15 
Tổng kết khảo sát ý kiến các bên liên quan 
(GV, nhà sử dung LD, SV) trong quá trình 
xây dựng CDIO 

Danh mục 

ĐHĐL   

 
25 H8.08.04.16 

Quyết định/Thống kê NCKH SV toàn 
trường hằng năm 

Danh mục 
ĐHĐL   

 

26 H8.08.04.17 
Quyết định/hợp đồng/văn bản tiếp nhận, hỗ 
trợ SV là người nước ngoài đến học tập và 
sinh hoạt tại Trường 

số 552/QĐ-ĐHĐL ngày 23/8/2018 

ĐHĐL   
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 

27 H8.08.03.25 

Các quyết định công tác GVCN/CVHT 
(Quyết định về việc cử CB kiêm nhiệm 
công tác trợ lý công tác SV, GV chủ 
nhiệm) hằng năm 

Danh mục 

ĐHĐL   

 
28 H8.08.04.18 QĐ bí thư chi đoàn Khoa 

số 209-QĐ/TĐTN-XDĐ ngày 
31/12/2019 

ĐHĐL   

 
29 H8.08.04.19 

QĐ ban hành QC công tác QLSV nội, 
ngoại trú trường ĐHĐL 

số 369/QĐ- ĐHĐL ngày 27/5/2020 
ĐHĐL   

 
30 

H8.08.04.20 
  

Hình ảnh “Hội sách” và Cuộc thi "trích dẫn 
sách hay", "Đại sứ văn hoá đọc" 

www.thuvien.dlu.edu.vn 

Thư Viện   

Tiêu chí 8.5       

  

H8.08.05.01 

Thông tin CSVC khu nội trú SV Danh mục ĐHĐL   

  Thông tin/hình ảnh CSVC thư viện số 799/QĐ-ĐHĐL ngày 16/10/2018 ĐHĐL   

 1 Danh sách các trạm phát wifi miễn phí Danh mục ĐHĐL   

 
 

QĐ/Thông tin/hình ảnh CSVC khu nhà đa 
năng, sân thể thao mini 

số 870/QĐ-ĐHĐL ngày 30/10/2020 
ĐHĐL   

  Báo cáo thực trạng cơ sở vật chất số 799/QĐ-ĐHĐL ngày 16/10/2018 ĐHĐL   

  Các hợp đồng nhà ăn KNT, căn tin Danh mục ĐHĐL   

 
 

Danh mục các thiết bị đầu tư bổ sung 2013-
2018 

Danh mục 
ĐHĐL   

  Danh mục các công nghệ thiết bị giảng dạy Danh mục ĐHĐL  

 
 

Hình ảnh phòng Lab (phòng học đa phương 
tiện) 

Danh mục 
ĐHĐL   

 
2 

H8.08.04.12 
  

Danh sách SV tham gia bảo hiểm y tế giai 
đoạn 2016-2020 

Danh mục 
ĐHĐL   
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 

 

BHYT; Quy định về thành lập và hoạt động 
của bộ phận y tế Trường (Nằm trong Quyết 
định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị 
trong trường) 

số 465/QĐ-ĐHĐL ngày 22/5/2014 

ĐHĐL   

 
3 H8.08.05.02 

Sổ tay SV; Văn hoá học đường & quy tắc 
ứng xử 

Danh mục 
ĐHĐL   

 4 H8.08.05.03 Các kế hoạch tập huấn PCCC Danh mục ĐHĐL   

 
5 H8.08.03.21 

Kế hoạch tổ chức Hội nghị SV nòng cốt các 
cấp hằng năm 

Danh mục 
ĐHĐL   

 6 H8.08.03.25 Quyết định giáo viên chủ nhiệm hàng năm Danh mục ĐHĐL   

 
7 H8.08.04.02 

Kế hoạch thành lập các hoạt động ngoại 
khoá Khoa Ngoại Ngữ 

Danh mục 
KNN   

 
8 H8.08.04.03 

Hình ảnh + kế hoạch giao lưu của SV Khoa 
Ngoại Ngữ 

Danh mục 
KNN   

 9 H8.08.04.06 Hội thao SV hằng năm Danh mục ĐHĐL   

 
10 H8.08.04.04 

Các kế hoạch hoạt động tình nguyện của 
Đoàn Thanh Niên/Trường các năm 

Danh mục 
ĐHĐL   

 
11 H8.08.04.05 

Link các câu lạc bộ SV của Trường hoạt 
động ngoại khoá 

Danh mục 
ĐTN   

 
12 H8.08.04.09 

Các Quy định/hướng dẫn/thông báo chế độ 
chính sách miễn giảm, hỗ trợ cho SV 

Danh mục 
ĐHĐL   

TIÊU 
CHUẨN 
9 
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

Tiêu chí 9.1   
 1 

 
 
H9.09.01.01 
      

Báo cáo thực trạng về CSVC-TTB Số 799/CV-ĐHĐL ngày 16/10/2018 ĐHĐL  

 

2 

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ 
sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư 
phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2019 – 
2020 

Ngày 24/07/2020 ĐHĐL   

 
3 H9.09.01.02 Các sự kiện ngoại khóa SV KNN http://nn.dlu.edu.vn/vi/tin-tuc-b5094 

Website 
KNN 

  

 
4 H9.09.01.03 Kế hoạch tập huấn sử dụng Smartclass+ Số 05/CV-SM ngày 21/05/2020 

CTCP 
Sao Mai   

 
5 H9.09.01.04 

Báo cáo thực tập và hình ảnh trong các báo 
cáo thực tập các khóa từ 2015-2020 

Danh mục KNN  

 6 H9.09.01.05 Biên bản HNSVNC KNN 2016-2020 Danh mục KNN  

 7 H9.09.01.06 Các kết quả khảo sát SV về BPHCSN Danh mục ĐHĐL  

 8 H9.09.01.07 
Các kết quả khảo sát ý kiến NH về hoạt 
động giảng dạy 

Danh mục ĐHĐL  

 9 H9.09.01.08 
Danh mục kết quả khảo sát ý kiến sinh viên 
cuối khóa về CTĐT 

Danh mục ĐHĐL  

Tiêu chí 9.2       
 1 H9.09.02.01 

Tổng số lượng các loại sách của thư 
viện.pdf;  

Danh sách 
TTTT-
TV   

 
2 H9.09.02.02 

Danh mục tài liệu thư viện Bổ sung năm 
2016-20 

Danh mục 
TTTT-
TV   
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 3 H9.09.02.03 
Tổng số lượng sách trên thư viện số 
DSpace.xlsx 

Danh mục 
TTTT-
TV   

 4 H9.09.02.04 
Tổng số lượng luận văn, luận án, khoá luận 
trên thư viện số DSpace.xlsx 

Danh mục 
TTTT-
TV 

 

 5 H9.09.02.05 Danh mục sách tại khoa NN Danh mục KNN   

 
6 H9.09.02.06 Danh mục sách Khoa NN tại thư viện Danh mục 

TTTT-
TV  

 
7 H9.09.02.07 Danh mục sách TV gửi Khoa NN chọn mua Danh mục 

TTTT-
TV 

 

 8 H9.09.02.08 Danh mục CSDL TV bổ sung 2016-2020 Danh mục 
TTTT-
TV 

 

 
9 H9.09.02.09 

Danh mục giáo trình, TLTK KNN 2016-
2020 

Danh mục KNN   

 10 H9.09.02.10 Danh sách bạn đọc Cán bộ Danh sách 
TTTT-
TV   

 Tiêu chí 9.3           

 1 H9.09.03.01 Danh mục tài sản KNN 2019-2020 Danh mục P.CSVC   
 2 H9.09.03.02 Sổ theo dõi Lab A8.3-4 Bản cứng  KNN   
 

3 H9.09.03.03 
Hình ảnh thông tin liên lạc hỗ trợ KT trên 
bàn GV 

Hình ảnh ĐHĐL   

 4 H9.09.03.04 
Danh mục kết quả khảo sát ý kiến GV-CV 
về môi trường làm việc tại ĐHĐL 

Danh mục ĐHĐL 
  
 

Tiêu chí 9.4            

 1 H9.09.04.01 Quyết định thành lập Phòng CSVC số 173/QĐ-ĐHĐL ngày 03/03/2014 ĐHĐL   
 

2 H9.09.04.02 
Quyết định sát nhập Phòng Quản trị vào 
Phòng CSVC 

số 476/QĐ-ĐHĐL ngày 01/08/2017 ĐHĐL   
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 3 H9.09.04.03 Quyết định thành lập trung tâm CNTT số 122/QĐ-ĐHĐL ngày 01/03/2017 ĐHĐL   

 
4 H9.09.04.04 

Chiến lược phát triển trường ĐHĐL giai 
đoạn 2021-2025 

số 431/QĐ-ĐHĐL ngày 14/05/2014 ĐHĐL   

 
5 H9.09.04.05 

Bảng thống kê các hệ thống thông tin ứng 
dụng CNTT trong Trường 

Danh mục ĐHĐL   

 
6 H9.09.04.06 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm 
quản lý của công ty PSC 

  ĐHĐL   

 
7 H9.09.04.07 

Kế hoạch tập huấn và sử dụng Cổng thông 
tin điện tử ĐHĐL 

số 151/KH-ĐHĐL ngày 04/09/2015 ĐHĐL   

 8 H9.09.04.08 Hướng dẫn SV sử dụng Cổng thông tin SV   ĐHĐL   
 

9 H9.09.04.09 
Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị 
hàng năm/giai đoạn 2016 – 2021 của 
Phòng CSVC 

số 507/BC-ĐHĐL ngày 20/10/2014 
số 799/CV-ĐHĐL ngày 16/10/2018 

ĐHĐL   

 10 H9.09.04.10 Bảng thống kê thiết bị CNTT của Khoa Danh mục ĐHĐL   
 

11 H9.09.04.11 
Danh sách các khu nhà được lắp hệ thống 
Wifi miễn phí 

 Danh sách ĐHĐL   

 12 H9.09.04.12 Hợp đồng lắp hệ thống wifi số T1706037/HĐ ngày 17/07/2017 ĐHĐL   
 

13 H9.09.04.13 
Các văn bản liên quan đến bảo trì, sửa 
chữa, nâng cấp mạng LAN 

số XL01/2016/HĐ/DLU-INFES ĐHĐL   

 14 H9.09.04.14 
Danh mục các phòng học trang bị máy 
chiếu 

 Danh mục ĐHĐL   

 
15 H9.09.04.15 Hệ thống học trực tuyến LMS  https://lms.dlu.edu.vn/ 

Website 
ĐHĐL 

  

 
16 H9.09.04.16 Hệ thống cảnh báo học vụ  http://online.dlu.edu.vn/Home 

Website 
ĐHĐL 
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 
17 H9.09.04.17 Hệ thống quản lý dữ liệu NCKH  

https://dlu.edu.vn/danh-muc-va-
phan-bo-kinh-phi-de-tai-nckh 

Website 
ĐHĐL 

  

 
18 H9.09.04.18 

Ứng dụng phần mềm Google-Classroom 
trong việc học tập trực tuyến 

https://dlu.edu.vn/ 
Website 
ĐHĐL 

  

 
19      H9.09.04.19 

Giấy đề nghị sửa chữa thiết bị; phiếu sửa 
chữa các thiết bị máy chiếu, loa, micro, 
phòng máy thực hành… 

Danh mục ĐHĐL  

 
20      H9.09.04.20 

Kế hoạch đầu tư sửa chữa, bảo dưỡng hệ 
thống CNTT (như internet, wifi, máy tính, 
máy chiếu…) 

Danh mục ĐHĐL   

 
21      H9.09.04.21 

Kế hoạch tổ chức hội nghị SV nòng cốt 
(hoặc biên bản); KH khảo sát Sv cuối khóa 
về CTĐT; Nghị quyết CVCNVC 

Danh mục ĐHĐL   

 

22 H9.09.04.22 Kế hoạch đầu tư/mua sắm CSVC hàng năm Danh mục ĐHĐL   

 23 H9.09.04.23 Tài khoản dlu của CBGV http://online.dlu.edu.vn/Login ĐHĐL   

 24 H9.09.04.24 Kế hoạch tập huấn Gsuit 2019-2020 Số 265/KH-ĐHĐL ngày 12/03/2020 ĐHĐL   
 

25 H9.09.04.25 Thông báo tập huấn LMS 2021 Số 7455/KH-ĐHĐL ngày 03/08/2021 ĐHĐL   

Tiêu chí 9.5            

 
1 H9.09.05.01  

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 
ĐHĐL 

Số 815/QĐ-HĐT ngày 20/10/2020 ĐHĐL   
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 
2 H9.09.01.01 

Báo cáo thực trạng về cơ sở vật chất, thiết 
bị đào tạo 

Số 799/CV-ĐHĐL ngày 16/10/2018 ĐHĐL   

 3 H9.09.05.02 
Thực trạng về cơ sở vật chất và thiết bị đào 
tạo 

   P.CSVC   

 
4 H9.09.05.03 Hình ảnh các tòa nhà + công trình VS Hình ảnh  P.CSVC   

 
5 H9.09.05.04 

Hình ảnh cầu thang người KT-Thực tập 
QTKD-bể nước PCCC 

Hình ảnh  P.CSVC   

 6 H9.09.05.05 Danh sách SV tham gia BHYT, BHXH Danh sách P.CSVC   
 7 H9.09.05.06 Danh sách các trang thiết bị tại phòng y tế Danh sách P.CSVC   
 

8 H9.09.05.07 Biểu mẫu y tế PCTSV 
https://dlu.edu.vn/bieu-mau-phong-
ctctsv 

    

 
9 H9.09.05.08 

Báo cáo tóm tắt các hoạt động của Ban 
chấp hành Đoàn TNCS và Hội SV trường 
ĐHĐL các năm..;  

Số 11/BC/HSV ngày 01/06/2017 
BCH 
Đoàn 
trường 

  

 
10 H9.09.05.09 

Danh mục các văn bản liên quan đến hỗ trợ 
cho SV khuyết tật, SV dân tộc thiểu số, … 

Danh mục ĐHĐL   

 
11 H9.09.05.10 

Báo cáo Công tác Đoàn và Phong trào SV, 
thanh thiếu nhi của Đoàn trường Đại học 
Đà Lạt các năm 

Danh mục 
BCH 
Đoàn 
trường 

  

 
12 H9.09.05.11 

Quy định SV nội ngoại trú, Thông báo ra 
vào cổng trường 

Số 450/TB-ĐHĐL ngày 11/05/2021 . ĐHĐL .   

 13 H9.09.05.12 Kế hoạch tập huấn phòng cháy chữa cháy  Danh mục  P.CSVC   

 14 H9.09.05.13 Kế hoạch khám bệnh CB năm 2019, 2020 Danh mục P.TC-HC   
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 15 H9.09.05.14 Danh sách chính sách hỗ trợ Danh sách P.TC-HC   
 16 H9.09.05.15 Danh sách các đơn vị nhận nước sát khuẩn Danh sách P.TC-HC   

 
17 H9.09.05.16 

Kế hoạch khảo sát, phiếu khảo sát SV cuối 
khóa; phiếu khảo sát về môi trường làm 
việc 

Danh mục ĐHĐL   

 18 H9.09.05.17 Hình ảnh dlu (A7, A8) Hình ảnh KNN   
 19 H9.09.05.18 Kế hoạch giám sát VHHD 2015 Ngày 02/04/2015 KNN   
 20 H9.09.05.19 Danh sách SV trồng cây, vệ sinh Danh sách KNN   
 

21 H9.09.05.20 
Kế hoạch thực tập, kịch bản, phương án 
chữa cháy  

Danh mục ĐHĐL   

 22 H9.09.01.08 
Danh mục kết quả khảo sát ý kiến sinh viên 
cuối khóa về CTĐT 

Danh mục ĐHĐL  

 
23 H9.09.05.21 Thông báo chống dịch 2020-2021 

Số 1442/TB-ĐHĐL ngày 
03/12/2020; Số 94/TB-ĐHĐL ngày 
28/01/2021 

ĐHĐL 
  
  

TIÊU 
CHUẨN 
10 

  

Tiêu chí 10.1 
      

 

1 H10.10.01.01 

Quyết định số 311/QQĐ-ĐHĐL ngày 25 
tháng 4 năm 2016, QĐ năm 2016 về việc 
ban hành qui định về công tác đảm bảo chất 
lượng giáo dục- trường ĐH Đà Lạt 

311/QQĐ-ĐHĐL ngày 25 tháng 4 
năm 2016 

ĐHĐL H3.03.01.02 
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 
2 H10.10.01.02 

Phê duyệt chiến lược phát triển trường 
ĐHĐL đến năm 2020  

Số 431/QĐ-ĐHĐL ngày 14/5/2014 ĐHĐL   

 

3 H10.10.01.03 

Bản tổng kết khảo sát đơn vị sử dụng lao 
động 2017, số 988-TB-ĐHĐL; Kế hoạch 
khảo sát đơn vị sử dụng lao động số 
325/KH-ĐHĐL  

988-TB-ĐHĐL, ngày 29 tháng 12 
năm 2017; 325/KH-ĐHĐL, 7/5/201 

ĐHĐL H4.04.01.14 

 
4 H10.10.01.04 

Kết quả khảo sát ý kiến sinh viên cuối khóa 
2018, số 1106/TB-ĐHĐL 

Số 1106/TB-ĐHĐL, ngày 27/12/2018 ĐHĐL   

 5 H10.10.01.05 Kế hoạch tổ chức hoạt động khảo sát 2015  12/5/2015  ĐHĐL   

 

6 H10.10.01.06 

Tổng kết kết quả khảo sát người sử dụng 
lao động về chất lượng sinh viên tốt nghiệp 
trường ĐHĐL, đánh giá chuẩn đầu ra, 
chương trình đào tạo đại học theo chuẩn 
đầu ra CDIO, năm 2015 

2015 ĐHĐL   

 

7 H10.10.01.07 
Thông báo năm 2020 về việc rà soát, xây 
dựng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu 
ra CDIO số 656/TB-ĐHĐL 

656/TB-ĐHĐL, 2020, ngày 5 tháng 6 
năm 2020 

ĐHĐL H1.01.03.18 

 

8 H10.10.01.08 
Kế hoạch triển khai rà soát, điều chỉnh 
chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra 
CDIO số 997/KH-ĐHĐL năm 2018 

997/KH-ĐHĐL ngày 11 tháng 12 
năm năm 2018 

ĐHĐL H1.01.03.06 

 9 H10.10.01.09 kết quả khảo sát CDIO  2015, 2018, 2020  ĐHĐL   
 

10 H10.10.01.10 
Biên bản họp khoa về việc đánh giá chương 
trình đào tạo theo CDIO 2015, 2018, 2020  

2015, 2018, 2020 KNN   

 
11 H10.10.01.11 

biên bản nghiệm thu cấp trường về CTĐT 
theo CDIO   

2015, 2020  ĐHĐL   
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

Tiêu chí 10.2            
 

1 H10.10.02.01 
Thông báo số 233/2015/TB-ĐHĐL về đổi 
mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo 

233/2015/TB-ĐHĐL ngày 23 tháng 
11 năm 2015 

ĐHĐL   

 
2 H10.10.02.02 

thông báo triển khai xây dựng CTĐT theo 
CDIO 2015  

79/TB-ĐHĐL ngày 25 tháng 4 năm 
2015 

ĐHĐL   

 

3 H10.10.02.03 
Thông báo triển khai xây dựng CTĐT theo 
chuẩn đầu ra CDIO số 79/TB-ĐHĐL 

79/TB-DDHDDL ngày 25/4/2015 ĐHĐL   

 
4 H10.10.02.04 

Kế hoạch, thông báo rà soát CTĐT năm 
2017, năm 2020 

2017, 2020  ĐHĐL   

 5 H10.10.02.05 Tài liệu tập huấn CDIO 2015 (K40)  2015 ĐHĐL   
 

6 H10.10.02.06 Kế hoạch rà soát CTĐT năm 2020  Số 166/KKH-ĐHĐL, ngày 24/2/2020 ĐHĐL   

 

7 H10.10.02.07 
Thông báo về việc rà soát, xây dựng 
chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra 
CDIO số 656/TB-ĐHĐL ngày 5/6/2020 

656/TB-ĐHĐL ngày 5/6/2020 ĐHĐL H1.01.03.18 

 

8 H10.10.02.08 
Kết quả khảo sát SV năm cuối, cựu SV, 
chuyên gia, nhà tuyển dụng về CĐR của 
chương trình đào tạo 

2020 ĐHĐL   

Tiêu chí 10.3            
 

1 H10.10.03.01 
Thông báo, kế hoạch liên quan giảng dạy 
hằng năm  

2015-2020 ĐHĐL   
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 
2 H10.10.03.02 

Kế hoạch giảng dạy hằng năm được ký 
duyệt 

2015-2020 KNN   

 3 H10.10.03.03 Bản phân công giảng dạy từng học kỳ 2015-2020 KNN   
 

4 H10.10.03.04 
Biên bản họp của các nhóm rà soát điều 
chỉnh nội dung GD, PP đánh giá 

2015-2020 KNN   

 

5 H10.10.03.05 
Kết quả khảo sát ý kiến NH về hoạt động 
giảng dạy của GV năm 2017, 2018, 2019, 
2020 

2017-2020 ĐHĐL   

 
6 H10.10.03.06 

Kế hoạch/ kết quả của Trường về kiểm tra 
hoạt động giảng dạy 

2015-2020 ĐHĐL   

 
7 H10.10.03.07 

Kế hoạch dự giờ hằng năm của Trường, 
Khoa 

2015-2020 ĐHĐL   

 8 H10.10.03.08 Báo cáo kết quả dự giờ 2015-2020 ĐHĐL   
 9 H10.10.03.09 Phiếu báo cáo dự giờ 2015-2020 ĐHĐL   
 

10 H10.10.03.10 
Kế hoạch công tác năm học của 
P.KT&ĐBCL từ 2015-2021 

2015-2021 ĐHĐL   

 
11 H10.10.03.11 

Kế hoạch khảo sát CLGD các năm 2015-
2020 

2015-2020 ĐHĐL   

 
12 H10.10.03.12 

Kế hoạch thanh tra của phòng QLCL thông 
báo cho toàn trường trong từng học kỳ các 
năm học 

2015-2020 ĐHĐL   

 13 H10.10.03.13 Biên bản tập sự   KNN   

 
14 H10.10.03.14 

Biên bản họp nhóm giảng viên V/v. rà soát 
giáo trình và đề cương chi tiết đầu học kỳ  

2015-2020 KNN   
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 15 H10.10.03.15 Biên bản họp khoa đầu học kỳ  2015-2020 KNN H4.04.01.08 

 16 H10.10.03.16 Đề cương chi tiết các học phần 2015-2020 KNN H2.02.02.01 

 
17 H10.10.03.17 

Các bài kiểm tra số 1 và số 2 đánh giá quá 
trình của từng môn học (chiếm 30%), lưu 
tại khoa 

2015-2020 KNN   

 
18 H10.10.03.18 

Các hoạt động dạy và học của GV và SV 
thông qua điểm quá trình, chiếm 20% 

2015-2020 KNN   

 
19 H10.10.03.19 

Báo cáo thực tập của SV, nhận xét kết quả 
thưc tập của cơ sở thực tập 

2015-2020 KNN   

 20 H10.10.03.20 Kế hoạch và Hội thảo khoa NN 2015-2021 2015-2020 KNN   

 21 H10.10.03.21 Biên bản họp lớp của GVCN-CVHT  2015-2020 KNN   

 22 H10.10.03.22 Biên bản họp lớp chủ nhiệm 2015-2020 KNN   

 
23 H10.10.03.23 

Biên bản họp các cuộc gặp mặt SV toàn 
khoa hằng năm 

2015-2020 KNN   

 

24 H10.10.03.24 
Tổng kết kết quả khảo sát ý kiến các bên 
liên quan trong quá trình xây dựng CDIO 

2015 KNN   

 
25 H10.10.03.25 

Báo cáo khảo sát chất lượng giảng dạy của 
GV 

2015-2020 ĐHĐL   

 26 H10.10.03.26 Kết quả khảo sát đơn vị sử dụng lao động 2015-2020 ĐHĐL   

 27 H10.10.03.27 Kết quả khảo sát SV cuối khóa 2015-2020 ĐHĐL   
Tiêu chí 10.4     
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 
1 H10.10.03.20 

Kế hoạch hội thảo được duyệt hằng năm 
của khoa 

2015-2020 KNN   

 
2 H10.10.03.20 

Danh sách báo cáo trong các hội thảo 
chuyên môn khoa từ năm 2015 đến năm 
2020 

2015-2020 KNN   

 
3 H10.10.04.01 

Kế hoạch V/v tổ chức hội nghị đổi mới 
quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo 2015 

Số 255/KH-ĐHĐL ngày 14 tháng 12 
năm 2015 

ĐHĐL   

 
4 H10.10.04.02 

TB233- Hội nghị đổi mới quản lý, nâng cao 
chất lượng đào tạo 

Số 233/2015/tb-ĐHĐL ngày 23 tháng 
11 năm 2015 

ĐHĐL   

 
5 H10.10.04.03 

Thống kê NCKH từng học kỳ các năm học 
từ 2016-2021 

2015-2020 KNN   

 

6 H10.10.04.04 
Thống kê thành quả nghiên cứu khoa học 
năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

2015-2020 KNN   

 

7 H10.10.03.20 
Kế hoạch hội thảo quốc tế liên kết với tổ 
chức Bolt được duyệt năm 2016, 2017, 
2018 của khoa Ngoại ngữ 

Danh mục KNN   

 
8      H10.10.03.20 

Kế hoạch hội thảo được duyệt hằng năm 
của khoa 

  KNN   

 

9 H10.10.03.15 
Biên bản họp khoa đầu học kỳ về rà soát 
đổi mới giáo trình, biên soạn sách và giáo 
trình 

2015-2020 KNN   

 
10 H10.10.04.05 sách và giáo trình từng học kỳ của khoa  2015-2020 KNN   
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 
11 H10.10.03.20 

Kế hoạch hội thảo được duyệt hằng năm 
của khoa 

2015-2020 KNN   

 

12 H10.10.04.06 
Kế hoạch tổ chức hội nghị NCKH sinh viên 
cấp trường hằng năm từ 2015 đến 2020. 

2015-2020 

P.QLKH
-HTQT 

 

  

 13 H10.10.04.07 Danh sách khóa luận hằng năm 2015-2020 KNN   
 

14 H10.10.04.08 Bài báo của nhóm sinh viên  2020  

P.QLKH
-HTQT 

 

  

 

15 H10.10.04.09 
Chương trình Đào tạo K45 kèm biên bản 
Nghiệm thu ngày 3 tháng12 năm 2020 giữa 
Khoa và Trường  

2020 ĐHĐL H1.01.01.02 

Tiêu chí 10.5            
 

1 H10.10.05.01 
Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các 
thành viên Ban Giám hiệu Trường Đại học 
Đà Lạt 

815/QĐ-HĐT, 20/10/2020 ĐHĐL   

 
2 H10.10.05.02 

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của trường ĐHĐL 

816/QĐ/HĐT, 20/10/2020 ĐHĐL   

 3 H10.10.05.03 Biên bản họp giao ban từ 2015 đến 2020 2015-2020 ĐHĐL   

 4 H10.10.05.04 Biên bản hội nghị 2015-2020 ĐHĐL   

 5 H10.10.05.05 Biên bản tiếp công dân 2015-2020 ĐHĐL   

 6 H10.10.05.06 Kế hoạch hoạt động của các đơn vị 2015-2020 ĐHĐL   
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 
7 H10.10.05.07 Minh chứng mua các CSDL 2016-2020 

TTTT-
TV 

  

 8 H10.10.05.08 Minh chứng mua tài liệu 2016-2020 ĐHĐL   

 
9 H10.10.05.09 

Kết quả khảo sát ý kiến bạn đọc năm 2017, 
2018, 2019, 2020 

2017-2020 
TTTT-
TV 

  

 
10 H10.10.05.10 Lịch phục vụ mùa thi    

TTTT-
TV 

  

 
11 H10.10.05.11 Minh chứng Liên hiệp 2015-2020 

TTTT-
TV 

  

 
12 H10.10.05.12 Dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm Tài liệu điện tử 2015-2020 

TTTT-
TV 

  

 13 H10.10.05.13 Nhật ký sử dụng thiết bị 2015-2020 P.CSVC   

 14 H10.10.05.14 Biên bản kiểm kê 2015-2020 P.CSVC   

 15 H10.10.05.15 Kế hoạch mua sắm thiết bị từng năm 2015-2020 P.CSVC   

 16 H10.10.05.16 Nâng cấp thiết bị phòng thí nghiệm 2015-2020 P.CSVC   

 
17 H10.10.05.17 

Kết quả “Khảo sát GV/chuyên viên về môi 
trường làm việc” 

2015-2020 ĐHĐL   

 
18 H10.10.05.18 

“Khảo sát HV/SV về bộ phận hành chính 
sự nghiệp” 

2015-2020 ĐHĐL   

 19 H10.10.05.19 Đề án công nghệ thông tin 2015-2020 P.CSVC   
 20 H10.10.05.20 Kế hoạch mua/nâng cấp phần mềm 2015-2020 P.CSVC   
 

21 H10.10.05.21 
Kế hoạch mua sắm thiết bị công nghệ thông 
tin 

2015-2020 P.CSVC   
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 
22 H10.10.05.22 

Biên bản hội nghị công chức, viên chức và 
người lao động 

2015-2020 ĐHĐL   

 
23 H10.10.05.23 

Kế hoạch, kết luận hội thảo nâng cao chất 
lượng đào tạo 

2015-2020 ĐHĐL   

 24 H10.10.05.24 Biên bản tổng kết năm học 2015-2020 ĐHĐL   
 25 H10.10.05.25 phương hướng năm học 2015-2020 ĐHĐL   
 26 H10.10.05.26 Kết quả các khảo sát liên quan 2015-2020 ĐHĐL   
 27 H10.10.05.27 Nội quy phòng Lab Ký ngày 15/2/2012 KNN   
 

28 H10.10.05.28 
Kết quả khảo sát ý kiến của giảng 
viên/chuyên viên về môi trường làm việc 
tại trường ĐHĐL, số 990/BC-ĐHĐL 

990/BC-ĐHĐL Ngày 3/12/2020  ĐHĐL   

 

29 H10.10.05.29 
Danh mục các dự án đầu tư cơ sở vật chất, 
trang bị được đầu tư bổ sung 2013-2018 

2013-2018 P.CSVC   

Tiêu chí 10.6            
 1 H10.10.06.01 Quyết định thành lập phòng QLCL 870QĐ-ĐHĐL, 16/12/2019 ĐHĐL   
 

2 H10.10.06.02 
Kế hoạch, Phiếu khảo sát giảng viên, sinh 
viên, cựu sinh viên, đơn vị sử dụng lao 
động 

Danh mục      

 3 H10.10.06.03 Dữ liệu khảo sát 2015-2020 P.QLCL   

 4 H10.10.06.04 Kết quả, thông báo kết quả khảo sát 2015-2020 P.QLCL   

 
5 H10.10.06.05 

Quy chế đảm bảo chất lượng - phần khảo 
sát 

2015-2020 P.QLCL   
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 
6 H10.10.06.06 

Quy chế đảm bảo chất lượng của Trường 
Đại học Đà Lạt 

2015-2020 P.QLCL   

 7 H10.10.06.07 Kế hoạch, quy trình khảo sát 2015-2020 P.QLCL   
 

8 H10.10.06.08 
Nội dung đề xuất các biện pháp khắc phục 
trong kết quả khảo sát 

2015-2020 P.QLCL   

 9 H10.10.06.09 Báo cáo và văn bản lưu trữ các năm 2015-2020 P.QLCL   
 

10 H10.10.06.10 
Kế hoạch tổ chức hội thảo, hội nghị; Biên 
bản hội nghị, hội thảo 

2015-2020 P.QLCL   

 11 H10.10.06.11 Biên bản hội nghị 2015-2020 P.QLCL   
 12 H10.10.06.12 Kế hoạch/Thông báo tiếp công dân  2015-2020 P.QLCL   
 

13 H10.10.06.13 
Báo cáo thực tập của NH có nhận xét và 
góp ý của cơ quan thực tập 

2015-2020 KNN   

 14 H10.10.03.27 Khảo sát sinh viên cuối khóa Danh mục ĐHĐL   
 15 H10.10.06.14 Hình ảnh các buổi gặp mặt tân SV Danh mục KNN   
 16 H10.10.06.15 Hội nghị SV nòng cốt Danh mục KNN   
 

17 H10.10.06.16 
Biên bản họp Phòng, Khoa/Bộ môn, 
Trường 

2015-2020 
KNN, 
CÁC 
PHÒNG 

 

 
18 H10.10.06.17 

Dữ liệu lưu Các khảo sát trực tuyến sử dụng 
google form, đường dẫn fanpage của 
Trường 

2015-2020 P.QLCL   

TIÊU 
CHUẨN 
11 
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

Tiêu chí 11.1       

 
1 H11.11.01.01 

Quyết định về việc ban hành chỉ số đánh 
giá thực hiện công việc – KPI 

Số 425/QĐ-ĐHĐL ngày 24/5/2016 ĐHĐL   

 
2 H11.11.01.02 Sổ tay SV từ 2016-2020 Danh mục ĐHĐL   

 
3 H11.11.01.03 

Quy định về Đào tạo Đai-hoc, Cao đẳng 
theo học chế tín chỉ 

Danh mục ĐHĐL   

 
4 H11.11.01.04 

Tỷ lệ tốt nghiệp & Thời gian TN trung bình 
K36-k40 

Danh mục 
ĐHĐL 
KNN 

  

 
5 H11.11.01.05 

Phần mềm QLĐT theo học chế tín chỉ - 
PSC UIS 

Danh muc các phân hệ phần mềm 
được cài đặt và sử dụng trên hệ thống 
thông tin 

ĐHĐL   

 

6 H11.11.01.06 

Biên bản họp khoa (về xem xét lại nội dung 
CTĐT, chất lượng giảng dạy, hoạt động 
kiểm tra đánh giá quá trình học tập của SV) 
từ 2016 đến 2020 

Danh mục Khoa NN   

 
7 H11.11.01.07 

Báo cáo tự đánh giá của ĐH Công nghiệp 
Tp HCM (IUH), ngành NNA, trang 65, 66 

2019 IUH  

 
8 H11.11.01.08 

Báo cáo tự đánh giá của ĐH Quy Nhơn 
(ĐHQN), ngành NNA, trang 133 

Tháng 9 /2020 ĐHQN  

 

9 H11.11.01.09 

Quyết định ban hành quy định chuẩn đầu ra 
Ngoại ngữ, tin học đối với SV tốt nghiệp 
trình độ đại học và cao đẳng, và các thông 
báo hướng dẫn thực hiện từ 2015-2021 

Danh mục ĐHĐL H1.01.02.04 

 
10 H11.11.01.10 

BB họp khoa (về tình hình số lượng SV tốt 
nghiệp Khóa K39 đúng hạn còn thấp) 

Ngày 27/6/2019 KNN   



314 

 

 
 

Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 
11 H11.11.01.11 

Biên bản họp khoa (về tình hình số lượng 
SV tốt nghiệp Khóa K40 đúng hạn còn 
thấp) 

Ngày 17/8/2020 KNN   

 

12 H11.11.01.12 
Công văn xác nhận thông tin tổ chức các kỳ 
thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tại Trung 
tâm NN, trường ĐHĐL  

Ngày 01/9/2021 

Trung 
Tâm 
NN-
ĐTNNL 

  

 
13 H11.11.01.13 

Tỷ lệ SV thôi học qua các năm do khoa lập 
(Khóa 36 đến Khóa 40)  

Danh mục KNN   

 
14 H11.11.01.14 DS sinh viên xin nghỉ học tạm thời Ngày 11/10/2021 

P. CT-
CTSV 

  

 
15 H11.11.01.15 Biên bản họp lớp từ 2016 đến 2020 Danh mục KNN   

 
16 H11.11.01.16 

Hội nghị/ Hội thảo nâng cao chất lượng đào 
tạo từ 2016 đến 2020 

Danh mục ĐHĐL   

 
17 H11.11.01.17 

Biên bản Hội thảo nâng cao chất lượng đào 
tạo cấp khoa 

Ngày 29/9/2018 KNN  

 
18 H11.11.01.18 

Thông báo về thủ tục dự thi năng lực Hoa 
ngữ - TOCFL 

Ngày 6/3/2019; ngày 13/03/2018, 
Ngày 5/4/2017, ngày 1/4/2016 KNN   

 

19 H11.11.01.19 Thông báo thi IELTS NGÀY 24-3-2018 

http://nn.dlu.edu.vn/vi/thong-bao-
moi-224da/thong-bao-thi-ielts-ngay-
24-3-2018 

 

KNN   

 
20 H11.11.01.20 

Thông báo Danh sách sinh viên Khoa 
Ngoại ngữ còn nợ chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 

http://nn.dlu.edu.vn/vi/hoc-vu-hoc-
phan/danh-sach-sinh-vien-khoa-

KNN   
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

ngoai-ngu-con-no-chuan-dau-ra-
ngoai-ngu 

 

21 H11.11.01.21 
Thông báo Bổ sung chứng chỉ đầu ra tiếng 
Trung và tiếng Hàn 

http://nn.dlu.edu.vn/vi/hoc-vu-hoc-
phan/bo-sung-chung-chi-dau-ra-
tieng-trung-va-tieng-han 

KNN   

 
22 H11.11.01.22 Chương trình Tutoring năm 2015-2016 Danh mục KNN   

 
23 H11.11.01.23 Chương trình Tutoring tháng 5/ 2021  Danh mục KNN   

 
24 H11.11.01.24 Seminar khoa NN có sự tham gia của SV Danh mục KNN   

Tiêu chí 11.2       

 

1 H11.11.02.01 
Quyết định ban hành quy định thời gian tối 
đa hoàn thành chương trình đào tạo của SV 
hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ  

Số 87/QĐ-ĐHĐH  ngày 18/2/2016  ĐHĐL   

 
2 H11.11.01.03 

Quy định về Đào tạo Đai-hoc, Cao đẳng 
theo học chế tín chỉ 

Danh mục ĐHĐL   

 
3 H11.11.01.01 

Quyết định về việc ban hành chỉ số đánh 
giá thực hiện công việc – KPI 

Số 425/QĐ-ĐHĐL ngày 24/5/2016 ĐHĐL   
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 

4 H11.11.02.02 CTĐT ngành NNA K36-K39 

Ban hành theo QĐ số: 
865/2007/ĐHĐL-QLĐT ngày 15 
tháng 11 năm 2007 

ĐHĐL   

 
5 H11.11.02.03 CTĐT ngành NNA K40-K41-K42 

Ban hành theo QĐ số: 719/ QĐ-
ĐHĐL ngày 09/09/2016 

ĐHĐL   

 
6 H11.11.02.04 CTĐT ngành NNA  K43-K44 

Ban hành theo QĐ số: 299/QĐ-
ĐHĐL ngày 04/06/2019 

ĐHĐL   

 
7 H11.11.02.05 CTĐT ngành NNA K45 

 Ban hành theo QĐ số: 
14/QĐ-ĐHĐL ngày 12/01/2021  ĐHĐL   

 
8 H11.11.01.04 

Tỷ lệ tốt nghiệp & Thời gian TN trung bình 
K36-k40 

Danh mục 
ĐHĐL 
KNN 

  

 
9 H11.11.02.06 Thông báo về CTĐT trên web Khoa 

http://nn.dlu.edu.vn/vi/chuong-trinh-
dao-tao-2708 

KNN   

 
10 H11.11.02.07 

 
Thông báo thực hiện chuẩn đầu ra NN trên 
web khoa 

http://nn.dlu.edu.vn/vi/thong-bao-
moi-224da/thong-bao-thuc-hien-
chuan-dau-ra-ngoai-ngu 

KNN  

 

11 H11.11.01.20 
Danh sách sinh viên Khoa Ngoại ngữ còn 
nợ chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 

http://nn.dlu.edu.vn/vi/hoc-vu-hoc-
phan/danh-sach-sinh-vien-khoa-
ngoai-ngu-con-no-chuan-dau-ra-
ngoai-ngu 

KNN   

 

12 H11.11.01.21 
Thông báo Bổ sung chứng chỉ đầu ra tiếng 
Trung và tiếng Hàn 

http://nn.dlu.edu.vn/vi/hoc-vu-hoc-
phan/bo-sung-chung-chi-dau-ra-
13tieng-trung-va-tieng-han 

KNN   
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 
13 H11.11.01.18 

Thông báo về thủ tục dự thi năng lực hoa 
ngữ - TOCFL 

ngày 6/3/2019; ngày 13/03/2018; 
ngày 5/4/2017; ngày 1/4/2016 

KNN   

 

14 H11.11.01.19 Thông báo thi IELTS NGÀY 24-3-2018 

http://nn.dlu.edu.vn/vi/thong-bao-
moi-224da/thong-bao-thi-ielts-ngay-
24-3-2018  

KNN   

 
15 H11.11.01.15 Biên bản họp lớp từ 2016-2020 Danh mục KNN   

 
16 H11.11.02.08 Kế hoạch tổ chức nhập học từ 2016-2020 Danh mục ĐHĐL  

 
17 H11.11.02.09 Gặp mặt tân SV từ 2016-2020 Danh mục KNN   

 
18 H11.11.01.22 Chương trình Tutoring năm 2015-2016 Danh mục KNN   

 
19 H11.11.01.23 Chương trình Tutoring tháng 5/2021  Danh mục KNN   

 
20 H11.11.01.24 Seminar khoa NN có sự tham gia của SV Danh mục KNN   

 
21 H11.11.02.10 Tài khoản cá nhân của SV  Online.dlu.edu.vn/home ĐHĐL   

 
22 H11.11.01.02 Sổ tay SV từ 2016-2020 Danh mục ĐHĐL  

 

23 H11.11.02.11 

Thông báo v/v Xử lý sinh viên vi phạm 
Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính 
quy theo hệ thống tín chỉ (cảnh báo kết quả 
học tập) 

Số 561/TB-ĐHĐL ngày 23/6/2016  ĐHĐL   
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 
24 H11.11.02.12 

Cảnh báo kết quả học tập học kỳ 1 năm học 
2016-2017 + 
Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ 

Danh mục ĐHĐL   

 
25 H11.11.02.13 

Cảnh báo học vụ học kỳ 2 năm học 2016-
2017 + Danh sách sinh viên bị cảnh báo 
học vụ 

Danh mục ĐHĐL   

 
26 H11.11.02.14 

Cảnh Báo Học vụ HK 1, năn học 2019-
2020 + Danh sách sinh viên bị cảnh báo 
học vụ  

Danh mục ĐHĐL   

 
27 H11.11.02.15 Kế hoạch đào tạo các năm của toàn trường Danh mục ĐHĐL   

 
28 H11.11.02.16 Kế hoạch thực tập của SV Danh mục ĐHĐL   

Tiêu chí 11.3 
      

 
1 H11.11.03.01 

Quy trình khảo sát tình hình việc làm của 
SV sau một năm tốt nghiệp 

Danh mục  ĐHĐL   

 
2 H11.11.03.02 

Phiếu khảo sát tình hình việc làm của SV 
tốt nghiệp Trường ĐHĐL 

Danh mục ĐHĐL   

 
3 H11.11.03.03 

Kế hoạch Khảo sát tình hình việc làm của 
sinh viên tốt nghiệp  

Danh mục 
ĐHĐL, 
BGDĐT 

  

 
4 H11.11.03.04 Thư mời khảo sát cựu SV trường ĐHĐL Danh mục ĐHĐL   

 
5 H11.11.03.05 

Kết quả khảo sát tình hình việc làm của 
sinh viên tốt nghiệp 

Danh mục 
ĐHĐL, 
KNN 
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 
6 H11.11.03.06 

biên bản họp nhóm + đề cương học phần 
(cải tiến PP giảng dạy theo hướng lồng 
ghép các kỹ năng mềm)  

 Danh mục KNN   

 
7 H11.11.03.07 Nhật ký + Báo cáo thực tập K 36 Lưu tại khoa KNN   

 
8 H11.11.03.08 Nhật ký + Báo cáo thực tập K 37 Lưu tại khoa KNN   

 
9 H11.11.03.09 Nhật ký + Báo cáo thực tập K 38 Lưu tại khoa KNN   

 
10 H11.11.03.10 Nhật ký + Báo cáo thực tập K 39 Lưu tại khoa KNN   

 
11 H11.11.03.11 Nhật ký + Báo cáo thực tập K 40 Lưu tại khoa KNN   

 
12 H11.11.03.12 Nhật ký + Báo cáo thực tập K 41 Lưu tại khoa KNN   

 
13 H11.11.03.13 

Nhật xét của Đơn vị sử dụng lao động về 
năng lực của SV Thực tập 

Trong Báo cáo thực tập của SV khóa 
36 đến khóa 40 

KNN   

 
14 H11.11.03.14 

Kết quả Khảo sát đơn vị sử dụng lao động 
về chất lượng SV tốt nghiệp 

Danh mục ĐHĐL H4.04.01.14 

 
15 H11.11.02.05 CTĐT K45 

 Ban hành theo QĐ số: 
14/QĐ-ĐHĐL ngày 12/01/2021  

ĐHĐL   

 

16 H11.11.03.15 
Khóa học kỹ năng mềm do Trung tâm hỗ 
trợ khởi nghiệp tổ chức  

http://nn.dlu.edu.vn/vi/thong-bao-
moi-224da/thong-tin-khoa-hoc-ky-
nang-mem-ngay-17-18-3-2018 

TT Hỗ 
trợ khởi 
nghiệp 
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 

17 H11.11.03.16 
Giao lưu với cựu Sv với chủ đề “TRỞ VỀ 
& CHIA SẺ”.  

http://nn.dlu.edu.vn/vi/tin-tuc-
b5094/giao-luu-voi-cuu-sinh-vien-
tro-ve-chia-se-3714 

KNN   

 

18 H11.11.03.17 Ngày hội việc làm 

http://nn.dlu.edu.vn/vi/thong-bao-
moi-224da/ds-sinh-vien-du-ngay-
hoi-viec-lam-ds-toan-bo-sv-khoa-39-
tot-nghiep-dot-thang-6-2019 

KNN   

 
19 H11.11.03.18 

Thông báo tuyển dụng nhân sự trên web 
Khoa 

Danh mục KNN   

Tiêu chí 11.4 
      

 
1 H11.11.04.01 

Đề cương các học phần Research methods, 
American Studies, British Studies, Khóa 
luận tốt nghiệp 

 Danh mục KNN 
  
  
  

 
2 H11.11.04.02 

Tiểu luận 50% môn Research methods, từ 
khóa 37 đến khóa 40 

Lưu tại khoa KNN   

 
3 H11.11.04.03 

Tiểu luận 50% môn American Studies, từ 
khóa 37 đến khóa 40 

Lưu tại khoa KNN   

 
4 H11.11.04.04 

Tiểu luận 50% môn British Studies, từ 
khóa 38 đến khóa 40 

Lưu tại khoa KNN   

 
5 H11.11.04.05 

Khóa luận tốt nghiệp, từ khóa 36 đến khóa 
39  

Lưu tại khoa KNN   

 
6 H11.11.04.06 

Báo cáo toàn văn đề tài NCKH của SV 
K36, K37, K38, K39, K41  

Danh mục P.QLKH   
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 
7 H11.11.04.07 

Kế hoạch phát triển công tác nghiên cứu 
khoa học trong GV và SV 2015-2020 

 Số 471/KH-ĐHĐL ngày 30/9/2014  ĐHĐL   

 
8 H11.11.04.08 

Báo cáo tổng kết hoạt động Khoa học và 
Công nghệ giai đoạn 2011-2016 và định 
hướng đến năm 2025 

Số 444/CV-ĐHĐL ngày 15/06/2017 ĐHĐL   

 
9 H11.11.04.09 

Thông báo V/v đăng ký đề tài NCKH của 
SV từ 2016 đến 2020 

Danh mục ĐHĐL   

 
10 H11.11.04.10 

Kế hoạch công tác năm học (2015-2019) 
+ Kế hoạch hành động đảm bảo Chất lượng 
năm học (2019 -2021) 

Danh mục KNN   

 
11 H11.11.04.11 

Biên bản họp hội đồng xác định đề tài 
NCKH của SV  

 Danh mục KNN   

 
12 H11.11.04.12 

Thống kê SL SV làm NCKH của Khóa 36 
đến Khóa 40 

Danh mục KNN   

 
13 H11.11.04.13 

Quyết định phân bổ kinh phí thực hiện đề 
tài NCKH sinh viên từ 2015 đến 2021 

Danh mục ĐHĐL   

 
14 H11.11.04.14 

Số lượng + Danh sách SV làm khóa luận 
tốt nghiệp + Bảng điểm 

K36, K37, K38, K39 KNN   

 
15 H11.11.04.15 

Kế hoạch tổ chức Hội nghị NCKH SV 
2016-2021 

Danh mục ĐHĐL   

 

16 H11.11.04.16 

Quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban biên 
tập kỷ yếu, các Tiểu ban Hội nghị Khoa 
học SV, Hội đồng đánh giá đề tài NCKH 
SV 2016-2021 

Danh mục ĐHĐL   
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 
17 H11.11.04.17 

Biên bản họp Hội đồng đánh giá đề tài 
NCKH Sinh Viên 2016-2020 

Danh mục ĐHĐL   

 

18 H11.11.04.18 

Quyết định về việc Khen thưởng sinh 
viên/nhóm sinh viên đạt giải thưởng "Sinh 
viên nghiên cứu khoa học" trường Đại học 
Đà Lạt 

số 350/QĐ-ĐHĐL_ngày 19/6/2019 
số 519/QĐ-ĐHĐL_ngày 30/7/2021_ 

ĐHĐL   

 
19 H11.11.04.19 

Quyết định ban hành Quy định về khóa 
luận tốt nghiêp Đại học  

Số 22/QĐ-ĐHĐL, ngày 12/1/2016 ĐHĐL   

 
20 H11.11.04.20 

Quy định về Khóa luận tốt nghiệp của 
ngành NNA do Khoa NN biên soạn  

Danh mục 
  

KNN   

 

21 H11.11.04.21 
Thông báo một số quy định về khóa luận 
tốt nghiệp đăng trên web Khoa NN 

http://nn.dlu.edu.vn/vi/thong-bao-
moi-224da/thong-bao-mot-so-quy-
dinh-ve-khoa-luan-tot-nghiep-00938 

KNN   

 
22 H11.11.04.22 

Biên bản xét duyệt Khóa luận tốt nghiệp 
của Hội đồng Khoa học – Đào tạo Khoa  từ 
khóa 36 đến khóa 40 

Danh mục KNN   

 
23 H11.11.01.24 Seminar khoa NN có sự tham gia của SV Danh mục KNN   

 
24 H11.11.04.23 

Quyết định phân bổ kinh phí thực hiện đề 
tài NCKH sinh viên khóa 40 (năm 2020) 

Số 568/QĐ-ĐHDL ngày 03/10/2019 
+ danh sách phân bổ kinh phí 
  

ĐHĐL   

Tiêu chí 11.5 
      

 
1 H11.11.05.01 Quy chế tổ chức hoạt động của trường Số 815/QD-HDT ngày 20/10/2020 ĐHĐL   
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 
2 H11.11.05.02 

Nghị quyết ban hành Quy chế thực hiện dân 
chủ trong hoạt động của Trường Đại học 
Đà Lạt. 

Số 99/NQ-ĐHĐL-HĐT ngày 
24/02/2021 

ĐHĐL   

 
3 H11.11.05.03 

Kế hoạch khảo sát sự hài lòng của SV với 
bộ phận hành chính sự nghiệp của Trường 
ĐHĐL  

Danh mục ĐHĐL   

 
4 H11.11.05.04 

Kết quả khảo sát ý kiến SV về bộ phận hành 
chính sự nghiệp Trường ĐHĐL 

TB Số 989/TB-ĐHĐL 
Kết quả KS ý kiến SV về Bộ phận 
HCSN_Khoa NN -2017-2019 

ĐHĐL, 
KNN 

  

 
5 H11.11.05.05 

Kế hoạch KS kiến ý của NH về Hoạt động 
Giảng dạy của GV từ 2016-2020 

Danh mục ĐHĐL   

 
6 H11.11.05.06 

Kết quả KS kiến ý của NH về Hoạt động 
Giảng dạy của GV từ 2016-2020 

Danh mục ĐHĐL   

 
7 H11.11.05.07 

Kế hoạch khảo sát ý kiến của GV & SV về 
NCKH  

Danh mục ĐHĐL   

 
8 H11.11.05.08 

Kết quả khảo sát ý kiến SV & GV về 
NCKH 

Danh mục 
ĐHĐL, 
KNN 

  

 
9 H11.11.05.09 

Kế hoạch khảo sát giảng viên về Hoạt động 
đào tạo và hoạt động liên quan đến chất 
lượng đào tạo 

Số 328/ KH-ĐHĐL ngày 7.5.2018  ĐHĐL   

 
10 H11.11.05.10 

Kết quả khảo sát giảng viên về Hoạt động 
đào tạo và hoạt động liên quan đến chất 
lượng đào tạo 

năm 2018 
ĐHĐL, 
KNN 

  

 
11 H11.11.05.11 

Kế hoạch Khảo sát sinh viên cuối khóa về 
Chương trình đào tạo và hoạt động liên 
quan đến chất lượng đào tạo 

Danh mục ĐHĐL   
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 
12 H11.11.05.12 

Kết quả Khảo sát sinh viên cuối khóa về 
Chương trình đào tạo và hoạt động liên 
quan đến chất lượng đào tạo 

Danh mục 
ĐHĐL, 
KNN 

  

 
13 H11.11.05.13 

Kế hoạch Khảo sát ý kiến của Gỉảng 
viên/Chuyên viên về Môi trường làm việc 
trường Đại học Đà lạt 

Số 225/KH-ĐHĐL ngày 18/3/2021 
Số 763/KH-ĐHĐL ngày 10/10/2017 

ĐHĐL   

 
14 H11.11.05.14 

Tổng kết Kết quả khảo sát ý kiến của giảng 
viên/Chuyên viên về Môi trường làm việc 
tại trường Đại học Đà lạt 

Danh mục 
ĐHĐL, 
KNN 

  

 
15 H11.11.05.15 

Kế hoạch Khảo sát ý kiến của các đơn vị sử 
dụng lao động về chất lượng SV tốt nghiệp 
của trường ĐHĐL 

Số 325/KH-ĐHĐL ngày 7/5/2017 
Số 819/KH-ĐHĐL ngày 09/7/2020 

ĐHĐL   

 
16 H11.11.05.16 

Thông báo Kết quà khảo sát ý kiến của các 
đơn vị sử dụng lao động về chất lượng SV 
tốt nghiệp của trường ĐHĐL 

Danh mục ĐHĐL H4.04.01.14 

 
17 H11.11.05.17 

Kế hoạch về việc tổ chức hội nghị Cán bộ, 
công chức, viên chức và người lao động từ 
2016-2020 

Danh mục ĐHĐL H4.04.01.07 

 
18 H11.11.05.18 

Biên bản Hội nghị Cán bộ, công chức, viên 
chức và người lao động từ 2016 đến 2020 

Danh mục ĐHĐL   

 
19 H11.11.05.19 

Báo cáo Hội nghị Cán bộ, công chức, viên 
chức và người lao động từ 2016 đến 2020 

Danh mục ĐHĐL  

 
20 H11.11.05.20 

Nghị Quyết Hội nghị công chức, viên chức 
và người lao động 

Danh mục ĐHĐL   

 
21 H11.11.01.06 Biên bản họp khoa 2016-2020 Danh mục KNN   

 
22 H11.11.05.21 

Báo cáo tổng kết công tác đảm bảo chất 
lượng năm học 2019 – 2020 

 Ngày 12/8/2020 KNN   
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Tiêu chí STT 
Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 
điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quân sát… 

Nơi ban 

hành  
Ghi chú 

 
23 H11.11.04.10 

Kế hoạch công tác năm học (2015-2019) 
+ Kế hoạch hành động đảm bảo Chất lượng 
năm học (2019 -2021) 

Danh mục KNN   

 
24 H11.11.03.06 

Biên bản họp nhóm + đề cương học phần 
(cải tiến PP giảng dạy theo hướng lồng 
ghép các kỹ năng mềm)  

 Danh mục KNN   

 

25 H11.11.05.22 
Các biên bản nghiệm thu và bàn giao thiết 
bị tại phòng lab A8, phục vụ dạy và học 
ngoại ngữ 

Số 04/2019/BGNT/DLU-SAO MAI 
ngày 18/12/2019; 
Số BGNT-12/2017/HĐ/ DLU- SM 
ngày 18/12/2017 

ĐHĐL   

 
26 H11.11.05.23 

Quyết định phân công giảng viên chủ 
nhiệm -Cố vấn học tập từ 2015 đến 2020 

Danh mục ĐHĐL   

 
27 H11.11.01.15 Biên bản họp lớp từ 2016-2020 Danh mục KNN   

 
28 H11.11.05.24 

Biên bản Hội nghị SV cấp lớp từ 2016 đến 
2020 

Danh mục KNN   

 
29 H11.11.05.25 

Biên bản Hội nghị SV cấp khoa từ 2016 
đến 2020 

Danh mục KNN   

 
30 H11.11.05.26 

Kế hoạch tổ chức Hội nghị sinh viên (năm 
2015 đến 2021) 

Danh mục ĐHĐL   

 

 

 

 


