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PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Từ ngày thành lập 24/9/1997 đế n nay, Trường Đại học Bình Dương luôn xác
đinh
̣ công tác đảm bảo chất lượng, tự đánh giá chấ t lươ ̣ng là nhiệm vụ quan trọng,
góp phần thực hiện cam kết chất lượng của Nhà trường đối với xã hội. Ngay sau
khi Bô ̣ GD&ĐT ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại
học theo Quyết định số 65/2007/QĐ- BGDĐT ngày 1/11/2007 của Bộ trưởng Bộ
GD&ĐT, vào năm 2008, Nhà trường đã thành lập Ban kiểm định chất lượng giáo
dục để tiến hành triển khai công tác ĐBCL và tự đánh giá trong KĐCL. Nhà trường
đã triể n khai nhiều hoạt động đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo như: tiến
hành rà soát, điều chỉnh, cải tiến CTĐT định kỳ; khảo sát, thu thập ý kiến phản hồi
của người học về hoạt động giảng dạy, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và chất
lượng dịch vụ của Nhà trường và ý kiế n của các bên liên quan; nâng cấp và trang bị
mới cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo; phát triển đội ngũ giảng viên; đẩy
mạnh hoa ̣t đô ̣ng nghiên cứu khoa học; tăng cường hợp tác quốc tế; đa da ̣ng hóa
nguồ n thu và đảm bảo hơ ̣p lý, hiê ̣u quả nguồ n chi tài chính,…
Thực hiện chủ trương của Bộ GD&ĐT về việc triển khai công tác KĐCL giáo
dục, tháng 12 năm 2014, Nhà trường đã thành lâ ̣p Hô ̣i đồ ng Tự đánh giá với 11
thành viên. Đế n tháng 7 năm 2017, Nhà trường bổ sung các thành viên của Hô ̣i
đồ ng Tự đánh giá với 27 thành viên, giúp việc cho Hội đồng tự đánh giá là Ban thư
ký với 7 thành viên và 10 nhóm công tác chuyên trách.
Mục đích tự đánh giá là giúp Nhà trường tự xác định những điểm mạnh,
những tồn tại và từ đó xây dựng kế hoạch hành động nhằm khắc phục những tồn
tại. Công tác TĐG đồ ng thời giúp Nhà trường duy trì, từng bước nâng cao chất
lượng đào tạo và là điều kiện để tiến hành đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục. Ngoài
ra, công tác TĐG góp phần chứng minh tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Nhà
trường trước xã hội.
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Quy trình triển khai công tác TĐG của Nhà trường gồm có 8 bước, theo
Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp quy
định tại công văn số 462/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 09/5/2013 của Cục trưởng
Cục KT&KĐCLGD, Bô ̣ GD&ĐT. Dựa trên quy trình TĐG, Nhà trường triển khai
tập huấn cho các thành viên chủ chốt của các đơn vị hiểu rõ mục đích, yêu cầu của
công tác tự đánh giá. Trên cơ sở đó, Nhà trường xây dựng kế hoạch TĐG và ban
hành quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá bao gồm đại diện Ban Giám hiệu,
các Phòng, Khoa, các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường như Công đoàn, Đoàn
Thanh niên, Hội sinh viên, đại diện giảng viên, sinh viên.
Để giúp việc cho Hô ̣i đồ ng TĐG, Nhà trường thành lâ ̣p Ban thư ký và 10
nhóm công tác chuyên trách, trong đó trưởng các đơn vị làm trưởng các tiểu ban và
thành viên của các tiểu ban chuyên trách được phân công dựa trên sở trường công
tác, am hiểu về các công việc liên quan đến nội hàm tiêu chí, tiêu chuẩn. Mỗi tiểu
ban được phân công phụ trách từ 1 đến 2 tiêu chuẩn. Dựa trên kế hoạch tổng thể
của Hô ̣i đồ ng TĐG, các nhóm công tác chuyên trách lập kế hoạch chi tiết và phân
công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Các thành viên được tập huấn và hướng
dẫn kỹ lưỡng về việc triển khai công tác TĐG, hiểu rõ nội hàm các tiêu chí, phương
pháp thu thập và xử lý thông tin, minh chứng và cách thức viết báo cáo tiêu chí,
tiêu chuẩn.
Để nâng cao hiệu quả công tác TĐG, Nhà trường đã cử CBGV tham dự các
lớp tập huấn do Cục KT&KĐCLGD, Trung tâm KĐCLGD Đại học Đà Nẵng tổ
chức về công tác TĐG, ĐBCL và KĐCL. Nhà trường đã tổ chức tập huấn về công
tác ĐBCL và viết báo cáo TĐG cho CBQL từ cấp trưởng/phó bộ môn trở lên, các
nhóm chuyên trách, các tiểu ban phụ trách các tiêu chí, tiêu chuẩn. Nhờ vâ ̣y, nhận
thức của CBQL, CBGV về công tác ĐBCL và TĐG đươ ̣c nâng cao và tấ t cả các
thành viên của Nhà trường tích cực, tự giác tham gia công tác TĐG nhằ m đảm bảo
thực hiê ̣n công tác TĐG của Nhà trường đúng tiế n đô ̣ và đa ̣t hiêụ quả.
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Trong quá trin
̀ h thực hiêṇ công tác TĐG, các nhóm công tác chuyên trách và
Ban thư ký tiế n hành xử lý thông tin, minh chứng thu thâ ̣p đươ ̣c; đố i chiế u với nô ̣i
hàm tiêu chí và mố c chuẩ n để từ đó tiế n hành báo cáo TĐG tiêu chí, tiêu chuẩ n.
Trên cơ sở đó, Hội đồ ng TĐG phân tích, đánh giá các điể m ma ̣nh và những tồ n ta ̣i,
đề xuấ t các kế hoa ̣ch khắ c phu ̣c những tồ n ta ̣i nhằ m cải tiế n, nâng cao chấ t lươ ̣ng
đồ ng thời TĐG mức đô ̣ đa ̣t đươ ̣c của thực tra ̣ng Nhà trường so với yêu cầ u của tiêu
chí.
Dựa trên nguyên tắc khách quan, trung thực và vì mục tiêu phát triển, Nhà
trường đã triển khai công tác TĐG đúng quy trình và hiệu quả. Báo cáo TĐG đã
được hoàn thành với sự nỗ lực của cả tâ ̣p thể Nhà trường và nhâ ̣n đươ ̣c ý kiế n đóng
góp tích cực của tấ t cả các thành viên từ CBQL, GV, NV, SV. Báo cáo TĐG đươ ̣c
công khai trong nội bộ Trường, đồ ng thời thực hiê ̣n báo cáo Bộ GD&ĐT và gửi tới
Trung tâm KĐCLGD - Đại học Đà Nẵng để đăng ký tiến hành KĐCL cơ sở giáo
dục Nhà trường theo quy định.
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PHẦN II. TỔNG QUAN CHUNG

1.

Bối cảnh chung của Nhà trường
Trong bối cảnh đấ t nước ta từng bước hòa nhập vào nền kinh tế mở, kinh tế tri

thức và với sự kiện tách tỉnh Sông Bé để thành lâ ̣p tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình
Phước, ngày 24 tháng 9 năm 1997, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định
791/TTg thành lập Trường Đại học Dân lập Bình Dương (nay là Trường Đại học
Bình Dương). Nhà trường có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân trình độ đại học và sau
đại học, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương nói
riêng và cả nước nói chung.
Trường Đại học Bình Dương là trường đại học đa ngành, thực hiêṇ đào ta ̣o 1
ngành tiến sĩ, 2 ngành thạc sĩ, 14 ngành đại học. Các ngành đào tạo của Nhà trường
thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, khoa học công nghệ, với quy mô đào
ta ̣o hiêṇ nay khoảng 6.200 sinh viên chính quy và 1.200 sinh viên không chính quy.
Ngoài ra, Nhà trường tổ chức đào tạo các chương trình ngắn hạn phục vụ nhu cầu
nâng cao nghiệp vụ của người ho ̣c và phục vụ nhu cầu các doanh nghiệp. Đặc biệt
với việc thành lập Trung tâm Sejong, Nhà trường tổ chức đào tạo tiếng Việt cho
sinh viên Hàn Quố c và đào tạo tiếng Hàn cho người Việt Nam.
Với quan điể m “Giáo dục là của mọi người, vì mọi người, cho mọi người, mọi
người được quyền bình đẳng hưởng thụ thành quả của nền giáo dục và có nghĩa vụ
đóng góp xây dựng phát triển giáo dục”, Nhà trường luôn:
“Cổ vũ tinh thần ham học hỏi
Đề cao khả năng tự đào tạo
Dấn thân vì sự nghiệp nâng cao dân trí
Đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài
Vì xã hội Việt Nam phát triển.”
Triết lý giáo dục của Nhà trường đươ ̣c thể hiêṇ rõ nét trong suố t quá triǹ h xây
dựng và phát triể n: “Con người sinh ra ai cũng có quyền bình đẳng tồn tại và phát
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triển bền vững. Để tồn tại và phát triển, mỗi người phải tự thân lao động sáng tạo,
lao động có hiệu quả để tạo ra những sản phẩm vật chất hay tinh thần có chất lượng
đáp ứng nhu cầu, yêu cầu của cuộc sống bản thân, gia đình, cộng đồng xã hội, để có
điều kiện bảo vệ thiên nhiên”. Đó là đạo lý, là phẩm chất đạo đức cơ bản nhất mà
mỗi người cần phải có, phẩm chất đạo đức đó được lượng giá thông qua:
Trách nhiệm với bản thân
Trách nhiệm với gia đình
Trách nhiệm với xã hội
Trách nhiệm với thiên nhiên
Tinh thần trách nhiệm đó phải được giáo dục ngay từ khi con người mới ra đời
cho đến khi mất đi. Để thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ đó, con người phải không
ngừng học tập rèn luyện, học liên tục, học suốt đời, học ở mọi nơi, học ở gia đình,
học ở trường, học ở cộng đồng xã hội.
Để học tập có hiệu quả, các chương trình mục tiêu học tập được thực hiện
thông qua phương pháp “Cộng học” giữa thầy và trò, giữa người học với nhau, học
ở cộng đồng xã hội. Phương pháp cộng học được thực hiện trên nguyên tắc 4 chữ
“H”: Học – Hỏi – Hiểu – Hành, trong đó:
Học là để biết cách học như thế nào.
Học là để biết cách hỏi.
Hỏi để học (để tập hợp thông tin, xử lý thông tin, khai thác thông tin để giải
quyết những vấn đề của cuộc sống đặt ra).
Hỏi để Hiểu.
Hiểu phải Hiểu đúng.
Hiểu đúng thì mới Hành đúng.
Hành đúng thì mới có hiệu quả.
Hành có hiệu quả mới lo được cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội, cho
thiên nhiên được.
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Với quan điể m thực hiêṇ công tác TĐG là hoa ̣t đô ̣ng quan trọng góp phần duy
trì và từng bước nâng cao chất lượng, thông qua kế t quả triể n khai công tác TĐG
mọi mặt của Nhà trường trong giai đoạn 2012 – 2017, Nhà trường xác đinh
̣ những
điể m ma ̣nh và tồ n ta ̣i cơ bản như sau:
Điể m ma ̣nh:
Về sứ ma ̣ng và mu ̣c tiêu của Nhà trường, sứ mạng của Nhà trường được xác
định cụ thể, rõ ràng phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình
Dương và cả nước. Việc đánh giá, rà soát, điều chỉnh, bổ sung sứ mạng được thực
hiện định kỳ với sự tham gia của các bên liên quan. Bên ca ̣nh đó, mục tiêu của Nhà
trường được xây dựng phù hợp với sứ mạng, phù hợp với Luật giáo dục, Luật giáo
dục đại học và được định kỳ đánh giá, rà soát, bổ sung và điều chỉnh cho phù hợp.
Ngoài ra, sứ mạng, mục tiêu của Nhà trường được công bố rộng rãi, công khai đến
toàn thể CB, GV, NV, SV và các bên liên quan.
Về tổ chức và quản lý, Nhà trường đã xây dựng cơ cấu tổ chức phù hơ ̣p, đảm
bảo tính ổn định và hoạt động có hiệu quả trong từng giai đoạn phát triển. Chức
năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong Trường được phân
định rõ ràng thông qua hê ̣ thố ng văn bản được ban hành công khai. Sự phối hợp
giữa Đảng ủy và các tổ chức đoàn thể với chính quyền Nhà trường giúp cho hoạt
động mọi mặt của Nhà trường được thực hiện hiệu quả, thiết thực và theo đúng các
kế hoạch đề ra, đóng góp vào sự phát triển chung của Trường. Nhà trường luôn
thực hiêṇ tố t công tác báo cáo đinh
̣ kỳ và lưu trữ báo cáo đúng theo quy đinh.
̣ Với
các kế t quả đa ̣t đươ ̣c, các đơn vị và các tổ chức đoàn thể của Nhà trường được nhâ ̣n
nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, của các tổ chức đoàn thể trong và
ngoài tỉnh.
Về chương trình đào tạo, tấ t cả các CTĐT của Nhà trường được thiết kế theo
những quy định, quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT, có sự tham khảo các CTĐT
tiên tiến của các trường ĐH trong nước và quốc tế, đồng thời có tham khảo ý kiến
kiến phản hồi của các chuyên gia, CBQL, GV, doanh nghiệp sử du ̣ng lao đô ̣ng, cựu
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sinh viên và căn cứ theo nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội. Bên ca ̣nh đó, các
CTĐT của Nhà trường có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, cấu trúc hợp lý, được thiết kế
một cách hệ thống, không chỉ đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của đào
tạo trình độ đại học, đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của thị trường lao động mà
còn tạo điều kiện thuận lợi cho người học trong quá trình tích lũy kiến thức và học
tiếp các chương trình khác. Các CTĐT của Nhà trường đươ ̣c đinh
̣ kỳ, rà soát, cải
tiế n nhằ m đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương và cả nước.
Về hoa ̣t đô ̣ng đào ta ̣o, Nhà trường đã tổ chức thực hiện đào tạo theo hệ thống
tín chỉ và triể n khai đa da ̣ng các hình thức đào ta ̣o, đáp ứng nhu cầu khác nhau của
người học trên cơ sở tuân thủ các quy định, quy chế hiện hành. Hằ ng năm, Nhà
trường tổ chức đa da ̣ng các hin
̀ h thức đánh giá chấ t lươ ̣ng giảng da ̣y của GV, đồ ng
thời thực hiện đánh giá chất lượng người học sau khi ra trường và khảo sát ý kiế n
đánh giá của doanh nghiêp̣ sử du ̣ng lao đô ̣ng về mức đô ̣ đáp ứng yêu cầ u công viêc̣
của SV tố t nghiêp.
̣ Nhà trường sử du ̣ng kế t quả khảo sát làm cơ sở cải tiế n CTĐT
và hoa ̣t đô ̣ng đào ta ̣o. Bên ca ̣nh đó, các cơ sở dữ liệu về công tác đào tạo được Nhà
trường tổ chức xây dựng và lưu trữ đầy đủ, an toàn, chính xác, đúng quy cách,
thuận tiện cho việc tra cứu và thống kê khi cần. Nhà trường thực hiêṇ cấ p phát và
lưu trữ văn bằ ng, chứng chỉ đúng theo quy đinh.
̣
Về đô ̣i ngũ cán bô ̣ quản lý, giảng viên và nhân viên, Nhà trường luôn xác
đinh
̣ tầ m quan tro ̣ng của công tác phát triể n đô ̣i ngũ cán bô ̣ quản lý, GV, NV, trong
đó đã ban hành và áp du ̣ng các chính sách, biêṇ pháp tuyể n du ̣ng, bổ nhiê ̣m, đào
tạo, bồi dưỡng nhằ m nâng cao trình đô ̣ chuyên môn, nghiêp̣ vu ̣ của đô ̣i ngũ CB,
GV, NV Nhà trường. Công tác tuyển dụng luôn đươ ̣c Nhà trường thực hiện có kế
hoạch, công khai, minh bạch, đúng quy đinh.
̣ Bên ca ̣nh đó, lãnh đạo Nhà trường rất
quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng và các ý kiến đóng góp xây dựng Trường cũng
như giải quyế t kip̣ thời các ý kiến khiếu nại của CB, GV, NV. Hiê ̣n nay, Nhà
trường có đội ngũ GV cơ hữu có năng lực chuyên môn cao, trình độ thạc sĩ, tiến sĩ
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ngày càng tăng. Phần lớn đội ngũ GV có năng lực ngoại ngữ và tin học, đảm bảo áp
du ̣ng được công tác giảng dạy và NCKH. Ngoài ra, đô ̣i ngũ GV ngày càng được
trẻ hóa và đảm bảo năng lực chuyên môn, nghiê ̣p vu ̣.
Về người ho ̣c, với quan điểm giáo dục là của mọi người, vì mọi người nên tấ t
cả hoạt động giáo dục của Nhà trường đều lấy người học làm trọng tâm. Các hoạt
động đào tạo và rèn luyê ̣n của Nhà trường nhằm mục đích hướng đến việc đào ta ̣o
người ho ̣c đảm bảo kiế n thức chuyên ngành, năng lực thực tiễn, đồ ng thời chú
tro ̣ng rèn luyê ̣n người ho ̣c về phẩ m chấ t đa ̣o đức, lối sống lành mạnh, tinh thần
trách nhiệm, tôn trọng luật pháp, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và
nhà nước, các nội quy của nhà trường. Nhà trường hướng dẫn người ho ̣c đầy đủ các
quy định về quy chế đào tạo, quy chế rèn luyện; tổ chức cho người ho ̣c tham gia
đánh giá hoa ̣t đô ̣ng giảng da ̣y của GV và đánh giá chấ t lươ ̣ng đào ta ̣o trước khi tố t
nghiê ̣p. Nhà trường tổ chức đa da ̣ng nhiề u hiǹ h thức hỗ trơ ̣ SV ho ̣c tâ ̣p, rèn luyê ̣n
và hướng nghiêp̣ cho SV. Do vâ ̣y, kế t quả khảo sát tiǹ h tra ̣ng viê ̣c làm của SV sau
khi tố t nghiê ̣p thể hiêṇ SV Nhà trường có khả năng tự ta ̣o viêc̣ làm và tỷ lê ̣ SV có
viêc̣ làm phù hơ ̣p với chuyên ngành đào ta ̣o tăng lên qua từng năm.
Về NCKH, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ, Nhà trường đã ban
hành hệ thống văn bản quy định chi tiết về hoa ̣t đô ̣ng KH&CN, xây dựng kế hoa ̣ch
hoa ̣t đô ̣ng NCKH dài ha ̣n, trung ha ̣n, kế hoa ̣ch hằ ng năm và triể n khai thực hiêṇ
theo đúng Quy đinh
̣ quản lý hoa ̣t đô ̣ng NCKH của Nhà trường, phù hơ ̣p với sứ
ma ̣ng phát triể n của trường ĐH và theo đinh
̣ hướng ứng du ̣ng. Nhà trường ban hành
và áp du ̣ng nhiều chính sách, chế độ hỗ trợ kinh phí nhằm khuyến khích CB, GV,
NV, SV tham gia NCKH, đặc biệt có chính sách khen thưởng dành cho CB, GV
công bố bài báo khoa ho ̣c trên các tạp chí quốc tế có uy tín. Nhờ vâ ̣y, số lươ ̣ng đề
tài NCKH của CB, GV Nhà trường và số lươ ̣ng bài báo khoa ho ̣c đăng trên các ta ̣p
chí khoa ho ̣c chuyên ngành tăng lên qua từng năm. Tất cả các đề tài NCKH của
Nhà trường đều được xét duyệt, phân bổ kinh phí, kiể m tra tiến độ thực hiện và
nghiệm thu theo đúng quy định của Nhà trường, đảm bảo nội dung và hiệu quả
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nghiên cứu phù hợp với chương trình đào tạo, góp phần phát triển nguồn lực của
Trường.
- Về hoa ̣t đô ̣ng hơ ̣p tác quố c tế , Nhà trường tổ chức thực hiện các hoa ̣t đô ̣ng
HTQT theo đúng chủ trương, quy đinh
̣ của Nhà nước và trong thời gian qua không
có sai phạm trong công tác đố i ngoa ̣i. Các hoạt động HTQT đươ ̣c triể n khai có hiệu
quả, thể hiện qua các chương trình hợp tác đào tạo, trao đổi học thuật; các chương
trình trao đổi GV, SV, đồ ng thời góp phầ n tăng cường nguồ n thu cho Nhà trường.
Các hoạt động HTQT về NCKH có hiệu quả, thể hiện qua việc nhiều dự án, đề án
hợp tác NCKH đã được thực hiện. Nhà trường đã phối hợp với các trường ĐH đối
tác tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo khoa học chung, công bố các công trình khoa
học chung trên các ta ̣p chí khoa ho ̣c quố c tế .
- Về thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất, Nhà trường có thư
viên,
̣ hê ̣ thố ng phòng ho ̣c, giảng đường đáp ứng phu ̣c vu ̣ hoa ̣t đô ̣ng da ̣y ho ̣c, NCKH
của CB, GV, SV. Các trang thiế t bi ̣ phu ̣c vu ̣ da ̣y ho ̣c và thiế t bi ̣ tin ho ̣c đươ ̣c Nhà
trường mua sắ m, trang bi ̣đầ y đủ cho công tác quản lý và hoa ̣t đô ̣ng đào ta ̣o, nghiên
cứu. Bên ca ̣nh đó, Nhà trường có đủ diện tích lớp học theo quy định cho hoa ̣t đô ̣ng
dạy và học, có ký túc xá cho người học, có trang thiết bị và sân bãi cho các hoạt
động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao theo quy định. Nhà trường luôn chú
trọng công tác bảo vệ tài sản, đảm bảo trật tự, an toàn, an ninh trong trường học và
phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác ANTT, bảo vệ tài
sản, phòng chống thiên tai.
- Về tài chính và quản lý tài chính, Nhà trường đã chủ động áp dụng nhiều
biện pháp để tự chủ tài chính, trong đó tập trung xây dựng kế hoạch tài chính theo
hướng chuẩn hóa, công khai, minh bạch, đúng quy định; đồng thời tăng nguồn thu
hợp pháp cho Nhà trường. Công tác quản lý tài chính của Nhà trường luôn được
thực hiện đúng quy định của Nhà nước, đồng thời đảm bảo sự phân bổ, sử dụng tài
chính hợp lý, minh bạch và hiệu quả trong triển khai các hoạt động theo đúng kế
hoạch, góp phần đáng kể vào quá trình xây dựng và phát triển của Nhà trường.
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Tồ n ta ̣i:
Bên cạnh những điểm mạnh nêu trên, trong quá trình TĐG, Nhà trường
thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại cơ bản sau:
- Việc tham gia của các bên liên quan vào quá trình bổ sung, điều chỉnh sứ
mạng còn hạn chế.
- Do những khó khăn nhấ t đinh
̣ trong công tác tuyể n sinh nên viê ̣c thực hiê ̣n
mô ̣t số chỉ tiêu chiế n lươ ̣c về đào ta ̣o của các Khoa còn ha ̣n chế .
- Các CTĐT đã có SV tố t nghiê ̣p của Nhà trường mới được tiến hành tự đánh
giá và chưa tiế n hành đánh giá đồng cấp và đánh giá ngoài.
- Số lươ ̣ng ý kiế n của các doanh nghiê ̣p sử du ̣ng lao đô ̣ng đánh giá về mức đô ̣
đáp ứng yêu cầ u công viêc̣ của SV tố t nghiê ̣p Nhà trường còn ha ̣n chế .
- Tuy số lươ ̣ng GV có ho ̣c hàm ho ̣c vi ̣ của Nhà trường tăng qua từng năm
nhưng tỷ lê ̣ GV có ho ̣c hàm, ho ̣c vi ̣Tiế n si ̃ trở lên ở các Khoa chưa đồ ng đề u.
- Số lươ ̣ng SV tố t nghiêp̣ trả lời khảo sát về tình tra ̣ng viêc̣ làm còn ha ̣n chế do
cựu SV thường xuyên thay đổ i số điê ̣n thoa ̣i và điạ chỉ email cá nhân.
- Nguồn thu từ các hoạt động NKCH và chuyể n giao công nghê ̣ chưa cân đố i
so với nguồn kinh phí Nhà trường đầu tư cho hoa ̣t đô ̣ng NCKH.
- Do ha ̣n chế về năng lực ngoa ̣i ngữ nên hoa ̣t đô ̣ng HTQT của mô ̣t số Khoa
chưa đáp ứng đươ ̣c yêu cầ u của Nhà trường.
- Thư viê ̣n Nhà trường chưa thực hiê ̣n liên kết, khai thác nguồn tài nguyên
thông tin với các thư viện nước ngoài, diện tích Nhà thi đấu đa năng còn ha ̣n chế ,
chưa đáp ứng nhu cầu tổ chức các hoạt động thể thao có quy mô lớn.
- Nguồn thu từ học phí của một số ngành đào tạo đặc thù và từ hoa ̣t đô ̣ng
NCKH còn hạn chế.
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PHẦN III. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA NHÀ TRƯỜNG
TIÊU CHUẨN 1: SỨ MẠNG VÀ MỤC TIÊU CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Mở đầu:
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, các nguồn lực và định hướng
phát triển, ngay sau khi được thành lập, Trường Đại học Bình Dương đã xác định
sứ mạng rõ ràng của Nhà trường là theo định hướng ứng dụng. Dựa trên mục tiêu
đào tạo trình độ đại học được quy định tại Luật Giáo dục và sứ mạng đã tuyên bố,
Nhà trường xác định các mục tiêu phù hợp, làm định hướng cho các hoạt động của
Nhà trường. Đồng thời, trong quá trình xây dựng và phát triển, sứ mạng và mục
tiêu của Nhà trường được rà soát, điều chỉnh cho phù hợp và gắn kết với chiến lược
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương và cả nước.
Tiêu chí 1.1: Sứ mạng của trường được xác định phù hợp với chức năng,
nhiệm vụ, các nguồn lực và định hướng phát triển của nhà trường; phù hợp và
gắn kết với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước.
1.

Mô tả
Trường Đại học Bình Dương được thành lập ngày 24 tháng 9 năm 1997 theo

quyết định số 791/TTg của Thủ tướng Chính phủ [H1.1.1.1]. Năm 2010, Nhà
trường đã xác định và ban hành sứ mạng bằng văn bản [H1.1.1.2]. Trong quá trình
xây dựng và phát triển, căn cứ các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương
Đảng Cộng sản Việt Nam, các văn bản của Chính phủ về chiến lược phát triển kinh
tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020, chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 –
2020, các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương và định hướng phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương, Nhà trường đã sửa đổi, bổ sung sứ mạng phù
hợp với nguồn lực và định hướng chiến lược phát triển, trong đó nêu rõ: “Trường
Đại học Bình Dương có sứ mạng tạo điều kiện để mọi người được tham gia học tập
nâng cao trình độ; đào tạo cử nhân, kỹ sư thực hành; nghiên cứu khoa học, chuyển
giao công nghệ, góp phần phát triển địa phương và đất nước” [H1.1.1.2],
[H1.1.1.3], [H1.1.1.4], [H1.1.1.5], [H1.1.1.6], [H1.1.1.7]. Trong quá trình bổ sung,
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điều chỉnh sứ mạng, Nhà trường đã tổ chức lấy ý kiến góp ý rộng rãi của cán bộ,
giảng viên, nhân viên [H1.1.1.8].
Sứ mạng của Nhà trường được xác định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ
được giao, cụ thể là thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và
sau đại học cho khu vực và cho cả nước, đồng thời thực hiện nghiên cứu khoa học
và chuyển giao công nghệ [H1.1.1.9], [H1.1.1.10]. Sứ mạng của Nhà trường được
thông báo công khai đến toàn thể CB, GV, NV, sinh viên; đồng thời công bố trên
trang thông tin điện tử, các bảng thông báo trong khuôn viên Trường [H1.1.1.11],
[H1.1.1.12]. Ngoài ra, thông qua các hội thảo, hội nghị do Nhà trường tổ chức, sứ
mạng của Nhà trường đã được phổ biến đến các bên liên quan [H1.1.1.13].
Trường Đại học Bình Dương là trường đại học ngoài công lập, tự chủ tài
chính; căn cứ sứ mạng đã được xác định, Nhà trường đã tiến hành xây dựng các kế
hoạch chiến lược cho từng giai đoạn phát triển, đồng thời xác định định hướng
chung cho công tác đào tạo theo định hướng ứng dụng [H1.1.1.14].
2.

Điểm mạnh:
Sứ mạng của Nhà trường được xác định rõ ràng, phù hợp với chức năng,

nhiệm vụ và phổ biến rộng rãi đến toàn thể CB, GV, NV, SV và các bên liên quan.
Sứ mạng của Nhà trường được rà soát, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp nguồn
lực và định hướng phát triển, phù hợp và gắn kết với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Dương và cả nước.
3.

Tồn tại:
Việc tham gia của các bên liên quan vào quá trình bổ sung, điều chỉnh sứ

mạng của Nhà trường còn hạn chế.
4.

Kế hoạch hành động:
Từ năm học 2017 – 2018, thông qua các Hội nghị, Hội thảo về công tác đào

tạo và việc làm do Nhà trường tổ chức định kỳ, tiến hành lấy ý kiến góp ý của các
bên liên quan về sứ mạng của Nhà trường.
5.

Tự đánh giá: Đạt yêu cầu tiêu chí.
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Tiêu chí 1.2: Mục tiêu của trường đại học được xác định phù hợp với mục
tiêu đào tạo trình độ đại học quy định tại Luật Giáo dục và sứ mạng đã tuyên
bố của nhà trường; được định kỳ, rà soát, bổ sung, điều chỉnh và được triển
khai thực hiện.
1.

Mô tả:
Mục tiêu chiến lược của Nhà trường được xác định cho từng giai đoạn phát

triển, gồm mục tiêu dài hạn, mục tiêu trung hạn và mục tiêu ngắn hạn từng năm
[H1.1.2.1]. Trong quá trình xây dựng, căn cứ mục tiêu đào tạo trình độ đại học
được quy định tại Luật Giáo dục và sứ mạng đã tuyên bố, Nhà trường bổ sung, điều
chỉnh mục tiêu cho phù hợp và trong kế hoạch chiến lược giai đoạn 2015 – 2020,
Nhà trường đã xác định rõ mục tiêu hành động chung là: “Phát huy tiềm năng của
xã hội, xây dựng và phát triển trở thành đại học kinh tế sinh thái đa lĩnh vực, đào
tạo kỹ sư, cử nhân thực hành chất lượng cao với chương trình, mục tiêu đào tạo cơ
bản, thiết thực, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam, khu vực
và thế giới” [H1.1.2.1], [H1.1.2.2], [H1.1.2.3].
Mục tiêu chiến lược của Nhà trường được định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh
có sự tham gia đóng góp ý kiến của CB, GV, NV [H1.1.2.4]. Các mục tiêu chiến
lược được thông báo công khai đến các đơn vị trực thuộc và đăng tải, công bố rộng
rãi trên trang thông tin điện tử của Trường [H1.1.2.5]. Căn cứ mục tiêu chiến lược
của Trường, các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, để triển
khai mục tiêu đã xác lập [H1.1.2.6].
Hằng năm, Nhà trường tiến hành đánh giá hiệu quả hoạt động thông qua việc
đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch hành động của từng đơn vị và kết quả hoàn
thành mục tiêu chiến lược [H1.1.2.1].
2.

Điểm mạnh:
Mục tiêu của Nhà trường được xác định phù hợp với mục tiêu đào tạo trình độ

đại học quy định tại Luật giáo dục và sứ mạng đã tuyên bố; được định kỳ rà soát,
điều chỉnh, bổ sung và triển khai thực hiện.
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Mục tiêu của Nhà trường được phổ biến rộng rãi đến toàn thể CB, GV, NV
thông qua thông báo công khai và qua trang thông tin điện tử của Nhà trường.
3.

Tồn tại:
Nhà trường chưa thường xuyên đánh giá mức độ hiểu biết của CB, GV và NV

về các mục tiêu chiến lược của Trường.
4.

Kế hoạch hành động:
Năm học 2017 – 2018, Nhà trường yêu cầu các đơn trị trực thuộc trong các

cuộc họp giao ban thường xuyên quán triệt, đồng thời kiểm tra mức độ hiểu biết
của CB, GV và NV về mục tiêu chiến lược của Trường.
5.

Tự đánh giá: Đạt yêu cầu tiêu chí.
Kết luận về Tiêu chuẩn 1:
Sứ mạng của Nhà trường được xác định cụ thể, rõ ràng phù hợp với chiến lược

phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Dương và cả nước. Việc đánh giá, rà soát,
điều chỉnh, bổ sung sứ mạng được thực hiện định kỳ với sự tham gia của các bên
liên quan.
Mục tiêu của Nhà trường được xây dựng phù hợp với sứ mạng, phù hợp với
Luật giáo dục, Luật giáo dục đại học và được định kỳ đánh giá, rà soát, bổ sung và
điều chỉnh cho phù hợp. Sứ mạng, mục tiêu của Nhà trường được công bố rộng rãi,
công khai đến toàn thể CB, GV, NV và các bên liên quan.
Tuy nhiên việc tham gia của các bên liên quan vào quá trình bổ sung, điều
chỉnh sứ mạng còn hạn chế. Trong thời gian đến, thông qua các hội nghị, hội thảo,
Nhà trường tăng cường tuyên truyền và lấy ý kiến góp ý của các bên liên quan về
sứ mạng của Nhà trường.
Số tiêu chí đạt yêu cầu: 2/2
Số tiêu chí không đạt yêu: 0
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TIÊU CHUẨN 2: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ
Mở đầu:
Với quy mô của trường đại học tư thục, Nhà trường xây dựng cơ cấu tổ chức
tinh gọn, phù hợp với quy định của Điều lệ trường đại học và quy định của pháp
luật. Các tổ chức, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các nội dung công việc
theo chức năng, nhiệm vụ được xác định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của
Nhà trường. Nhờ vậy, công việc quản lý của nhà trường được phối hợp nhịp nhàng,
hiệu quả và không có sự chồng chéo trong quá trình triển khai công việc. Hệ thống
văn bản được nhà trường ban hành và lưu trữ có hệ thống, khoa học, đúng quy định
của pháp luật. Đảng bộ của Nhà trường giữ vai trò nòng cốt, lãnh đạo toàn diện mọi
hoạt động của nhà trường. Các tổ chức đoàn thể trong trường luôn phát huy vai trò
giám sát, phản biện, tích cực tham gia cùng xây dựng, phát triển nhà trường theo sứ
mạng, tầm nhìn, kế hoạch chiến lược đã xác định.
Tiêu chí 2.1. Cơ cấu tổ chức của trường đại học được thực hiện theo quy
định của Điều lệ trường đại học và các quy định khác của pháp luật có liên
quan, được cụ thể hóa trong quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường.
1.

Mô tả:
Công tác quản lý của Nhà trường đươ ̣c thực hiện theo mô hình của một trường

đại học ngoài công lập theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật
[H2.2.1.1]. Hiện nay, cơ cấu tổ chức của Trường bao gồm: Đảng ủy, Hội đồng
Quản trị, Ban Giám hiệu, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, các Hội đồng tư vấn, các
Phòng chức năng, các Khoa, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, các
Trung tâm, các Viện nghiên cứu [H2.2.1.2]. Nhà trường hiê ̣n có 12 Phòng chức
năng, 13 Khoa, 10 Trung tâm, 05 Viện nghiên cứu [H2.2.1.2]. Để phân đinh
̣ rõ
chức năng, nhiê ̣m vu ̣, quyề n ha ̣n của các đơn vi ̣ trong toàn Trường, căn cứ Điều lệ
trường đại học và các quy định khác của pháp luật có liên quan, Nhà trường đã ban
hành Quy chế tổ chức và hoạt động và thông báo rô ̣ng raĩ đế n toàn thể CB, GV,
NV cũng như đăng tải trên website của Nhà trường [H2.2.1.1], [H2.2.1.3],
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[H2.2.1.4]. Cơ cấ u tổ chức hiê ̣n có của Nhà trường tuân thủ các quy đinh
̣ của Điều
lệ trường đại học và các quy định khác của pháp luật có liên quan đồ ng thời đươ ̣c
thể hiêṇ cu ̣ thể trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường [H2.2.1.1],
[H2.2.1.2], [H2.2.1.3].
Từ năm 2002, Bộ GD&ĐT đã công nhận Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội
đồng Quản trị và Hiệu trưởng nhà trường [H2.2.1.5]. Tiế p đế n, trên cơ sở đề nghị
của nhà trường, Bộ trưởng GD&ĐT đã công nhận Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội
đồng Quản trị và Hiệu trưởng nhà trường đến khi Thủ tướng Chính phủ cho phép
chuyển đổi loại hình trường sang tư thục [H2.2.1.6]. Trong quá trình hoạt động và
phát triển, để phù hợp với điều kiện thực tiễn, vào năm 2017, Nhà trường đã hoàn
thiện hồ sơ chuyển đổi trường sang loại hình trường tư thục và được Chính phủ ban
hành quyết định cho phép chuyển đổi [H2.2.1.7].
Nhà trường đã thành lâ ̣p các đơn vi ̣ chức năng và các đơn vi ̣ trực thuô ̣c phù
hơ ̣p với điề u kiêṇ thực tiễn và đúng với Quy chế tổ chức và hoạt động [H2.2.1.8].
Trong đó, phòng chức năng là đơn vị hành chính trực thuộc trường, có chức năng
tham mưu cho Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được giao;
khoa thực hiện quản lý công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công
nghệ và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực chuyên môn được phép; bộ môn quản lý
công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên [H2.2.1.8]. Bên cạnh đó,
các trung tâm, viện thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, góp
phần vào hỗ trợ hoạt động đào tạo và chuyển giao công nghệ của Nhà trường
[H2.2.1.8].
Cơ cấu tổ chức của Nhà trường thường xuyên được rà soát, bổ sung, điều
chỉnh phù hợp với những định hướng, yêu cầu phát triển của Nhà trường đồ ng thời
phù hợp với quy định của Chính phủ, Bộ GD&ĐT nhằm đảm bảo việc triển khai
các hoạt động trong Nhà trường có hiệu quả [H2.2.1.9]. Để thực hiện nhiệm vụ
đảm bảo chất lượng của trường, năm 2002, Hiệu trưởng ban hành Quyết định thành
lập Trung tâm Khảo thí đảm nhận công tác tổ chức thi cử trong toàn trường; năm
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2001 thành lập Ban Thanh tra đảm nhận chức năng tham mưu, quản lý công tác
thanh tra, pháp chế [H2.2.1.8].
2.

Điểm mạnh:
-

Nhà trường có cơ cấu tổ chức phù hợp với quy định của trường đại học

ngoài công lập và thực tiễn của Nhà trường, được cụ thể hóa trong Quy chế tổ chức
và hoạt động.
-

Nhà trường đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động, trong đó quy định

cụ thể về chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận liên quan; quy định rõ ràng về cơ
cấu tổ chức của nhà trường.
-

Nhà trường đã thành lập các đơn vị mới nhằm phục vụ hoạt động quản lý

và phù hợp với điều kiện thực tiễn.
3.

Tồn tại:
Việc rà soát Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường tuy đã triển khai

nhưng chưa được thực hiện hằng năm.
4.

Kế hoạch hành động:
Từ năm học 2017 - 2018, định kỳ hằ ng năm tổ chức lấy ý kiến của CB, GV,

NV về Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường để từ đó điều chỉnh cho phù
hợp tình thực tiễn, phát huy hiệu quả của công tác tổ chức và quản lý nhà trường.
5.

Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí
Tiêu chí 2.2. Có hệ thống văn bản để tổ chức, quản lý một cách có hiệu

quả các hoạt động của nhà trường.
1.

Mô tả:
Để triể n khai hoa ̣t đô ̣ng mô ̣t cách có hiêụ quả, trong kế hoa ̣ch của từng năm

ho ̣c, Nhà trường luôn chú tro ̣ng đế n viê ̣c ban hành hê ̣ thố ng văn bản tổ chức, quản
lý đố i với tấ t cả các mă ̣t hoa ̣t đô ̣ng của Trường [H2.2.2.1].
Năm 2003, Nhà trường đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động, trong đó
đã quy định cơ cấu bộ máy tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị trực
thuộc [H2.2.2.2]. Tiế p đế n, trong các năm 2016, 2017, cơ cấu tổ chức, chức năng
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nhiệm vụ của từng đơn vị đươ ̣c rà soát, bổ sung, sửa đổi trong các quyết định thành
lập các đơn vị trực thuộc [H2.2.2.3].
Đố i với công tác tổ chức và quản lý, Nhà trường đã ban hành Quy chế phối
hợp trách nhiệm giữa Đảng ủy với Hội đồng Quản trị, Ban Giám hiệu và ban hành
Quy chế phối hợp hoạt động giữa Công đoàn cơ sở với Hội đồng Quản trị, Ban
Giám hiệu [H2.2.2.4]. Bên ca ̣nh đó, đã ban hành Quy chế, quy định liên quan đến
tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự; Quy định chế độ chính sách đối với
cán bộ – nhân viên, giáo viên cơ hữu; Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc và
Quy chế thi đua khen thưởng của Trường [H2.2.2.5], [H2.2.2.6], [H2.2.2.7],
[H2.2.2.8].
Trong công tác đào tạo, Nhà trường đã ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến
sĩ, trình độ thạc sĩ, trình độ đại học cao đẳng theo hệ thống tín chỉ và hê ̣ thố ng văn
bản các quy chế đào tạo liên thông, đào tạo văn bằng hai và đào tạo từ xa
[H2.2.2.9].
Về hoa ̣t đô ̣ng NCKH của GV, năm 2013, Nhà trường đã ban hành Quy định
nghiên cứu khoa học của Trường và năm 2014 tiếp tục ban hành Quy định chế độ
làm việc đối với giảng viên cơ hữu, trong đó ta ̣i chương III quy định cu ̣ thể về định
mức giờ chuẩn NCKH của giảng viên cơ hữu [H2.2.2.10].
Đố i với công tác SV, năm 2008, Nhà trường ban hành Quy chế đánh giá kết
quả rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống sinh viên, học sinh hệ Đại học,
Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp thuộc Trường Đại học Bình Dương và năm
2015, Nhà trường ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện phẩm chất chính
trị, đạo đức, lối sống sinh viên, học sinh hệ Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên
nghiệp thuộc Trường Đại học Bình Dương sửa đổi kèm theo Hướng dẫn thực hiện
quy chế đánh giá rèn luyện học sinh sinh viên sửa đổi [H2.2.2.11]. Đồ ng thời, Nhà
trường ban hành Quy chế giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập và phát hành Sổ tay
sinh viên [H2.2.2.12], [H2.2.2.13]. Ngoài ra, Nhà trường thành lập Trung tâm Tư
vấn nghề nghiệp và việc làm sinh viên và Trung tâm Nghề nghiệp và Hỗ trợ doanh
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nghiệp với chức năng, nhiê ̣m vu ̣ cu ̣ thể nhằ m thực hiêṇ tố t công tác hướng nghiê ̣p
và giới thiê ̣u viê ̣c làm cho SV [H2.2.2.14].
Các văn bản về hoa ̣t đô ̣ng khảo thí và đảm bảo chấ t lươ ̣ng đươ ̣c Nhà trường
quan tâm thông qua viêc̣ ban hành Quy chế về quản lý, đảm bảo, đánh giá chất
lượng; Quy định về việc đánh giá, hướng dẫn người học tham gia đánh giá chất
lượng giảng dạy của giảng viên khi kết thúc môn học và chất lượng đào tạo của
trường đại học trước khi tốt nghiệp; Quy định về việc lấy ý kiến phản hồi của cựu
sinh viên, doanh nghiệp có sử dụng lao động [H2.2.2.15], [H2.2.2.16].
Năm 2001, Nhà trường đã ban hành Quyết định thành lập Ban Thanh tra và
năm 2013, ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Ban Thanh tra – Giáo
dục – Giám thị kèm theo quyết định sáp nhập Tổ Giám thị vào Ban Thanh tra
[H2.2.2.17]. Nhà trường đồ ng thời ban hành Quy chế hoạt động của Ban Pháp chế,
Quy định về công tác văn thư lưu trữ trong Trường [H2.2.2.18], [H2.2.2.19]. Các tổ
chức đoàn thể của Nhà trường như Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên
đề u xây dựng và công bố Quy chế làm việc, chương trình làm việc theo từng nhiệm
kỳ [H2.2.2.20], [H2.2.2.21], [H2.2.2.22].
Tấ t cả hê ̣ thố ng văn bản nội bộ của Nhà trường được công khai trên mạng địa
chỉ: http:vanban.bdu.edu.vn [H2.2.2.23]. Trong các cuộc họp giao ban, lãnh đạo
nhà trường phân công nhiệm vụ cu ̣ thể cho từng đơn vị, cá nhân và đồ ng thời đươ ̣c
thể hiêṇ rõ trong các văn bản kế t luâ ̣n cuô ̣c ho ̣p [H2.2.2.24]. Các đơn vị trực thuộc
thường xuyên rà soát, đánh giá các văn bản tổ chức và quản lý của Nhà trường,
trong đó thể hiê ̣n hê ̣ thố ng văn bản của Nhà trường ban hành không trái với các quy
định của pháp luật [H2.2.2.25]. Đồ ng thời, căn cứ kế t quả rà soát, Nhà trường ban
hành các quyết định điều chỉnh các văn bản tổ chức và quản lý theo các giai đoạn
2010 – 2012, 2013 - 2015 [H2.2.2.26].
Trong nhiều năm qua, Nhà trường và nhiều tập thể, cá nhân thuộc trường đã
nhận được cờ thi đua, nhiều bằng khen của các cấp quản lý, được Chủ tịch nước
tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba, Huân chương lao động hạng Nhì
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[H2.2.2.27]. Ngoài ra, Nhà trường được tổ chức chứng nhận Intertek (Hoa Kỳ)
đánh giá và công nhận đạt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO
9001:2008 [H2.2.2.28].
2.

Điểm mạnh:
-

Hệ thống văn bản tổ chức và quản lý của Nhà trường được ban hành đầy

đủ trên các lĩnh vực hoạt động và được rà soát, đánh giá, điều chỉnh định kỳ.
-

Các văn bản được số hóa và công khai trên mạng văn bản nội bộ của Nhà

trường.
3.

Tồn tại:
Việc triển khai nội dung các văn bản đến GV thin̉ h giảng đôi lúc còn chậm.

4.

Kế hoạch hành động:
Từ năm học 2017-2018, Nhà trường kip̣ thời thông báo các văn bản đế n GV

thỉnh giảng thông qua viê ̣c gửi email đồ ng thời quán triêt,̣ tăng cường trách nhiê ̣m
của các khoa, tổ bô ̣ môn trong viêc̣ thông báo kip̣ thời văn bản đế n GV, đă ̣c biê ̣t là
các GV thỉnh giảng.
5.

Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí
Tiêu chí 2.3. Chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của các bộ phận, cán

bộ quản lý, giảng viên và nhân viên được phân định rõ ràng.
1.

Mô tả:
Nhà trường đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường, trong đó

phân cấp quản lý, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trực thuộc
[H2.2.3.1]. Bên ca ̣nh đó, chức năng, nhiê ̣m vu ̣, quyề n ha ̣n của các đơn vi ̣được quy
đinh
̣ cu ̣ thể trong các quyết định thành lập của các đơn vị [H2.2.3.2]. Năm 2016,
Nhà trường rà soát, ban hành các quyết định phân công trách nhiệm, quyền hạn của
các thành viên Ban Giám hiệu [H2.2.3.3]. Ngoài ra, trách nhiệm và quyền hạn của
thủ trưởng các đơn vị trong toàn Trường đươ ̣c xác đinh
̣ và quy đinh
̣ rõ ràng bằ ng
văn bản [H2.2.3.4].
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Đối với các tổ chức đoàn thể, vào từng nhiệm kỳ, Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn
Thanh niên và Hội Sinh viên xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Ban
Chấp hành, trong đó phân công nhiệm vụ, quyền hạn cho từng thành viên
[H2.2.3.5], [H2.2.3.6], [H2.2.3.7], [H2.2.3.8].
Nhà trường đã ban hành Quy định chế độ làm việc đối với GV với các nô ̣i
dung quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn GV theo quy định của Bộ
GD&ĐT và quy đinh
̣ về nhiê ̣m vu ̣ NCKH của GV hằng năm [H2.2.3.9]. Ngoài ra,
trách nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của cán bộ, nhân viên các đơn vị được quy
định rõ ràng trong bảng mô tả công việc và hợp đồng lao động của từng cán bộ
[H2.2.3.10], [H2.2.3.11].
Hằ ng năm, Nhà trường tiế n hành tổ ng kế t các hoa ̣t đô ̣ng trong đó thể hiê ̣n
chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của các đơn vi ̣ trực thuô ̣c và của các cá nhân
từ Ban Giám hiê ̣u đế n lañ h đa ̣o các Phòng Ban chức năng, Khoa chuyên môn,
Trung tâm, các tổ chức đoàn thể đươ ̣c xác đinh
̣ rõ ràng và không có sự chồ ng chéo,
không trái các quy đinh
̣ của pháp luâ ̣t [H2.2.3.12].
2.

Điểm mạnh:
-

Nhà trường xây dựng và ban hành hệ thống văn bản quy định rõ ràng chức

năng, trách nhiệm và quyền hạn của các bộ phận, CBQL, GV và nhân viên.
-

Chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của các bộ phận, CBQL, GV và

nhân viên đươ ̣c xác đinh
̣ theo đúng quy đinh
̣ của pháp luâ ̣t.
3.

Tồn tại:
Một số văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của CBGV, NV

chưa đươ ̣c cập nhật kịp thời.
4.

Kế hoạch hành động:
Trong năm học 2017 – 2018 và những năm ho ̣c tiế p theo, Nhà trường chỉ đa ̣o

tăng cường công tác pháp chế nhằ m đảm bảo câ ̣p nhâ ̣t hê ̣ thố ng văn bản về công tác
cán bô ̣ để kip̣ thời ban hành các quy đinh
̣ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của
CBGV, GV, NV Nhà trường.
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5.

Tự đánh giá: đạt yêu cầu tiêu chí
Tiêu chí 2.4. Tổ chức Đảng và các đoàn thể trong trường đại học hoạt

động hiệu quả và hằng năm được đánh giá tốt; các hoạt động của tổ chức
Đảng và các tổ chức đoàn thể thực hiện theo quy định của pháp luật.
1.

Mô tả:
Đảng bộ Trường Đại học Bình Dương là một đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng

ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Dương, gồm có 03 chi bộ trực thuộc [H2.2.4.1],
[H2.2.4.2]. Đội ngũ cấp ủy của trường gồm 09 đồng chí, là những cán bộ lãnh đạo,
quản lý có phẩm chất chính trị, tư tưởng vững vàng, có năng lực để hoàn thành
nhiệm vụ, có uy tín và khả năng tập hợp, đoàn kết nội bộ [H2.2.4.3]. Trong từng
nhiệm kỳ, Đảng ủy đã xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành,
ban hành Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ hằng năm để chỉ đạo chung các hoạt
động công tác trong năm [H2.2.4.4], [H2.2.4.5]. Hằ ng năm, Đảng bô ̣ Nhà trường tổ
chức tổ ng kế t, đánh giá những mặt mạnh và xác đinh
̣ những tồn tại, chỉ ra các
nguyên nhân yếu kém, từ đó xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho hoạt động
trong năm kế tiếp [H2.2.4.6]. Với những kế t quả đa ̣t đươ ̣c, Đảng ủy Khối các cơ
quan tỉnh Bình Dương công nhận Đảng bộ Nhà trường là tổ chức cơ sở Đảng hoàn
thành tốt nhiệm vụ các năm 2014, năm 2015, năm 2016 và các chi bộ trực thuộc
Đảng bộ cơ sở nhận được nhiề u hình thức khen thưởng của Tỉnh ủy Bình Dương
[H2.2.4.7].
Công đoàn Nhà trường là một công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động
tỉnh Bình Dương, bao gồm Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra, Ban
Nữ công và 10 tổ công đoàn với 175 công đoàn viên [H2.2.4.8], [H2.2.4.9]. Trong
từng nhiệm kỳ, BCH Công đoàn Nhà trường đã ban hành Quy chế làm việc của
Ban Chấp hành, Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra trong đó có sự phân công
nhiệm vụ cho từng thành viên [H2.2.4.10]. Hằng năm, Công đoàn Nhà trường xây
dựng kế hoạch hoạt động và tổ chức các chương trình hoạt động cụ thể theo kế
hoạch nhằm chăm lo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động và thu hút
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đông đảo người lao động tham gia [H2.2.4.11]. Hằ ng năm, BCH Công đoàn Nhà
trường tiế n hành tổng kết công tác hoạt động và khen thưởng các cá nhân có nhiề u
đóng góp trong hoa ̣t đô ̣ng công đoàn [H2.2.4.12]. Từ năm 2012 đến 2017, công
đoàn Nhà trường luôn được công nhận là công đoàn vững mạnh và được Tổng Liên
đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tặng cờ thi đua và bằng khen
[H2.2.4.13].
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Bình Dương là đơn vị trực thuộc
Tỉnh đoàn Bình Dương [H2.2.4.14]. Trong các nhiệm kỳ của mình, BCH Đoàn
Thanh niên, Ủy ban Kiểm tra Đoàn trường đã xây dựng và triể n khai các chương
trình, kế hoạch làm việc cụ thể, thể hiện rõ sự quán triệt sâu sắc và bám sát các chủ
trương, đường lối, nghị quyết, chỉ đạo của Đảng và Đoàn cấp trên trong các công
tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo được nhiều phong trào văn hóa, văn nghệ, thể
dục thể thao bổ ích, lành mạnh thể hiện sự sáng tạo, xung kích, tình nguyện
[H2.2.4.15]. Nhằm đánh giá các hoạt động trong các năm học, hằ ng năm BCH
Đoàn trường tiế n hành báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên
của Nhà trường [H2.2.4.16]. Với những kết quả đạt được, Đoàn Thanh niên Nhà
trường đã đạt được rất nhiều thành tích xuất sắc, được Thủ tướng Chính phủ, Đoàn
cấp trên tặng nhiều bằng khen, giấy khen [H2.2.4.17].
Hội Sinh viên Nhà trường là đơn vị trực thuộc Hội Sinh viên tỉnh Bình Dương
[H2.2.4.18]. Phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường trong
các nhiệm kỳ đều xây dựng chương trình, kế hoạch làm việc cụ thể bám sát những
chủ trương, kế hoạch, chỉ đạo của cấp trên nhằm gây dựng các phong trào hoạt
động cho sinh viên [H2.2.4.19]. Hằng năm, Hội Sinh viên Nhà trường tổ chức tổng
kết công tác Hội nhằm đánh giá các hoạt động và định hướng hoạt động cho năm
học tiếp theo [H2.2.4.20]. Trong những năm học vừa qua, Hội Sinh viên trường
luôn được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên tỉnh Bình Dương
biểu dương, ghi nhận những kế t quả xuất sắc đa ̣t đươ ̣c [H2.2.4.21].
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Các hoạt động của tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể của Nhà trường đươ ̣c
thực hiêṇ theo đúng chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo sự phối hợp giữa Hội đồng
Quản trị, Ban Giám hiệu và các tổ chức Đảng, đoàn thể của Nhà trường và trong
thời gian qua không để xảy ra sai phạm theo quy định của Đảng và pháp luật của
Nhà nước [H2.2.4.6], [H2.2.4.12], [H2.2.4.16], [H2.2.4.20], [H2.2.4.22].
2.

Điểm mạnh:
-

Tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể của Nhà trường hoạt động theo

đúng điều lệ, theo kế hoạch cụ thể, đồ ng thời triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản
chỉ đạo của cấp trên; tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị.
-

Đảng bô ̣ và các tổ chức đoàn thể của Nhà trường nhâ ̣n đươ ̣c nhiều hình

thức khen thưởng các cấ p.
3.

Tồn tại:
Do khó khăn nhấ t đinh
̣ về cơ sở vâ ̣t chấ t nên các hoa ̣t đô ̣ng của Đoàn Thanh

niên, Hội Sinh viên chưa thể tổ chức cho đông đảo SV toàn trường tham gia.
4.

Kế hoạch hành động:
Từ năm học 2017 – 2018, Đoàn Thanh niên, Hô ̣i Sinh viên Nhà trường tăng

cường tổ chức nhiề u hoa ̣t đô ̣ng phong phú, đa da ̣ng nhằ m đáp ứng nhu cầ u, sở thích
của SV đồ ng thời phố i hơ ̣p với các đơn vi ̣ tổ chức sự kiê ̣n nhằ m tổ chức các hoa ̣t
đô ̣ng quy mô lớn thu hút đông đảo SV toàn trường tham gia.
5.

Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí
Tiêu chí 2.5. Có tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, bao gồm

trung tâm hoặc bộ phận chuyên trách; có đội ngũ cán bộ có năng lực để triển
khai các hoạt động đánh giá nhằm duy trì, nâng cao chất lượng các hoạt động
của nhà trường.
1.

Mô tả:
Để triể n khai các hoa ̣t đô ̣ng ĐBCL của Trường, ngay từ năm 2002, Nhà

trường đã thành lập Trung tâm khảo thí nhằm thực hiện nhiệm vụ tổ chức, giám sát
các kỳ thi, xử lý kịp thời các vi phạm về quy chế thi [H2.2.5.1]. Tiế p đế n năm
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2008, Nhà trường đã thành lâ ̣p Ban Kiểm định chất lượng với 05 cán bộ (01
Trưởng ban, 01 Phó Trưởng ban và 03 ủy viên) nhằ m triể n khai các hoa ̣t đô ̣ng
ĐBCL, đă ̣c biê ̣t là công tác kiể m đinh
̣ chấ t lươ ̣ng của Trường [H2.2.5.1].
Hiê ̣n nay, đội ngũ cán bộ của Trung tâm khảo thí bao gồm 08 cán bộ (01 Giám
đốc, 01 Phó Giám đốc và 06 nhân viên) [H2.2.5.2]. Những cán bộ của Trung tâm
khảo thí đều là các cán bộ chuyên trách, có năng lực, đạo đức và trình độ chuyên
môn, nghiê ̣p vu ̣ [H2.2.5.2]. Đồ ng thời, đô ̣i ngũ cán bô ̣, chuyên viên của Trung tâm
khảo thí và Ban Kiểm định chất lượng hằ ng năm đươ ̣c Nhà trường quan tâm, tạo
điều kiện tham gia các lớp tập huấn trong và ngoài trường nhằ m câ ̣p nhâ ̣t kiế n thức,
nâng cao trình đô ̣ chuyên môn, nghiêp̣ vu ̣ và khả năng tác nghiêp̣ [H2.2.5.3]. Trung
tâm khảo thí và Ban Kiểm định chất lượng Nhà trường hằ ng năm xây dựng kế
hoạch hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ của đơn vị, trình Ban Giám hiê ̣u Nhà
trường phê duyê ̣t và thông báo đế n tấ t cả các đơn vi ̣trực thuô ̣c Trường căn cứ triể n
khai thực hiê ̣n [H2.2.5.4]. Trong từng ho ̣c kỳ, Nhà trường tổ chức giao ban về công
tác khảo thí và ĐBCL, qua đó Trung tâm khảo thí, Ban Kiểm định chất lượng, các
đơn vi ̣ Phòng Khoa báo cáo tiế n đô ̣, kế t quả triể n khai, từ đó Ban Giám hiê ̣u Nhà
trường có những chỉ đa ̣o kip̣ thời nhằ m đảm bảo thực hiêṇ hiêụ quả công tác khảo
thí và ĐBCL [H2.2.5.5]. Đồ ng thời, hằ ng năm trong báo cáo tổ ng kế t năm ho ̣c, Nhà
trường đánh giá kế t quả triể n khai công tác khảo thí và ĐBCL trong đó tâ ̣p trung
làm rõ nguyên nhân và xác đinh
̣ các biêṇ pháp khắ c phu ̣c các tồ n ta ̣i [H2.2.5.6].
Năm 2017, Nhà trường ban hành quyết định về việc điề u chỉnh, bổ sung thành
phầ n Hội đồng tự đánh giá, xây dựng kế hoa ̣ch và tổ chức thực hiêṇ công tác tự
đánh giá kiể m đinh
̣ chấ t lươ ̣ng cơ sở giáo du ̣c [H2.2.5.7]. Với sự nỗ lực của các
thành viên trong đơn vị, Trung tâm khảo thí và Ban Kiểm định chất lượng hằ ng
năm luôn đươ ̣c đánh giá hoàn thành tố t nhiê ̣m vu ̣ và tâ ̣p thể , cá nhân đươ ̣c nhâ ̣n
nhiề u hin
̀ h thức khen thưởng các cấ p [H2.2.5.8], [H2.2.5.9].
2.

Điểm mạnh:
-

Nhà trường đã thành lâ ̣p bộ phận chuyên trách về ĐBCL giáo dục.
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-

Đội ngũ cán bộ của Trung tâm khảo thí và Ban Kiểm định chất lượng đảm

bảo chuyên môn nghiê ̣p vu ̣ và có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác khảo thí
và ĐBCL.
3.

Tồn tại:
Do đă ̣c thù của trường ngoài công lâ ̣p nên nguồ n kinh phí chi cho các hoa ̣t

đô ̣ng khảo sát lấ y ý kiế n phản hồ i còn ha ̣n chế .
4.

Kế hoạch hành động:
Từ năm học 2017 – 2018, Nhà trường tăng cường nguồ n kinh phí chi cho hoa ̣t

đô ̣ng ĐBCL và KĐCL trong đó có kinh phí cho các hoa ̣t đô ̣ng khảo sát lấ y ý kiế n
phản hồ i của các bên liên quan.
5.

Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí
Tiêu chí 2.6. Có các chiến lược và kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung

hạn, dài hạn phù hợp với định hướng phát triển và sứ mạng của nhà trường;
có chính sách và biện pháp giám sát, đánh giá việc thực hiện các kế hoạch của
nhà trường.
1.

Mô tả:
Căn cứ sứ ma ̣ng đã xác đinh,
̣ Nhà trường xây dựng kế hoa ̣ch chiế n lươ ̣c giai

đoạn 2010 – 2015 tầm nhìn đến 2020, kế hoạch phát triển giai đoạn 2016 – 2020
tầm nhìn đến 2025 phù hợp với định hướng phát triển và sứ mạng của Nhà trường
[H2.2.6.1], [H2.2.6.2]. Đồ ng thời xây dựng và ban hành các kế hoạch phát triển
chiến lược trung hạn Nhà trường giai đoạn 2010 – 2012, 2013 – 2015, 2016 – 2018
[H2.2.6.3]. Nhà trường triể n khai thực hiê ̣n kế hoa ̣ch chiế n lươ ̣c, kế hoa ̣ch trung
ha ̣n thông qua viê ̣c xây dựng và ban hành kế hoa ̣ch của từng năm ho ̣c, trong đó gắ n
kế t với sứ ma ̣ng, với kế hoa ̣ch chiế n lươ ̣c, kế hoa ̣ch trung ha ̣n của Trường
[H2.2.6.4].
Trong nô ̣i dung kế hoa ̣ch chiế n lươ ̣c, kế hoa ̣ch trung ha ̣n và kế hoa ̣ch năm ho ̣c
của Nhà trường đề u thể hiêṇ sự gắ n kế t với sứ ma ̣ng, với đinh
̣ hướng ứng du ̣ng và
xác lâ ̣p các mu ̣c tiêu cu ̣ thể cũng như các biêṇ pháp thực hiê ̣n [H2.2.6.1],
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[H2.2.6.2], [H2.2.6.3], [H2.2.6.4]. Thông qua các cuô ̣c ho ̣p giao ban thủ trưởng các
đơn vi,̣ Nhà trường triể n khai thực hiêṇ các nô ̣i dung cu ̣ thể của các kế hoa ̣ch đã
đươ ̣c xây dựng, đồ ng thời đánh giá tiế n đô ̣, kế t quả thực hiêṇ để từ đó bổ sung, điề u
chin̉ h các mu ̣c tiêu cho phù hơ ̣p với điề u kiêṇ thực tiễn của Nhà trường, trong đó
đố i với kế hoạch năm ho ̣c, trong các cuộc họp giao ban định kỳ hằng tuần, hàng
tháng, hàng quý và cuối mỗi học kỳ, lãnh đạo các đơn vị báo cáo các hoạt động của
đơn vị, đề xuất những ý kiến nhằm triển khai, rà soát các kế hoạch hoạt động và
trên cơ sở đó, Hiệu trưởng chỉ đạo, phân công việc thực hiện nhằm đạt kế t quả theo
kế hoa ̣ch đã xác đinh
̣ [H2.2.6.5].
Đinh
̣ kỳ Nhà trường tổ chức đánh giá nghiêm túc kế t quả thực hiêṇ kế hoa ̣ch
chiế n lươ ̣c, kế hoa ̣ch trung ha ̣n sau mô ̣t giai đoa ̣n cũng như kế hoa ̣ch năm ho ̣c
[H2.2.6.6]. Ngoài ra, công tác giám sát, đánh giá việc thực hiện các kế hoạch của
Nhà trường đươ ̣c thảo luâ ̣n công khai ta ̣i Hội nghị Người lao động hằ ng năm và
đươ ̣c thể hiêṇ cu ̣ thể trong báo cáo tại Đại hội Đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2010
– 2015, nhiệm kỳ 2015 – 2020 cũng như Nghi ̣ quyế t hằ ng năm của Đảng bô ̣
Trường [H2.2.6.7], [H2.2.6.8].
2.

Điểm mạnh:
-

Nhà trường đã xây dựng và ban hành kế hoa ̣ch chiế n lươ ̣c, kế hoa ̣ch trung

ha ̣n và kế hoa ̣ch từng năm ho ̣c gắ n liề n với sứ ma ̣ng và đinh
̣ hướng của Nhà
trường.
-

Nhà trường áp du ̣ng nhiề u biêṇ pháp giám sát, đánh giá việc thực hiện các

kế hoạch đã xác đinh.
̣
3.

Tồn tại:
Viê ̣c thực hiê ̣n các mu ̣c tiêu chiế n lươ ̣c về đào ta ̣o của mô ̣t số Khoa còn ha ̣n

chế do những khó khăn trong công tác tuyể n sinh.
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4.

Kế hoạch hành động:
Từ năm học 2017 – 2018, đinh
̣ kỳ hằ ng năm, Nhà trường chỉ đa ̣o các Khoa tổ

chức rà soát, đánh giá nghiêm túc, khách quan các mu ̣c tiêu chiế n lươ ̣c về đào ta ̣o
để có cơ sở điề u chỉnh, bổ sung cho phù hơ ̣p với tình hình thực tiễn.
5.

Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí
Tiêu chí 2.7. Thực hiện đầy đủ chế độ định kỳ báo cáo cơ quan chủ quản,

các cơ quan quản lý về các hoạt động và lưu trữ đầy đủ báo cáo của nhà
trường.
1.

Mô tả:
Dựa trên các quy chế công tác văn thư lưu trữ, quản lý văn bản, lập hồ sơ, tài

liệu, quy định chế độ mật đối với tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước trong ngành
GD&ĐT cũng như tuân thủ quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình
thành phổ biến trong hoạt động, Nhà trường đã ban hành Quy chế về công tác văn
thư lưu trữ [H2.2.7.1], [H2.2.7.2]. Bên ca ̣nh đó, Nhà trường ban hành quyết định về
việc việc phân công nhiệm vụ văn thư, lưu trữ ta ̣i Trường với các nô ̣i dung quy
đinh
̣ cu ̣ thể [H2.2.7.3]. Ngoài ra, nhằ m ta ̣o sự thố ng nhấ t trong viêc̣ quản lý hê ̣
thố ng văn bản, Nhà trường đã thông báo và triể n khai thực hiê ̣n viêc giao nhận văn
bản đi – đến, giao nhận các văn bản điện tử, công tác tổ ng hơ ̣p của các đơn vi ̣trong
toàn Trường [H2.2.7.4].
Đố i với hoa ̣t đô ̣ng lưu trữ của Nhà trường do Phòng Tổ chức Hành chiń h đảm
nhâ ̣n, trong đó bố trí cán bộ chuyên trách đã được đào tạo về nghiệp vụ văn thư,
lưu trữ phu ̣ trách [H2.2.7.5]. Nhà trường đã bố trí kho lưu trữ riêng đố i với hê ̣
thố ng hồ sơ, sổ sách của Trường và đồ ng thời các đơn vi ̣phòng ban, khoa sắ p xế p,
bố trí điạ điể m lưu trữ phù hơ ̣p với điề u kiê ̣n của đơn vi ̣ [H2.2.7.6]. Bên ca ̣nh đó,
Nhà trường bố trí hê ̣ thố ng PCCC và đảm bảo an toàn cho các điạ điể m lưu trữ hồ
sơ [H2.2.7.6]. Ngoài ra, Nhà trường sử du ̣ng phầ n mề m quản lý văn bản phu ̣c vu ̣
công tác lưu trữ của Trường [H2.2.7.7]. Nhà trường thực hiêṇ đồ ng thời lưu trữ văn
bản giấ y và bản điêṇ tử đố i với hê ̣ thố ng văn bản đế n và đi [H2.2.7.4], [H2.2.7.7].
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Nhà trường đảm bảo thực hiện đầ y đủ chế độ định kỳ báo cáo cũng như báo
cáo đô ̣t xuấ t theo yêu cầ u với cơ quan Bộ GD&ĐT, các bô ̣ ngành liên quan và các
ban ngành ở điạ phương về kết quả thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch công tác của
đơn vị [H2.2.7.8]. Hằng năm, Nhà trường báo cáo kết quả thực hiện các lĩnh vực
công tác về hoạt động đào tạo, tổ chức cán bộ, tài chính, đảm bảo chất lượng, quản
lý khoa học, hợp tác quốc tế và học sinh sinh viên [H2.2.7.9]. Bên ca ̣nh đó, Nhà
trường báo cáo thực hiêṇ quy chế công khai, báo cáo thống kê định kỳ cho các cơ
quan chức năng theo đúng yêu cầu [H2.2.7.10].
2.

Điểm mạnh:
-

Nhà trường đã ban hành quy đinh
̣ về công tác lưu trữ và thực hiêṇ tố t công

tác lưu trữ hồ sơ, sổ sách theo đúng quy đinh.
̣
-

Nhà trường thực hiêṇ đầ y đủ báo cáo đinh
̣ kỳ Bô ̣ GD&ĐT và các cơ quan

quản lý về các hoạt động của Trường.
3.

Tồn tại:
Mô ̣t số văn bản đi của các đơn vi pho
̣ ̀ ng khoa chưa đươ ̣c số hóa.

4.

Kế hoạch hành động:
Từ năm học 2017 – 2018, Nhà trường quán triê ̣t, yêu cầ u tấ t cả các đơn vi ̣

phòng khoa thực hiêṇ số hóa các văn bản đi của đơn vi ̣ nhằ m ta ̣o điề u kiêṇ thuâ ̣n
lơ ̣i cho công tác lưu trữ cũng như thu thâ ̣p minh chứng phu ̣c vu ̣ hoa ̣t đô ̣ng KĐCL
của Nhà trường.
5.

Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí
Kết luận về Tiêu chuẩn 2:
Nhà trường đã xây dựng cơ cấu tổ chức phù hơ ̣p, đảm bảo tính ổn định và hoạt

động có hiệu quả trong từng giai đoạn phát triển. Chức năng, nhiệm vụ và trách
nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong Trường đều được phân định rõ ràng thông qua
hê ̣ thố ng văn bản được ban hành công khai. Sự phối hợp giữa Đảng ủy và các tổ
chức đoàn thể với chính quyền Nhà trường giúp cho hoạt động mọi mặt của Nhà
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trường được thực hiện hiệu quả, thiết thực và theo đúng các kế hoạch đề ra, đóng
góp vào sự phát triển chung của Trường.
Các đơn vị và các tổ chức đoàn thể của Nhà trường đã được nhâ ̣n nhiều phần
thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và của các tổ chức đoàn thể trong và ngoài
tỉnh. Nhà trường đã thực hiê ̣n tố t công tác báo cáo đinh
̣ kỳ và lưu trữ báo cáo đúng
theo quy đinh.
̣
Tuy nhiên, viêc̣ thực hiêṇ mô ̣t số chỉ tiêu chiế n lươ ̣c về đào ta ̣o của các Khoa
còn ha ̣n chế . Trong thời gian tới, Nhà trường chỉ đa ̣o các khoa đinh
̣ kỳ rà soát để bổ
sung, điề u chỉnh các chỉ tiêu chiế n lươ ̣c về đào ta ̣o phù hơ ̣p với điề u kiêṇ thực tiễn.
Số lượng tiêu chí đạt yêu cầu: 7/7
Số lượng tiêu chí không đạt yêu cầu: 0
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TIÊU CHUẨN 3: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Mở đầu:
Với quan điểm “Giáo dục là của mọi người, vì mọi người, cho mọi người, mọi
người đều được bình đẳng hưởng thụ thành quả của nền giáo dục”, Nhà trường
luôn xác định người học là trung tâm của quá trình đào tạo. Chương trình đào tạo
của Nhà trường được xây dựng trên cơ sở tuân thủ theo những quy chế hiện hành
của Bộ GD&ĐT, với triết lý giáo dục của Nhà trường và tham khảo ý kiến của các
bên liên quan nhằ m đáp ứng nhu cầ u của xã hô ̣i.
Để đảm bảo chất lượng CTĐT và khả năng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao
của người học và nhu cầu nhân lực của nền kinh tế hội nhập, Nhà trường chú tro ̣ng
triể n khai hoa ̣t đô ̣ng rà soát, đánh giá và bổ sung, điều chỉnh CTĐT trên cơ sở tham
khảo các chương trình tiên tiến trong nước và quốc tế, các ý kiến phản hồi từ các
chuyên gia, CBQL, GV và các nhà tuyển dụng lao động, người tốt nghiệp, các tổ
chức chính trị - xã hội.
Tiêu chí 3.1. Chương trình đào tạo của trường đại học được xây dựng
theo các quy định hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; có sự tham
khảo chương trình đào tạo của các trường đại học có uy tín trong nước hoặc
trên thế giới; có sự tham gia của các nhà khoa học chuyên môn, giảng viên,
cán bộ quản lý, đại diện của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, nhà tuyển dụng
lao động và người đã tốt nghiệp.
1.

Mô tả:
Hiê ̣n nay, Nhà trường đã xây dựng một hệ thống chương trình đào tạo phong

phú, đa dạng với 14 ngành đào tạo Cao đẳng, Đại học; 02 ngành đào tạo Thạc sĩ và
01 ngành Tiến sĩ [H3.3.1.1]. Tất cả CTĐT của Trường được xây dựng dựa trên các
quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT, dựa trên triết lý giáo dục; sứ mạng, mục tiêu
và định hướng chiến lược của Nhà trường [H3.3.1.2].
Căn cứ các quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT đồng thời căn cứ theo các
quyết định của Bộ GD&ĐT cho phép Trường Đại học Bình Dương mở ngành đào
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tạo, Nhà trường đã xây dựng các CTĐT theo định hướng ứng dụng, đa ngành nghề,
đa hệ, đa cấp – bậc học, để hướng tới thực hiện sứ mạng, mục tiêu và định hướng
chiến lược phát triển Trường nhằ m “tạo điều kiện để mọi người được tham gia học
tập nâng cao trình độ; đào tạo cử nhân, kỹ sư thực hành; nghiên cứu khoa học,
chuyển giao công nghệ, góp phần phát triển địa phương và đất nước” [H3.3.1.1],
[H3.3.1.2], [H3.3.1.3].
Hoạt động xây dựng và phát triển CTĐT là hoạt động trọng tâm, thường
xuyên của Nhà trường, được thể hiện rõ trong mục tiêu, sứ mạng, các kế hoạch dài
hạn,trung hạn, ngắn hạn; trong các biên bản họp Ban giám hiệu, các quy định, quy
chế, quy trình xây dựng – thực hiện – cải tiến chương trình đào tạo, các biên bản
họp của Hội đồng Khoa học và Đào tạo, các quyết định ban hành CTĐT của Nhà
trường [H3.3.1.4], [H3.3.1.5]. Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Nhà trường bao
gồm đội ngũ các nhà khoa học hùng hậu, uy tín (với 41 Giáo sư, PGS,TS trong đó
có 6 Viện sĩ) luôn tư vấn có hiệu quả cho Nhà trường trong việc xây dựng các
chương trình đào tạo có chất lượng [H3.3.1.7].
Các CTĐT của Nhà trường được xây dựng trên cơ sở tham khảo CTĐT các
trường ĐH của các quốc gia tiên tiến như Hoa Kỳ, Liên bang Nga, Ba Lan,
Belarus, Hàn Quốc và các trường ĐH có uy tín trong nước như Đại học Quốc gia
Hà Nội, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh,
Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh, Đại học Cần
Thơ [H3.3.1.6].
Các CTĐT của Nhà trường mở mới trong vòng 5 năm trở lại đây được xây
dựng theo các quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT và các cơ quan có liên quan, có
sự tham khảo của các CTĐT tiên tiến, có sự tham gia của các nhà khoa học chuyên
môn, CBQL, GV, các tổ chức xã hội – nghề nghiệp, nhà tuyển dụng lao động và
cựu sinh viên [H3.3.1.8], [H3.3.1.9], [H3.3.1.10]. Đồ ng thời, thực hiêṇ chủ trương
xây dựng các CTĐT theo hướng thực hành, nhằm đào tạo các sinh viên tốt nghiệp
có thể tham gia ngay vào thị trường lao động, Nhà trường chú trọng việc lấy kiến
32

của các nhà sử dụng lao động và cựu sinh viên thông qua các buổi hội thảo xây
dựng chương trình đào tạo ở cấp Khoa và phiếu khảo sát nhà sử dụng lao động, cựu
sinh viên [H3.3.1.11], [H3.3.1.12].
Tất cả các môn học có trong CTĐT đều có đề cương chi tiết, trong đó nêu rõ
mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể của môn, nội dung chi tiết của môn học, danh mục
tài liệu tham khảo, cũng như các yêu cầu về kiểm tra, đánh giá [H3.3.1.13],
[H3.3.1.14].
2.

Điểm mạnh:
-

Chương trình đào tạo của tất cả các ngành được xây dựng đảm bảo tính

khoa học và thực tiễn, tuân thủ theo các quy định hiện hành của GD&ĐT.
-

Các CTĐT của Nhà trường có sự tham khảo CTĐT của các trường ĐH có

uy tín trong nước và thế giới và có sự tham gia đóng góp ý kiến của các nhà khoa
học chuyên môn, CBQL, GV, đại diện của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, nhà sử
dụng lao động và cựu sinh viên.
3.

Tồn tại:
Hằng năm, Nhà trường tổ chức các cuộc khảo sát ý kiến của cựu sinh viên về

CTĐT nhưng số lươ ̣ng ý kiế n phản hồ i còn hạn chế.
4.

Kế hoạch hành động:
Trong năm học 2017-2018, Nhà trường tổ chức quán triêṭ nâng cao nhâ ̣n thức

cho SV năm cuố i về viêc̣ trả lời ý kiế n khảo sát của Nhà trường về đánh giá chấ t
lươ ̣ng CTĐT đồ ng thời chỉ đa ̣o các Khoa tăng cường liên hê ̣ nhằ m thường xuyên
câ ̣p nhâ ̣t thông tin về số điê ̣n thoa ̣i, điạ chỉ email của cựu SV nhằ m triể n khai hiêụ
quả hoa ̣t đô ̣ng lấ y ý kiế n phản hồ i của SV tố t nghiêp.
̣
5.

Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí
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Tiêu chí 3.2. Chương trình đào tạo có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, cấu trúc
hợp lý, được thiết kế một cách hệ thống, đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức,
kỹ năng của đào tạo trình độ đại học và đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực
của thị trường lao động.
1.

Mô tả:
Trong quá trình mở ngành đào tạo và xây dựng CTĐT, Nhà trường thường

xuyên bám sát những quy định của Bô ̣ GD&ĐT, đă ̣c biêṭ là Thông tư số
08/2011/TT-BGDĐT ban hành ngày 17/02/2011 của Bô ̣ GD&ĐT quy định về điều
kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở
ngành đào tạo trình độ ĐH, trình độ cao đẳng [H3.3.2.1],[H3.3.2.4], [H3.3.2.5].
Chương trình đào tạo của Nhà trường được thiết kế hợp lý theo đúng quy định
của Bộ GD&ĐT và định hướng nghề nghiệp của Nhà trường, trong đó mỗi
CTĐTđều thể hiện rõ: trình độ đào tạo; đối tượng đào tạo, điều kiện nhập học và
điều kiện tốt nghiệp; mục tiêu đào tạo, chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học khi
tốt nghiệp; khối lượng kiến thức lý thuyết, thực hành, thực tập; kế hoạch đào tạo
theo thời gian thiết kế; phương pháp và hình thức đào tạo; cách thức đánh giá kết
quả học tập; các điều kiện thực hiện chương trình [H3.3.2.1],[H3.3.2.2],[H3.3.2.3],
H3.3.2.4], [H3.3.2.5].
CTĐT của Nhà trường được thiết kế một cách có hệ thống, các khối kiến thức
bao gồm cơ bản, cơ sở ngành và chuyên ngành với khối lượng từ 135 đến 140 tín
chỉ cho ngành đào tạo 4 năm và 170 tín chỉ cho ngành đào tạo 4,5 năm (ngành Kiến
trúc) [H3.3.2.2], [H3.3.2.3]. Trong mỗi CTĐT có quy định các môn học tiên quyết,
môn học trước để đảm bảo tính logic, cấu trúc hợp lý và tính hệ thống, sinh viên
phải học và đạt các môn tiên quyết mới học được các môn sau, trong đó, khối kiến
thức liên quan đến giáo dục chính trị, gồm 10 tín chỉ, tuân thủ theo các quy định
của Bộ Giáo dục và Đào tạo [H3.3.2.3], [H3.3.2.4]. Bên cạnh đó, để tăng cường
năng lực thực hành và kỹ năng sống của sinh viên, Nhà trường còn thiết kế các
khối kiến thức bổ trợ liên quan đến các kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm, kỹ
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năng tin học, kỹ năng ngoại ngữ để giúp SV có thể đạt được mức năng lực làm việc
theo nhu cầu của thị trường lao động [H3.3.2.3].
Nhận thức được sự thay đổi của thị trường lao động, định kỳ các Khoa chuyên
môn tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo, cập nhật đề cương
chi tiết [H3.3.2.2], [H3.3.2.4]. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến góp ý của các bên liên
quan (sau các đợt khảo sát, lấy ý đóng góp) đối với CTĐT về kết cấu chương trình,
khả năng đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng đào tạo trình độ đại học;
khả năng đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của thị trường lao động,… các Khoa
tiế n hành xây dựng, điều chỉnh CTĐT theo hướng cập nhập kiến thức cho người
học và đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của thị trường lao động [H3.3.2.2],
[H3.3.2.4], [H3.3.2.6], [H3.3.2.7], [H3.3.2.8],[H3.3.2.9], [H3.3.2.10]. Ngoài ra,
trong nô ̣i dung CTĐT, SV được tham gia các chương trình thực tập thực tế tại các
doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức về ngành nghề, công việc sau tốt nghiệp, từ
đó hình thành năng lực thực tiễn cho SV [H3.3.2.11].
2.

Điểm mạnh
-

Tấ t cả CTĐT của Nhà trường có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, cấu trúc hợp lý,

được thiết kế một cách hệ thống, đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng, thái
độ trong đó có sự chú trọng hình thành năng lực chuyên môn và kỹ năng nghề
nghiệp của người học.
-

Chương trình đào tạo được thiết kế nhằm đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ

năng của đào tạo trình độ ĐH và đồ ng thời đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của thị
trường lao động.
3.

Tồn tại:
Hoạt động điều tra, dự báo nhu cầu nhân lực đố i với một số ngành đào tạo trên

phạm vi cả nước gặp nhiều khó khăn.
4.

Kế hoạch hành động:
Từ năm ho ̣c 2017 – 2018, Nhà trường tăng cường liên hê ̣ với các điạ phương

có các ngành đào ta ̣o của Nhà trường tổ chức đào ta ̣o nhằ m xác đinh
̣ đúng nhu cầu
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nhân lực để từ đó xây dựng cũng như thực hiêṇ rà soát, điề u chỉnh CTĐT đáp ứng
nhu cầ u của xã hô ̣i.
5.

Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí
Tiêu chí 3.3. Chương trình đào tạo chính quy và giáo dục thường xuyên

được thiết kế theo quy định, đảm bảo chất lượng đào tạo.
1.

Mô tả:
Với sứ mạng “tạo điều kiện để mọi người được tham gia học tập nâng cao

trình độ, đào tạo cử nhân, kỹ sư thực hành; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công
nghệ, góp phần phát triển địa phương và đất nước”, bên cạnh phương thức đào tạo
chính quy, Nhà trường đã xây dựng các CTĐT theo các hình thức đào tạo giáo dục
thường xuyên và giáo dục từ xa [H3.3.3.1], [H3.3.3.2], [H3.3.3.3]. Tất cả các
CTĐT chính quy, giáo dục thường xuyên và giáo dục từ xa của Nhà trường được
thiết kế tuân thủ theo các quy định pháp lý của Bộ GD&ĐT, định hướng ứng du ̣ng
và tùy theo loại hình đào tạo, Nhà trường ban hành các quy chế, quy định để hướng
dẫn thực hiện, đồng thời có phương pháp kiểm tra đánh giá phù hợp, đảm bảo chất
lượng đào tạo [H3.3.3.4].
Với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, các CTĐT giáo dục thường xuyên
và giáo dục từ xa được thiết kế dựa trên CTĐT chính quy, chỉ lược bỏ môn Giáo
dục thể chất và Giáo dục quốc phòng [H3.3.3.1], [H3.3.3.2]. Mã số các môn học
của CTĐT chính quy và giáo dục thường xuyên được sử dụng thống nhất, đảm bảo
cho SV có thể linh động theo các điều kiện cá nhân để tích lũy các tín chỉ cần thiết
của CTĐ để đủ điều kiện tốt nghiệp hoặc chuyển đổi tín chỉ từ các CTĐT khác
nhau [H3.3.3.1], [H3.3.3.2], [H3.3.3.3], [H3.3.3.4]. Hơn thế nữa, SV thuộc chương
trình giáo dục thường xuyên có thể đăng ký học và thi cùng với SV chính quy
[H3.3.3.4].
Đối với các lớp liên kết đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học, Nhà trường
tiến hành khảo sát, thẩm định điều kiện đảm bảo chất lượng để mở lớp, có văn bản
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xin phép các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi tuyển sinh và tổ chức đào
tạo, đảm bảo thực hiện công tác quản lý đào tạo theo quy định [H3.3.3.5].
Cùng với việc không ngừng hoàn thiện chương trình đào tạo theo hướng tiên
tiến, hiện đại, tuân thủ những yêu cầu theo quy định của Bộ GD&ĐT, đáp ứng đòi
hỏi về nguồn nhân lực chất lượng cao của xã hội, thỏa mãn nhu cầu của người học,
Nhà trường không ngừng hoàn thiện về cơ sở vật chất kỹ thuật và nâng cao chất
lượng đội ngũ giảng viên, cải tiến công tác quản lý đào tạo nhằm ĐBCL dạy học
[H3.3.3.6]. Bên ca ̣nh đó, Nhà trường giao nhiê ̣m vu ̣ cho Ban Thanh tra, giáo dục,
giám thị phối hợp cùng Phòng Đào tạo và các Khoa, Bộ môn các phịu trách nhiệm
quản lý nề nếp của hoạt động dạy và học, đồng thời ban hành quy định về chế độ
làm việc đối với GV cơ hữu, thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra, đánh giá chất
lượng giảng dạy; tổ chức các lớp tập huấn, các cuộc hội thảo nhằm cải tiến phương
pháp dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của SV [H3.3.3.7].
2.

Điểm mạnh:
-

Chương trình đào tạo chính quy, giáo dục thường xuyên và giáo dục từ xa

của Nhà trường được thiết kế thống nhất, đúng quy định, đảm bảo chất lượng đào
tạo và tương đồng giữa các chương trình.
-

Nhà trường đảm bảo đầy đủ các điều kiện ĐBCL đào tạo để tổ chức hoa ̣t

đô ̣ng đào ta ̣o đúng quy đinh.
̣
3.

Tồn tại:
Nhà trường chưa triể n khai hiêụ quả viê ̣c lấ y ý kiế n phản hồ i của người học hê ̣

vừa làm vừa ho ̣c đố i với hoa ̣t đô ̣ng giảng da ̣y của GV.
4.

Kế hoạch hành động:
Trong năm học 2017 – 2018 và những năm ho ̣c tiế p theo, Nhà trường tổ chức

lấ y ý kiế n phản hồ i của người học hê ̣ vừa làm vừa ho ̣c đố i với hoa ̣t đô ̣ng giảng da ̣y
của GV mô ̣t cách hiêụ quả, hê ̣ thố ng và đồ ng bô ̣.
5.

Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí.
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Tiêu chí 3.4. Chương trình đào tạo được định kỳ bổ sung, điều chỉnh dựa
trên cơ sở tham khảo các chương trình tiên tiến quốc tế, các ý kiến phản hồi từ
các nhà tuyển dụng lao động, người tốt nghiệp, các tổ chức giáo dục và các tổ
chức khác nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội
của địa phương hoặc cả nước.
1.

Mô tả:
Căn cứ các quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT, Nhà trường xây dựng và

triể n khai kế hoa ̣ch rà soát, điều chỉnh CTĐT [H3.3.4.1], [H3.3.4.2]. Bên ca ̣nh đó,
Nhà trường đã ban hành quy định về việc xây dựng và điều chỉnh CTĐT, làm cơ sở
để các khoa và bô ̣ môn căn cứ thực hiê ̣n, trong đó quy đinh
̣ rõ các CTĐT phải tham
khảo các chương trình tiên tiến quốc tế, các ý kiến phản hồi từ các nhà tuyển dụng
lao động, người tốt nghiệp, các tổ chức giáo dục và các tổ chức khác nhằm đáp ứng
nhu cầu nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hoặc cả nước
[H3.3.4.3].
Thực hiêṇ viê ̣c tổ chức đào ta ̣o theo ho ̣c chế tín chỉ, năm 2012, các Khoa đã rà
soát CTĐT theo niên chế, trên cơ sở tham khảo các CTĐT tiên tiến, tiế n hành điề u
chin̉ h CTĐT và năm 2013 Nhà trường đã ban hành các CTĐT mới theo ho ̣c chế tín
chỉ [H3.3.4.4], [H3.3.4.5]. Trong năm học 2016 - 2017, với mục đích nâng cao chất
lượng đào tạo, đáp ứng những yêu cầu của thị trường lao động và xu thế phát triển
kinh tế - xã hội của đất nước, tăng cường khả năng hội nhập, liên kết quốc tế, Nhà
trường đã triển khai bổ sung, điều chỉnh các CTĐT dựa trên cơ sở tham khảo các
CTĐT tiên tiến quốc tế, các ý kiến phản hồi từ các nhà tuyển dụng lao động, người
tốt nghiệp, các tổ chức giáo dục và các tổ chức nghề nghiêp̣ nhằm đáp ứng nhu cầu
nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước [H3.3.4.6],
[H3.3.4.7]. Trên cơ sở đó, Nhà trường đã có sự điều chỉnh và ban hành các CTĐT,
chuẩn đầu ra cho các ngành đào ta ̣o [H3.3.4.8], [H3.3.4.9].
Nhận thức được yêu cầu của nhà tuyển dụng về năng lực ngoại ngữ, kỹ năng
tin học cùng với những kỹ năng mề m cần thiết đối với người lao động, Nhà trường
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đã ban hành các quyết định về chuẩn đầu ra về tin học và ngoại ngữ, đồ ng thời
hoàn thành học phần về “Kiến tạo thương hiệu bản thân” nhằm trang bị các kỹ
năng mềm, giúp SV có đủ khả năng thích ứng với môi trường làm việc ngay khi ra
trường [H3.3.4.9].
2.

Điểm mạnh:
-

Các CTĐT của Nhà trường được rà soát định kỳ, trên cơ sở tham khảo ý

kiến của các bên liên quan và các CTĐT tiên tiến quốc tế, đồng thời có tính đến
tăng cường năng lực ngoại ngữ, tin học và trang bị các kỹ năng mềm cho SV.
-

Nhà trường đã triể n khai định kỳ bổ sung, điều chỉnh CTĐT trong vòng 05

năm qua.
3.

Tồn tại:
Viê ̣c tham khảo các CTĐT chương trình tiên tiến quốc tế đố i với các ngành

đào ta ̣o xã hô ̣i nhân văn tuy đã thực hiê ̣n nhưng còn ha ̣n chế .
4.

Kế hoạch hành động:
Trong năm ho ̣c 2017 – 2018, Nhà trường yêu cầ u các Khoa tiế n hành thu thâ ̣p,

tổ ng hơ ̣p, phân tích, cho ̣n lựa CTĐT chương trình tiên tiến quốc tế có chấ t lươ ̣ng
cao để tham khảo nhằ m bổ sung, điề u chỉnh CTĐT, đă ̣c biê ̣t là đố i với khố i ngành
xã hô ̣i nhân văn.
5.

Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí.
Tiêu chí 3.5. Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng đảm bảo liên

thông với các trình độ đào tạo và chương trình đào tạo khác.
1.

Mô tả:
Căn cứ trên các quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT về mở ngành và xây

dựng CTĐT, chuẩn đầu ra, chuẩn kiến thức và các quy chế tuyển sinh và đào tạo
các hệ, Nhà trường đã thiết kế, xây dựng hệ thống CTĐT các cấp, các hệ theo
hướng đảm bảo sự liên thông với trình độ đào tạo và CTĐT khác để Nhà trường
thực sự là trường đào tạo đa bậc (Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học,
Thạc sĩ, Tiến sĩ) và đa hệ (chính quy và không chính quy), với các loại hình đào tạo
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khác nhau giúp người học dễ dàng bổ sung kiến thức và liên thông giữa các dọc
giữa bậc học và liên thông ngang giữa các hình thức đào tạo trong và ngoài trường
[H3.3.5.1], [H3.3.5.2].
Với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo và tạo sự thuận lợi cho người học
trong quá trình bổ sung, tích lũy kiến thức, Nhà trường ban hành quy định về việc
áp dụng chương trình đào tạo chính quy cho các hình thức đào tạo Văn bằng 2, Vừa
làm vừa học, Liên thông, đào tạo Từ xa; quy định về công nhận điểm giữa các hình
thức đào tạo [H3.3.5.4], [H3.3.5.5].Theo đó, các chương trình đào tạo giáo dục Vừa
làm vừa học và giáo dục từ xa được thiết kế dựa trên chương trình đào tạo chính
quy, chỉ lược bỏ môn Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng, còn Văn bằng 2
và đào tạo Liên thông học bổ sung khối lượng kiến thức còn thiếu và kiến thức cập
nhật mới của chương trình theo quy định [H3.3.5.1]. Mã số các môn học của
chương trình đào tạo chính quy và giáo dục thường xuyên được sử dụng thống
nhất, đảm bảo cho SV có thể linh động theo các điều kiện cá nhân để tích lũy các
tín chỉ cần thiết của chương trình đào tạo để đủ điều kiện tốt nghiệp, hoặc chuyển
đổi tín chỉ từ các chương trình đào tạo khác nhau [H3.3.5.1], [H3.3.5.4], [H3.3.5.5],
[H3.3.5.6], [H3.3.5.7]. Thêm vào đó, sinh viên thuộc chương trình giáo dục thường
xuyên có thể đăng ký học và thi cùng với sinh viên chính quy [H3.3.5.5],
[H3.3.5.6], [H3.3.5.7][H3.3.5.8].
Năm học 2016 - 2017, với mục đích nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng
những yêu cầu của thị trường lao động và xu thế phát triển kinh tế - xã hội của đất
nước, tăng cường khả năng hội nhập, liên kết quốc tế, Nhà trường triển khai kế
hoạch, ban hành quy trình về xây dựng, rà soát và điều chỉnh chương trình đào tạo
nhằm đánh giá quá trình triển khai, thực hiện chương trình đào tạo theo hệ thống tín
chỉ đã ban hành vào năm 2013 [H3.3.5.2], H3.3.5.3].
Từ năm 2007, Bộ GD&ĐT cho phép Nhà trường đào tạo liên thông từ Trung
cấp chuyên nghiệp lên Cao đẳng và từ Cao đẳng lên Đại học và năm 2008 cho phép
liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp lên Đại học [H3.3.5.9]. Việc liên thông dọc
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đã được thực hiện với các chương trình đào tạo 1.5 – 2 năm cho hệ liên thông từ
cao đẳng lên đại học và 3 năm cho hệ liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp lên đại
học [H3.3.5.3]. Từ năm 2016, Nhà trường được Bộ GD&ĐT cho phép đào tạo liên
thông từ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên đại học chính quy [H3.3.5.9].
Nhà trường đã ban hành các CTĐT của tất cả các ngành ở các bậc học và quy
chế đào tạo của các hình thức đào tạo, nhằm đảm bảo tính liên thông dọc cho ngành
đúng, ngành gần và ngành khác, cũng như học lên các chương trình cao hơn, giúp
SV tích lũy tín chỉ với cùng nội dung ở các bậc học, hình thức học tập khác nhau ở
trong và ngoài trường được miễn học lại [H3.3.5.4] [H3.3.5.5], [H3.3.5.6],
[H3.3.5.7], [H3.3.5.8], [H3.3.5.9]. Bên ca ̣nh đó, từ năm 2004, Bộ GD&ĐT đã cho
phép Nhà trường đào tạo để cấp bằng đại học thứ hai dành cho những người đã tố t
nghiê ̣p và đươ ̣c một bằng ĐH, có nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp, bồi dưỡng kiến
thức, kỹ năng để phù hợp với yêu cầu công việc [H3.3.5.9].
Đối với các các chương trình đào tạo thạc sĩ, Nhà trường cho phép người học
tốt nghiệp ngành gần và khác ngành được đăng ký học với điều kiện học bổ sung
các kiến thức nền tảng của ngành [H3.3.5.10]. Ngoài ra, Nhà trường ký kết các văn
bản thỏa thuận hợp tác với các trường ĐH quốc tế về việc triển khai các dự án đào
tạo, trong đó tâ ̣p trung trao đổi CTĐT, trao đổi học thuật, trao đổi GV, công nhận
và chuyển tiếp kết quả học tập của SV, tạo điều kiện ho ̣c tâ ̣p nâng cao trình đô ̣ cho
người ho ̣c theo hướng liên thông do ̣c và liên thông ngang [H3.3.5.11].
2.

Điểm mạnh:
Tất cả các CTĐT của Nhà trường được thiết kế đảm bảo tính liên thông với

các trình độ đào tạo và CTĐT khác, tạo điều kiện thuận lợi cho người học chuyển
đổi tín chỉ đã tích lũy giữa các CTĐT, giúp người học tiết kiệm thời gian và chi phí
học tâ ̣p.
3.

Tồn tại:
Do đặc thù một số ngành nghề (Ngữ văn, Xã hội học) nên CTĐT chưa đảm

bảo tính liên thông với các CTĐT quốc tế.
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4.

Kế hoạch hành động:
Trong năm ho ̣c 2017 – 2018 và những năm tiế p theo, Nhà trường chỉ đa ̣o các

Khoa và bô ̣ môn tiế p tu ̣c rà soát và điề u chin̉ h CTĐT, đề xuấ t để Nhà trường trao
đổ i với các trường ĐH quố c tế công nhâ ̣n và cho phép liên thông đố i với SV của
Trường.
5.

Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí.
Tiêu chí 3.6. Chương trình đào tạo được định kỳ đánh giá và thực hiện

cải tiến chất lượng dựa trên kết quả đánh giá.
1.

Mô tả:
Căn cứ theo những chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Nhà trường đã xây

dựng các kế hoạch, quy trình đánh giá và thực hiện điề u chin̉ h CTĐT [H3.3.6.1],
[H3.3.6.2], [H3.3.6.3]. Các CTĐT của Nhà trường đã có SV tốt nghiệp đã định kỳ
thực hiện tự đánh giá [H3.3.6.2], [H3.3.6.3], [H3.3.6.4]. Năm 2012, Nhà trường đã
chỉ đạo các Khoa rà soát, đánh giá CTĐT theo học chế niên chế, trên cơ sở đó điề u
chin̉ h CTĐT theo học chế tín chỉ, trong đó đảm bảo tuân thủ quy định, quy chế của
Bộ GD&ĐT; có mục tiêu rõ ràng, cụ thể; cấu trúc hợp lý và có hệ thống; đáp ứng
yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của đào tạo trình độ đại học và đáp ứng linh
hoạt nhu cầu nhân lực của thị trường lao động [H3.3.6.1],[H3.3.6.2], [H3.3.6.3],
[H3.3.6.4]. Sau một thời gian rà soát, tự đánh giá và tiến hành điề u chỉnh, năm
2013 Nhà trường đã ban hành chương trình đào tạo cho 14 ngành theo hệ thống tín
chỉ [H3.3.6.4].
Năm 2016, thực hiện hướng dẫn tại Thông tư số 07/2015/TT - BGDĐT, ngày
16/04/2015 của Bộ GD&ĐT, quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về
năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của
giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành CTĐT trình độ đại
học, thạc sĩ, tiến sĩ, với mục đích nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng những yêu
cầu của thị trường lao động và xu thế phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tăng
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cường khả năng hội nhập, liên kết quốc tế, Nhà trường triển khai kế hoạch rà soát,
tự đánh giá các CTĐT đã ban hành năm 2013 [H3.3.6.1], [H3.3.6.2], [H3.3.6.3].
Thực hiện kế hoạch trên, Nhà trường đã tổ chức các cuộc họp Hội đồng Khoa
học và Đào tạo cấp khoa mở rộng với thành phần gồm các nhà khoa học, chuyên
gia, cán bộ quản lý, giảng viên, nhà tuyển dụng lao động, lãnh đạo các doanh
nghiệp và cựu sinh viên; qua đó, những ý kiến góp ý, kết quả khảo sát, cùng các ý
kiến thảo luận tại các cuộc họp này được xem xét và là những căn cứ để Nhà
trường cải tiến CTĐT [H3.3.6.5], [H3.3.6.6], [H3.3.6.7], [H3.3.6.8]. Theo đó, các
Khoa đã triể n khai để GV tiến hành cập nhật đề cương môn học, trong đó chú trọng
đến việc cập nhật các nội dung và tài liệu tham khảo mới, cải tiến phương pháp dạy
học, phương pháp đánh giá, cũng như bổ sung những kỹ năng cần có cho SV nhằ m
đáp ứng yêu cầ u của thi trươ
̣
̀ ng lao đô ̣ng [H3.3.6.8], [H3.3.6.9].
Nhằm thu thập những thông tin phản hồi của SV về chất lượng dịch vụ đào tạo
của trường, Nhà trường triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học “Đánh giá
sự hài lòng của sinh viên Đại học Bình Dương về dịch vụ đào tạo”, để đánh giá sự
hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo [H3.3.6.10]. Những kết quả
của công tác điều tra, khảo sát, nghiên cứu của đề tài và những nội dung được
thống nhất trong các cuộc họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo là cơ sở quan trọng
để Nhà trường tiến hành các hoạt động cải tiến chất lượng đào tạo [H3.3.6.5],
[H3.3.6.9].
2.

Điểm mạnh:
-

Các CTĐT đã có SV tốt nghiệp được định kỳ tự đánh giá rà soát, cải tiến

chất lượng CTĐT dựa trên kết quả tự đánh giá.
-

Nhà trường đã ban hành quy đinh
̣ về công tác tự đánh giá, rà soát và cải

tiế n CTĐT.
3.

Tồn tại:
Công tác tự đánh giá CTĐT đã đươ ̣c Nhà trường triể n khai nhưng đế n nay

chưa có CTĐT đươ ̣c đánh giá ngoài.
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4.

Kế hoạch hành động:
Trong năm ho ̣c 2017 – 2018, Nhà trường tiế p tu ̣c đẩ y ma ̣nh công tác tự đánh

giá CTĐT; đế n năm ho ̣c 2018 – 2019, tấ t cả các CTĐT đã có SV tố t nghiêp̣ đươ ̣c
đánh giá đồ ng cấ p và đế n năm ho ̣c 2021 – 2022, tấ t cả các CTĐT của Nhà trường
đã có SV tố t nghiê ̣p đươ ̣c KĐCL.
5.

Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí
Kết luận về Tiêu chuẩn 3:
Chương trình đào tạo của Nhà trường được thiết kế theo những quy định, quy

chế hiện hành của Bộ GD&ĐT, có sự tham khảo các CTĐT tiên tiến của các trường
ĐH trong nước và quốc tế, đồng thời có tham khảo ý kiến phản hồi của các chuyên
gia, CBQL, GV, doanh nghiệp sử du ̣ng lao đô ̣ng, cựu sinh viên và căn cứ theo nhu
cầu nguồn nhân lực của xã hội.
CTĐT của Nhà trường có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, cấu trúc hợp lý, được thiết
kế một cách hệ thống, không chỉ đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của
đào tạo trình độ đại học, đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của thị trường lao
động mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người học trong quá trình tích lũy kiến
thức và học tiếp các chương trình khác. Các CTĐT của Nhà trường đươ ̣c đinh
̣ kỳ,
rà soát, cải tiế n nhằ m đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội
của địa phương và cả nước.
Tuy nhiên, các CTĐT đã có SV tố t nghiêp̣ của Nhà trường mới được tiến hành
tự đánh giá và chưa tiế n hành đánh giá đồng cấp và đánh giá ngoài. Trong thời gian
tới, Nhà trường tiế p tu ̣c đẩ y ma ̣nh công tác tự TĐG CTĐT để đế n năm ho ̣c 2021 –
2022, tấ t cả các CTĐT có SV tố t nghiêp̣ của Nhà trường đươ ̣c KĐCL.
Số lượng tiêu chí đạt yêu cầu: 6/6
Số lượng tiêu chí không đạt yêu cầu: 0
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TIÊU CHUẨN 4: HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO
Mở đầu:
Hoạt động đào tạo là mô ̣t trong những hoa ̣t đô ̣ng chiń h yế u và có vai trò hết
sức quan trọng trong hoạt động của Nhà trường. Nhằm đáp ứng yêu cầu của người
học, Nhà trường đã đa da ̣ng hóa các loa ̣i hình đào ta ̣o bao gồ m: chính quy, vừa làm
vừa học, liên thông từ trình độ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học, văn bằng hai.
Các hoạt động đào tạo của Nhà trường luôn đươ ̣c quan tâm tổ chức theo đúng
quy định của Bô ̣ GD&ĐT nhưng đảm bảo tính mềm dẻo, liên thông, phát huy tính
tích cực của người học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện. Ngoài ra,
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tích lũy kiến thức và đáp ứng nhu cầu đa
dạng của người học, Nhà trường chú tro ̣ng triển khai công tác đánh giá kết quả học
tập của người ho ̣c một cách nghiêm túc, phù hợp; đồ ng thời tăng cường đổi mới
phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu cho
sinh viên, học viên.
Tiêu chí 4.1: Đa dạng hóa các hình thức đào tạo, đáp ứng yêu cầu học tập
của người học theo quy định.
1.

Mô tả:
Thực hiêṇ sứ mạng tạo điều kiện để mọi người được tham gia học tập nâng

cao trình độ, đào tạo cử nhân, kỹ sư thực hành, Nhà trường đã tổ chức thực hiện
nhiều CTĐT với các hình thức đào tạo khác nhau bao gồ m: 14 chương trình đào tạo
đào tạo Cao đẳng, Đại học; 02 chương trình đào tạo Thạc sĩ và 01 chương trình đào
tạo Tiến sĩ [H4.4.1.1], [H4.4.1.2]. Để triể n khai hoa ̣t đô ̣ng đào ta ̣o mô ̣t cách thố ng
nhấ t, đồ ng bô ̣, đúng quy đinh,
̣ căn cứ các quy đinh
̣ của Bô ̣ GD&ĐT, Nhà trường đã
ban hành và áp du ̣ng quy chế đào ta ̣o đố i với các hê ̣, các bâ ̣c của Trường
[H4.4.1.3]. Ngoài ra, tấ t cả các quy chế đào ta ̣o của Nhà trường đươ ̣c cung cấ p cu ̣
thể đế n người ho ̣c thông qua Sổ tay sinh viên và đăng tải công khai trên website
của Trường [H4.4.1.15], [H4.4.1.16].
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Hiê ̣n nay, Nhà trường triể n khai đào ta ̣o các bậc học CĐ, ĐH và thạc sĩ với
các hình thức là giáo dục chính quy (tập trung toàn bộ thời gian tại trường) và giáo
dục thường xuyên (vừa làm vừa học và đào ta ̣o từ xa là hình thức đào ta ̣o theo các
lớp học, khóa học tại cơ sở chính, phân hiệu và thông qua Đài tiếng nói Nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh) phù hợp với các yêu cầu đa dạng của người học
[H4.4.1.3], [H4.4.1.4], [H4.4.1.5], [H4.4.1.8]. Bên cạnh đó, Nhà trường đẩ y ma ̣nh
hoa ̣t đô ̣ng liên kế t đào ta ̣o với các trường ĐH quố c tế và triển khai nhiề u chương
triǹ h liên kết đào ta ̣o với nước ngoài ở trình độ Thạc sĩ, Tiế n si ̃ [H4.4.1.7],
[H4.4.1.10]. Ngoài ra, Nhà trường tổ chức các khóa đào ta ̣o ngắn hạn nhằ m đáp
ứng nhu cầu thực tế của xã hội cũng như theo yêu cầ u của các doanh nghiệp trong
và ngoài tỉnh [H4.4.1.11].
Trong quá triǹ h triể n khai hoa ̣t đô ̣ng đào ta ̣o, Nhà trường luôn chú tro ̣ng tạo
điều kiện tối đa cho việc phát huy tính tích cực của người học, đồ ng thời đảm bảo
các điề u kiêṇ chấ t lươ ̣ng theo quy định về đội ngũ, chương trình đào tạo, diện tích
sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo, thư viện và học liệu [H4.4.1.9]. Đồ ng thời,
đối với tấ t cả CTĐT, Nhà trường yêu cầ u GV xây dựng và công bố đề cương chi
tiết của từng môn học [H4.4.1.9]. Việc tổ chức và quản lý các bậc đào tạo, các loại
hình đào tạo được thực hiện một cách khoa học với viê ̣c sử du ̣ng phần mềm
Edusoft [H4.4.1.14]. Nhà trường có cổng thông tin chung và các cổng thông tin
riêng của một số đơn vị trực thuộc để công bố công khai, kip̣ thời các thông tin đào
ta ̣o đến người học [H4.4.1.16].
Nhà trường thường xuyên thu thập ý kiến phản hồi từ các bên liên quan về
CTĐT và hoa ̣t đô ̣ng đào ta ̣o của Nhà trường để từ đó cải tiế n nhằ m nâng cao hiê ̣u
quả của công tác đào ta ̣o [H4.4.1.12]. Ngoài ra, hằ ng năm Nhà trường thực hiê ̣n
tổ ng kế t công tác đào ta ̣o, trong đó nghiêm túc đánh giá đa ̣t đươ ̣c cũng như những
ha ̣n chế , tồ n ta ̣i trong quá triǹ h tổ chức thực hiêṇ hoa ̣t đô ̣ng đào ta ̣o để từ đó áp
du ̣ng kip̣ thời các biêṇ pháp phù hơ ̣p nhằ m đáp ứng nhu cầ u ho ̣c tâ ̣p của người ho ̣c
[H4.4.1.13].
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2.

Điểm mạnh:
-

Nhà trường tổ chức đa da ̣ng các bâ ̣c đào ta ̣o và các hình thức đào tạo từ

giáo dục chính quy đế n giáo du ̣c thường xuyên, đáp ứng nhu cầu của người ho ̣c.
-

Nhà trường tổ chức các CTĐT liên kế t với các trường ĐH quố c tế và

nhiề u khóa đào ta ̣o ngắ n ha ̣n theo yêu cầ u của doanh nghiêp.
̣
3.

Tồn tại:
Số lươ ̣ng các CTĐT sau đa ̣i ho ̣c còn ha ̣n chế so với tiề m năng của Nhà trường.

4.

Kế hoạch hành động:
Trong năm học 2017 – 2018, Nhà trường triể n khai thực hiện hồ sơ mở ngành

đào tạo Thạc sĩ các ngành Luật học, Công nghệ sinh học, Kế toán và tiế n đế n năm
2022 có 35% các CTĐT đào ta ̣o Tha ̣c si ̃ so với các ngành đang được đào tạo bậc
đại học tại Trường.
5.

Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí.
Tiêu chí 4.2: Thực hiện công nhận kết quả học tập của người học theo

niên chế kết hợp với học phần; có kế hoạch chuyển quy trình đào tạo theo niên
chế sang học chế tín chỉ có tính linh hoạt và thích hợp nhằm tạo điều kiện
thuận lợi cho người học.
1.

Mô tả:
Thực hiêṇ chủ trương của Bô ̣ GD&ĐT, từ năm 2012, Nhà trường đã xây dựng

kế hoạch chuyển đổi từ hệ thống đào tạo niên chế sang hệ thống đào tạo theo tín chỉ
cho tất cả các bậc học (cao đẳng, đại học, thạc sĩ) của tất cả chương trình đào tạo
nhằm tăng cường hội nhập quốc tế về giáo dục trong khu vực và quốc tế [H4.4.2.1],
[H4.4.2.2]. Nhà trường đã tổ chức tâ ̣p huấ n cho đô ̣i ngũ CB, GV, NV và SV về
phương thức đào ta ̣o theo ho ̣c chế tín chỉ để tấ t cả các thành viên Nhà trường tham
gia tích cực vào quá trình chuyể n đổ i phương thức đào ta ̣o [H4.4.2.3]. Đồ ng thời,
để triể n khai đào ta ̣o theo ho ̣c chế tín chỉ thành công, Nhà trường đã ban hành các
quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ cho các hình thức đào tạo, trong đó quy định rõ
về việc việc công nhận, chuyển đổi kết quả của người học theo niên chế kết hợp với
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học phần [H4.4.2.4]. Đồ ng thời, người học có thể chuyển đổi các tín chỉ tương ứng
đã tích lũy từ các hình thức đào tạo khác nhau [H4.4.2.4]. Trên bảng điể m tố t
nghiê ̣p của SV Nhà trường luôn thể hiêṇ kế t quả ho ̣c tâ ̣p theo niên chế và theo ho ̣c
chế tiń chỉ nhằ m ta ̣o điề u kiê ̣n thuâ ̣n lơ ̣i cho SV trong quá trình tìm kiế m viê ̣c làm
[H4.4.2.5].
Tấ t cả các văn bản quy đinh,
̣ quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ đươ ̣c Nhà
trường cung cấ p đầ y đủ đế n người ho ̣c thông qua Tuầ n sinh hoa ̣t công dân sinh
viên, Sổ tay Sinh viên và đăng tải trên website của Trường [H4.4.2.6]. Ngoài ra,
các Khoa phụ trách các ngành đào tạo tổ chức các hoạt động giới thiệu CTĐT và
phương thức đào ta ̣o theo học chế tín chỉ đến sinh viên trong Tuầ n sinh hoa ̣t công
dân sinh viên [H4.4.2.6].
Nhằm tạo điều kiện cho SV sắp xếp thời gian biểu hợp lý, Nhà trường đã tổ
chức cho SV được chủ động đăng ký các môn học, chọn GV phù hợp với bản thân
thông qua thông báo triển khai đăng ký học phần trên hệ thống đăng ký môn học
online tại địa chỉ http://sv.bdu.edu.vn/ [H4.4.2.7]. Bên cạnh đó, trong CTĐT của
các ngành học còn cho phép SV linh hoạt lựa chọn khối kiến thức tốt nghiệp theo
nhiều hình thức khác nhau (làm khóa luận hoặc thực tập tốt nghiệp …) [H4.4.2.8].
Đế n năm 2013, Nhà trường đã triể n khai đào ta ̣o theo ho ̣c chế tín chỉ đố i với
tấ t cả các CTĐT của Trường [H4.4.2.8]. Năm 2016, Nhà trường tổ chức Hô ̣i nghi ̣
Tổ ng kế t công tác đào ta ̣o theo hê ̣ thố ng tín chỉ, qua đó đánh giá ưu điể m và ha ̣n
chế của viê ̣c áp du ̣ng phương thức đào ta ̣o theo ho ̣c chế tín chỉ và áp du ̣ng các biêṇ
pháp phù hơ ̣p nhằ m phát huy tính linh hoạt và thích hợp, tạo điều kiện thuận lợi
cho người học theo ho ̣c chế tiń chỉ [H4.4.2.9]. Ngoài ra, thông qua cuô ̣c ho ̣p Hội
đồng khoa học Trường và các cuộc đối thoại với SV hằng năm, Nhà trường thu
thập các ý kiến phản hồi của GV và SV nhằ m cải tiế n hoa ̣t đô ̣ng đào ta ̣o của Nhà
trường theo ho ̣c chế tín chỉ [H4.4.2.10], [H4.4.2.11].
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2.

Điểm mạnh:
-

Nhà trường đã triển khai đào tạo theo hệ thống tín chỉ với tính mề m dẻo,

linh hoạt, thích hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người học.
-

Nhà trường thực hiện công nhận kết quả học tập của người học theo niên

chế kết hợp với học phần.
3.

Tồn tại:
Do đặc thù của người học thuộc hệ VLVH nên Nhà trường chưa triển khai lấy

ý kiến phản hồi của SV hê ̣ VLVH đối với hoạt động chuyển đổi quy trình đào tạo
theo niên chế sang học chế tín chỉ.
4.

Kế hoạch hành động:
Trong năm 2017-2018, Nhà trường triển khai lấy ý kiến phản hồi của SV hệ

VLVH về hoa ̣t đô ̣ng đào ta ̣o của Nhà trường trong đó có nô ̣i dung đánh giá viê ̣c áp
du ̣ng đào ta ̣o theo ho ̣c chế tín chỉ.
5.

Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí.
Tiêu chí 4.3: Có kế hoạch và phương pháp đánh giá hợp lý các hoạt động

giảng dạy của giảng viên; chú trọng việc triển khai đổi mới phương pháp dạy
và học, phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học theo hướng phát
triển năng lực tự học, tự nghiên cứu và làm việc theo nhóm của người học.
1.

Mô tả:
Nhằ m góp phầ n nâng cao chất lượng giảng dạy của GV, Nhà trường quy đinh
̣

các hình thức đánh giá hoa ̣t đô ̣ng giảng da ̣y của GV, trong đó bên ca ̣nh hoa ̣t đô ̣ng
dự giờ của tổ bô ̣ môn, đánh giá của đồ ng nghiêp,
̣ đánh giá phân loa ̣i viên chức hằ ng
năm, Nhà trường ban hành quy đinh
̣ về lấ y kiến phản hồi từ người học về hoạt
động giảng dạy của GV [H4.4.3.1]. Kế hoa ̣ch đánh giá các hoa ̣t đô ̣ng giảng da ̣y của
GV nói chung và kế hoa ̣ch lấ y kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy
của GV đươ ̣c quy đinh
̣ chung trong kế hoa ̣ch năm ho ̣c cũng như kế hoa ̣ch cu ̣ thể
hằ ng năm lấ y kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của GV
[H4.4.3.1], [H4.4.3.2]. Nhà trường triển khai lấy ý kiến người học về hoạt động
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giảng dạy của GV thông qua các phiếu khảo sát môn học được tiến hành vào cuối
mỗi học kỳ, trước khi kết thúc môn học [H4.4.3.2]. Hiện nay, 100% GV của Nhà
trường được đánh giá và khảo sát thông qua nhiều kênh khác nhau như phiếu khảo
sát, qua hệ thống lấy ý kiến khảo sát online, và qua đánh giá của tổ chuyên môn
[H4.4.3.1]. Kết quả khảo sát cũng được cung cấp cho giảng viên và các khoa để
tham khảo, tiếp thu ý kiến đánh giá và đưa ra ý kiến phản hồi hoặc giải trình (nếu
có) về kết quả khảo sát, tạo cơ sở xây dựng chương trình và phương pháp giảng dạy
thích hợp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo [H4.4.3.1], [H4.4.3.3]. Ban Thanh tra
– Giáo dục – Giám thị được giao nhiệm vụ giám sát, thanh tra công tác đào tạo
trong đó có các hoạt động giảng dạy của GV [H4.4.3.4]. Kết quả kiể m tra của Ban
Thanh tra được thống kê và báo cáo Ban Giám hiệu để có chỉ đạo giải quyết nhằm
nâng cao chất lượng đào tạo, cũng như tổng kết kết quả hằng năm làm cơ sở đánh
giá thi đua khen thưởng [H4.4.3.4]. Ngoài ra, Nhà trường tiế n hành kiểm tra, đánh
giá hoạt động giảng dạy của GV thông qua các sổ theo dõi tình hình học tập
[H4.4.3.5].
Nhà trường ban hành quy định về chế độ làm việc của GV, trong đó yêu cầ u
GV đảm bảo đúng quy đinh
̣ về hoa ̣t đô ̣ng giảng da ̣y và NCKH, đồ ng thời thực hiêṇ
đổi mới phương pháp da ̣y ho ̣c và phương pháp đánh giá kết quả học tập của người
học theo hướng phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu và làm việc theo nhóm
của người học [H4.4.3.6]. Hằ ng năm, Nhà trường tổ chức và phố i hơ ̣p với các
trường ĐH trong và ngoài nước tổ chức các hội thảo và các buổi tập huấn cho GV
về phương pháp dạy và học, phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học,
xây dựng chương trình dạy và học, biên soạn bài giảng, giáo trình [H4.4.3.7]. Bên
ca ̣nh đó, để nâng cao trình độ ngoại ngữ của giảng viên, giúp GV nghiên cứu tài
liêụ phu ̣c vu ̣ hoa ̣t đô ̣ng giảng da ̣y, đổ i mới phương pháp da ̣y ho ̣c và tham gia
NCKH, Nhà trường thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ miễn phí
do các GV bản ngữ phụ trách đứng lớp [H4.4.3.8].
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Tất cả GV Nhà trường đều quán triệt tư tưởng và triết lý “4H” (Học - Hỏi Hiểu - Hành) “4T” (Trách nhiệm với bản thân, Trách nhiệm với gia đình, Trách
nhiệm với xã hội, Trách nhiệm với thiên nhiên), do đó đã tích cực triển khai
phương pháp cộng học trong quá trình giảng dạy [H4.4.3.9], [H4.4.3.10]. Bên cạnh
việc đổi mới phương pháp giảng dạy, đổ i mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết
quả học tập của người học cũng được Nhà trường chú trọng nhằm hướng đến việc
phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu và làm việc nhóm của SV [H4.4.3.11].
Ngoài ra, các học phần trong CTĐT của Nhà trường được thiết kế theo hướng yêu
cầ u SV phải tích lũy điểm từ các hoạt động tự học, thảo luận, bài tập nhóm
[H4.4.3.12]. Năm 2017, Nhà trường đã ban hành quy định về việc bổ sung điểm
học tập tại Thư viện, công nhận đó là một cột điểm thành phần của tất cả các môn
học nhằm từng bước tạo thói quen tự học, tự nghiên cứu và làm việc nhóm của SV
[H4.4.3.13].
2.

Điểm mạnh:
-

Nhà trường xây dựng kế hoa ̣ch và áp du ̣ng đa da ̣ng các hình thức đánh giá

các hoạt động giảng dạy của GV.
-

Hoa ̣t đô ̣ng đổ i mới phương pháp da ̣y ho ̣c và đổ i mới phương pháp kiể m

tra đánh giá kết quả học tập của người học đươ ̣c Nhà trường tổ chức thường xuyên,
hiêụ quả, sáng ta ̣o.
3.

Tồn tại:
Năng lực tự học, tự nghiên cứu của mô ̣t số SV còn ha ̣n chế và thu ̣ đô ̣ng trong

ho ̣c tâ ̣p.
4.

Kế hoạch hành động:
Trong năm ho ̣c 2017 – 2018 và những năm ho ̣c tiế p theo, Nhà trường tăng

cường tổ chức các khóa tâ ̣p huấ n bồ i dưỡng năng lực tự học, tự nghiên cứu cho SV
đồ ng thời quán triêṭ GV thường xuyên đổ i mới phương pháp da ̣y ho ̣c và phương
pháp kiể m tra đánh giá kế t quả ho ̣c tâ ̣p trong đó chú tro ̣ng đánh giá năng lực tự học,
tự nghiên cứu SV.
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5.

Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí.
Tiêu chí 4.4: Phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá được đa dạng

hoá, đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng và phù hợp với
hình thức đào tạo, hình thức học tập, mục tiêu môn học và đảm bảo mặt bằng
chất lượng giữa các hình thức đào tạo; đánh giá được mức độ tích luỹ của
người học về kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và năng lực phát hiện,
giải quyết vấn đề.
1.

Mô tả:
Căn cứ Quy chế đào tạo do Bộ GD&ĐT ban hành đối với từng loại hình đào

tạo, Nhà trường đã xây dựng và ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn thực
hiện quy chế đào tạo, trong đó thống nhất phương pháp và quy trình kiểm tra đánh
giá của các hệ đào tạo, các hình thức đào tạo trên cơ sở đảm bảo mặt bằng chất
lượng giữa các hình thức đào tạo [H4.4.4.1]. Đối với từng hình thức đào tạo, nhà
trường quy định quy trình và phương pháp kiểm tra đánh giá cụ thể trong Quy chế
đào tạo nhằm đảm bảo tính nghiêm túc, chính xác, công bằng và khách quan trong
việc đánh giá kết quả của người [H4.4.4.1], [H4.4.4.2].
Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá được đa dạng hóa, thể hiện rõ
trong hướng dẫn xây dựng đề cương chi tiết học phần [H4.4.4.3]. Hiện nay, tất cả
các học phần giảng dạy trong các CTĐT của Nhà trường đều có đề cương chi tiết
theo quy định của Bộ GD&ĐT và theo quy định cụ thể của trường, trong đó thể
hiêṇ rõ ràng về cách thức kiểm tra đánh giá nhằm đánh giá được kiến thức, kỹ năng
và năng lực của người học trong quá trình học tập [H4.4.4.3]. Để tạo điều kiện để
giảng viên phát huy tình chủ động tối đa trong đánh giá, nhà trường thống nhất cho
phép các bộ môn quyết định tỷ trọng điểm đánh giá quá trình học tập và thi kết thúc
học phần tùy thuộc vào mục tiêu học phần và trên cơ sở đảm bảo quy định của Bộ
GD&ĐT [H4.4.4.2], [H4.4.4.3].
Ở tất cả các hình thức và bậc đào tạo, phương pháp và hình thức kiểm tra đánh
giá từng môn học được GV thông báo cho người học trong đề cương chi tiết của
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môn học, bao gồm các điểm thành phần quá trình, giữa kỳ và cuối kỳ [H4.4.4.3].
Đối với bậc sau đại học, việc kiểm tra đánh giá môn học được thực hiện công khai
rõ ràng theo từng giai đoạn, trong đó vào đầu khóa học, thực hiện công khai đến
học viên lịch học toàn khóa trong đó có ghi rõ thời gian đánh giá môn học, hình
thức đánh giá môn học và đồng thời gửi cho giảng viên nhằm đánh giá môn học
theo đúng quy chế hiện hành [H4.4.4.3].
Hiện tại, Nhà trường đang áp dụng nhiều phương pháp kiểm tra đánh giá khác
nhau, qua đó thể hiện được tính đa dạng hóa, bao gồm tổ chức thảo luận trên lớp,
thuyết trình, làm bài tập nhóm, thực hành, thí nghiệm, bài tập, bài kiểm tra,
seminar, thi viết (trắc nghiệm, tự luận), thi vấn đáp, thi thực hành, làm khóa
luận/luận văn/luận án tốt nghiệp [H4.4.4.2], [H4.4.4.3] [H4.4.4.4]. Việc đánh giá
kết quả học tập được thực hiện trong suốt quá trình học tập thông qua các điểm tự
học tại Thư viện, điểm quá trình, điểm thi giữa kỳ, điểm thi cuối kỳ với nhiều hình
thức như thuyết trình, thảo luận, bài tập nhóm, đồ án môn học, thi tự luận, trắc
nghiệm, vấn đáp tùy theo đặc điểm của từng môn học nhằm đảm bảo độ chính xác,
công bằng và khách quan, phù hợp với từng hình thức đào tạo, hình thức học tập,
mục tiêu môn học đề ra và đảm bảo mặt bằng chất lượng giữa các hình thức đào
tạo, đồ ng thời đánh giá được mức độ tích lũy của người học về kiến thức chuyên
môn, kỹ năng thực hành và năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề [H4.4.4.2],
[H4.4.4.3], [H4.4.4.4]. Ngoài ra, từ năm 2005, Nhà trường đã từng bước lập ngân
hàng đề thi trong đó có môn Toán, Lý, Ngoại ngữ và một số học phần khác và tổ
chức thi trên máy tính đối với môn Toán [H4.4.4.5].
Công tác tổ chức thi được xem là một khâu rất quan trọng trong quy trình
kiểm tra đánh giá của nhà trường, được thực hiện chặt chẽ, hợp lý, phân công trách
nhiệm rõ ràng từ cấp trường đến cấp khoa và được thực hiện đồng bộ ở tất cả các
hình thức đào tạo khác nhau [H4.4.4.6]. Từ đó, đảm bảo công tác kiểm tra, đánh giá
chất lượng của SV, học viên được đảm bảo tính công bằng, chính xác, khách quan
và nghiêm túc [H4.4.4.6]. Năm 2001, nhà trường đã thành lập và giao Trung tâm
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Khảo thí thực hiện nhiệm vụ tổ chức, giám sát các kỳ thi, xử lý kịp thời các vi
phạm về quy chế thi [H4.4.4.7].
Hằng năm, nhà trường tổ chức khảo sát ý kiến của người học về quy trình và
phương pháp kiểm tra đánh giá với kết quả cho thấy người học hài lòng về tính
nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng và phù hợp của các quy trình và
phương pháp kiểm tra đánh giá như đã công bố [H4.4.4.8]. Các ý kiến phản hồi
hoặc khiếu nại của sinh viên, học viên liên quan đến kiểm tra đánh giá kết quả học
tập được nhà trường giải quyết một cách kịp thời, chính xác, công bằng [H4.4.4.6],
[H4.4.4.8].
2.

Điểm mạnh:
-

Phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá được đa dạng hóa, đảm bảo

tính nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng cho người học và phù hợp,
thố ng nhấ t đố i với các hình thức đào tạo của Nhà trường.
-

Giảng viên sử dụng đa dạng các hình thức kiểm tra đánh giá nhằm đánh

giá được mức độ tích lũy kiến thức, kỹ năng thực hành cũng như năng lực phát
hiện, giải quyết vấn đề của người học.
-

Nhà trường xây dựng và áp dụng ngân hàng đề thi nhằm đảm bảo tính

khách quan trong đánh giá.
3.

Tồn tại:
Việc thực hiện khảo sát ý kiến của người học đánh giá chất lượng đề thi còn

hạn chế.
4.

Kế hoạch hành động:
Từ năm học 2017 – 2018, định kỳ từng học kỳ, Nhà trường tiến hành khảo sát

ý kiến của người học đánh giá về chất lượng đề thi sau khi thi kết thúc học phần.
5.

Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí.
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Tiêu chí 4.5: Kết quả học tập của người học được thông báo kịp thời,
được lưu trữ đầy đủ, chính xác và an toàn. Văn bằng, chứng chỉ được cấp theo
quy định và được công bố trên trang thông tin điện tử của nhà trường.
1.

Mô tả:
Viê ̣c thông báo kế t quả ho ̣c tâ ̣p của người ho ̣c đươ ̣c quy đinh
̣ cu ̣ thể trong Quy

chế đào ta ̣o đại học, cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ do Nhà trường ban
hành [H4.4.5.1]. Nhà trường thông báo đế n toàn thể SV biế t quy đinh
̣ về thời gian
công bố kế t quả ho ̣c tâ ̣p thông qua Tuầ n sinh hoa ̣t công dân sinh viên, Sổ tay Sinh
viên và đăng tải trên website của Trường [H4.4.5.2]. Kết quả học tập của người học
luôn được thông báo kịp thời và cá nhân hóa trên trang thông tin điện tử của Nhà
trường https://sv.bdu.edu.vn/ [H4.4.5.3]. Ngoài ra, người học đươ ̣c cấp bảng điểm
cá nhân (điểm tích lũy, điểm học kỳ...) theo yêu cầu ta ̣i Phòng Đào tạo đố i với SV
và Khoa Sau Đại học đố i với ho ̣c viên cao ho ̣c [H4.4.5.4].
Để đảm bảo an toàn dữ liệu kế t quả ho ̣c tâ ̣p của người ho ̣c, Nhà trường sử
du ̣ng phần mềm quản lý đào tạo tách biệt hai hệ thống internet (Eduweb) và
intranet (Edusoft ) [H4.4.5.5]. Hệ thống Edusoft được đơn vị cung cấp phần mềm
bảo hành hằng năm theo hợp đồng [H4.4.5.6]. Dữ liệu từ Edusoft được Phòng Đào
tạo cập nhật định kỳ hàng tuần lên Eduweb để sinh viên tra cứu [H4.4.5.5],
[H4.4.5.6]. Thêm vào đó, để có thể kiểm tra chéo, đảm bảo an toàn và chính xác
điểm thi, Nhà trường quy định 2 đơn vị phụ trách các vấn đề liên quan đến điểm thi
đó là Trung tâm Khảo thí (lưu trữ điểm gốc, bài thi, kiểm tra sai sót điểm thi) và
Phòng Đào tạo (nhập điểm, công bố điểm) [H4.4.5.8]. Nhà trường áp du ̣ng đồ ng
thời viê ̣c lưu trữ kết quả thi/kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học bằ ng
bản giấ y ta ̣i Phòng Đào tạo, Trung tâm Khảo thí và Khoa Sau Đại học và file mề m
lưu trữ trên hệ thống dữ liệu máy tính, với đô ̣ bảo mật và có độ an toàn cao
[H4.4.5.7].
Hằng năm, nhà trường có 5 đợt xét tốt nghiệp và công bố danh sách tốt
nghiệp, cấp bằng cho người học [H4.4.5.9]. Tất cả thông báo, danh sách xét tốt
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nghiệp, thời gian tốt nghiệp và lễ nhận bằng tốt nghiệp được Nhà trường công khai
trên cổng thông tin điện tử của Trường [H4.4.5.2].
Viê ̣c cấp phát văn bằng của Nhà trường tuân thủ theo đúng quy trình quản lý
và cấp phát văn bằng tốt nghiệp của Bộ GD&ĐT cũng như quy trình xét, cấp bằng
tốt nghiệp của Nhà trường ban hành [H4.4.5.10]. Bằng tốt nghiệp được cấp theo
ngành đào tạo và văn bằng, chứng chỉ được quản lý chặt chẽ, cấp phát theo đúng
quy định, trong đó người tốt nghiệp trực tiếp đến nhận bằng ta ̣i Phòng Đào tạo và
ký xác nhận vào sổ cấp bằng [H4.4.5.11], [H4.4.5.12]. Sổ cấp bằng luôn có ảnh,
chữ ký và đầy đủ thông tin in trên bằng của người được cấp [H4.4.5.12]. Nhà
trường có hệ thống sổ sách lưu trữ danh sách người học tốt nghiệp đồng thời dữ
liệu được lưu trữ trên máy tính thuận tiện cho việc tra cứu và thống kê [H4.4.5.9],
[H4.4.5.13]. Cơ sở dữ liệu liên quan đến sinh viên đã tốt nghiệp còn được công kha
trang

trên

thông

tin

điện

tử

của

trường

tại

địa

chỉ

http://daotao.bdu.edu.vn/tracuuvb.php tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác minh,
tra cứu [H4.4.5.2].
2.

Điểm mạnh:
-

Nhà trường ban hành quy đinh
̣ cu ̣ thể về thời gian thông báo kế t quả ho ̣c

tâ ̣p của người ho ̣c và kết quả học tập của người học luôn được thông báo kịp thời.
-

Nhà trường thực hiêṇ công tác lưu trữ kết quả học tập của người học bằ ng

bản giấ y kế t hơ ̣p với lưu trữ file điêṇ tử trên hê ̣ thố ng cơ sở dữ liê ̣u.
-

Văn bằng, chứng chỉ được cấp theo quy định và được công bố trên trang

thông tin điện tử của Nhà trường.
3.

Tồn tại:
Phầ n mề m quản lý đào ta ̣o của Nhà trường chưa tić h hơ ̣p đươ ̣c chức năng

quản lý văn bằ ng, chứng chỉ.
4.

Kế hoạch hành động:
Trong năm học 2017 - 2018, Nhà trường tiếp tục hoàn thiện và tić h hơ ̣p chức

năng quản lý văn bằ ng, chứng chỉ trên phầ n mề m quản lý đào ta ̣o của Trường.
56

5.

Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí.
Tiêu chí 4.6: Có cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo của nhà trường, tình

hình sinh viên tốt nghiệp, tình hình việc làm và thu nhập sau khi tốt nghiệp.
1.

Mô tả:
Từ năm 2004, Nhà trường đã xây dựng hệ thống phần mềm quản lý hệ thống

cơ sở dữ liệu do Phòng Đào tạo quản lý lưu trữ đầy đủ các thông tin về điểm chuẩn
đầu vào, điểm trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển, danh sách sinh viên nhập
học, danh sách các lớp môn học; các CTĐT; các điều kiện ĐBCL về giảng viên; kế
hoạch đào tạo từng năm; kết quả học tập của SV, kết quả tốt nghiệp; danh sách SV
tốt nghiệp [H4.4.6.1]. Đồ ng thời, Phòng CTSV lưu trữ dữ liệu SV được hưởng các
chế độ trợ cấp xã hội, bị kỷ luật hằng năm, tỷ lê ̣ viê ̣c làm của SV tố t nghiê ̣p
[H4.4.6.2]. Thực hiêṇ quy đinh
̣ về công tác lưu trữ, Nhà trường thực hiê ̣n đồ ng thời
lưu trữ dữ liê ̣u bằ ng văn bản giấ y và dữ liêụ điê ̣n tử trên hê ̣ thố ng phầ n mề m
[H4.4.6.1], [H4.4.6.3]. Cơ sở dữ liệu của Nhà trường đầy đủ, rõ ràng, chính xác,
được tổ chức mã hóa và lưu trữ khoa học, hợp lý đúng quy cách, thuận tiện tra cứu
khi cần thiết [H4.4.6.1]. Hằng năm, Nhà trường cập nhật số liêụ vào hệ thống cơ sở
dữ liệu chung và thống kê quy mô người học và số lượng sinh viên tốt nghiệp của
tất cả các hệ đào tạo, gửi báo cáo cho Sở GD&ĐT, Bộ GD&ĐT [H4.4.6.4].
Hằ ng năm, Nhà trường xây dựng và ban hành kế hoa ̣ch khảo sát tình hình việc
làm và thu nhập sau khi tốt nghiệp của SV [H4.4.6.5]. Phòng CTSV là đơn vi ̣đươ ̣c
giao trách nhiê ̣m chính và phố i hơ ̣p với các Khoa để thực hiêṇ khảo sát tình hình
việc làm và thu nhập của SV sau khi tốt nghiệp [H4.4.6.5], [H4.4.6.6]. Đồ ng thời
tiế n hành thu thập, xử lý, phân tích và quản lý thông tin về tình trạng việc làm và
thu nhập sau khi tốt nghiệp của SV [H4.4.6.6]. Hằng năm, kế t quả khảo sát về tình
trạng việc làm và thu nhập của SV sau khi tốt nghiệp đươ ̣c câ ̣p nhâ ̣t vào cơ sở dữ
liêụ của Nhà trường đồ ng thời gửi đế n các Phòng Ban liên quan và các Khoa để
thực hiêṇ cải tiến CTĐT cho phù hợp với nhu cầu của nhà sử dụng lao động
[H4.4.6.5], [H4.4.6.6].
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2.

Điểm mạnh:
-

Nhà trường xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đầ y đủ và rõ ràng về hoạt

động đào tạo, tình hình sinh viên tốt nghiệp, tình hình việc làm và thu nhập sau khi
tốt nghiệp.
-

Cơ sở dữ liêụ về hoa ̣t đô ̣ng đào ta ̣o, tình hình việc làm và thu nhập sau khi

tốt nghiệp của SV đươ ̣c lưu trữ an toàn bằ ng văn bản giấ y và dữ liêụ điêṇ tử.
3.

Tồn tại:
Cơ sở dữ liệu thông tin về tình hình việc làm và thu nhập của SV sau khi tốt

nghiệp hằng năm chưa đầy đủ do số lươ ̣ng SV phản hồ i chưa đáp ứng yêu cầ u.
4.

Kế hoạch hành động:
Từ năm ho ̣c 2017 - 2018, Nhà trường tăng cường vai trò của các Khoa trong

viêc̣ câ ̣p nhâ ̣t thông tin về số điêṇ thoa ̣i, điạ chỉ email của SV sau tố t nghiêp̣ để xây
dựng cơ sở dữ liê ̣u về tình hình việc làm và thu nhập của SV sau khi tốt nghiệp
chiń h xác và đầ y đủ.
5.

Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí.
Tiêu chí 4.7: Có kế hoạch đánh giá chất lượng đào tạo đối với người học

sau khi ra trường và kế hoạch điều chỉnh hoạt động đào tạo cho phù hợp với
yêu cầu của xã hội.
1.

Mô tả:
Hằng năm, Nhà trường xây dựng và triển khai kế hoạch đánh giá chất lượng

người học sau khi ra trường đối với SV tốt nghiệp và nhà tuyển dụng [H4.4.7.1].
Công tác khảo sát ý kiế n đánh giá chất lượng đào tạo đối với người học sau khi ra
trường do Phòng CTSV phu ̣ trách và phố i hơ ̣p với các khoa để thực hiêṇ
[H4.4.7.1]. Đối với SV vừa tốt nghiệp, hằng năm, Nhà trường khảo sát bằng cách
phát phiếu trực tiếp cho tất cả người học và nhận lại phiếu trong buổi lễ trao bằng
tốt nghiệp [H4.4.7.1], [H4.4.7.2]. Đối với cựu SV, Nhà trường tổ chức lấy ý kiến
bằng phiếu hỏi bằ ng giấy và phiếu hỏi online [H4.4.7.1] [H4.4.7.2]. Đối với bậc
sau Đại học, hằng năm, Nhà trường đã triển khai khảo sát học viên tốt nghiệp thông
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qua phiếu khảo sát ý kiến học viên tốt nghiệp vào ngày nhận văn bằng [H4.4.7.1]
[H4.4.7.2].
Kết quả khảo sát ý kiế n đánh giá chất lượng đào tạo đối với người học sau khi
ra trường thể hiêṇ đa số SV phân theo nhóm ngành đều đánh giá CTĐT phù hợp,
đáp ứng yêu cầu công việc nhưng cần bổ sung kỹ năng nghề nghiêp̣ thực tiễn cho
SV [H4.4.7.3]. Kế t quả khảo sát đồ ng thời góp phầ n xây dựng cơ sở dữ liệu để
đánh giá chất lượng đào tạo, tình tình việc làm và thu nhập của người học sau tố t
nghiê ̣p [H4.4.7.3]. Bên ca ̣nh đó, Nhà trường khảo sát ý kiế n của doanh nghiêp̣ sử
du ̣ng lao đô ̣ng về mức đô ̣ đáp ứng yêu cầ u viêc̣ làm của SV tố t nghiê ̣p của Trường
[H4.4.7.4]. Tấ t cả các ngành đào tạo của Nhà trường đề u tổ chức lấ y ý kiế n phản
hồi từ nhà sử dụng lao động đối với SV tố t nghiệp [H4.4.7.4].
Kế t quả khảo sát ý kiế n đánh giá chất lượng đào tạo của người ho ̣c sau khi tố t
nghiê ̣p và ý kiế n đánh giá của doanh nghiê ̣p sử du ̣ng lao đô ̣ng về mức đô ̣ đáp ứng
yêu cầ u viê ̣c làm của SV tố t nghiêp̣ đươ ̣c tổ ng hơ ̣p gửi đế n các Khoa, các phòng
ban liên quan để xây dựng kế hoa ̣ch cải tiế n CTĐT và hoa ̣t đô ̣ng đào ta ̣o cho phù
hơ ̣p với nhu cầ u xã hô ̣i [H4.4.7.5]. Căn cứ kế hoa ̣ch cải tiế n CTĐT và hoa ̣t đô ̣ng
đào ta ̣o , các Khoa và các phòng ban liên quan tiế n hành cải tiế n, điều chỉnh CTĐT
và hoa ̣t đô ̣ng đào ta ̣o cho phù hợp với thực tiễn nghề nghiêp̣ và nhu cầ u của thi ̣
trường lao đô ̣ng [H4.4.7.6]. Ngoài ra, căn cứ ý kiến của các tổ chức xã hội, đơn vị
sử dụng lao động, Nhà trường đã xây dựng hồ sơ mở ngành và mở thêm nhiều
chuyên ngành đào tạo để đáp ứng nhu cầu xã hội như ngành Luật kinh tế trình độ
đại học, ngành Dược học trình độ đại học, ngành Quản lý Kinh tế trình độ thạc sĩ
và ngành Quản trị Kinh doanh trình độ tiến sĩ.
2.

Điểm mạnh:
-

Nhà trường đã xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện đánh giá chất lượng

người học sau khi ra trường và khảo sát ý kiế n của doanh nghiêp̣ sử du ̣ng lao đô ̣ng
về mức đô ̣ đáp ứng yêu cầ u công viê ̣c của SV tố t nghiêp.
̣
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-

Nhà trường sử du ̣ng kết quả khảo sát ý kiế n của người ho ̣c sau khi ra

trường và doanh nghiê ̣p sử du ̣ng lao đô ̣ng làm căn cứ để điề u chỉnh CTĐT và cải
tiế n hoa ̣t đô ̣ng đào ta ̣o của Trường.
3.

Tồn tại:
Nhà trường chưa lấy ý kiến của các doanh nghiệp trên cả nước nên ảnh hưởng

đến dữ liêụ kế t quả khảo sát.
4.

Kế hoạch hành động:
Từ năm 2017-2018, Nhà trường tăng cường tổ chức các hô ̣i nghi,̣ hô ̣i thảo quy

mô lớn với sự tham dự của các doanh nghiê ̣p trên cả nước nhằ m nâng cao hiê ̣u quả
của hoa ̣t đô ̣ng khảo sát và tin
́ h phổ quát của dữ liê ̣u khảo sát về mức đô ̣ đáp ứng
yêu cầ u công viê ̣c của SV tố t nghiêp.
̣
5.

Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí.
Kết luận về Tiêu chuẩn 4:
Nhà trường đã tổ chức thực hiện đào tạo theo hệ thống tín chỉ và triể n khai đa

da ̣ng các hình thức đào ta ̣o, đáp ứng nhu cầu khác nhau của người học trên cơ sở
tuân thủ các quy định, quy chế hiện hành. Hằ ng năm, Nhà trường tổ chức đa da ̣ng
các hình thức đánh giá chấ t lươ ̣ng giảng da ̣y của GV, đồ ng thời thực hiện đánh giá
chất lượng người học sau khi ra trường và khảo sát ý kiế n đánh giá của doanh
nghiê ̣p sử du ̣ng lao đô ̣ng về mức đô ̣ đáp ứng yêu cầ u công viêc̣ của SV tố t nghiêp.
̣
Nhà trường sử du ̣ng kế t quả khảo sát làm cơ sở cải tiế n CTĐT và hoa ̣t đô ̣ng đào
ta ̣o.
Các cơ sở dữ liệu về công tác đào tạo được Nhà trường tổ chức xây dựng và
lưu trữ đầy đủ, an toàn, chính xác, đúng quy cách, thuận tiện cho việc tra cứu và
thống kê khi cần. Văn bằ ng, chứng chỉ đươ ̣c cấ p phát và lưu trữ đúng theo quy
đinh.
̣ Tuy nhiên, số lươ ̣ng ý kiế n của các doanh nghiê ̣p sử du ̣ng lao đô ̣ng đánh giá
về mức đô ̣ đáp ứng yêu cầ u công viê ̣c của SV tố t nghiê ̣p Nhà trường còn ha ̣n chế .
Trong thời gian tới, Nhà trường tăng cường tổ chức các hô ̣i nghi,̣ hô ̣i thảo với sự
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tham dự của đông đảo các doanh nghiê ̣p sử du ̣ng lao đô ̣ng nhằ m nâng cao hiêụ quả
của hoa ̣t đô ̣ng khảo sát.
Số lượng tiêu chí đạt yêu cầu: 7/7
Số lượng tiêu chí không đạt yêu cầu: 0
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TIÊU CHUẨN 5: ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ,
GIẢNG VIÊN VÀ NHÂN VIÊN
Mở đầu:
Xác định đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên là nhân tố quan trọng
trong việc đảm bảo cho Nhà trường thực hiện thành công sứ mạng, tầm nhìn và kế
hoạch chiến lược, nên Trường luôn quan tâm chú trọng công tác phát triển đội ngũ.
Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước và pháp luật có liên quan đến công
tác xây dựng đội ngũ, đồng thời căn cứ vào điều kiện thực tế, Nhà trường đã xây
dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên; thực hiện tuyển
dụng công khai, minh bạch; sử dụng đúng trình độ chuyên môn được đào tạo; tạo
điều kiện thuận lợi cho việc đào tạo, học tập, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn,
nghiệp vụ của đô ̣i ngũ CB, GV, NV; thực hiêṇ bổ nhiệm đúng quy trình và nhu cầu
của vị trí công tác. Đồng thời, Nhà trường chú trọng xây dựng bầu không khí làm
việc đoàn kết, phát huy quyền dân chủ của tất cả thành viên trong tấ t cả các hoạt
động của Trường.
Tiêu chí 5.1: Có kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giảng
viên và nhân viên; quy hoạch bổ nhiệm cán bộ quản lý đáp ứng mục tiêu, chức
năng, nhiệm vụ và phù hợp với điều kiện cụ thể của trường đại học; có quy trình,
tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm rõ ràng, minh bạch.
1.

Mô tả:
Công tác tuyển dụng, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ CB, GV, NV; quy hoạch

bổ nhiệm cán bộ quản lý được Nhà trường xác định là một trong những nội dung
quan trọng nhằm hiện thực hóa sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu, kế hoạch chiến lược
của Nhà trường [H5.5.1.1]. Để thực hiện công tác tuyển dụng hiệu quả và minh
bạch, Nhà trường đã xây dựng và ban hành quy trình tuyển dụng nhân sự với
những tiêu chí rõ ràng và tuân thủ theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà
trường [H5.5.1.2], [H5.5.1.3]. Việc tuyển dụng, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ tại
các đơn vị trực thuộc được đề xuất theo nhu cầu thực tế phù hợp với quy định và
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kế hoạch phát triển nhân sự chung của Nhà trường [H5.5.1.4]. Hằng năm, Nhà
trường đều có kế hoạch tuyển dụng và thông báo công khai đến các đơn vị và trên
website của Nhà trường (http://bdu.edu.vn), thông báo tuyển dụng nêu rõ tiêu
chuẩn đối với từng vị trí tuyển dụng [H5.5.1.5], [H5.5.1.6]. Trong giai đoạn 2012 2017, Nhà trường đã tuyển mới 66 giảng viên, 18 nhân viên, trong đó có 1 giáo sư,
8 phó giáo sư, 16 tiến sĩ, 41 thạc sĩ và 18 cử nhân [H5.5.1.7].
Đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên sau khi được tuyển dụng, Nhà trường tổ
chức thực hiện hướng dẫn thử việc, tập sự theo quy trình đã ban hành, trong đó
mỗi cán CB, GV, NC mới được tuyển dụng đều được đơn vị cử những CB, GV có
năng lực, kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ, có uy tín trong đơn vị làm người
hướng dẫn thử việc, tập sự [H5.5.1.8], [H5.5.1.9]. Đồng thời, GV trong thời gian
tập sự phải tham gia các khóa học về phương pháp giảng dạy, kỹ năng sư phạm,
soạn bài giảng và giảng dạy học phần các môn được giao, dự giờ, thao giảng, làm
chủ nhiệm, cố vấn học tập, tham gia nghiên cứu khoa học, tham gia đầy đủ các
hoạt động khác của Nhà trường để được xét công nhận hết tập sự [H5.5.1.9]. Hoàn
thành thời gian tâ ̣p sự, GV thực hiêṇ các thủ tu ̣c, hồ sơ theo quy đinh
̣ và Nhà
trường ban hành quyế t đinh
̣ công nhâ ̣n GV chính thức của Trường [H5.5.1.10].
Công tác bồi dưỡng, phát triển đội ngũ, nâng cao trình độ chuyên môn được
Nhà trường chú trọng và hằ ng năm Nhà trường xây dựng kế hoa ̣ch đào ta ̣o, bồ i
dưỡng đô ̣i ngũ CB, GV, NV [H5.5.1.11]. Đồ ng thời, Nhà trường ban hành các chế
đô ̣ hỗ trơ ̣ trong Quy chế chi tiêu nô ̣i bô ̣ nhằ m ta ̣o điề u kiê ̣n tạo điều kiện tốt nhất để
cán bộ, giảng viên, nhân viên tham gia học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ [H5.5.1.12]. Trong giai đoạn từ năm 2012 – 2017, Nhà
trường đã hỗ trợ thời gian và kinh phí cho 17 lượt cán bộ, giảng viên tham gia học
cao học, nghiên cứu sinh trong và ngoài nước; 78 lươ ̣t CB, GV tham gia các khóa
đào ta ̣o, bồ i dưỡng nâng cao trình đô ̣ chuyên môn nghiêp̣ vu ̣ ở trong và ngoài nước
[H5.5.1.13].
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Công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ quản lý của Nhà trường đã xây dựng và
ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm lãnh đạo phòng,
ban, khoa, viện các đơn vị thuộc Trường [H5.5.1.14]. Nhờ đó, công tác bổ nhiệm,
bổ nhiệm lại được thực hiện một cách công khai, đúng quy định đáp ứng nhu cầu
thực tiễn của Nhà trường [H5.5.1.15]. Trong giai đoạn 2012 – 2017, Trường đã bổ
nhiệm 15 vị trí quản lý cấp đơn vị trực thuộc Trường, đạt trình độ đúng theo quy
định (6 thạc sĩ, 7 tiến sĩ, 2 phó giáo sư) [H5.5.1.16].
Hằng năm, công tác tuyển dụng, bồi dưỡng cán bộ, GV, NV cũng như bổ
nhiệm CBQL được nhà trường báo cáo công khai, minh bạch tại Hội nghị Hội
đồng quản trị và Hô ̣i nghi ̣ Công đoàn hằ ng năm của Nhà trường [H5.5.1.17],
[H5.5.1.18].
2.

Điểm mạnh:
-

Nhà trường xác đinh
̣ và ban hành kế hoạch, tiêu chí và quy trình tuyển

dụng rõ ràng, minh bạch, hiệu quả và phù hợp với nhu cầu công tác thực tế.
-

Nhà trường luôn tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nhân

viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
3.

Tồn tại:
Số lượng cán bộ, giảng viên có ho ̣c hàm giáo sư, phó giáo sư đã tuyển du ̣ng

trong thời gian qua còn hạn chế.
4.

Kế hoạch hành động:
Từ năm học 2017 - 2018, Nhà trường xây dựng kế hoạch tuyển dụng những

chuyên gia, giảng viên có học hàm phó giáo sư, giáo sư công tác ta ̣i Trường.
5.

Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí.
Tiêu chí 5.2: Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên được đảm

bảo các quyền dân chủ trong trường đại học.
1.

Mô tả:
Nhà trường luôn chú tro ̣ng đế n viê ̣c tạo môi trường dân chủ để cán bộ, giảng

viên, nhân viên và sinh viên tham đóng góp ý kiến vào chiế n lươ ̣c phát triể n, các
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chiń h sách cũng như các mu ̣c tiêu chiế n lươ ̣c của Nhà trường [H5.5.2.1]. Nhà
trường đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động để các đơn vi ̣ trực thuô ̣c biế t rõ
về chức năng, nhiê ̣m vu ̣, quyề n ha ̣n, đồ ng thời để CB, GV, NV giám sát hoa ̣t đô ̣ng
của Nhà trường [H5.5.2.2]. Bên ca ̣nh đó, Nhà trường đã ban hành Quy chế dân chủ
cơ sở nơi làm việc và thông báo rô ̣ng raĩ đế n đô ̣i ngũ CB, GV, NV biế t và thực
hiêṇ nhằ m phát huy quyề n dân chủ trong Trường [H5.5.2.3].
Hằng năm, Nhà trường phối hợp với Công đoàn tổ chức Hội nghị người lao
đô ̣ng nhằm tạo môi trường dân chủ để cán CB, GV, NV tham gia đóng góp ý kiến
xây dựng cho các chủ trương, chiến lược, kế hoạch hành đô ̣ng và hoa ̣t đô ̣ng đào
tạo của Nhà trường [H5.5.2.4].
Nhà trường đã thành lập Ban Thanh tra vào năm 2001 và ban hành quy định
chức năng nhiệm vụ của Ban Thanh tra Giáo dục – Giám thị vào năm 2013, trong
đó quy định rõ chức năng nhiệm vụ của Ban để tham mưu cho Ban Giám hiệu
công tác thanh tra nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị và cá
nhân [H5.5.2.5]. Nhà trường chú trọng đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo
dựa trên các quy định hiện hành của Nhà nước, nội quy quy định của Nhà trường,
trong đó, giai đoạn 2012-2017, 100% các đơn thư khiếu nại, tố cáo hợp pháp đều
được xử lý kịp thời, dứt điểm theo đúng luật pháp [H5.5.2.6].
Hằng tuần, Nhà trường đều họp giao ban giữa Ban Giám hiệu với Công đoàn
và các đơn vị chức năng trong toàn Trường để nắm bắt các công việc đã thực hiện
trong tuần qua và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường cần thực hiện
trong tuần [H5.5.2.7]. Bên ca ̣nh đó, Ban Giám hiêụ Nhà trường thực hiêṇ lich
̣ tiế p
công dân đinh
̣ kỳ nhằ m giải quyế t kip̣ thời các kiế n nghi ̣ của công dân, của CB,
GV, NV Nhà trường [H5.5.2.7]. Ngoài ra, Nhà trường có các hộp thư góp ý để CB,
GV, NV và SV có thể gửi phản ảnh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo lên Ban Giám hiệu
Trường; đồ ng thời có thể đóng góp, khiếu nại trực tiếp qua đường dây nóng trên
website: http://bdu.edu.vn. [H5.5.2.8], [H5.5.2.9]. Ngoài ra, thông qua kế t quả
khảo sát ý kiến của CB, GV, NV hằng năm, Nhà trường có thể đánh giá được mức
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độ hài lòng của CB, GV, NV về môi trường làm việc tại Trường, để từ đó áp du ̣ng
các biê ̣n pháp nhằ m xây dựng môi trường làm việc thân thiện, hợp tác, góp phầ n
nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường [H5.5.2.10].
2.

Điểm mạnh:
-

Nhà trường quan tâm, ta ̣o điề u kiêṇ để đô ̣i ngũ CB, GV, NV và SV đươ ̣c

đảm bảo và phát huy các quyền dân chủ trong trường đại học.
-

Tấ t cả các ý kiế n khiế u na ̣i, tố cáo đươ ̣c Nhà trường giải quyế t kịp thời và

theo đúng quy đinh
̣ của pháp luâ ̣t.
3.

Tồn tại:
Nhà trường chưa bố trí phòng tiếp công dân riêng biệt.

4.

Kế hoạch hành động:
Từ năm học 2017-2018, Nhà trường bố trí phòng tiếp công dân riêng biệt tại

cơ sở chính để Ban Thanh tra Giáo dục – Giám thị thực hiện lịch tiếp công dân
thường xuyên.
5.

Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí.
Tiêu chí 5.3: Có chính sách, biện pháp tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ

quản lý và giảng viên tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ ở trong
và ngoài nước.
1.

Mô tả:
Nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL và GV, đáp ứng nhiệm

vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học với yêu cầu ngày càng cao của xã hội, Nhà trường
đã ban hành “Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Dân lập Bình
Dương”, “Quy định chế độ chính sách đối với cán bộ - nhân viên, giáo viên cơ hữu
Trường Đại học Dân lập Bình Dương”, “Quy định chế độ làm việc đối với Giảng
viên cơ hữu Trường Đại học Bình Dương” nhằ m quy đinh
̣ rõ ràng chức năng,
nhiê ̣m vu ̣, quyề n ha ̣n, quyề n lơ ̣i của CBQL, GV trong quá trình thực hiêṇ công tác
quản lý, giảng da ̣y cũng như các chế đô ̣ hỗ trơ ̣ của Nhà trường về thời gian, tài
chính cho CBQL, GV tham gia học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tham
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gia các lớp ngắn hạn, hội nghị, hội thảo khoa học trong và ngoài nước [H5.5.3.1],
[H5.5.3.2], [H5.5.3.3]. Bên cạnh đó, trong các văn bản ký kết với các trường ĐH
đối tác nước ngoài, Nhà trường luôn chú tro ̣ng đề câ ̣p đế n nô ̣i dung trao đổi giảng
viên, hợp tác nghiên cứu và đã tạo điều kiện thuâ ̣n lơ ̣i cho đội ngũ CB, GV tham
gia ho ̣c tâ ̣p, đào ta ̣o, nghiên cứu ở các trường ĐH ở nước ngoài [H5.5.3.4]. Nhà
trường đồ ng thời áp du ̣ng chin
́ h sách hỗ trơ ̣ thời gian, kinh phí cho CB, GV tham
gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ ở trong và ngoài nước cũng như áp du ̣ng
chế đô ̣ khen thưởng đố i với CB, GV đa ̣t thành tích xuấ t sắ c trong NCKH
[H5.5.3.5]. Ngoài ra, Nhà trường đã ban hành và áp du ̣ng chiń h sách thu hút CB,
GV giỏi chuyên môn nghiê ̣p vu ̣ về công tác ta ̣i Trường [H5.5.3.6].
Trong giai đoa ̣n 2012 – 2017, đã có 82 lượt CB, GV đi công tác nước ngoài
nhằm mục đích tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiê ̣p vu ̣; 17 CB, GV
tham gia ho ̣c tâ ̣p sau đa ̣i ho ̣c ở trong và ngoài nước [H5.5.3.7], [H5.5.3.8]. Bên
ca ̣nh đó, đã hỗ trợ kinh phí cho 12 lượt CB, GV tham gia thực hiêṇ các công trình
NCKH, khen thưởng 17 lượt CB, GV đã đạt thành tích trong học tập nâng cao
trình độ chuyên môn nghiê ̣p vu ̣ và có bài báo khoa học đăng trên các tạp chí quố c
tế thuộc danh mu ̣c ISI và Scopus [H5.5.3.9], [H5.5.3.10].
Hằ ng năm, trong báo cáo tổ ng kế t năm ho ̣c, Nhà trường đánh giá kế t quả thực
hiêṇ các chính sách, biện pháp tạo điều kiện cho đội ngũ CB, GV tham gia các
hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ ở trong và ngoài nước, đồ ng thời xác đinh
̣ các
biêṇ pháp cu ̣ thể trong phương hướng năm ho ̣c mới nhằ m nâng cao số lươ ̣ng CB,
GV tham gia ho ̣c tâ ̣p, đào ta ̣o, bồ i dưỡng trong và ngoài nước [H5.5.3.11].
2.

Điểm mạnh:
-

Nhà trường đã ban hành và áp du ̣ng các chính sách, biêṇ pháp hỗ trợ đô ̣i

ngũ CB, GV tham gia đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu trong và ngoài nước.
-

Số lươ ̣ng CB, GV Nhà trường tham gia đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu

trong và ngoài nước tăng dầ n qua từng năm.
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-

Nhà trường ban hành và áp du ̣ng chính sách thu hút CB, GV giỏi về

chuyên môn, nghiêp̣ vu ̣ về công tác ta ̣i Trường.
3.

Tồn tại:
Với đặc thù là một Trường ngoài công lập nên nguồ n kinh phí để thu hút CB,

GV giỏi về chuyên môn, nghiê ̣p vu ̣ còn ha ̣n chế .
4.

Kế hoạch hành động:
Từ năm học 2017 – 2018, Nhà trường xây dựng chính sách thu hút nhân tài

hợp lý và tăng cường kinh phí hỗ trơ ̣ CB, GV về công tác ta ̣i Trường.
5.

Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí.
Tiêu chí 5.4: Đội ngũ cán bộ quản lý có phẩm chất đạo đức, năng lực

quản lý chuyên môn, nghiệp vụ và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
1.

Mô tả:
Nhằ m đảm bảo phẩ m chấ t đa ̣o đức, năng lực quản lý chuyên môn, nghiệp vụ

của đô ̣i ngũ CBQL, Nhà trường đã xây dựng và ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ
nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm đối với Lãnh đạo các phòng, ban, khoa, viện, trung
tâm [H5.5.4.1]. Đội ngũ cán bộ quản lý của Nhà trường có phẩm chất đạo đức,
năng lực quản lý chuyên môn, nghiệp vụ và tính đến ngày 30/9/2017, Nhà trường
có tổng số 48 cán bộ quản lý từ cấp Hội đồng quản trị, Ban Giám hiệu đến cấp
Trưởng, phó đơn vị, trong đó có 2 giáo sư, 5 phó giáo sư, 21 tiến sĩ, 12 thạc sĩ, 15
trình độ đại học [H5.5.4.2]. Hồ sơ đội ngũ CBQL của Nhà trường được lưu trữ đầ y
đủ tại Phòng Tổ chức Hành chính [H5.5.4.3].
Hằng năm, Nhà trường xây dựng kế hoa ̣ch đánh giá CBQL và triể n khai đánh
giá đố i với CBQL với quy trình trong đó bản thân tự đánh giá, đánh giá của đơn vị
nơi CBQL công tác (khoa, phòng, ban, trung tâm) và Lãnh đạo Nhà trường đánh
giá [H5.5.4.4]. Tất cả CBQL Nhà trường hằ ng năm đươ ̣c đánh giá hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao, không có CBQL bi ̣ vi phạm đạo đức nghề nghiệp [H5.5.4.4],
[H5.5.4.6]. Đố i với CBQL là đảng viên hằ ng năm đề u đươ ̣c đánh giá và trong 5
năm qua không có CBQL của Nhà trường vi pha ̣m Điề u lê ̣ Đảng [H5.5.4.5].
68

Đô ̣i ngũ CBQL của Nhà trường dưới sự chỉ đa ̣o, lañ h đa ̣o quản lý của Đảng
bộ, Hội đồng quản trị, Ban Giám hiệu đã phối hợp tốt, nội bộ đoàn kết thống nhất
trên cơ sở hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và trong thời gian qua,
Nhà trường đã nhâ ̣n đươ ̣c nhiề u hiǹ h thức khen thưởng bao gồ m: Bô ̣ GD&ĐT tặng
bằng khen cho đơn vị hoàn thành xuất sắc năm học; Ủy Ban nhân dân tỉnh Bình
Dương tặng bằng khen cho đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, Cờ thi
đua cho đơn vị dẫn đầu khối các Trường Đại học - Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bình
Dương; Ủy Ban nhân dân tỉnh Cà Mau tặng bằng khen vì đã có nhiều đóng góp
tích cực trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Cà Mau; Hiệp hội các
trường đại học, cao đẳng Việt Nam tặng bằng khen vì đã có nhiều năm đào tạo
nguồn nhân lực bậc cao có chất lượng, đồng thời tích cực góp phần vào việc củng
cố phát triển hiệp hội; Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng III, II cho
Nhà trường [H5.5.4.7], [H5.5.4.8].
2.

Điểm mạnh:
-

Cán bộ quản lý có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
-

Cán bộ quản lý đã thực hiê ̣n và phát huy năng lực chuyên môn, nghiê ̣p vu ̣

và có những đóng góp thiế t thực vào quá trình phát triể n của Nhà trường.
3.

Tồn tại:
Tỷ lệ cán bộ quản lý là đảng viên ở các đơn vị còn hạn chế.

4.

Kế hoạch hành động:
Từ năm học 2017 – 2018 và những năm ho ̣c tiế p theo, Đảng ủy Nhà trường

phân công đảng viên tăng cường theo dõi, giúp đỡ các CB, GV trong diê ̣n quy
hoạch nhằ m đẩ y ma ̣nh viê ̣c kế t na ̣p đảng viên là CBQL của Nhà trường.
5.

Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí.
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Tiêu chí 5.5: Có đủ số lượng giảng viên để thực hiện chương trình đào
tạo và nghiên cứu khoa học; Đạt được mục tiêu của chiến lược phát triển giáo
dục nhằm giảm tỷ lệ trung bình sinh viên/giảng viên.
1.

Mô tả:
Trong quá trình triể n khai hoa ̣t đô ̣ng đào ta ̣o, đế n nay Nhà trường triể n khai

đào ta ̣o đa da ̣ng trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa xã hội đến khoa học công
nghệ với 1 ngành đào ta ̣o bậc tiến sĩ, 2 ngành đào ta ̣o bậc thạc sĩ và 14 ngành bậc
đại học [H5.5.5.1]. Tấ t cả các ngành đào tạo của Nhà trường đảm bảo có đủ thành
phần GV cơ hữu theo quy chuẩn mở ngành, đó là mỗi ngành đào tạo trình độ ĐH
đảm bảo tối thiểu có 01 TS và 03 ThS và được giảng dạy bởi lực lượng giảng viên
cơ hữu của Nhà trường, trong đó đảm bảo số lượng và trình độ của đội ngũ giảng
viên cơ hữu để thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học [H5.5.5.2],
[H5.5.5.3]. Bên cạnh đó, Nhà trường mời các GV, nhà khoa học có trình độ chuyên
môn cao, có uy tín ở các cơ sở giáo dục ĐH khác về thỉnh giảng tại Trường
[H5.5.5.4].
Hiện tại, Nhà trường có tổng số cán bộ, giảng viên và nhân viên là 362 người;
Đội ngũ GV cơ hữu của Nhà trường là 305 người với 7 GS, 22 PGS, 92 TS, 108
ThS, 105 ĐH; với tỷ lệ GV cơ hữu có trình độ từ thạc sĩ trở lên chiếm tỷ lệ 65,6%
[H5.5.5.2]. Số lượng sinh viên hệ đào tạo chính quy của Nhà trường là 4.850 và tỷ
lê ̣ SV/GV quy đổ i là 12,663 đáp ứng theo đề án mở ngành, quy định về điều kiện
đảm bảo chất lượng theo quy định của Bộ GD&ĐT [H5.5.5.2], [H5.5.5.5]. Kế t quả
thố ng kê ở bảng 5.1 thể hiêṇ tỷ lê ̣ SV/GV quy đổ i của Nhà trường giảm dầ n qua
từng năm.
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Bảng 5.1: Bảng thống kê tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi của Trường
từ năm học 2012 - 2013 đến 2016 - 2017
Số lượng quy đổi
Năm học

Tỉ lệ sinh viên/
giảng viên

Sinh viên

Giảng viên

2012 - 2013

10621

717

14.813

2013 - 2014

9358

718.4

13.026

2014 - 2015

6769

529

12.795

2015 - 2016

6626

518.1

12.789

2016 - 2017

4850

383

12,663

quy đổi

Hiê ̣n nay, Nhà trường có đủ số lượng giảng viên cơ hữu đáp ứng tiêu chuẩn
giảng viên theo quy định của Điều lệ Trường Đại học và Luật Giáo dục đại học
[H5.5.5.2], [H5.5.5.6]. Hằng năm, Nhà trường vẫn tiếp tục cử cán bộ, giảng viên có
đủ điều kiện tham gia chương trình đào tạo cao học và nghiên cứu sinh, khuyến
khích giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học và công nghệ cũng như cử cán bộ
tham gia hợp tác nghiên cứu khoa học [H5.5.5.7], [H5.5.5.8].
2.

Điểm mạnh:
-

Đội ngũ giảng viên cơ hữu của Nhà trường có đủ năng lực, trình độ

chuyên môn đáp ứng nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.
3.

Tỷ lê ̣ SV/GV quy đổ i của Nhà trường giảm dầ n qua từng năm.

Tồn tại:
Tỷ lệ giảng viên có ho ̣c hàm GS, PGS và ho ̣c vi ̣Tiế n si ̃ ở các Khoa chưa đồng

đều.
4.

Kế hoạch hành động:
Từ năm học 2017-2018, Nhà trường đánh giá và hoạch định chiến lược tuyển

dụng và kế hoa ̣ch đào ta ̣o sau đa ̣i ho ̣c nhằ m hướng đế n sự đồ ng đề u về tỷ lệ GV
ho ̣c hàm GS, PGS và ho ̣c vi ̣Tiế n si ̃ ở các Khoa của Nhà trường.
5.

Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí
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Tiêu chí 5.6: Đội ngũ giảng viên đảm bảo trình độ chuẩn được đào tạo
của nhà giáo theo quy định. Giảng dạy theo chuyên môn được đào tạo; đảm
bảo cơ cấu chuyên môn và trình độ theo quy định; có trình độ ngoại ngữ, tin
học đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học.
1.

Mô tả:
Xác đinh
̣ đội ngũ giảng viên là một trong những nhân tố quan trọng quyết

định chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của một trường đại học, Nhà
trường đã ban hành Quy định chế độ chính sách đối với cán bộ - nhân viên, giáo
viên cơ hữu Trường Đại học Dân lập Bình Dương, Quy định chế độ làm việc đối
với Giảng viên cơ hữu Trường Đại học Bình Dương [H5.5.6.1]. Tính đến ngày
30/9/2017, tổng số giảng viên cơ hữu hiện tại của Trường là 305 người, trong đó 7
giảng viên là giáo sư chiếm tỷ lệ 2.3%, 22 giảng viên là phó giáo sư chiếm tỷ lệ
7.21% , 92 giảng viên có trình độ tiến sĩ chiếm tỷ lệ 30.2%, 108 giảng viên có trình
độ thạc sĩ chiếm tỷ lệ 35.40% và 105 giảng viên có trình độ đại học chiếm tỷ lệ
34.42% [H5.5.6.2]. Các thông tin liên quan đến lý lịch khoa học và bản sao bằng
cấp, các công nhận văn bằng của giảng viên được lưu tại Phòng Tổ chức Hành
chính Nhà trường [H5.5.6.3].
Đội ngũ giảng viên cơ hữu của Nhà trường đáp ứng yêu cầ u về trình độ ngoại
ngữ (Anh, Pháp, Nga, Đức) và tin học để ứng dụng trong giảng dạy [H5.5.6.4].
Nhiề u GV Nhà trường đã phát huy năng lực ngoa ̣i ngữ trong viê ̣c tham gia ho ̣c tâ ̣p
sau đa ̣i ho ̣c ở nước ngoài và công bố các bài báo tên các ta ̣o chí quố c tế [H5.5.6.5].
Để nâng cao năng lực ngoa ̣i ngữ của đô ̣i ngũ CB, GV, Nhà trường đã tổ chức nhiề u
lớp đào ta ̣o ngoa ̣i ngữ cho GV cũng như cử GV tham gia các khóa đào ta ̣o về ngoa ̣i
ngữ trong và ngoài nước [H5.5.6.6].
Trong viê ̣c thực hiêṇ hoa ̣t đô ̣ng đào ta ̣o, Nhà trường luôn phân công GV tham
gia giảng dạy phù hợp với trình độ và chuyên môn được đào tạo, theo đúng chương
trình đào tạo, trong đó bố trí 100% GV có ho ̣c vi ̣ từ thạc sĩ trở lên tham gia giảng
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dạy lý thuyết và các GV có trình độ đại học được giao nhiệm vụ tham gia trợ giảng
và giảng dạy thực hành [H5.5.6.7], [H5.5.6.8].
Bên cạnh đó, hằ ng năm, Nhà trường tiến hành khảo sát sinh viên về hoa ̣t đô ̣ng
giảng dạy của GV và để từ đó áp du ̣ng các biê ̣n pháp phù hợp nhằ m nâng cao chất
lượng dạy và học trong toàn Trường [H5.5.6.9].
2.

Điểm mạnh:
-

Nhà trường có đội ngũ GV đảm bảo cơ cấu chuyên môn và trình độ, được

phân công giảng dạy phù hợp với chuyên môn đào tạo.
-

Đô ̣i ngũ GV Nhà trường có trình độ ngoại ngữ, tin ho ̣c đáp ứng yêu cầu về

nhiệm vụ đào tạo, NCKH.
3.

Tồn tại:
Tuy đa ̣t chuẩ n về triǹ h đô ̣ ngoa ̣i ngữ nhưng số lươ ̣ng GV áp du ̣ng ngoa ̣i ngữ

trong giảng da ̣y các môn chuyên ngành còn ha ̣n chế .
4.

Kế hoạch hành động:
Từ năm học 2017 - 2018, Nhà trường tăng cường cử GV của các ngành đào

ta ̣o, đă ̣c biê ̣t là các GV trẻ tham gia đào ta ̣o, bồ i dưỡng ở nước ngoài nhằ m nâng
cao số lươ ̣ng các môn chuyên ngành đươ ̣c giảng da ̣y bằ ng ngoa ̣i ngữ.
5.

Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí
Tiêu chí 5.7: Đội ngũ giảng viên được đảm bảo cân bằng về kinh nghiệm

công tác chuyên môn và trẻ hoá của đội ngũ giảng viên theo quy định.
1.

Mô tả:
Trong công tác phát triể n đô ̣i ngũ nói chung và GV nói riêng, Nhà trường luôn

quan tâm đế n viê ̣c cố gắ ng cân bằ ng về đô ̣ tuổ i và kinh nghiê ̣m nhằ m đảm bảo thực
hiêṇ đa ̣t kế t quả tố t kế hoa ̣ch hằ ng năm của Trường [H5.5.7.1]. Hằ ng năm, Nhà
trường chú tro ̣ng tuyể n du ̣ng đô ̣i ngũ GV ở các đô ̣ tuổ i, trong đó bổ sung GV trẻ, có
ho ̣c hàm ho ̣c vi,̣ phẩ m chấ t đa ̣o đức tố t và có năng lực chuyên môn, nghiêp̣ vu ̣
[H5.5.7.2].
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Hiê ̣n nay, tính đến ngày 30/9/2017, tổng số GV cơ hữu hiện tại của Nhà
trường là 305 người, trong đó về ho ̣c hàm ho ̣c vi,̣ GV có ho ̣c hàm giáo sư là 7
người (chiếm tỷ lệ 2.3%), ho ̣c hàm phó giáo sư là 22 người (chiếm tỷ lệ 7.21% ),
ho ̣c vi ̣ tiến sĩ là 92 người (chiếm tỷ lệ 30.2%), thạc sĩ 108 người (chiếm tỷ lệ
35.40%) [H5.5.7.3]. Về độ tuổi, giảng viên dưới 30 tuổi chiếm 10.82 %, từ 30 - 40
tuổi chiếm 39.43 %, từ 41 - 50 tuổi chiếm 17.7 % và trên 50 tuổi chiếm 32.13%
[H5.5.7.4]. Số lượng giảng viên trẻ dưới 35 tuổi trên toàn bộ số lượng giảng viên
của Trường chiếm tỷ lệ 28.2% trên tổng số giảng viên [H5.5.7.5]. Đội ngũ giảng
viên của Nhà trường đang dần trẻ hóa và đảm bảo kinh nghiệm công tác giảng dạy
để đáp ứng yêu cầu về chuyên môn cũng như tham gia NCKH [H5.5.7.4],
[H5.5.7.5]. Bên ca ̣nh đó, độ tuổi trung bình của GV Nhà trường có xu hướng giảm
qua từng năm và ở độ tuổi trung bình hợp lý là 44,6 tuổ i [H5.5.7.6].
Song song với viêc̣ đảm bảo cân bằ ng về kinh nghiệm công tác chuyên môn
và trẻ hoá đô ̣i ngũ GV, Nhà trường quan tâm đế n viê ̣c nâng cao chất lượng giảng
dạy của giảng viên, trong đó Nhà trường đã cử hơn 16 lượt giảng viên tham gia các
khóa học bồi dưỡng chuyên môn, đồ ng thời chú tro ̣ng đế n nô ̣i dung sinh hoa ̣t
chuyên môn của Khoa, của tổ bô ̣ môn với yêu cầ u tăng cường hỗ trơ ̣ nghiê ̣p vu ̣ sư
phạm đố i với GV trẻ [H5.5.7.7], [H5.5.7.8]. Ngoài ra, Nhà trường phân công GV
tham gia giảng da ̣y đúng chuyên ngành đào ta ̣o nhằ m ta ̣o điề u kiê ̣n để GV, đă ̣c biêṭ
là GV trẻ phát huy năng lực chuyên môn đươ ̣c đào ta ̣o [H5.5.7.9].
2.

Điểm mạnh:
-

Đội ngũ giảng viên cơ hữu của Nhà trường dần được trẻ hóa và có kinh

nghiệm trong công tác chuyên môn, đảm bảo thực hiê ̣n và hoàn thành kế hoa ̣ch đào
ta ̣o hằ ng năm.
-

Độ tuổi trung bình của GV Nhà trường có xu hướng giảm qua từng năm và

ở độ tuổi trung bình hợp lý.
3.

Tồn tại:
Cơ cấu đội ngũ giảng viên về độ tuổi chưa đồng đều ở một số Khoa, bộ môn.
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4.

Kế hoạch hành động:
Từ năm học 2017 – 2018 và những năm ho ̣c tiế p theo, Nhà trường đinh
̣ kỳ

hằ ng năm rà soát đô ̣i ngũ và nhu cầ u tuyể n du ̣ng GV của các Khoa để từ đó có
chiń h sách tuyể n du ̣ng phù hơ ̣p nhằ m đảm bảo kinh nghiệm công tác chuyên môn
và trẻ hóa đô ̣i ngũ GV từng khoa.
5.

Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí
Tiêu chí 5.8: Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên đủ số lượng, có năng lực

chuyên môn và được định kỳ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ có
hiệu quả cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.
1.

Mô tả:
Để triể n khai thực hiê ̣n tố t hoạt đô ̣ng đào ta ̣o và các hoa ̣t đô ̣ng khác của Nhà

trường, song song với việc tuyển chọn, phát triển đội ngũ GV, Nhà trường chú
trọng tuyển dụng đội ngũ kỹ thuật viên, NV đảm bảo cơ cấu phù hợp, đủ số lượng
theo ngành đào tạo và nhu cầu thực tế của Trường [H5.5.8.1], [H5.5.8.2].
Tính đế n ngày 30/9/2017, đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên Nhà trường gồm
135 người, trong đó 19 thạc sĩ, 95 đại học, 01 cao đẳng, 20 trình độ khác, đảm bảo
số lươ ̣ng phục vụ cho việc giảng dạy, học tập và NKCH của Nhà trường [H5.5.8.3].
Đô ̣i ngũ nhân viên, kỹ thuâ ̣t viên Nhà trường có năng lực chuyên môn, nghiê ̣p vu ̣
và được bố trí ở các đơn vị trong toàn Trường từ trợ lý, thư ký các khoa, nhân viên
các đơn vị hỗ trợ đào tạo, nhân viên khối hành chính văn phòng, đội ngũ kỹ thuật
viên, đội ngũ phục vụ [H5.5.8.3]. Chức năng, nhiê ̣m vu ̣, quyề n ha ̣n của đô ̣i ngũ kỹ
thuật viên, nhân viên đươ ̣c quy đinh
̣ cu ̣ thể trong Quy định chế độ chính sách đối
với cán bộ - nhân viên, giáo viên cơ hữu Trường Đại học Dân lập Bình Dương
[H5.5.8.4]. Để quản lý và vận hành có hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin, Nhà
trường đã thành lập Tổ quản trị công nghệ thông tin với quy đinh
̣ cu ̣ thể về chức
năng, nhiê ̣m vu ̣ [H5.5.8.5].
Nhà trường luôn khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi về thời gian, tài
chính để đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ
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chuyên môn nhằm cập nhật kiến thức và các quy định mới để phục vụ hiệu quả cho
công việc [H5.5.8.6].
Hằng năm, Nhà trường tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của người học, GV
về hoạt động hỗ trợ của đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên nhằm đánh giá năng lực
thực tiễn trong đó thể hiê ̣n đô ̣i ngũ kỹ thuật viên, nhân viên Nhà trường phục vụ có
hiệu quả cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, đồ ng thời qua đó có
cơ sở để điều chỉnh, khắc phục những hạn chế và hoàn thành các nhiệm vụ được
giao [H5.5.8.7], [H5.5.8.8].
2.

Điểm mạnh:
-

Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và

phục vụ tốt công tác đào tạo, giảng dạy, học tập và NCKH của Nhà trường.
-

Nhà trường quan tâm ta ̣o điề u kiê ̣n để đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên

tham gia các khóa đào ta ̣o, bồ i dưỡng nâng cao triǹ h đô ̣ chuyên môn, nghiêp̣ vu ̣.
3.

Tồn tại:
Công tác bồi dưỡng cho đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên về chuyên môn

nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, tiếp cận với những kỹ thuật mới chưa được thực hiện
định kỳ hằng năm.
4.

Kế hoạch hành động:
Từ năm học 2017 - 2018, Nhà trường tăng cường nguồ n kinh phí hằ ng năm

chi cho hoa ̣t đô ̣ng bồ i dưỡng chuyên môn, nghiêp̣ vu ̣ của đô ̣i ngũ kỹ thuâ ̣t viên,
nhân viên.
5.

Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí
Kết luận về Tiêu chuẩn 5:
Nhà trường luôn xác đinh
̣ tầ m quan tro ̣ng của công tác phát triể n đô ̣i ngũ

CBQL, GV, NV, trong đó đã ban hành và áp du ̣ng các chính sách, biêṇ pháp tuyể n
du ̣ng, bổ nhiê ̣m, đào tạo, bồi dưỡng nhằ m nâng cao triǹ h đô ̣ chuyên môn, nghiêp̣
vu ̣ của đô ̣i ngũ CB, GV, NV Nhà trường.
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Công tác tuyển dụng luôn đươ ̣c Nhà trường thực hiện có kế hoạch, công khai,
minh bạch, đúng quy đinh.
̣ Lãnh đạo Nhà trường rất quan tâm đến tâm tư, nguyện
vọng và các ý kiến đóng góp xây dựng Trường cũng như giải quyế t kip̣ thời các ý
kiến khiếu nại của CB, GV, NV.
Hiê ̣n nay, Nhà trường có đội ngũ GV cơ hữu có năng lực chuyên môn cao,
trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ngày càng tăng. Phần lớn đội ngũ GV có năng lực ngoại ngữ
và tin học, đảm bảo áp du ̣ng được công tác giảng dạy và NCKH. Bên ca ̣nh đó, đô ̣i
ngũ GV ngày càng được trẻ hóa và đảm bảo năng lực chuyên môn, nghiêp̣ vu ̣.
Tuy nhiên, tỷ lê ̣ GV có ho ̣c hàm, ho ̣c vi ̣ Tiế n si ̃ trở lên ở các Khoa chưa đồ ng
đề u. Trong thời gian đế n, Nhà trường đinh
̣ kỳ hằ ng năm rà soát đô ̣i ngũ GV của các
Khoa để từ đó áp du ̣ng chin
́ h sách đào ta ̣o, tuyể n du ̣ng nhằ m đảm bảo và nâng cao
chấ t lươ ̣ng đô ̣i ngũ ở từng Khoa của Trường.
Số lượng tiêu chí đạt yêu cầu: 8/8
Số lượng tiêu chí không đạt yêu cầu: 0
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TIÊU CHUẨN 6: NGƯỜI HỌC
Mở đầu:
Với quan điểm “Giáo dục là của mọi người, vì mọi người, cho mọi người, mọi
người đều được bình đẳng hưởng thụ thành quả của nền giáo dục”, Nhà trường
luôn xác định “người học” là trung tâm của quá trình đào tạo. Bên ca ̣nh đó, Nhà
trường chú trọng xây dựng một môi trường giáo dục lành mạnh, chuẩn mực, có
chất lượng, uy tín; đồng thời có những biện pháp cụ thể để làm tốt công tác đối với
người học, nhằm đảm bảo quyền lợi, thúc đẩy, tạo điều kiện cho người học tu
dưỡng, rèn luyện và đạt kết quả cao nhất trong học tập, đáp ứng tốt nhu cầu của thị
trường lao động.
Trong quá trình học tập tại Trường, người học được hướng dẫn đầy đủ về mục
tiêu, chương trình đào tạo và các yêu cầu kiểm tra đánh giá; được đảm bảo các chế
độ chính sách xã hội và chăm sóc sức khỏe theo qui định của y tế học đường; được
tạo điều kiện hoạt động, tập luyện văn nghệ, thể dục thể thao; được đảm bảo an
toàn trong trường học; được rèn luyện chính trị tư tưởng, đạo đức và lối sống; được
tham gia các hoạt động đoàn thể và khuyến khích các hoạt động ngoại khoá, hoạt
động xã hội; được tư vấn hỗ trợ về việc làm; được tham gia đánh giá chất lượng
giảng dạy của giảng viên, khi kết thúc môn học và tham gia đánh giá chất lượng
đào tạo của trường trước khi tốt nghiệp.
Tiêu chí 6.1: Người học được hướng dẫn đầy đủ về chương trình đào tạo,
kiểm tra đánh giá và các quy định trong quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
1.

Mô tả:
Nhằm giúp cho người học hiểu rõ các quy chế quy định về chương trình đào

tạo, các quy định quy chế về kiểm tra, đánh giá của Nhà trường và Bộ GD&ĐT, từ
giai đoạn gửi giấy báo trúng tuyển cho thí sinh, Nhà trường tiến hành đính kèm tờ
rơi hướng dẫn nhanh cho các thông tin chung về Nhà trường, các địa chỉ liên lạc,
cách sử dụng đăng ký môn học và cách xem thời khóa biểu [H6.6.1.1]. Khi người
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học nhập học, Nhà trường cung cấp Sổ tay sinh viên, trong đó thể hiêṇ các nô ̣i
dung về triết lý giáo dục, sứ mạng, giá trị cốt lõi của Nhà trường, các quy chế đào
tạo của Bộ GD&ĐT, chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo, chuẩn đầu ra đối với
môn tiếng Anh và Tin học, chuẩn đầu ra của từng ngành để người học chủ động sắp
xếp kế hoạch học tập cho bản thân [H6.6.1.2].
Hằng năm, căn cứ hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Nhà trường xây dựng kế hoạch
tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu năm, đầu khóa [H6.6.1.3]. Trong tuần sinh hoạt
công dân, người học được giới thiệu về Trường; sứ mạng, mục tiêu, tầm nhìn của
Trường, triết lý đào tạo của Nhà trường, các quy chế đào của Bộ GD&ĐT, các yêu
cầu về chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, quy chế đào tạo của trường, quy chế
kiểm tra thi cử, hệ thống website của Trường; về phương pháp học tập và NCKH;
các yêu cầu các nội quy Nhà trường, quy chế sinh viên, quy chế rèn luyện sinh viên
[H6.6.1.3]. Bên cạnh đó, Nhà trường phổ biến đến SV những chính sách hỗ trợ sinh
viên; các thông tin về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội của tỉnh Bình Dương;
tình hình thời sự trong nước và quốc tế; các văn bản quy phạm pháp luật; các hoạt
động giáo dục đạo đức, lối sống trong sinh viên [H6.6.1.3]. Đồ ng thời, Ban chủ
nhiê ̣m các khoa giới thiệu về mục tiêu đào tạo của từng ngành học và nêu khái quát
về các học phần, đề cương chi tiết học phần cũng như các hình thức kiểm tra và
đánh giá cu ̣ thể [H6.6.1.3]. Kết thúc tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa, tất cả SV
tham gia làm bài thu hoạch để kiểm tra mức độ tiếp nhận các thông tin liên quan
đến các nội dung Nhà trường đã triển khai [H6.6.1.4]. Hằng năm, Nhà trường tiến
hành tổng kết, đánh giá và báo cáo Bộ GD&ĐT về tình hình SV tham gia tuần sinh
hoạt công dân [H6.6.1.5].
Nhà trường công khai và thường xuyên cập nhật trên trang thông tin điện tử
của Trường tất cả các thông tin về quy chế đào tạo của GD&ĐT, qui chế tín chỉ của
Nhà trường, chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra và các thông tin cần thiết khác để
người học có thể tham khảo trong quá trình học tập [H6.6.1.6], [H6.6.1.7]. Đồ ng
thời, trên website của Phòng Đào tạo, Trung tâm Khảo thí, Phòng Công tác Sinh
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viên có đầ y đủ các văn bản hướng dẫn người học về thực hiện các qui định theo
học chế tín chỉ trong kiểm tra đánh giá, các qui định qui chế trong tổ chức thi cử,
các qui định tính điểm thành phần, điểm Thư viện, điểm rèn luyện đố i với SV Nhà
trường [H6.6.1.8]. Ngoài ra, các thông tin về CTĐT, kiểm tra đánh giá và các quy
định trong quy chế đào tạo cũng như các thông tin khác đều được cung cấp đầy đủ
tới SV thông qua các bảng biểu thông báo đặt trong khuôn viên Trường, trên nội
dung của các tờ rơi, cẩm nang giới thiệu tuyển sinh để SV dễ dàng tìm kiếm thông
tin cần thiết khi có nhu cầu [H6.6.1.9].
Hằng năm, Nhà trường xây dựng kế hoạch và tổ chức gặp gỡ, đối thoại với
với cán bộ Đoàn, Hội, Lớp; với đại diện sinh viên các lớp và với tân sinh viên
trường để Đảng ủy, Ban Giám hiệu và lãnh đạo các phòng, khoa trong trường lắng
nghe nguyện vọng của người học, giải đáp các thắc mắc của người học để tạo môi
trường tốt nhất cho sinh viên học tập, rèn luyện và an tâm khi học tại trường
[H6.6.1.10]. Bên ca ̣nh đó, Nhà trường tổ chức khảo sát ý kiến của GV và SV về rà
soát, điều chỉnh CTĐT, đồng thời định kỳ hằng năm Trường thực hiện khảo sát ý
kiến của người học về chất lượng đào tạo, chương trình đào tạo, quy chế đào tạo,
chuẩn đầu ra của môn học, quy chế kiểm tra, đánh giá để từ đó có những điều chỉnh
cho phù hợp nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của người học [H6.6.1.11], [H6.6.1.12].
2.

Điểm mạnh:
-

Người học được hướng dẫn đầy đủ và kịp thời về CTĐT, qui định kiểm

tra, đánh giá và các quy định trong quy chế đào tạo của Bộ GD&ĐT.
-

Nhà trường áp du ̣ng đa da ̣ng các hình thức nhằ m phổ biế n CTĐT, kiểm tra

đánh giá và các quy định trong quy chế đào tạo của Bộ GD&ĐT.
3.

Tồn tại:
Viê ̣c thông báo các văn bản, thông tin tuyể n du ̣ng viêc̣ làm trên các bảng

thông báo của các Khoa đôi lúc còn châ ̣m so với với viêc̣ cập nhật lên trang thông
tin điện tử.
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4.

Kế hoạch hành động:
Từ năm học 2017 – 2018 và những năm học tiếp theo, Nhà trường quán triệt

và tăng cường kiểm tra, giám sát việc cập nhật văn bản trên các bảng thông báo của
các đơn vị trực thuô ̣c nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận thông tin của
người học.
5.

Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí.
Tiêu chí 6.2: Người học được đảm bảo chế độ chính sách xã hội, được

khám sức khoẻ theo quy định y tế học đường; được tạo điều kiện hoạt động,
tập luyện văn nghệ, thể dục thể thao và được đảm bảo an toàn trong khuôn
viên của Nhà trường.
1.

Mô tả:
Hằng năm, ngay từ khi tiếp nhận tân sinh viên, Nhà trường luôn quan tâm phổ

biến các quy định về các chế độ chính sách xã hô ̣i đến người học thông qua viêc̣
cấ p phát kip̣ thời Sổ tay sinh viên cũng như phổ biến các văn bản quy đinh
̣ về các
chế độ chính sách xã hô ̣i trong tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa và đăng tải trên
trang thông tin điện tử Nhà trường [H6.6.2.1], [H6.6.2.2].
Vào đầu mỗi năm học, Nhà trường hướng dẫn thực hiện việc xét, cấp học
bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội, miễn, giảm học phí đối với SV và thông
báo đến SV, các lớp lập danh sách trình lên Nhà trường xem xét ra quyết định
[H6.6.2.3]. Trên cơ sở danh sách người học thuộc diện chính sách, diện có hoàn
cảnh khó khăn, căn cứ kết quả học tập theo năm học được hưởng các chính sách ưu
đãi của Nhà nước, Nhà trường áp du ̣ng các chính sách học bổng cũng như cơ chế
hoãn học phí cho người học trong một số trường hợp cu ̣ thể [H6.6.2.3]. Hằng năm,
Phòng Công tác Sinh viên tổng kết tình hình thực hiên chăm sóc chế độ cho người
học, trong đó luôn đảm bảo 100% các đối tượng chính sách được giải quyết đúng
qui định [H6.6.2.4], [H6.6.2.5].
81

Công tác chăm sóc sức khỏe người học luôn được Nhà trường quan tâm thực
hiện với viê ̣c thành lập Trạm Y tế của Trường và bổ nhiệm 01 bác sĩ làm Trạm
trưởng thực hiêṇ nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cơ sở đào tạo cho người
học [H6.6.2.6]. Hằ ng năm, Trạm Y tế Trường phối hợp các cơ sở y tế khám sức
khỏe tổ chức khám sức khỏe đầ u năm cho người ho ̣c [H6.6.2.7]. Đồ ng thời, tiến
hành mua bảo hiểm tai nạn cho người học hằng năm, trong đó từ năm 2016, Nhà
trường tiến hành mua bảo hiểm toàn diện cho người học [H6.6.2.8]. Bên ca ̣nh đó,
Trạm Y tế Trường tham gia các chương trình tuyên truyền cho người học về vệ
sinh môi trường chống dịch sốt xuất huyết của tỉnh Bình Dương [H6.6.2.9]. Trạm
Y tế Trường định kỳ báo cáo tình hình thực hiê ̣n và kế t quả công tác chăm sóc sức
khỏe người học để từ đó Nhà trường áp du ̣ng các phương án nhằm đảm bảo người
học đươ ̣c chăm sóc tố t về sức khỏe trong thời gian học tâp rèn luyện tại Trường
[H6.6.2.11]. Ngoài ra, với kế t quả quan tâm hỗ trợ người học là người khuyết tật,
các đối tượng dễ bị tổn thương và Nhà trường đã được nhận bằng khen của Trung
ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam [H6.6.2.10].
Nhà trường rấ t quan tâm đế n các hoạt động văn nghệ, thể thao của người học
sau giờ lên lớp thông qua viê ̣c đầu tư nhà hát sinh viên, phòng tập võ thuật, sân
bóng chuyền và một số môn thể thao khác [H6.6.2.12]. Nhà trường đồ ng thời thành
lập đội văn nghệ, câu lạc bộ khiêu vũ, đội bóng đá, bóng chuyền, câu lạc bộ võ
thuật để định hướng cho người học có các sân chơi lành mạnh sau giờ học trên
giảng đường [H6.6.2.13].
Công tác bảo vệ an ninh của Nhà trường luôn đảm bảo tính nghiêm túc và sẵn
sàng khi có sự cố, trong đó hằng năm Nhà trường xây dựng kế hoạch đảm bảo an
ninh trật tư trong khuôn viên trường [H6.6.2.14]. Nhà trường đã ký hợp đồng với
lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp với các phương án bảo vệ an ninh cụ thể cho người
học, cán bộ giảng viên, cơ sở vật chất [H6.6.2.15]. Bên ca ̣nh đó, Nhà trường đã
thành lập Ban Thanh tra Giáo dục – Giám thị để giám sát chung tình hình thực hiện
nội qui Nhà trường [H6.6.2.16]. Nhà trường đã lắp đặt hệ thống camera giám sát an
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ninh ở các lối đi, giảng đường, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, khu văn phòng
và các nơi trọng yếu khác [H6.6.2.17]. Trong 5 năm vừa qua, Nhà trường không có
trường hơ ̣p người học bị đe dọa hoặc bị hại về sức khỏe, tính mạng, không có các
vụ việc trộm cắp tài sản lớn của người học và Nhà trường đã được UBND tỉnh
Bình Dương công nhận trường đại học đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”
năm 2014 và năm 2016 [H6.6.2.18].
Nhà trường đã ban hành nội qui phòng cháy chữa cháy và thành lập đội phòng
cháy chữa cháy tại chỗ [H6.6.2.19]. Hằng năm, Nhà trường xây dựng kế hoạch và
tổ chức tổ chức thực hiện viêc̣ bồ i dưỡng, tâ ̣p huấ n công tác PCCC cho CB, GV và
người ho ̣c [H6.6.2.20]. Bên ca ̣nh đó, Nhà trường phối hợp với Phòng Cảnh sát
PCCC lập các phương án chữa cháy, hồ sơ quản lý công tác PCCC [H6.6.2.21].
Các khối nhà văn phòng, khu giảng đường, khu thí nghiệm thực hành của Nhà
trường đươ ̣c bố trí hệ thống báo cháy, hệ thống vòi rồng, bình xịt chữa cháy và
được Phòng Cảnh sát PCCC kiểm tra định kỳ [H6.6.22].
2.

Điểm mạnh:
-

Người học được đảm bảo đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách xã hô ̣i

theo quy định.
-

Nhà trường tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người học và triể n khai

các loại hình bảo hiểm.
-

Công tác đảm bảo an ninh trật tự, PCCC luôn được đảm bảo và ta ̣o cho

người học môi trường học tập, rèn luyện an toàn.
3.

Tồn tại:
Trang thiết bị phu ̣c vu ̣ các hoa ̣t đô ̣ng thể du ̣c thể thao chưa đáp ứng đươ ̣c nhu

cầu của tất cả SV.
4.

Kế hoạch hành động:
Từ năm học 2017 – 2018, Nhà trường tăng cường bổ sung các trang thiế t bi ̣

thể du ̣c thể thao nhằ m đáp ứng nhu cầ u tâ ̣p luyê ̣n của SV đồ ng thời mở rộng khu
vực tập luyện thể dục thể thao.
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5.

Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí.
Tiêu chí 6.3: Công tác rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống

cho người học được thực hiện có hiệu quả.
1.

Mô tả:
Đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện lối sống và lối sống

cho người học, hằng năm ngoài sinh hoạt chính trị đầu khóa cho SV khóa mới, Nhà
trường lập kế hoạch tổ chức giáo dục chính trị tư tưởng cho tất cả SV đang học tại
Trường, trong đó nội dung tập trung vào việc phổ biến, tuyên truyền chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nội dung về đạo
đức, lối sống [H6.6.3.1].
Công tác đánh giá rèn luyện chính trị, đạo đức, lối sống của người học thực
hiện trên cơ sở Quy chế ban hành kèm Quyết định số 42/2002/QĐ-BGD&ĐT của
Bộ Giáo dục và Đào tạo [H6.6.3.2]. Năm 2008, Nhà trường đã ban hành Quy chế
đánh giá kết quả rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống người học, học
sinh hệ Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp và đến năm 2015, Nhà
trường ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo
trình độ đại học chính quy sửa đổi [H6.6.3.3]. Hằng năm, Phòng Công tác Sinh
viên là đơn vị tổ chức đánh giá từng học kỳ theo quy định mỗi năm 2 lần và ban
hành quyết định công nhận kết quả rèn luyện cho người học [H6.6.3.4].
Để đảm bảo cho việc đánh giá kết quả rèn luyện hiệu quả, trong nội dung tuần
sinh hoạt công dân đầu khóa, Phòng Công tác Sinh viên đã phổ biến và hướng dẫn
cho người học hiểu rõ quy chế đánh giá kết quả rèn luyện, hướng dẫn đánh giá kết
quả rèn luyện, các mẫu phiếu tự đánh giá kết quả rèn luyện người học; đồng thời
Nhà trường tăng cường phổ biến rộng rãi đến SV quy chế đánh giá kết quả rèn
luyện thông qua các bảng thông báo của Phòng Công tác Sinh viên và của các
Khoa, trên website của Nhà trường và trong Sổ tay Sinh viên [H6.6.3.5]. Tỷ lệ đánh
giá kết quả rèn luyện hằng năm của SV Nhà trường thể hiê ̣n có trên 80% số SV đạt
kế t quả rèn luyê ̣n từ khá trở lên [H6.6.3.6].
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Công tác giáo dục rèn luyện thể chất, lối sống lành mạnh cho người học đươ ̣c
thể hiê ̣n đồ ng thời thông qua việc tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ trong
Nhà trường, trong đó Phòng Công tác Sinh viên, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên
thường xuyên tổ chức Hội diễn văn nghệ sinh viên, Tiếng hát sinh viên, Hội thao
sinh viên, Giải bóng chuyền truyền thống, Giải bóng đá truyền thống [H6.6.3.7].
Kế t quả tổ chức các hoa ̣t đô ̣ng rèn luyện chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức,
lối sống cho người học của Nhà trường đã góp phầ n thiế t thực vào các hiǹ h thức
khen thưởng Trường đã đươ ̣c nhâ ̣n từ Chính phủ, Bộ GD&ĐT cũng như UBND
tin̉ h Biǹ h Dương [H6.6.3.8]. Hằng năm, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Nhà
trường tổ chức tuyên dương các gương người học tiêu biểu trong các lĩnh vực rèn
luyện chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống [H6.6.3.9], [H6.6.3.10].
Nhà trường luôn chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động tạo môi
trường cho người học rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống nên trong 5
năm vừa qua không có trường hợp người học nào nào vi phạm đạo đức, lối sống,
pháp luật phải chịu sự xử lý của cơ quan chức năng [H6.6.3.11].
2.

Điểm mạnh:
-

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng và rèn luyện đạo đức, lối sống cho

người học được Nhà trường triển khai thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng,
phong phú và đồng bộ.
-

Tỷ lệ đánh giá kết quả rèn luyện hằng năm của SV Nhà trường thể hiêṇ có

trên 80% số SV đạt kế t quả rèn luyê ̣n từ khá trở lên.
3.

Tồn tại:
Vẫn còn mô ̣t số SV chưa đa ̣t kế t quả rèn luyê ̣n hằ ng năm đa ̣t loa ̣i khá trở lên.

4.

Kế hoạch hành động:
Trong năm học 2017 – 2018, Nhà trường chỉ đạo Phòng Công tác Sinh viên,

Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, các Khoa tăng cường và đa dạng hóa các hình
thức giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức và lối sống cho người học, đồ ng
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thời đẩ y ma ̣nh hoa ̣t đô ̣ng cố vấ n ho ̣c tâ ̣p nhằ m nâng cao kế t quả đánh giá rèn luyê ̣n
đa ̣t từ loa ̣i khá trở lên của SV Trường.
5.

Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí.
Tiêu chí 6.4: Công tác Đảng, đoàn thể có tác dụng tốt trong việc rèn luyện

chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho người học.
1.

Mô tả:
Nhằ m phát huy tính tiên phong, gương mẫu của ngưởi Đảng viên đồ ng thời

tham gia tích cực vào quá triǹ h rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống
cho người học, Đảng bộ Nhà trường đã có thành lâ ̣p Chi bộ Sinh viên và hiêṇ nay
có 44 Đảng viên là SV [H6.6.4.1]. Trong kế hoa ̣ch công tác Đảng hằ ng năm, Nhà
trường luôn chú tro ̣ng triể n khai nô ̣i dung giáo du ̣c và ta ̣o điề u kiêṇ để người ho ̣c
rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống từ đó phấn đấu trở thành Đảng
viên Đảng Cộng sản Việt Nam [H6.6.4.2]. Đồ ng thời trong nô ̣i dung báo cáo tổ ng
kế t hằ ng năm, Đảng ủy Nhà trường tiế n hành đánh giá kế t quả và hiê ̣u quả công tác
giáo du ̣c, rèn luyê ̣n chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho người ho ̣c
[H6.6.4.3].
Đố i với Đoàn Thanh niên, Hô ̣i Sinh viên Nhà trường, công tác giáo dục chính
trị, tư tưởng, rèn luyện đa ̣o đức và lối sống cho người học được triể n khai thực hiện
cu ̣ thể thông qua nhiề u hoa ̣t đô ̣ng phong trào đa da ̣ng như tổ chức các hoạt động xã
hội tình nguyện, trong đó nổi bật là chiến dịch Mùa hè tình nguyện, Chương trình
tiếp sức đến trường được tổ chức thường xuyên hằng năm, mo ̣i năm tổ chức 02 đợt
hiến máu tình nguyện, tổ chức Trung thu cho trẻ em nghèo, các đơ ̣t phát động
quyên góp ủng hộ người nghèo vùng thiên tai lũ lụt, giúp đỡ đồng bào vùng sâu
vùng xa,…[H6.6.4.4]. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh
viên Nhà trường luôn chủ động xây dựng kế hoạch và chương trình hoạt động hằng
năm một cách hợp lý, tạo điều kiện và môi trường cho người học tham gia sinh
hoạt, học tập và rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống [H6.6.4.5]. Hằng
năm, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Nhà trường tổ chức tổng kết kết quả hoạt
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động Đoàn và Phong trào Sinh viên, trong đó thể hiện các tổ chức đoàn thể của Nhà
trường đã tạo cơ hội, điều kiện cho người học rèn luyện bản thân, nhiều người học
đã thực sự trưởng thành khi tham gia các hoạt động Đoàn, Hội và nhìn chung đã tổ
chức thực hiện hiệu quả, góp phần tích cực trong công tác giáo dục, rèn luyện tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của người học [H6.6.4.6].
Nhà trường đồng thời tổ chức cho SV đăng ký, học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh và qua tổng kết, đánh giá kết quả tích cực đối với công tác
rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho người ho ̣c [H6.6.4.7].
Đảng bộ Nhà trường luôn quan tâm chú trọng đến công tác phát triển Đảng
trong Sinh viên và đây là một nội dung quan trọng trong kế hoạch công tác hằng
năm của Đảng bộ [H6.6.4.2]. Hằng năm, thông qua kết quả đánh giá rèn luyện
Đoàn viên và kết quả học tập, Nhà trường cử các đoàn viên ưu tú đi học các lớp
học bồi dưỡng nhận thức về Đảng do Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức và
hầu hết các học viên tham gia đều đạt từ khá giỏi trở lên [H6.6.4.8]. Chi bộ Sinh
viên Nhà trường phân công Đảng viên theo dõi, giúp đỡ giới thiệu Đoàn viên ưu tú
phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và trong giai đoạn 2012 –
2017, Nhà trường đã kết nạp 23 Đảng viên là sinh viên [H6.6.4.9].
2.

Điểm mạnh:
-

Công tác Đảng, đoàn thể trong Nhà trường đã tạo được nhiều tác động tích

cực trong việc rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho người học.
-

Nhà trường không có sinh viên bị kỷ luật do vi phạm quy định về rèn

luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống.
3.

Tồn tại:
Công tác phát triển Đảng trong sinh viên còn hạn chế so với số lượng người

học tại Trường.
4.

Kế hoạch hành động:
Từ năm học 2017 – 2018, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Nhà trường tăng

cường tổ chức các hoạt động rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho
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sinh viên và qua đó phát hiện, bồi dưỡng nhằm tạo nguồn phát triển Đảng trong SV
đồng thời đẩy mạnh hoạt động của Chi bộ Sinh viên trong công tác phát triển Đảng.
5.

Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí.
Tiêu chí 6.5: Có các biện pháp cụ thể, có tác dụng tích cực để hỗ trợ việc

học tập và sinh hoạt của người học.
1.

Mô tả:
Để triển khai công tác hỗ trợ người học trong quá trình học tập và rèn luyện,

Nhà trường đã ban hành qui định về công tác giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học
tập [H6.6.5.1]. Hằ ng năm, Nhà trường ban hành quyết định phân công các GV cơ
hữu của các khoa làm cố vấn học tập, chủ nhiệm các lớp để theo dõi và hướng dẫn
người học trong suốt thời gian học tập và rèn luyện tại Trường [H6.6.5.2]. Đồ ng
thời, Phòng Công tác Sinh viên thường xuyên theo dõi, kiể m tra giờ sinh hoa ̣t lớp
để đánh giá viê ̣c thực hiêṇ chức năng, nhiêm
̣ vu ̣ của các giáo viên chủ nhiê ̣m và cố
vấ n ho ̣c tâ ̣p [H6.6.5.3].
Đầu khóa học, các khoa tổ chức gă ̣p mă ̣t, hướng dẫn và cung cấp cho người
học những quy định đào tạo của từng ngành, về phương pháp học đại học, phương
pháp NCKH và cơ hội nghề nghiệp tương lai [H6.6.5.4]. Bên ca ̣nh đó, trong nô ̣i
dung tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, người học được hướng dẫn đăng ký làm
thẻ Thư viện, nội quy Thư viện, cách sử dụng tra cứu tài liệu tại Thư viện bằng
phần mềm quản lý của Thư viện trong đó tài liệu Thư viện được quản lý bằng phần
mềm Libol 6.0, được nối mạng trên trang thông tin điện tử Nhà trường nên tạo
thuận lợi cho người học trong việc tra cứu tìm kiếm thông tin phục vụ học tập và
nghiên cứu [H6.6.5.5], [H6.6.5.6]. Ngoài ra, Nhà trường quan tâm ta ̣o điề u kiêṇ
phát triể n hoa ̣t đô ̣ng của câu la ̣c bô ̣ nhằm giúp cho người học có môi trường rèn
luyện và nâng cao kiến thức chuyên môn nghề nghiệp, các hoạt động học thuật như
câu lạc bộ Kiến Đất Thủ của Khoa Kiến trúc, câu lạc bộ Robot của Khoa Điện Điện tử, câu lạc bộ Lập trình Lego Robot của Khoa Tin học, câu lạc bộ Phiên tòa
giả định của Khoa Luật học, câu lạc bộ Ngoại ngữ của Khoa Ngoại ngữ [H6.6.5.7].
88

Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Nhà trường thường xuyên hỗ trợ người học
tìm kiếm công việc làm thêm nhằm giúp người học có thêm thu nhập trang trải
cuộc sống trong quá trình học tập tại Trường cũng như có điề u kiê ̣n áp du ̣ng kiế n
thức, kỹ năng đã ho ̣c vào thực tế [H6.6.5.8]. Bên ca ̣nh đó, Phòng Công tác Sinh
viên tích cực hỗ trợ và hướng dẫn người học có hoàn cảnh khó khăn làm thủ tục
vay vốn học tập [H6.6.5.9]. Đồ ng thời, trong năm ho ̣c, Phòng Công tác Sinh viên
thường xuyên tổ chức các chuyên đề về kỹ năng tìm kiếm việc làm cho người học
như kỹ năng viết hồ sơ xin việc, kỹ năng phỏng vấn, kỹ năng chinh phục nhà tuyển
dụng và các chuyên đề kỹ năng mềm [H6.6.5.10].
Đố i với viê ̣c bố trí, hỗ trơ ̣ người ho ̣c tìm kế m chỗ tro ̣ luôn được Nhà trường
quan tâm giải quyết, trong đó Nhà trường đã kết hợp với người dân trên địa bàn xây
dựng hệ thống ký túc xá trong dân theo mô hình Ký túc xá “03 Nhà” (Nhà nước,
Nhà dân, Nhà trường) và hệ thống có thể đáp ứng được nhu cầu ở của 4000 người
học, đảm bảo 100% người học có nhu cầu tìm chỗ ở đều được giới thiệu bố trí ký
túc xá [H6.6.5.11].
Tất cả các hoạt động hỗ trợ học tập và sinh hoạt của người học đều được các
phòng, ban và khoa đinh
̣ kỳ thống kê báo cáo, đồng thời khảo sát lấy ý kiến của
người học để Nhà trường áp du ̣ng kip̣ thời các biê ̣n pháp nhằ m hỗ trơ ̣ tích cực việc
học tập và sinh hoạt của người học [H6.6.5.12].
2.

Điểm mạnh:
-

Nhà trường áp du ̣ng nhiề u biê ̣n pháp tích cực nhằ m hỗ trơ ̣ việc học tập và

sinh hoạt của người học.
-

Tấ t cả SV của Nhà trường đươ ̣c bố trí chỗ ở ký túc xá và hỗ trơ ̣ tìm kiế m

chỗ tro ̣.
3.

Tồn tại:
Viê ̣c thành lâ ̣p các câu la ̣c bô ̣ đã triển khai, nhưng chưa đồng đều ở tấ t các các

khoa.
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4.

Kế hoạch hành động:
Trong năm học 2017 – 2018, Nhà trường triể n khai và yêu cầ u tấ t cả các Khoa

đề u thành lâ ̣p câu la ̣c bô ̣ ho ̣c tâ ̣p và tố i thiể u mô ̣t câu la ̣c bô ̣ về sở thích nhằ m tổ
chức hiêụ quả các hoa ̣t đô ̣ng hỗ trơ ̣ tić h cực cho người ho ̣c.
5.

Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí.
Tiêu chí 6.6: Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống lành

mạnh, tinh thần trách nhiệm, tôn trọng luật pháp, chủ trương, đường lối,
chính sách của Đảng và Nhà nước và các nội quy của Nhà trường cho người
học.
1.

Mô tả:
Thông qua các nô ̣i dung của Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, đầu năm ho ̣c,

Nhà trường đã phổ biế n cho người ho ̣c đầy đủ các văn bản quy định, hướng dẫn về
giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh, tinh thần trách nhiệm, tôn trọng luật pháp,
chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định của Nhà
trường đồ ng thời lồng ghép tuyên truyề n các chuyên đề về pháp luật an toàn giao
thông đường bộ, pháp luật phòng chống ma túy, pháp luật an toàn trật tự trong
trường học [H6.6.6.1]. Bên cạnh đó, Phòng Công tác Sinh viên, Đoàn Thanh niên,
Hội Sinh viên Nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các
chuyên đề sinh hoạt chính trị, các buổi nói chuyện chuyên đề về tình hình thời sự,
biển đảo, an ninh chính trị xã hội, an ninh trường học, thời sự quốc tế thông qua
chương trình hoạt động của Phòng Công tác Sinh viên, chương trình công tác Đoàn
Thanh niên, chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên của Hội Sinh viên
cũng như kế hoạch giáo dục chính trị tư tưởng người học hằng năm của Nhà trường
[H6.6.6.2], [H6.6.6.3], [H6.6.6.4], [H6.6.6.5]. Ngoài ra, các tổ chức đoàn thể ,
Phòng Công tác Sinh viên Nhà trường và các Khoa của Nhà trường hằ ng năm đã
thường xuyên mời các báo cáo viên báo cáo cho người ho ̣c tuyên truyền, giáo dục
đạo đức, lối sống lành mạnh, tinh thần trách nhiệm, tôn trọng luật pháp, chủ trương,
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đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; các nội quy, quy chế của Nhà trường
[H6.6.6.6].
Nhằ m giáo dục nếp sống văn hóa, văn minh cho người học với mu ̣c đích tạo
nên một môi trường giáo dục thân thiện và lành mạnh, Nhà trường đã ban hành,
công khai và thông báo rô ̣ng raĩ nội quy học đường đế n toàn thể người học
[H6.6.6.7]. Để phục vụ cho công tác tuyên truyền của Nhà trường, Phòng Công tác
Sinh viên, Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên đã sưu tầm và soạn thảo nhiều tài liệu
về giáo dục đạo đức, lối sống, luật pháp của Nhà nước, chủ trương, đường lối,
chính sách của Đảng để cung cấp cho người học và đăng tải trên trang thông tin
điện tử của Nhà trường [H6.6.6.8]. Hằng năm, Nhà trường tổ chức đố i thoa ̣i với SV
nhằm tạo điều kiện cho SV đề đạt những ý kiến và nguyện vọng thiết thực của cá
nhân, đồng thời giáo dục cho SV ý thức tôn trọng các quy đinh,
̣ quy tắc trong Nhà
trường và ngoài xã hội [H6.6.6.9].
Phòng Công tác Sinh viên, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên đinh
̣ kỳ thố ng kê
số lươ ̣ng người ho ̣c tham gia các buổi sinh hoạt công dân và các buổi tuyên truyền,
giáo dục để từ đó đề xuấ t Nhà trường áp du ̣ng các biêṇ pháp thích hơ ̣p nhằ m đảm
bảo tấ t cả SV Nhà trường đươ ̣c tuyên truyề n, phổ biế n giáo dục đạo đức, lối sống
lành mạnh, tinh thần trách nhiệm, tôn trọng luật pháp, chủ trương, đường lối, chính
sách của Đảng và Nhà nước và các nội quy của Nhà trường [H6.6.6.10]. Kết quả
công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống cho người học được thể hiện thông
qua số liêụ SV được khen thưởng trong học tập, rèn luyện và tham gia hoa ̣t đô ̣ng
phong trào tăng qua từng năm ho ̣c [H6.6.6.11].
2.

Điểm mạnh:
-

Nhà trường thường xuyên tổ chức nhiề u hoa ̣t đô ̣ng tuyên truyề n, phổ biế n

giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh, tinh thần trách nhiệm, tôn trọng luật pháp,
chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước và các nội quy của Nhà
trường cho người ho ̣c.
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-

Số lươ ̣ng các buổ i nói chuyê ̣n chuyên đề cho người ho ̣c tăng qua từng năm

ho ̣c với các báo cáo viên giàu kinh nghiê ̣m trong công tác tuyên truyề n.
3.

Tồn tại:
Hình thức tổ chức hoa ̣t đô ̣ng tuyên truyề n, phổ biế n giáo dục đạo đức, lối sống

lành mạnh, tinh thần trách nhiệm, tôn trọng luật pháp, chủ trương, đường lối, chính
sách của Đảng và Nhà nước và các nội quy của Nhà trường cho người ho ̣c chưa đa
da ̣ng.
4.

Kế hoạch hành động:
Từ năm học 2017 – 2018, Nhà trường chỉ đạo Phòng Công tác Sinh viên,

Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên đa dạng dạng hóa các hoạt động tuyên truyền
thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ, trò chơi dân gian, các hoạt động
teambuilding, các hoạt động về nguồn, các hoạt động tình nguyện xã hội,… nhằ m
nâng cao hiê ̣u quả hoa ̣t đô ̣ng tuyên truyề n, phổ biế n giáo dục đạo đức, lối sống lành
mạnh, tinh thần trách nhiệm, tôn trọng luật pháp, chủ trương, đường lối, chính sách
của Đảng và Nhà nước và các nội quy của Nhà trường cho người ho ̣c.
5.

Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí.
Tiêu chí 6.7: Có các hoạt động hỗ trợ hiệu quả nhằm tăng tỷ lệ người tốt

nghiệp có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo.
1.

Mô tả:
Trong công tác hỗ trợ việc làm cho người học nhằ m tăng tỷ lệ người tốt

nghiệp có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo, Trung tâm Hỗ trợ việc làm
sinh viên trước đây và hiện nay là Trung tâm Nghề nghiệp và Hỗ trợ doanh nghiệp
là đơn vị có chức năng hỗ trợ người học tiếp cận các thông tin việc làm, bao gồm
toàn thời gian, bán thời gian, thực tập, cập nhật các thông tin tuyển dụng hàng ngày
thuộc nhiều lĩnh vực đến người học [H6.6.7.1]. Nhà trường hiê ̣n có 2 trang thông
tin điện tử hỗ trơ ̣ tìm kiế m viê ̣c làm của người ho ̣c Tuyển dụng và Hướng nghiệp,
đồ ng thời trong xu hướng phát triển của mạng xã hội số lượng người học trường
truy cập mạng xã hội thường xuyên nên Nhà trường đã xây dựng một trang mạng
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xã hội về hỗ trợ cung cấp thông việc làm cho người học [H6.6.7.2]. Trung tâm
Nghề nghiệp và Hỗ trợ doanh nghiệp thường xuyên tuyển sinh viên thực tập dành
cho các người học năm cuối, giúp người học có điều kiện trải nghiệm môi trường
làm việc thực tế tại doanh nghiệp [H6.6.7.3].
Nhà trường luôn chủ động liên hệ, ký kết các thỏa thuận hợp tác với các doanh
nghiệp trên địa bàn nhằ m tìm kiế m các cơ hô ̣i viê ̣c làm và thông báo rô ̣ng raĩ , kip̣
thời đế n SV với mu ̣c đích hỗ trơ ̣ SV trong viêc̣ tìm kiế m viê ̣c làm đồ ng thời hỗ trơ ̣
doanh nghiêp̣ tuyể n du ̣ng đươ ̣c nguồ n nhân lực theo yêu cầ u [H6.6.7.4]. Hằng năm,
Nhà trường phối hợp với các Trung tâm giới thiệu việc làm, các doanh nghiệp
trong nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tổ chức ngày hội việc
làm trong lễ trao bằng tốt nghiệp nhằ m giúp người học có cơ hô ̣i được gặp gỡ, ứng
tuyển, phỏng vấn trực tiếp với các doanh nghiệp để tìm việc làm phù hợp với ngành
nghề đào tạo [H6.6.7.5].
Trong quá trin
̀ h triể n khai hoa ̣t đô ̣ng đào ta ̣o, Nhà trường đồ ng thời chú trọng
đào tạo các kỹ năng mềm cho người ho ̣c về soạn thảo văn bản, kỹ năng thuyết
trình, kỹ năng phỏng vấn xin việc, trong đó các đề cương kỹ năng mề m được xây
dựng theo hướng bổ sung cho người ho ̣c khả năng đáp ứng công việc tại doanh
nghiệp bên ca ̣nh kiế n thức chuyên ngành [H6.6.7.6]. Bên ca ̣nh đó, các khoa đã xây
dựng chuẩn khả năng thực hành nghề nghiệp cho người học cũng như xác đinh
̣ vi ̣
trí viê ̣c làm của người ho ̣c sau tố t nghiê ̣p và đươ ̣c thể hiê ̣n trong CTĐT [H6.6.7.7].
Hằng năm, Nhà trường tiến hành khảo sát người học trước khi tố t nghiêp̣ và
sau tốt nghiệp nhằm thu thâ ̣p tình hình viê ̣c làm của SV, các góp ý và đề xuấ t của
SV và cựu SV để có cơ sở rút kinh nghiệm trong công tác dự báo, xây dựng
chương trình đào tạo với chuẩn đầu ra phù hợp yêu cầu xã hội, đồ ng thời đổ i mới
công tác quản lý đào tạo, tổ chức giảng dạy nhằ m tăng tỷ lệ người tốt nghiệp có
việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo [H6.6.7.8]. Kế t quả khảo sát thể hiêṇ tỷ lệ
người tốt nghiệp có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo của Nhà trường tăng
qua từng năm [H6.6.7.10].
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2.

Điểm mạnh:
-

Nhà trường đã hợp tác với nhiều tổ chức, doanh nghiệp và xây dựng nhiều

mối quan hệ với các nhà tuyển dụng nhằ m tăng cường năng lực thực tiễn của người
học và nâng cao cơ hô ̣i tìm kiế m viê ̣c làm phù hợp với ngành nghề đào tạo.
-

Nhà trường đã áp du ̣ng nhiề u biêṇ pháp cu ̣ thể nhằ m tăng tỷ lệ người tốt

nghiệp có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo.
-

Tỷ lệ người tốt nghiệp có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo của

Nhà trường tăng qua từng năm.
3.

Tồn tại:
Nhà trường chưa tổ chức đánh giá hiê ̣u quả các hoa ̣t đô ̣ng nhằ m tăng tỷ lệ

người tốt nghiệp có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo.
4.

Kế hoạch hành động:
Từ năm ho ̣c 2017 – 2018, Nhà trường đinh
̣ kỳ hằ ng năm tổ chức tổ ng kế t,

đánh giá hiê ̣u quả các hoa ̣t đô ̣ng hướng nghiêp̣ để từ đó áp du ̣ng kip̣ thời các biêṇ
pháp nhằ m tăng tỷ lệ người tốt nghiệp có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo.
5.

Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí.
Tiêu chí 6.8: Người học có khả năng tìm kiếm việc làm và tự tạo việc làm

sau khi tốt nghiệp. Trong năm đầu sau khi tốt nghiệp, trên 50% người tốt
nghiệp tìm được việc làm đúng với ngành được đào tạo.
1.

Mô tả:
Nhằm theo dõi tỉ lệ người học có việc làm và tự tạo được việc làm sau khi tốt

nghiệp, Nhà trường đã xây dựng và ban hành qui trình thực hiện khảo sát tình hình
việc làm của người học sau khi tốt nghiệp [H6.6.8.1]. Hằng năm, Nhà trường xây
dựng kế hoạch khảo sát ý kiến cựu sinh viên, nhà tuyển dụng về tình tra ̣ng viê ̣c
làm, khả năng tự ta ̣o viêc̣ làm và mức đô ̣ đáp ứng yêu cầ u viêc̣ làm của SV, trong
đó Phòng CTSV là đơn vi ̣ chức năng chủ trì và phố i hơ ̣p với các Khoa triể n khai
lấ y ý kiế n [H6.6.8.2].
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Trước khi người ho ̣c tố t nghiêp,
̣ hằ ng năm các Khoa triể n khai thu thâ ̣p các
thông tin cầ n thiế t của SV, trong đó chú ý thông tin về số điêṇ thoa ̣i liên hê ̣ và điạ
chỉ email cá nhân [H6.6.8.3]. Định kỳ vào 6 tháng và 1 năm sau khi người học tốt
nghiệp, Nhà trường tiến hành khảo sát việc làm người học tốt nghiệp qua dữ liệu
người học đã cung cấ p trước khi tố t nghiêp̣ thông qua hình thức điêṇ thoa ̣i trực tiế p
và gửi biể u mẫu khảo sát đế n điạ chỉ email của cựu SV [H6.6.8.4]. Đồ ng thời,
Phòng CTSV phố i hơ ̣p với các Khoa khảo sát ý kiế n của doanh nghiê ̣p sử du ̣ng lao
đô ̣ng về mức đô ̣ SV tố t nghiêp̣ Nhà trường đáp ứng yêu cầ u của công viêc̣
[H6.6.8.4].
Kết quả khảo sát cho thấy người học của Nhà trường sau khi tố t nghiê ̣p có khả
năng tự tạo việc làm và thích ứng với môi trường cao, trong đó có trên 50% người
học đươ ̣c khảo sát tìm được việc làm đúng với ngành được đào tạo sau 01 năm tố t
nghiê ̣p [H6.6.8.5].
2.

Điểm mạnh:
-

Nhà trường xây dựng, ban hành qui trình, kế hoa ̣ch khảo sát tin
̀ h tra ̣ng

viêc̣ làm của SV tố t nghiêp̣ và triể n khai thực hiêṇ hằ ng năm.
-

Kế t quả khảo sát tiǹ h tra ̣ng viê ̣c làm của SV tố t nghiê ̣p thể hiê ̣n SV tố t

nghiê ̣p của Nhà trường có khả năng tự tạo việc làm và trên 50% người học đươ ̣c
khảo sát tìm được việc làm đúng với ngành được đào tạo sau 01 năm tố t nghiêp.
̣
3.

Tồn tại:
Công tác khảo sát việc làm của SV tố t nghiê ̣p còn hạn chế do nhiề u người học

sau khi tố t nghiêp̣ thay đổi số điện thoại và điạ chỉ email liên hê ̣.
4.

Kế hoạch hành động:
Trong năm học 2017 – 2018 và những năm ho ̣c tiế p theo, Nhà trường tổ chức

nâng cao nhâ ̣n thức cho SV về viê ̣c thường xuyên câ ̣p nhâ ̣t dữ liê ̣u sau khi tố t
nghiê ̣p và đẩ y ma ̣nh hoa ̣t đô ̣ng gắ n kế t giữa Khoa và cựu SV để kip̣ thời câ ̣p nhâ ̣t
thông tin cũng như tin
̀ h tra ̣ng viê ̣c làm của cựu SV.
5.

Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí.
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Tiêu chí 6.9: Người học được tham gia đánh giá chất lượng giảng dạy của
giảng viên khi kết thúc môn học, được tham gia đánh giá chất lượng đào tạo
của trường đại học trước khi tốt nghiệp.
1.

Mô tả:
Nhằm đánh giá chất lượng đào tạo đồng thời thông qua đó điều chỉnh các hoạt

động giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, Nhà trường ban hành quy định
về việc người học tham gia đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên khi kết
thúc môn học và chất lượng đào tạo của trường đại học trước khi tốt nghiệp, trong
đó quy đinh
̣ 100% người học được tham gia đánh giá chất lượng giảng dạy của GV
khi kết thúc môn học và 100% người học được tham gia đánh giá chấ t lươ ̣ng đào
ta ̣o của Trường trước khi tố t nghiêp̣ [H6.6.9.1]. Phòng CTSV là đơn vi ̣ chiụ trách
nhiê ̣m chính và phố i hơ ̣p với các Khoa trong viê ̣c thực hiêṇ lấ y ý kiế n đánh giá của
người ho ̣c về chất lượng giảng dạy của GV khi kết thúc môn học và người học
trước khi tố t nghiêp̣ đánh giá chấ t lươ ̣ng đào ta ̣o [H6.6.9.1].
Hằ ng năm, Nhà trường ban hành kế hoa ̣ch khảo sát ý kiế n của SV về hoa ̣t
đô ̣ng giảng dạy của giảng viên khi kết thúc môn học và ý kiế n đánh giá chất lượng
đào tạo của SV Nhà trường trước khi tố t nghiêp̣ [H6.6.9.2]. Để nâng cao nhâ ̣n thức
cho GV và SV về hoa ̣t đô ̣ng lấ y ý kiế n phản hồ i, trong kế hoạch triể n khai thực
hiên,
̣ Nhà trường yêu cầu các khoa tổ chức phổ biến, quán triêṭ để GV, người học
hiểu được ý nghĩa và lợi ích của hoạt động này, đồng thời được tham gia đánh giá
hoạt động giảng dạy của GV theo đúng quy định [H6.6.9.2]. Nội dung chủ yế u của
các mẫu phiế u lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của GV tâ ̣p
trung khảo sát về mức độ hài lòng của người học với việc cung cấp thông tin về
môn học và tài liệu môn học của GV, tác phong sư phạm của GV, nội dung giảng
dạy, hoạt động giảng dạy, kiểm tra, đánh giá SV [H6.6.9.3]. Đố i với hoa ̣t đô ̣ng
đánh giá của người học trước khi tố t nghiê ̣p đố i với chấ t lươ ̣ng đào ta ̣o, nội dung
phiế u khảo sát tập trung đánh giá chuẩn đầu ra, mục tiêu đào tạo và chương trình
đào tạo; mức độ đáp ứng các kiến thức và kỹ năng cần thiết; chất lượng các hoạt
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động dạy và học; mức độ đáp ứng của cơ sở vật chất, trang thiết bị, học liệu; mức
độ đáp ứng của đội ngũ giảng dạy và đội ngũ phục vụ; chất lượng phục vụ và các
dịch vụ hỗ trợ học thuật; mức độ đáp ứng của môi trường học thuật và các ý kiến
góp ý khác nhằm nâng cao chất lượng đào tạo [H6.6.9.3].
Phòng CTSV phố i hơ ̣p với các khoa thực hiê ̣n lấ y ý kiế n đánh giá của SV đố i
hoa ̣t đô ̣ng giảng dạy của GV vào tuầ n cuố i cùng khi kết thúc môn học [H6.6.9.2].
Các Khoa là đơn vi ̣ xử lý kế t quả khảo sát và gửi kế t quả về Phòng CTSV để tổ ng
hơ ̣p [H6.6.9.1], [H6.6.9.2]. Kế t quả khảo sát ý kiế n đánh giá khảo sát của SV đố i
hoa ̣t đô ̣ng giảng dạy của GV đươ ̣c gửi đế n Ban Giám hiê ̣u và Ban Kiểm định chất
lượng Nhà trường, đồ ng thời gửi đế n Ban chủ nhiê ̣m các Khoa để thông báo đế n
từng cá nhân GV [H6.6.9.1], [H6.6.9.4]. Đố i với các trường hơ ̣p GV có nhiề u ý
kiế n đánh giá không tích cực của SV, GV đươ ̣c yêu cầ u xem xét và xây dựng kế
hoa ̣ch cải tiế n [H6.6.9.1], [H6.6.9.5].
Đố i với hoa ̣t đô ̣ng đánh giá chấ t lươ ̣ng Nhà trường trước khi tố t nghiêp,
̣ Phòng
CTSV triể n khai đố i với SV năm cuố i trước khi tố t nghiê ̣p [H6.6.9.1], [H6.6.9.2].
Kế t quả khảo sát sau khi xử lý dữ liê ̣u đươ ̣c gửi đế n Ban Giám hiê ̣u Nhà trường,
các Phòng Ban, các Khoa để xem xét, rút kinh nghiê ̣m và xây dựng kế hoa ̣ch cải
tiế n hoa ̣t đô ̣ng nhằ m khắ c phu ̣c các tồ n ta ̣i theo ý kiế n đánh giá của SV [H6.6.9.6].
Những thông tin người học cung cấp qua hoa ̣t đô ̣ng khảo sát giúp Nhà trường
đánh giá thực tế chất lượng đào tạo và công tác phục vụ người học để từ đó có
những điều chỉnh, đổi mới hợp lý về chương trình đào tạo, phương pháp và hình
thức tổ chức các hoạt động học tâ ̣p nhằ m phát huy các mặt tích cực, giảm thiểu các
mặt tiêu cực trong quản lý giáo dục và đào tạo của Nhà trường [H6.6.9.7].
2.

Điểm mạnh:
-

Nhà trường ban hành quy đinh
̣ và các biể u mẫu phu ̣c vu ̣ hoa ̣t đô ̣ng lấ y ý

kiế n của người ho ̣c về hoa ̣t đô ̣ng giảng dạy của GV khi kết thúc môn học và ý kiế n
của người học tham gia đánh giá chấ t lươ ̣ng đào ta ̣o của trường trước khi tố t
nghiê ̣p.
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-

100% người học được tham gia đánh giá chất lượng giảng dạy của GV khi

kết thúc môn học và 100% người học được tham gia đánh giá chấ t lươ ̣ng đào ta ̣o
của trường trước khi tố t nghiêp.
̣
3.

Tồn tại:
Một bộ phận người học chưa chú tro ̣ng đế n viêc̣ trả lời các nô ̣i dung khảo sát

đánh giá chất lượng hoa ̣t đô ̣ng giảng dạy của GV.
4.

Kế hoạch hành động:
Từ năm học 2017 – 2018, Phòng CTSV phố i hơ ̣p với các Khoa tăng cường

tuyên truyền để người học hiể u rõ về tầm quan trọng, ý nghiã của việc đánh giá
hoa ̣t đô ̣ng giảng dạy của GV, đồ ng thời đinh
̣ kỳ rà soát, điề u chỉnh nô ̣i dung câu
hỏi các phiế u khảo sát cho phù hơ ̣p.
5.

Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí.
Kết luận Tiêu chuẩn 6
Với quan điểm giáo dục là của mọi người, vì mọi người nên tấ t cả hoạt động

giáo dục của Nhà trường đều lấy người học làm trọng tâm. Các hoạt động đào tạo
và rèn luyê ̣n của Nhà trường nhằm mục đích hướng đến việc đào ta ̣o người ho ̣c
đảm bảo kiế n thức chuyên ngành, năng lực thực tiễn, đồ ng thời chú tro ̣ng rèn luyêṇ
người ho ̣c về phẩ m chấ t đa ̣o đức, lối sống lành mạnh, tinh thần trách nhiệm, tôn
trọng luật pháp, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước, các nội
quy của Nhà trường.
Nhà trường hướng dẫn người ho ̣c đầy đủ các quy định về quy chế đào tạo, quy
chế rèn luyện; tổ chức cho người ho ̣c tham gia đánh giá hoa ̣t đô ̣ng giảng da ̣y của
GV và đánh giá chấ t lươ ̣ng đào ta ̣o trước khi tố t nghiêp.
̣ Nhà trường tổ chức đa
da ̣ng nhiề u hình thức hỗ trơ ̣ SV ho ̣c tâ ̣p, rèn luyê ̣n và hướng nghiê ̣p cho SV. Do
vâ ̣y, kế t quả khảo sát tình tra ̣ng viê ̣c làm của SV sau khi tố t nghiê ̣p thể hiêṇ SV
Nhà trường có khả năng tự ta ̣o viê ̣c làm và tỷ lê ̣ SV có viê ̣c làm phù hơ ̣p với
chuyên ngành đào ta ̣o tăng lên qua từng năm.
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Tuy nhiên, viê ̣c cựu SV thay đổ i số điêṇ thoa ̣i và điạ chỉ email cá nhân là khó
khăn lớn nhấ t của hoa ̣t đô ̣ng khảo sát tình tra ̣ng viê ̣c làm của SV tố t nghiêp.
̣ Trong
thời gian đế n, Nhà trường chú tro ̣ng công tác phổ biế n, quan triêṭ nhằ m nâng cao
nhâ ̣n thức của SV đồ ng thời chỉ đa ̣o các Khoa tăng cường liên hê ̣ với cựu SV nhằ m
câ ̣p nhâ ̣t kip̣ thời và chiń h xác thông tin của cựu SV để từ đó có đươ ̣c dữ liêụ đầ y
đủ về tiǹ h tra ̣ng viê ̣c làm của SV Nhà trường sau 1 năm tố t nghiêp.
̣
Số lượng tiêu chí đạt yêu cầu: 9/9
Số lượng tiêu chí không đạt yêu cầu: 0
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TIÊU CHUẨN 7: NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ỨNG DỤNG, PHÁT TRIỂN
VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
Mở đầu
Đào tạo và nghiên cứu khoa học - chuyển giao công nghệ được xác định là hai
nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Nhà trường nhằm thực hiện mục tiêu “phát huy
tiềm năng của xã hội, quyết tâm xây dựng và phát triển trở thành đại học kinh tế sinh thái, đa lĩnh vực, đào tạo kỹ sư, cử nhân thực hành chất lượng cao với chương
trình mục tiêu đào tạo cơ bản thiết thực, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã
hội Việt Nam, khu vực và thế giới”. Để thực hiện mục tiêu đặt ra trong công tác
NKCH và chuyển giao công nghệ, Nhà trường đã xây dựng kế hoạch phát triển khoa
học công nghệ dài hạn, trung hạn và ngắn hạn phù hợp với tình hình thực tế của Nhà
trường và nhu cầu của xã hội. Nhà trường đã không ngừng khai thác tiềm năng của
đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cơ sở vật chất và trang thiết bị nghiên cứu của
Trường cũng như tăng cường mở rộng các mối quan hệ hợp tác trong và ngoài nước
để thực hiện định hướng và chiến lược nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ
đã đề ra.
Tiêu chí 7.1: Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động khoa học, công
nghệ phù hợp với sứ mạng nghiên cứu và phát triển của trường đại học
1.

Mô tả:
Căn cứ vào các văn bản định hướng cho Khoa học & Công nghệ hằng năm của

Bộ GD&ĐT, Nhà trường đã xây dựng và ban hành chiến lược phát triển trung hạn và
dài hạn, trong đó có hoạt động nghiên cứu khoa học [H7.7.1.1], [H7.7.1.2],
[H7.7.1.3]. Để đảm bảo triển khai hoạt động NKCH theo đúng chiến lược, kế hoạch
đã được xây dựng, từ năm 2006, Nhà trường đã thành lập Phòng Quản lý Nghiên
cứu khoa học với chức năng là đơn vị tham mưu cho Ban Giám hiệu về các hoạt
động Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đến năm 2009 đổi tên thành
phòng nghiên cứu khoa học [H7.7.1.3]. Nhiệm vụ của Phòng Nghiên cứu khoa học
Nhà trường đươ ̣c quy đinh
̣ rõ là: Quản lý hoạt động khoa học công nghệ trong sinh
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viên và giảng viên; xây dựng chiến lược nghiên cứu khoa học công nghệ của Đại học
Bình Dương; tổ chức kiểm tra, đánh giá nghiệm thu, công nhận kết quả thực hiện
nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định hiện hành và chuyển giao tiến bộ
khoa học công nghệ ra bên ngoài; bản tin khoa học, đưa thông tin Nghiên cứu khoa
học vào bản tin truyền thông, tiến đến xuất bản Tập san khoa học kỹ thuật và công
nghệ - Trường Đại học Bình Dương; liên hệ, tạo cầu nối về các hoạt động khoa học
công nghệ cơ sở đào tạo, sản xuất trong nước và ngoài nước; thiết kế và tổ chức triển
lãm hội chợ, hội nghị, hội thảo và hội thi các cấp [H7.7.1.3]. Ngoài ra, Nhà trường
thành lâ ̣p Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhiê ̣m kỳ 2011 – 2016 và nhiê ̣m kỳ 2017
– 2022 với các thành viên là lañ h đa ̣o Nhà trường, các đơn vi ̣ trực thuô ̣c, các
chuyên gia trong liñ h vực giáo du ̣c và lañ h đa ̣o các doanh nghiêp̣ [H7.7.1.4].
Dựa trên kế hoạch chiến lược về hoạt động NCKH của chuyển giao công nghệ
của Trường, các văn bản hướng dẫn, định hướng cho các hoạt động KHCN hằng năm
của Bộ GD&ĐT, nhu cầu trong công tác NCKH do các Khoa xác định, Nhà trường
xây dựng và ban hành kế hoạch NCKH theo từng năm học, trong đó chú tro ̣ng ưu
tiên các đề tài nghiên cứu theo định hướng ứng dụng phù hợp với sứ mạng nghiên
cứu và phát triển của Nhà trường [H7.7.1.5]. Trong kế hoạch NCKH hằng năm của
Nhà trường luôn đề câ ̣p đế n hoa ̣t đô ̣ng NCKH của SV và là cơ sở để triển khai hoạt
động NCKH đối với SV nhằm gắn chặt công tác đào tạo với NCKH [H7.7.1.5].
Các văn bản về hoạt động KHCN, kế hoạch NCKH dài hạn, trung hạn và hằng
năm của Nhà trường được thông báo đến cán bộ, GV, SV theo đường công văn, niêm
yết tại bảng thông báo và đăng tải trên website của Nhà trường, của Phòng Quản lý
khoa học và các Khoa [H7.7.1.6].
Để có cơ sở triể n khai hoa ̣t đô ̣ng NCKH thố ng nhấ t trong toàn Trường, Nhà
trường đã ban hành Quy đinh
̣ về quản lý hoa ̣t đô ̣ng NCKH, đồ ng thời ban hành Quy
định chế độ làm việc đối với giảng viên cơ hữu [H7.7.1.7]. Hằng năm, Phòng Quản
lý nghiên cứu khoa học phối hợp với các phòng chức năng, các khoa triển khai thực
hiện các hoạt động NCKH theo đúng kế hoạch từ đề xuất, phê duyệt danh mục, tuyển
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chọn, phân bổ kinh phí và tổ chức đánh giá nghiệm thu theo quy định và hướng dẫn
của các cấp quản lý [H7.7.1.8], [H7.7.1.9], [H.7.7.1.10]. Bên ca ̣nh đó, hoạt động
NCKH của SV luôn được Nhà trường chú trọng và triển khai thực hiện theo quy
định, từ khâu xét chọn, phê duyệt, phân công giảng viên hướng dẫn đến tổ chức
nghiệm thu [H.7.7.1.8], [H.7.7.1.10].
Nhà trường đã xây dựng và ban hành các chính sách về việc phân bổ kinh phí
và khen thưởng đối với hoạt động NCKH của GV và SV nhằm động viên, phát huy
tinh thần tích cực tham gia NCKH trong toàn Trường [H7.7.1.11], [H7.7.1.12],
[H7.7.1.13]. Nhờ vậy, hoạt động NCKH trong thời gian qua của Nhà trường đã đạt
được những kết quả khả quan với số lươ ̣ng các đề tài tham gia NCKH của GV và
SV phù hợp với kế hoạch hoạt động KH&CN hằng năm [H7.7.1.5], [H7.7.1.10].
Hằng năm và trong từng giai đoạn, Nhà trường tiến hành tổng kết và báo cáo
tình hình hoạt động KH&CN, qua đó xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ
của KH&CN của giai đoạn cũng như năm học tiếp theo [H7.7.1.14], [H7.7.1.15].
2.

Điểm mạnh:
-

Nhà trường đã xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động KH & CN phù

hợp với sứ mạng nghiên cứu và phát triển của trường đại học và theo định hướng ứng
dụng.
-

Nhà trường đã ban hành và áp du ̣ng nhiều chính sách khen thưởng đối với

hoạt động NCKH để khuyến khích GV và SV tích cực tham gia NCKH.
3.

Tồn tại:
Việc thông tin, thông báo kế hoạch hoạt động NCKH của SV hằng năm đến

SV Nhà trường đôi lúc còn chưa kịp thời.
4.

Kết quả hành động:
Từ năm học 2017 – 2018, Nhà trường tăng cường và đa dạng hóa các hình

thức thông báo đến SV, trong đó bên cạnh việc niêm yết, đăng tải kế hoạch hoạt
động NCKH của SV hằng năm trên website, đồng thời chú trọng thông báo ta ̣i
những buổi sinh hoạt lớp cũng như gửi đến địa chỉ email của SV.
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5.

Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí.
Tiêu chí 7.2: Có các đề tài, dự án được thực hiện và nghiệm thu theo kế

hoạch.
1.

Mô tả:
Hằ ng năm, Nhà trường ban hành kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ và

triể n khai thực hiê ̣n dựa trên quy đinh
̣ về quản lý hoa ̣t đô ̣ng NCKH của Trường cũng
như quy định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong GV [H7.7.2.1], [H7.7.2.2] .
Căn cứ danh mu ̣c đề tài NCKH GV đăng ký, Hội đồng khoa học lựa chọn các
đề tài phù hợp với kế hoạch khoa học hằng năm để trình Hiệu trưởng ra quyết định
phê duyệt đề tài, kinh phí thực hiện [H7.7.2.3]. Các đề tài NCKH đươ ̣c Nhà
trường cấ p kinh phí thông qua quyế t đinh
̣ phê duyệt định mức khoán kinh phí cho
các đề tài KH&CN cấp Trường hằng năm để các chủ nhiê ̣m đề tài có kinh phí thực
hiêṇ nhằ m đảm bảo kế t quả nghiê ̣m thu theo đúng sản phẩ m dự kiế n của đề tài
[H7.7.2.4]. Nhà trường đã đáp ứng đủ 100% nguồn lực cho các đề tài được thực
hiện thông qua việc phê duyệt kinh phí cho mỗi đề tài theo đề xuất nhu cầu kính
phí của các chủ nhiêm
̣ đề tài [H7.7.2.5].
Bảng 7.1. Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học và tổng kinh phí thực hiện đề tài
(Kinh phí: đơn vị triệu đồng)
Năm
Loại
đề
tài

Năm

Năm

Năm

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Số

Kinh Số

Kinh

Số

Kinh

Số

Kinh

lượng phí lượng phí lượng phí lượng phí

Năm
2016-2017
Số

Kinh

lượng

phí

0

0

Cấp Bộ

0

0

0

0

0

0

0

Cấp Tỉnh

0

0

0

0

0

0

01 443,8

0

0

Cấp Trường
(GV)
Cấp Trường
(SV)

0

06 200.0 02 39.78 02

52.0

02

48.0

03

131.0

41 145.0 16

35.0

04

20.0

05

20.8

73.0

07
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Trong quá trình thực hiện, các chủ nhiê ̣m đề tài phải báo cáo tiến độ theo từng
giai đoạn thực hiện theo quy định quản lý hoa ̣t đô ̣ng NCKH của Nhà trường
[H7.7.2.2]. Sau khi hoàn thành các đề tài sẽ được Hội đồng nghiệm thu đánh giá
và ban hành quyết định công nhận [H7.7.2.6]. Nhờ thực hiêṇ tố t công tác kiể m
tra tiế n đô ̣ và đúng quy đinh
̣ quản lý hoa ̣t đô ̣ng NCKH , từ năm 2012 đến tháng
9/2017, đã có 88 đề tài của GV và SV được thực hiện và nghiệm thu đúng quy
định, đảm bảo 100% các đề tài NCKH nghiê ̣m thu đúng kế hoa ̣ch [H7.7.2.5],
[H7.7.2.7].
Hằng năm, Nhà trường tiế n hành tổng kết, đánh giá hoạt động KH&CN để có
cái nhìn tổng quan về hiệu quả thực hiện các kế hoạch đã đề ra, chất lượng các công
trình NCKH và định hướng kế hoạch hoa ̣t đô ̣ng KH& CN của Nhà trường trong năm
tiếp theo [H7.7.2.8].
2.

Điểm mạnh:
-

Nhà trường tổ chức thực hiê ̣n tố t quy đinh
̣ quản lý hoa ̣t đô ̣ng KH&CN và kế

hoa ̣ch hoa ̣t đô ̣ng NCKH hằ ng năm.
-

Các đề tài NCKH của Nhà trường được thực hiện và nghiệm thu đúng quy

định, đảm bảo nghiê ̣m thu đúng kế hoa ̣ch.
3.

Tồn tại:
Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ của Trường còn hạn chế.

4.

Kế hoạch hành động:
Từ năm ho ̣c 2017 – 2018, Nhà trường tăng cường đô ̣ng viên, khuyế n khích,

giao nhiê ̣m vu ̣ cho các Khoa và các giảng viên có ho ̣c vi ̣ từ tiến sĩ trở lên tích cực
đầ u tư để đăng ký và thực hiê ̣n đề tài nghiên cứu khoa học cấ p Bô ̣ trở lên.
5.

Tự đánh giá: Đạt yêu cầu tiêu chí.
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Tiêu chí 7.3: Số lượng bài báo đăng trên các Tạp chí chuyên ngành trong
nước và Quốc tế tương ứng với số đề tài Nghiên cứu khoa học và phù hợp với
định hướng nghiên cứu và phát triển của trường Đại học
1.

Mô tả:
Nhà trường luôn chú trọng tới hoạt động công bố các công trình NCKH của

CB, GV trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước và quố c tế , trong đó
quy định về việc hỗ trợ kinh phí cho các bài báo đăng trên các tạp chí khoa học có
uy tín trong nước và quốc tế theo số điểm công trình bài báo đạt được, đặc biệt các
bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học có trong danh mục SCI, SCIE, SSCI,
Scopus [H7.7.3.1].
Trong giai đoa ̣n 2012 – 2017, Nhà trường có tất cả 75 bài báo khoa ho ̣c đăng
trên các Tạp chí chuyên ngành trong nước và quố c tế , trong đó có 15 bài báo đăng
trên Tạp chí Khoa học quốc tế thuộc ISI, Scopus và 09 bài báo đăng trên Tạp chí
Khoa học quốc tế không thuộc ISI, Scopus [H7.7.3.2], [H7.7.3.3]. Tấ t cả các bài
báo đươ ̣c đăng có nội dung đa dạng trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề, phù hợp với
định hướng nghiên cứu và phát triển của Nhà trường, gắn kết với các ngành,
chương trình đào tạo của Trường [H7.7.3.2], [H7.7.3.3].
Bảng 7.2. Thống kê số lượng các bài báo khoa học từ 2012 - 2017
Năm
Số lượng bài báo quốc tế (Đăng trên
Tạp chí quốc tế thuộc ISI, Scopus)
Số lượng bài báo quốc tế (Đăng trên
Tạp chí quốc tế không thuộc ISI,
Scopus)
Số lượng bài báo đăng trên Tạp chí
trong nước
Số lượng bài báo đăng trên Tập
san/Đặc san của Trường

2012 2013 2014 2015 2016

2017

0

0

2

0

3

10

0

1

0

4

4

0

1

5

6

12

11

11

16

18
(dự kiến
xuất bản
trong năm
2017)

42
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21

20

18

Số lượng bài báo của CBGV được công bố trên các tạp chí khoa học trong
nước và quốc tế nhiều hơn số lượng đề tài mà Trường chủ trì thực hiện và tăng dần
hằng năm [H7.7.3.2], [H7.7.3.3], [H7.7.3.4].
Nhằ m ta ̣o điề u kiêṇ để CB, GV công bố các bài báo khoa ho ̣c và các công
triǹ h nghiên cứu, Nhà trường đã quan tâm thực hiên,
̣ đề xuấ t và đươ ̣c Cục Thông
tin khoa học và Công nghệ Quốc gia đồng ý cấp Mã số chuẩn quốc tế ISSN 18594336 [H7.7.3.6]. Nhà trường đã thành lập Ban biên tập Tạp chí khoa học – Đại học
Bình Dương và ban hành Quy định về hoạt động của Tạp chí Khoa học – Đại học
Bình Dương để nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học [H7.7.3.7]. Đồ ng thời,
Nhà trường ban hành quy đinh
̣ mức tiền nhuận bút cho Tạp chí Khoa học - Đại học
Bình Dương nhằ m đô ̣ng viên CB, GV Nhà trường cũng như các nhà khoa ho ̣c trên
toàn quố c tham gia viế t bài [H7.7.3.8]. Năm 2017, Nhà trường đã được Bộ
GD&ĐT chấp thuận cấp phép hoạt động báo chí in, tạo điều kiện để cán bộ giảng
viên tham gia viết bài báo khoa ho ̣c, góp phầ n đẩ y ma ̣nh và nâng cao số lươ ̣ng bài
báo khoa ho ̣c đươ ̣c công bố của Nhà trường [H7.7.3.9]. Tính đế n tháng 9 năm
2017, Tập san Khoa học - Đại học Bình Dương đã xuấ t bản đươ ̣c 8 số với 117 bài
báo khoa ho ̣c đươ ̣c đăng [H7.7.3.5].
2.

Điểm mạnh:
-

Nhà trường áp du ̣ng chính sách khuyến khích CB, GV toàn Trường tích cực

tham gia viết bài cho các Tạp chí khoa học trong và ngoài nước.
-

Số lượng bài báo đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong và ngoài

nước tương ứng với số đề tài NCKH và phù hợp với định hướng nghiên cứu và phát
triển của Nhà trường.
-

Trường có Tập san Khoa học để công bố các kết quả nghiên cứu của các tác

giả trong và ngoài Trường.
3.

Tồn tại:
Tỷ lệ các công trình nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học chuyên

ngành phân bố không đồng đều trong các lĩnh vực đào tạo của Nhà trường.
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4.

Kế hoạch hành động:
Từ năm học 2017 - 2018, hằ ng năm Nhà trường xác đinh
̣ chỉ tiêu về số lượng

các bài báo cầ n công bố đố i với các Khoa, các GV có ho ̣c vi ̣ TS trở lên; đồ ng thời
nâng cao chế đô ̣ khen thưởng, vinh danh đố i với GV công bố nhiề u bài báo trên
các ta ̣p chí chuyên ngành.
5.

Tự đánh giá: Đạt yêu cầu tiêu chí.
Tiêu chí 7.4: Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của

trường đại học có những đóng góp mới cho khoa học, có giá trị ứng dụng thực
tế để giải quyết các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của đại phương và cả nước
1.

Mô tả:
Trong giai đoa ̣n 2012 – 2017, CB, GV Nhà trường đã thực hiêṇ và nghiê ̣m

thu 81 đề tài NCKH các cấ p, trong đó có 80 đề tài NCKH cấ p Trường [H7.7.4.1].
Tấ t cả các đề tài NCKH nghiê ̣m thu đề u đươ ̣c Hô ̣i đồ ng nghiêm
̣ thu đánh giá có
đóng góp mới cho khoa học và đặc biệt là những đóng góp trong việc phát triển
nền giáo dục mở, cung cấp thêm tư liệu học tập cho Nhà trường [H7.7.4.2].
Các đề tài NCKH do CB, GV Nhà trường thực hiêṇ đề u xuất phát từ nhu cầu
thực tiễn của địa phương và xã hội, phù hợp với định hướng ứng dụng của Trường
như: Khảo sát tình trạng vấy nhiễm vi sinh vật trên thịt heo tươi và đề xuất biện
pháp an toàn cho sản phẩm thịt heo tươi tại cơ sở giết mổ thuộc địa bàn tỉnh Bình
Dương” do TS. Nguyễn Thanh Bình chủ nhiệm, “Nghiên cứu quy trình chiết xuất
Chitosan có độ DeAcetyl từ 80 – 90% từ phế liệu tôm tại các nhà máy chế biến
thủy sản thuộc tỉnh Bình Dương” do Th.S Hoàng Ngọc Cương chủ nhiệm, “Thí
điểm xây dựng bờ kè chống sạt lở bờ sông Cái Tàu, thị trấn U Minh, huyện U
Minh, tỉnh Cà Mau” do PGS.TS Nguyễn Xuân Mãn làm chủ nhiệm [H7.7.4.3]. Các
đề tài NCKH đã đề xuấ t các giải pháp cụ thể, có tính ứng dụng trong cuộc sống và
góp phầ n giải quyế t các vấn đề cấ p bách của tỉnh Bình Dương và tỉnh Cà Mau về
kinh tế, xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm [H7.7.4.3], [H7.7.4.4]. Bên cạnh đó, các
đề tài NCKH xuất phát từ thực tiễn giảng dạy và học tập của GV, SV toàn trường
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như: “Đánh giá sự hài lòng về chất lượng dịch vụ đào tạo của sinh viên Đại học
Bình Dương” do TS. Võ Văn Việt chủ nhiệm, “Xây dựng website hỗ trợ lưu trữ và
quản lý đề tài tốt nghiệp khoa Tin học Trường Đại học Bình Dương” do GV. Mai
Trung Thành chủ nhiệm, “Những luận điểm cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về
giáo dục thanh niên và sự vận dụng ở Trường Đại học Bình Dương” do TS. Hoàng
Trung chủ nhiệm [H7.7.4.5].
Các đề tài nghiên cứu có tính ứng dụng cao của Nhà trường đã được chuyển
giao công nghệ cho các trường đa ̣i ho ̣c và địa phương tỉnh Cà Mau [H7.7.4.3]. Hơn
thế nữa, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau đã đặt hàng Trường Đại học Bình
Dương thực hiện các dự án “Thí điểm xây dựng bờ kè chống lở sông Cái Tàu, thị
trấn U Minh – huyện U Minh, tỉnh Cà Mau” [H7.7.4.4].
Ngoài ra, trong giai đoa ̣n 2012 – 2017, CB, GV Nhà trường đã công bố 15 bài
báo đăng trên Tạp chí Khoa học quốc tế thuộc ISI, Scopus và đươ ̣c cô ̣ng đồ ng ho ̣c
thuâ ̣t đánh giá cao về chấ t lươ ̣ng [H7.7.4.6]. Đă ̣c biêt,̣ hoa ̣t đô ̣ng NCKH của Nhà
trường đã thu hút được nhiều SV tham gia và SV Nhà trường đã đạt giải Hội đồng
Giải thưởng Loa thành về chuyên ngành Kiến trúc [H7.7.4.7].
2.

Điểm mạnh:
-

Tấ t cả các đề tài NCKH của Nhà trường đươ ̣c Hô ̣i đồ ng nghiêm
̣ thu đánh

giá là có đóng góp mới cho khoa học và gắn với nhu cầu thực tế của địa phương,
của Nhà trường.
-

Nhà trường có các đề tài NCKH được chuyển giao công nghệ, ứng dụng

vào thực tiễn địa phương và mang lại hiệu quả cao.
3.

Tồn tại:
Các đề tài NCKH và chuyển giao công nghệ của Nhà trường chưa đa da ̣ng,

còn tâ ̣p trung ở mô ̣t số liñ h vực.
4.

Kế hoạch hành động:
Từ năm học 2017 - 2018, Nhà trường xây dựng kế hoạch, quan tâm đầ u tư

kinh phí và tăng cường chế đô ̣ khen thưởng để GV ở tấ t cả các Khoa tích cực thực
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hiêṇ các đề tài NCKH nhằ m đa da ̣ng hóa đề tài NCKH và chuyể n giao công nghê ̣
của Nhà trường.
5.

Tự đánh giá: Đạt yêu cầu tiêu chí
Tiêu chí 7.5: Đảm bảo nguồn thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao

công nghệ không ít hơn kinh phí của trường đại học dành cho các hoạt động
này
1.

Mô tả:
Xác định nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong

quá trin
̀ h phát triể n, hằ ng năm, Nhà trường dành mô ̣t khoản kinh phí chi cho hoa ̣t
đô ̣ng NCKH, đă ̣c biê ̣t là phê duyệt kinh phí đối với mỗi đề tài nghiên cứu khoa học
[H7.7.5.1], [H7.7.5.2]. Bên ca ̣nh đó, Nhà trường thực hiêṇ chi kinh phí cho hoa ̣t
đô ̣ng của Ta ̣o chí Khoa ho ̣c – Đa ̣i ho ̣c Biǹ h Dương [H7.7.5.2].
Bảng 7.3. Thống kê cơ cấu nguồn chi cho hoạt động KHCN
giai đoạn 2012 – 2016
Đơn vị tính: tỷ đồng
Năm 2012
Nội dung Tổng
chi
Chi
NCKH

cho

0.92

%

0.98

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

chi

%

chi

0.31 0.39

0.1

%

0.16

chi
0.3

%

chi

%

0.38 0.09 0.13

Đào tạo,
bồi dưỡng
nâng cao
1.05 1.12 0.49 0.63 0.59 0.94 0.54 0.7 0.62 0.84
trình độ,
Hội thảo,
tập huấn...
Nhằ m tăng cường nguồ n thu từ hoa ̣t đô ̣ng NCKH, Nhà trường luôn khuyến
khích cán bộ, giảng viên thực hiện tư vấn, hợp đồng chuyển giao công nghệ để
tăng nguồn thu cho Nhà trường [H7.7.5.1]. Trong những năm qua, GV Nhà trường
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đã thực hiêṇ đề tài nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ theo đă ̣t hàng của
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau đặt hàng [H7.7.5.3].
Bảng 7.4. Thống kê nguồ n thu từ hoạt động KHCN
giai đoạn 2012 - 2016
Đơn vị tính: Triệu đồng
Nội dung

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

Tổng
thu

Tổng
thu

Tổng
thu

Tổng
thu

Tổng
thu

%

%

%

%

%

Thực hiêṇ
đề
tài
3.6
305.36
NCKH
Chuyể n
giao công 58
nghê ̣
Hằ ng năm, căn cứ các văn bản quy đinh
̣ của Nhà nước, Nhà trường thực hiêṇ
báo cáo tài chính chi tiết về các khoản chi từ ngân sách nhà trường cho hoạt động
NCKH cũng như về các nguồn thu từ bên ngoài từ hoạt động NCKH [H7.7.5.4],
[H7.7.5.5].
2.

Điểm mạnh:
-

Nhà trường dành nguồ n kinh phí hằ ng năm chi cho hoa ̣t đô ̣ng NCKH và

chuyể n giao công nghê ̣.
-

GV Nhà trường thực hiêṇ đề tài NCKH và chuyể n giao công nghê ̣ với các

điạ phương nhằ m tăng nguồ n thu cho Nhà trường từ hoa ̣t đô ̣ng NCKH.
3.

Tồn tại:
Nguồn thu từ hoạt động NCKH và chuyể n giao công nghê ̣ chưa cân đố i với

kinh phí Nhà trường đầu tư cho hoa ̣t đô ̣ng NCKH.
4.

Kế hoạch hành động:
Từ năm học 2017 – 2018, Nhà trường tập trung tìm kiếm các đối tác trong

việc thực hiêṇ các đề tài NCKH đặt hàng và chuyển giao công nghệ nhằ m tăng
cường nguồn thu cho Trường.
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5.

Tự đánh giá: Chưa đạt yêu cầu tiêu chí.
Tiêu chí 7.6: Các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

của trường đại học gắn với đào tạo, gắn kết với các viện nghiên cứu khoa học,
các trường đại học khác và doanh nghiệp. Kết quả của các hoạt động khoa
học và công nghệ đóng góp vào nguồn phát triển của các nguồn lực của
trường
1.

Mô tả:
Trong giai đoa ̣n 2012 – 2017, các công trình NCKH của CB, GV Nhà trường

được thực hiện theo định hướng ứng dụng, gắn liền với nhiệm vụ đào tạo và nhằ m
tìm kế m các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo [H7.7.6.1],
[H7.7.6.2], [H7.7.6.3]. Kế t quả nghiên cứu của các đề tài NCKH trở thành nguồn
tư liệu quý giá cho GV, SV tham khảo [H7.7.6.3]. Nhiều kết quả nghiên cứu của
đề tài đã được sử dụng trong giảng dạy, gắn với hoạt động đào tạo của Nhà trường
như “Đánh giá sự hài lòng về chất lượng dịch vụ đào tạo của sinh viên Đại học
Bình Dương” do TS. Võ Văn Việt chủ nhiệm, “Xây dựng website hỗ trợ lưu trữ và
quản lý đề tài tốt nghiệp khoa Tin học Trường Đại học Bình Dương” do GV. Mai
Trung Thành chủ nhiệm, “Những luận điểm cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về
giáo dục thanh niên và sự vận dụng ở Trường Đại học Bình Dương” do TS. Hoàng
Trung chủ nhiệm [H7.7.6.3].
Để triển khai các hoạt động NCKH và chuyể n giao công nghê ̣ một cách có
hiệu quả, đồ ng thời nhằ m tận dụng nguồn lực của các bên liên quan, Nhà trường đã
triển khai ký kết hợp tác với các trường Đại học, Viện nghiên cứu chuyên ngành
trong và ngoài nước như: Trường Đại học Cần Thơ, Đại học Quốc Gia Belarus,
Viện Công nghệ sinh học nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam,
Viện kỹ thuật vô tuyến điện (thuộc Viên Hàn Lâm Khoa học Công nghệ liên bang
Nga), Viện Cơ học và Tin học ứng dụng [H7.7.6.4], [H7.7.6.5].
Thông qua các hợp đồng hợp tác, Nhà trường đã tạo điều kiện cho CB, GV
tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn tại các đơn vị khác ở nước ngoài để nâng cao
111

năng lực nghiên cứu và chuyên môn nghiệp vụ của CB, GV [H7.7.6.6]. Bên ca ̣nh
đó, Nhà trường thường xuyên phố i hơ ̣p với các trường ĐH nước ngoài tổ chức các
Hội thảo khoa học trong nước và quốc tế nhằm tạo điều kiện cho CB, GV, NV, SV
nâng cao trình đô ̣, kỹ năng, chuyên môn nghiêp̣ vu ̣ và thu hút đông đảo CB, GV,
NV, SV toàn Trường tham dự như: Hội thảo cấp Trường “20 năm vì một nền giáo
dục mở”; Hội thảo quốc tế “Thực tiễn gia nhập Công ước viên 1980 về Hợp đồng
mua bán hàng hóa quốc tế - Kinh nghiệm cho Việt Nam” do Trường Đại học Bình
Dương phối hợp với Trường Đại học Belarus tổ chức [H7.7.6.7].
Cán bô ̣, giảng viên Nhà trường trong giai đoa ̣n 2012 – 2017 đã công bố 15 bài
báo đăng trên Tạp chí Khoa học quốc tế thuộc ISI, Scopus [H7.7.6.8]. Đồ ng thời,
tất cả các đề tài NKCH trong 05 năm qua đã đóng góp phát triể n nguồn lực chung
cho Nhà trường, đă ̣c biêṭ là trong công tác đào ta ̣o, nâng cao triǹ h đô ̣ chuyên môn
nghiê ̣p vu ̣ của CB, GV và vào việc tăng nguồn thu của Trường [H7.7.6.9].
2.

Điểm mạnh:
Nhà trường thực hiêṇ nhiề u chương trình hợp tác với các trường Đại học,

Viện nghiên cứu trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy hoạt động KH&CN cũng
như phát triển các nguồn lực của Nhà trường.
3.

Tồn tại:
Hoa ̣t đô ̣ng NCKH và chuyể n giao công nghê ̣ chưa có những đóng góp đáng

kể vào nguồn lực tài chính của Nhà trường.
4.

Kế hoạch hành động:
Từ năm học 2017 - 2018, Nhà trường tăng cường hơ ̣p tác với các trường đa ̣i

ho ̣c, viện nghiên cứu, doanh nghiệp ở trong và ngoài nước để thực hiện các đề tài
NKCH, dự án nhằm phát triển các nguồn lực của Trường.
5.

Tự đánh giá: Đạt yêu cầu tiêu chí.
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Tiêu chí 7.7: Có các quy định cụ thể về tiêu chuẩn năng lực và đạo đức
trong các hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định, có các biện pháp để
đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ
1.

Mô tả:
Để triể n khai thực hiện nhiệm vụ NKCH phù hợp với sứ mạng, mục tiêu phát

triển của Nhà trường trước yêu cầu hội nhập quốc tế, căn cứ các văn bản quy đinh
̣
về hoa ̣t đô ̣ng NCKH của Bô ̣ GD&ĐT, Trường đã xây dựng và ban hành các văn
bản quy định cụ thể về tiêu chuẩn năng lực, đạo đức trong hoa ̣t đô ̣ng NCKH
[H7.7.7.1.], [H7.7.7.2], [H7.7.7.4]. Bên cạnh đó, Nhà trường đã ban hành văn bản
về hoạt động quản lý sở hữu trí tuệ để bảo vệ quyền lợi của người nghiên cứu cũng
như tuân thủ theo các quy định hiện hành của Luật sở hữu trí tuệ [H7.7.7.3].
Các văn bản quy đinh
̣ về tiêu chuẩn năng lực, đạo đức trong hoa ̣t đô ̣ng NCKH
và các quy định về quyền sở hữu trí tuệ như đăng ký bản quyền, quyền sở hữu
công nghiệp, công nhâ ̣n sản phẩm KH&CN, khiếu nại hoặc khởi kiện về hành vi
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đươ ̣c Nhà trường đăng tải công khai trên website
cũng như thông báo rộng rãi đến toàn bộ CB, GV, NV, SV trong toàn Trường
[H7.7.7.5], [H7.7.7.6].
Việc tuyển chọn chủ nhiệm đề tài NCKH các cấp đươ ̣c Nhà trường triể n khai
theo đúng quy đinh
̣ quản lý hoa ̣t đô ̣ng NCKH của Nhà trường và được thực hiện
nghiêm túc, đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn và đạo đức [H7.7.7.2],
[H7.7.7.7]. Cho đến nay, không có phản ảnh, khiếu nại gì về việc vi phạm quyền
sở hữu trí tuệ các công trình khoa ho ̣c của CB, GV Nhà trường [H7.7.7.8]. Trong
giai đoa ̣n 2012 – 2017, CB, GV Nhà trường đã đăng ký và đươ ̣c chứng nhận đăng
ký nhãn hiệu và kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN với công trình nghiên cứu
[H7.7.7.9].
2.

Điểm mạnh:
-

Nhà trường ban hành đầ y đủ các văn bản quy định cụ thể về tiêu chuẩ n năng

lực và đạo đức trong hoa ̣t đô ̣ng NCKH, quy định về đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ
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trong hoạt động KH&CN và công bố rộng rãi trong toàn Trường thông qua hê ̣ thố ng
văn bản và trên Website của Trường.
-

Nhà trường không có khiếu kiện, khiếu nại về các hành vi xâm phạm

quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến CB, GV của Nhà trường
3.

Tồn tại:
Số lượng các đề tài khoa học công nghệ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ còn ha ̣n

chế so với tổ ng số đề tài NCKH của CB, GV Nhà trường thực hiê ̣n.
4.

Kế hoạch hành động:
Từ năm 2017 – 2018, Nhà trường tăng cường tổ chức các khóa tâ ̣p huấ n cho

CB, GV, SV các quy định về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và hỗ trợ kinh phí đố i với
các công trình đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ.
5.

Tự đánh giá: Đạt yêu cầu tiêu chí.
Kết luận Tiêu chuẩn 7
Nhằ m tổ chức thực hiê ̣n hoa ̣t đô ̣ng KH&CN của Nhà trường phù hơ ̣p với sứ

ma ̣ng phát triể n của trường ĐH và theo đinh
̣ hướng ứng du ̣ng, Nhà trường đã ban
hành hệ thống văn bản quy định chi tiết về hoa ̣t đô ̣ng KH&CN, xây dựng kế hoa ̣ch
hoa ̣t đô ̣ng NCKH dài ha ̣n, trung ha ̣n, kế hoa ̣ch hằ ng năm và triể n khai thực hiêṇ
theo đúng Quy đinh
̣ quản lý hoa ̣t đô ̣ng NCKH của Nhà trường. Nhà trường có
nhiều chính sách, chế độ hỗ trợ kinh phí nhằm khuyến khích CB, GV, NV, SV
tham gia NCKH, đặc biệt có chính sách khen thưởng dành cho CB, GV công bố
bài báo khoa ho ̣c trên các tạp chí quốc tế có uy tín. Nhờ vâ ̣y, số lươ ̣ng đề tài
NCKH của CB, GV Nhà trường và số lươ ̣ng bài báo khoa ho ̣c đăng trên các ta ̣p chí
khoa ho ̣c chuyên ngành tăng lên qua từng năm.
Tất cả các đề tài NCKH của Nhà trường đều được xét duyệt, phân bổ kinh
phí, kiể m tra tiến độ thực hiện và nghiệm thu theo đúng quy định của Nhà trường,
đảm bảo nội dung và hiệu quả nghiên cứu phù hợp với chương trình đào tạo, góp
phần phát triển nguồn lực của Trường.
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Tuy nhiên, nguồn thu từ các hoạt động NKCH và chuyể n giao công nghê ̣ vẫn
chưa cân đố i so với nguồn kinh phí Nhà trường đầu tư cho hoa ̣t đô ̣ng NCKH.
Trong thời gian đế n, Nhà trường tăng cường tìm kiếm các đề tài NCKH đặt hàng
và chuyển giao công nghệ nhằ m tăng cường nguồn thu từ hoa ̣t đô ̣ng NCKH.
Số lượng tiêu chí đạt yêu cầu: 6/7.
Số lượng tiêu chí không đạt yêu cầu: 1
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TIÊU CHUẨN 8: HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ
Mở đầu:
Trong xu hướng hội nhập toàn cầu, Nhà trường luôn xác định hợp tác quốc tế
là một trong những hoạt động trọng tâm và chú trọng mở rộng quan hệ hợp tác với
các trường đại học của các nước có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. Hoạt động
hợp tác quốc tế của Nhà trường luôn tuân thủ đúng các quy định của pháp luật,
thông qua hoạt động hợp tác quốc tế trong việc thực hiện liên kết đào tạo, trao đổi
cán bộ và giảng viên, hợp tác nghiên cứu với các trường đại học đối tác, tổ chức
giao lưu với sinh viên quốc tế đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho Nhà trường và
đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên trong thời kỳ hội nhập quốc tế, góp phần nâng
cao vị thế và học hiệu Trường Đại học Bình Dương trong khu vực và trên thế giới.
Tiêu chí 8.1. Các hoạt động hợp tác quốc tế được thực hiện theo quy định
của Nhà nước.
1.

Mô tả:
Căn cứ các văn bản quy định của Nhà nước và của tỉnh Bình Dương về hoạt

động hợp tác quốc tế, Nhà trường đã xây dựng và ban hành quy định hoạt động
HTQT về đào tạo, KHCN, dịch vụ giáo dục phù hợp với các quy định của nhà nước
và điều kiện thực tiễn của Nhà trường [H8.8.1.1]. Bên cạnh đó, Nhà trường đã xây
dựng và ban hành Quy chế lưu trữ hình ảnh, thông tin về hợp tác quốc tế, Quy trình
tiếp đón khách quốc tế, Quy trình tổ chức Hội thảo quốc tế tại Trường Đại học
Bình Dương [H8.8.1.2]. Các văn bản quy định về hoạt động HTQT được thông
báo, phổ biến rộng rãi trên hệ thống văn bản Nhà trường và kết hợp thông báo trên
website [H8.8.1.3].
Trong giai đoạn 2012 – 2017, Nhà trường đã chú trọng thực hiện hoạt động
HTQT theo đúng các quy định của Nhà nước và Bộ GD&ĐT trong việc ký kết hợp
tác với các trường đại học trên thế giới, quản lý xuất nhập cảnh, cư trú của người
nước ngoài tại Việt Nam như: xin phép visa, đăng ký tạm trú, xin phép Sở Ngoại
vụ khi đón tiếp đoàn khách nước ngoài đến, thực hiện báo cáo kết quả đón tiếp các
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đoàn khách nước ngoài cho Sở Ngoại vụ và theo yêu cầu của các cơ quan chức
năng, quản lý việc đi công tác nước ngoài của cán bộ Nhà trường [H8.8.1.4]. Nhà
trường luôn phối hợp chặt chẽ với Ủy Ban Nhân Dân, Sở Ngoại vụ và Công an tỉnh
Bình Dương để đảm bảo an ninh, an toàn cho các giáo viên, sinh viên và chuyên
gia nước ngoài trong thời gian công tác tại trường, thông qua việc xin phép tiếp đón
các đoàn đối tác nước ngoài đến nghiên cứu, giảng dạy và học tập tại trường theo
quy định của pháp luật [H8.8.1.4]. Bên cạnh đó, Nhà trường thực hiện đúng các
khoản chi thường xuyên, chính sách ưu đãi và học bổng dành cho đào tạo đối với
lưu học sinh theo quy định Bộ Tài chính [H8.8.1.10].
Nhà trường đã thành lập Phòng HTQT là đơn vị tham mưu BGH về lĩnh vực
HTQT và là đầu mối điều phối các hoạt động đối ngoại của Trường và các đơn vị
trong Trường theo chỉ đạo của BGH [H8.8.1.5]. Đồng thời, để triển khai và đẩy
mạnh hoạt động HTQT, Nhà trường đã thành lập các Trung tâm trực thuộc, bao
gồm: Trung tâm Việt Nga, Trung tâm Anh ngữ, Trung tâm Hàn Ngữ học, Trung
tâm Nhật ngữ học, Trung tâm Tin Y Sinh [H8.8.1.6]. Nhà trường đã thực hiện phân
cấp quản lý cụ thể đối với các đơn vị trực thuộc trong công tác HTQT nhằm tạo sự
chủ động cho các đơn vị cũng như thực hiện tốt cơ chế phối hợp nâng cao hiệu quả
hoạt động HTQT của Nhà trường [H8.8.1.1].
Tính đến ngày 30/6/2017, Nhà trường ký 44 bản ghi nhớ với các trường đại
học của các nước: Liên Bang Nga, Belarus, Ba Lan, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc,
Lào, Trung Quốc, Campuchia, Úc và Thái Lan [H8.8.1.7]. Các chương trình liên
kết với trường đại học đối tác được thể hiện trong nội dung bản ghi nhớ như là liên
kết hệ Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ Giáo dục, chương trình cấp bằng kép, liên kết đào
tạo ngắn hạn trong một năm hoặc vào kỳ hè, đào tạo các ngành Quản trị kinh
doanh, Tài chính ngân hàng, Tin học, Ngoại ngữ gồm có ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng
Nhật, tiếng Hàn, tiếng Nga và tiếng Việt và liên kết ứng dụng công nghệ thông tin
trong Y học [H8.8.1.8]. Thông qua hoạt động HTQT, Nhà trường đã thu hút giảng
viên nước ngoài, các tình nguyện viên quốc tế đến tham gia giảng dạy, học tập và
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hỗ trợ công tác chuyên môn [H8.8.1.9]. Đồng thời, thông qua các chương trình liên
kết với các trường đại học quốc tế, Nhà trường đã tuyển sinh sinh viên quốc tế
[H8.8.1.10].
Nhà trường thực hiện đầy đủ các thủ tục đối với việc cử cán bộ, GV đi công
tác nước ngoài theo chương trình liên kết với các trường đại học đối tác nhằm tìm
hiểu cơ hội ký kết các văn bản hợp tác, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, học
hỏi kinh nghiệm quản lý cũng như cử GV đi giảng dạy ở nước ngoài [H8.8.1.11].
Cán bộ, GV được cử đi công tác, học tập ở nước ngoài thực hiện các báo cáo trước
và sau khi đi theo đúng quy định của nhà trường [H8.8.1.12].
Nhà trường thực hiện chế độ báo cáo trực tiếp và bằng văn bản các hoạt động
HTQT định kỳ và báo cáo đột xuất về số lượng khách nước ngoài, nội dung và thời
gian làm việc của khách nước ngoài đối với các cơ quan chức năng [8.8.1.13].
Hằng năm, Nhà trường thực hiện báo cáo kết quả hoạt động HTQT trong báo cáo
tổng kết năm học và từng học kỳ tổ chức giao ban HTQT với mục đích đẩy mạnh
hoạt động HTQT của Nhà trường [8.8.1.14]. Đến nay, Nhà trường không có bất kỳ
vi phạm trong hoạt động hợp tác quốc tế và thông qua hoạt động HTQT, Nhà
trường được nhận các hình thức khen thưởng như: Bằng khen của Chủ tịch UBND
tỉnh Bình Dương năm 2017, Giấy khen của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương năm 2015 [8.8.1.15].
2.

Điểm mạnh:
-

Nhà trường ban hành văn bản quy định về hoạt động HTQT theo các quy

định của Nhà nước và phù hợp với điều kiện của nhà trường.
-

Nhà trường đã quy định và thực hiện phân cấp, phối hợp đối với các đơn

vị trực thuộc trong hoạt động HTQT.
-

Trong giai đoạn 2012 – 2017, Nhà trường không có bất kỳ trường hợp vi

phạm trong hoạt động HTQT.
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3.

Tồn tại:
Nhà trường chưa thực hiện đánh giá mức độ hiểu biết của GV về các quy định

của hoạt động HTQT.
4.

Kế hoạch hành động:
Năm học 2017- 2018 và những năm học tiếp theo, bên cạnh việc thường

xuyên đăng tải, cập nhật các văn bản về hoạt động HTQT trên website Trường,
Khoa; Nhà trường triển khai khảo sát mức độ hiểu biết của GV đối với quy định
của hoạt động HTQT.
5.

Tự đánh giá: Đạt
Tiêu chí 8.2: Các hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo có hiệu quả, thể

hiện qua các chương trình hợp tác đào tạo, trao đổi học thuật; các chương
trình trao đổi giảng viên và người học, các hoạt động tham quan khảo sát, hỗ
trợ, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường đại học.
1.

Mô tả:
Tính đến ngày 30/6/2017, Nhà trường đã ký 44 Bản ghi nhớ hợp tác với

trường Đại học, Cao Đẳng của các nước: Liên Bang Nga, Belarus, Ba Lan, Hoa Kỳ,
Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Trung Quốc, Campuchia, Úc và Thái Lan với nội dung
hợp tác thể hiện lĩnh vực nghiên cứu khoa học, tổ chức hội nghị, hội thảo về
chuyên môn của đối tác với nước ngoài, tuyển sinh, đào tạo nghề, trao đổi học viên,
nhân viên nghiên cứu, giảng dạy và phát triển các chương trình liên kết đào tạo,
trao đổi thông tin [H8.8.2.1]. Nhà trường đã quan tâm thực hiê ̣n và triể n khai có
hiêụ quả với các trường ĐH đã ký kế t bản ghi nhớ hợp tác về tổ chức các chương
trình liên kết đào tạo phù hơ ̣p với nhu cầu của xã hội trong đào tạo Tiến sĩ, Thạc sĩ
khoa Quản trị kinh doanh; cử nhân Tài chính ngân hàng; Tin học, khoa Ngoại ngữ,
Điện vô tuyến [H8.8.2.2]. Đồ ng thời, thông qua hoa ̣t đô ̣ng HTQT, Nhà trường đã
cử nhiề u lươ ̣t CB, GV, SV tham gia đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn và dài hạn ta ̣i
nước ngoài với số lượng tăng dần qua từng năm [H8.8.2.3]. Trong đó, nhiề u CB,
GV của Nhà trường đã đa ̣t đươ ̣c ho ̣c vi ̣ Tiế n si,̃ Tha ̣c si ̃ các trường ĐH ở nước
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ngoài [H8.8.2.4]. Bên ca ̣nh đó, SV Nhà trường đươ ̣c cử đi ho ̣c tâ ̣p ở các trường ĐH
ở nước ngoài dựa trên quan hê ̣ hơ ̣p tác quố c tế của Nhà trường [H8.8.2.5]. Các báo
cáo kế t quả đi công tác, học tập ở nước ngoài của CB, GV, SV thể hiêṇ hoa ̣t đô ̣ng
HTQT đồ ng thời giúp cho đô ̣i ngũ CB, GV, SV Nhà trường có cơ hô ̣i tham quan,
ho ̣c tâ ̣p, nâng cao trin
̀ h đô ̣ chuyên môn, nghiê ̣p vu ̣ cũng như năng lực ngoa ̣i ngữ
[H8.8.2.6].
Trong quá trình triển khai hoa ̣t đô ̣ng hợp tác quốc tế với các trường ĐH đố i
tác, Nhà trường đã nhận được những gói tài trợ giáo dục cho sự phát triển của Nhà
trường và nhiều quỹ học bổng giúp giảng viên, sinh viên có điều kiện nâng cao chấ t
lươ ̣ng da ̣y ho ̣c, cụ thể như: Hiệp hội VESAMCO tặng học bổng 102 triệu đồng năm
2013, học bổng 101 triệu đồng năm 2014 và học bổng 93 triệu đồng năm 2015;
Trường Đại học Shizuoka Sanyo tặng tài trợ 20.000 Yen; Trường Đại học Chosun
tặng tài trợ 15,954.19 đô la Mỹ năm 2016 và 31,562.35 đô la Mỹ năm 2017
[H8.8.2.7]. Ngoài ra, Nhà trường và Trường Cao Đẳng Tài chính Nam Lào thỏa
thuận về việc lắp đặt cầu truyền hình để triển khai hiệu quả các chương trình hợp
tác và giáo dục và đào tạo [H8.8.2.8].
2.

Điểm mạnh
-

Nhà trường ký kế t nhiề u văn bản ghi nhớ hơ ̣p tác với các trường ĐH đố i

tác nước ngoài.
-

Hoa ̣t đô ̣ng hơ ̣p tác quố c tế đươ ̣c Nhà trường triển khai thường xuyên, liên

tục và đem la ̣i những kế t quả thiết thực trong viê ̣c nâng cao trình đô ̣ chuyên môn
nghiê ̣p vu ̣ của đô ̣i ngũ CB, GV và tăng cường nguồ n lực cho Nhà trường.
3.

Tồn tại
Viê ̣c triể n khai các chương trình liên kết đào tạo với các trường ĐH đố i tác

nước ngoài còn chậm.
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4.

Kế hoạch hành động
Trong năm ho ̣c 2017 – 2018, Nhà trường tiế n hành rà soát các bản ghi nhớ

hơ ̣p tác đã ký với trường ĐH đố i tác nước ngoài và tâ ̣p trung triể n khai thực hiêṇ
liên kết đào tạo theo mô hình 2 + 2 và 3 + 1.
5.

Tự đánh giá: Đạt yêu cầu tiêu chí
Tiêu chí 8.3: Các hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học có

hiệu quả, thể hiện qua việc thực hiện dự án, đề án hợp tác nghiên cứu khoa
học, phát triển công nghệ, các chương trình áp dụng kết quả nghiên cứu khoa
học và công nghệ vào thực tiễn, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học chung,
công bố các công trình khoa học chung.
1.

Mô tả:
Các hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học trong thời gian qua

đươ ̣c Nhà trường triể n khai hiêụ quả với viêc̣ thực hiện các dự án, đề án hợp tác
nghiên cứu khoa học, tổ chức các buổi hội thảo khoa học chung giữa Nhà trường
với các trường ĐH đối tác nước ngoài dựa trên nội dung Bản ghi nhớ hơ ̣p tác
[H8.8.3.1].
Trong 5 năm qua, các dự án nghiên cứu với các trường ĐH đố i tác nước ngoài
được thực hiện trên nhiều lĩnh vực: Tin học ứng dụng trong y tế, Tin học ứng dụng
trong giảng dạy, các giải pháp cải thiện môi trường sống, ứng dụng trong công
nghệ sinh học [H8.8.3.2]. Các dự án hơ ̣p tác nghiên cứu giữa Nhà trường với các
trường ĐH đố i tác nước ngoài đã đươ ̣c ứng du ̣ng kế t quả cu ̣ thể vào thực tiễn như:
Điều chế tín hiệu sóng mạng của SEFDM - Tín hiệu FFT/IFFT do giảng viên cơ
hữu Nhà trường phối hợp với Trường Đại học Bách khoa Saint Petersburg; Thu
nhận sản phẩm lên men từ trái cây Việt Nam do GV Khoa Công nghệ sinh học Nhà
trường phố i hơ ̣p với Trường Đại học Quốc gia Belarus [H8.8.3.2].
Hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà trường trong nghiên cứu khoa học đươ ̣c
thể hiện qua việc phối hợp tổ chức các hội thảo chuyên ngành nhằm chia sẽ thông
tin và công bố các kết quả nghiên cứu khoa học với các trường ĐH đối tác như: Hội
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thảo về Tin học trong Y học được tổ chức năm 2012 với sự tham gia tổ chức của
Trường Đại học Quốc gia Belarus; Hội thảo về Công trình ngầm và chống sạt lở
đươ ̣c tổ chức năm 2012 cùng với Trường Đại học Quốc gia Mỏ Matxcơva; Hội
thảo về Quản lý và điều hành dự án trong doanh nghiệp vừa và nhỏ đươ ̣c tổ chức
năm 2014 phối hợp với Trường Đại học Benedictine, Hoa Kỳ; Hội thảo khoa học
về Cơ hội và sự phát triễn chương trình dạy tiếng Nga tại Việt Nam đươ ̣c tổ chức
năm 2014, phối hợp Đại học Quốc gia Belarus [H8.8.3.3]. Bên cạnh đó, Nhà
trường đã tổ chức nhiều hội thảo cùng các đối tác đến từ các nước tiên tiến như:
Hội thảo về Quản lí và điều hành dự án trong Doanh nghiệp vừa và nhỏ tổ chức
cùng trường Đại học Benedictine Hoa Kỳ; Hội thảo tổ chức tại Trường Wonkwang
- Hàn Quốc, Hội thảo về Công nghệ Blockchain- Nhật Bản (Cardano Labo
Vietnam); Hội thảo về SSIF; Hội thảo VAST về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng
cao tại Hàn Quốc năm 2015 [H8.8.3.3]. Ngoài ra, Trung tâm Tin Y Sinh thuộc
Trường Đại học Bình Dương cùng Đại học Quốc Gia Belarus tổ chức Hội thảo
khoa học Ứng dụng Tin học trong Y tế về việc Triển khai phần mềm ứng dụng Tin
học trong điều trị xương khớp, xây dựng mô hình khám chữa bệnh từ xa; từ đó mở
rộng việc liên kết về nghiên cứu khoa học, trao đổi và chuyển giao công nghệ
[H8.8.3.3].
Bên cạnh việc hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, Nhà trường đã có
chính sách khen thưởng nhằm khuyến khích các nhà nghiên cứu gửi bài đăng ở các
tạp chí quốc tế, điển hình là GV Khoa Công nghệ sinh ho ̣c, Khoa Điện - Điện tử đã
công bố chung nhiều bài báo khoa học với các đố i tác nước ngoài trên các tạp chí
quốc tế chuyên ngành có uy tín [H8.8.3.4].
2.

Điểm mạnh:
- Nhà trường đã phố i hơ ̣p với các trường ĐH đố i tác tổ chức nhiều hội thảo

khoa học quố c tế , công bố chung nhiều bài báo khoa ho ̣c trên các ta ̣p chí quố c tế .
- Các công trình nghiên cứu chung với các trường ĐH đố i tác đã đươ ̣c ứng
du ̣ng trong thực tiễn.
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3.

Tồn tại:
Thời gian qua, các hoạt động về nghiên cứu khoa học phát triển mạnh nhưng

chưa đồng đều ở các Khoa, do những rào cản về ngoa ̣i ngữ.
4.

Kế hoạch hành động:
Từ năm 2017 - 2018, Nhà trường tăng cường tổ chức các lớp đào ta ̣o ngoa ̣i

ngữ cho GV đồ ng thời áp du ̣ng chiń h sách khen thưởng đố i với GV đa ̣t thành tích
cao trong ho ̣c tâ ̣p ngoa ̣i ngữ.
5.

Tự đánh giá: Đạt yêu cầu tiêu chí
Kết luận về tiêu chuẩn 8
Hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà trường được thực hiện theo đúng chủ

trương, quy đinh
̣ của Nhà nước và trong thời gian qua không có sai phạm trong
công tác đố i ngoa ̣i. Các hoạt động hợp tác quốc tế đươ ̣c triể n khai có hiệu quả, thể
hiện qua các chương trình hợp tác đào tạo, trao đổi học thuật; các chương trình trao
đổi giảng viên, sinh viên, đồ ng thời góp phầ n tăng cường nguồ n thu cho Nhà
trường.
Các hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học có hiệu quả, thể hiện
qua việc nhiều dự án, đề án hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
đã được thực hiện. Nhà trường đã phối hợp với các trường ĐH đối tác tổ chức
nhiều hội nghị, hội thảo khoa học chung, công bố các công trình khoa học chung
trên các ta ̣p chí khoa ho ̣c quố c tế .
Tuy nhiên, hoa ̣t đô ̣ng HTQT chưa đồ ng đề u giữa các Khoa. Trong thời gian
tới, Nhà trường tăng cường tổ chức các lớp đào ta ̣o ngoa ̣i ngữ cho GV nhằ m đẩ y
ma ̣nh và phát triể n hoa ̣t đô ̣ng HTQT trong toàn Trường
Số lượng tiêu chí đạt yêu cầu: 3/3.
Số lượng tiêu chí không đạt yêu cầu: 0
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TIÊU CHUẨN 9: THƯ VIỆN, TRANG THIẾT BỊ HỌC TẬP
VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT KHÁC
Mở đầu:
Thư viện, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học là những điều kiện đảm bảo
chất lượng quan trọng cho hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường
đại học. Nhà trường có Thư viện được trang bị đầy đủ sách, giáo trình, tài liệu tham
khảo tiếng Việt và tiếng nước ngoài; có Thư viện điện tử được nối mạng phục vụ
hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên. Bên cạnh đó,
hệ thống cơ sở vật chất khá khang trang, hiện đại với đầy đủ phòng học, giảng
đường lớn, phòng thực hành, thí nghiệm và hệ thống phòng làm việc của cán bộ
giảng viên đạt chuẩn theo quy định; trang thiết bị tin học đồng bộ và hiện đại cơ
bản đáp ứng yêu cầu của công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường.
Ngoài ra, Nhà trường đã đầu tư xây dựng hệ thống nhà tập đa năng, sân bãi chuyên
dùng cho các hoạt động thể dục thể thao nhằm đáp ứng tốt nhu cầu giảng dạy, học
tập, rèn luyện của sinh viên và cán bộ giảng viên.
Tiêu chí 9.1: Thư viện của trường đại học có đầy đủ sách, giáo trình, tài
liệu tham khảo tiếng Việt và tiếng nước ngoài đáp ứng yêu cầu sử dụng của
cán bộ, giảng viên và người học. Có thư viện điện tử được nối mạng, phục vụ
dạy, học và nghiên cứu khoa học có hiệu quả.
1.

Mô tả:
Thư viện Trường được thành lập vào năm 2001 với tên gọi ban đầu là Thư

viện Trường Đại học Dân lập Bình Dương và đến tháng 12/2015 được đổi tên
thành Thư viện – Tư liệu Trường Đại học Bình Dương với diện tích sàn là 774m2;
Đồng thời trong khoảng thời gian này, Nhà trường đã thành lập Thư viện – Tư liệu
Trường Đại học Bình Dương – chi nhánh Cà Mau, diện tích 288m2 [H9.9.1.1],
[H9.9.1.2].
Hằng năm Thư viện – Tư liệu Nhà trường có kế hoạch bổ sung tài liệu nhằm
cập nhật đầy đủ số lượng đầu sách, giáo trình, tài liệu tham khảo đáp ứng yêu cầu
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sử dụng của cán bộ, giảng viên và người học [H9.9.1.3] [H9.9.1.4]. Thư viện – Tư
liệu Nhà trường ta ̣i cơ sở chin
́ h hiêṇ có 10.372 nhan đề/26.760 bản giáo trình, tài
liệu tham khảo; 631 nhan đề/648 bản luận văn, luận án; 377 nhan đề/433 bản báo
cáo nghiên cứu khoa học; 2.365 nhan đề khóa luận tốt nghiệp; 65 tên báo - tạp chí;
2.129 CD; 20.763 nhan đề tài liệu điện tử [H9.9.1.5] [H9.9.1.6]. Thư viện tại Phân
hiệu Cà Mau hiêṇ có 1.404 nhan đề/4.886 bản giáo trình, tài liệu tham khảo; 16
nhan đề luận văn, luận án; 1.426 nhan đề khóa luận tốt nghiệp; 28 CD-ROM
[H9.9.1.5] [H9.9.1.6]. Thư viện – Tư liệu Nhà trường đã phục vụ trên 5.000 lượt
ba ̣n đo ̣c mượn tài liệu và nhu cầu mượn tài liệu tham khảo tăng thêm hằng năm
[H9.9.1.7].
Nhằm giúp CB, GV, SV có thể tiếp cận được nhiều nguồn tài liệu chuyên
ngành phong phú và đa dạng, Nhà trường đã tham gia Hiệp hội Thư viện các tỉnh
phía Nam và liên kết với Thư viện tỉnh Bình Dương, Thư viện Trường Đại học
Nguyễn Tất Thành, Thư viện tỉnh Cà Mau [H9.9.1.8]. Đồ ng thời, nhằ m phu ̣c vu ̣ tố t
hoa ̣t đô ̣ng đào ta ̣o của các chuyên ngành, căn cứ đề cương môn học của các
Khoa/Bộ môn, Thư viện – Tư liệu Nhà trường thường xuyên rà soát và cập nhật tài
liệu nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu môn học, đáp ứng nhanh chóng, kịp thời, chính
xác nhu cầu của người học [H9.9.1.9].
Nhằm tạo thuận lợi viê ̣c tra cứu của bạn đọc, Thư viện – Tư liệu Nhà trường
đã triển khai quản lý tài liệu và bạn đọc bằng phần mềm Libol 6.0 [H9.9.1.10]. Thư
viện – Tư liệu Nhà trường đã ban hành và áp dụng nội quy, qui định về việc sử
dụng và thời gian mở cửa, tài liệu hướng dẫn sử dụng thư viện và tra cứu các tài
liệu điện tử nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của bạn đọc [H9.9.1.11]. Đồng thời,
toàn bộ khuôn viên tại các cơ sở được phủ sóng wifi, hệ thống máy tính tại phòng
Internet được nối mạng hỗ trợ việc truy cập thư viện điện tử qua phần mềm, cũng
như tra cứu thông tin từ gói cơ sở dữ liệu điện tử ProQuest Central [H9.9.1.12].
Nhà trường thường xuyên tạo điều kiện cho phép cán bộ thư viện tham gia các
lớp tâ ̣p huấ n nghiêp̣ vu ̣ để nâng cao chấ t lươ ̣ng phu ̣c vu ̣, chuyên nghiệp hóa các
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hoạt động của Thư viện nhằm đáp ứng nhanh chóng, kịp thời, chính xác nhu cầu
của ba ̣n đo ̣c [H9.9.1.13]. Hằ ng năm, Thư viện – Tư liệu Nhà trường tổ chức hướng
dẫn tra cứu tài liệu cũng tổ chức các hoa ̣t đô ̣ng dành cho CB, GV, SV [H9.9.1.14],
[H9.9.1.15]. Ngoài ra, Nhà trường thường xuyên tiến hành khảo sát mức độ đáp
ứng của Thư viện – Tư liệu đối với yêu cầu sử dụng của CB, GV, SV với kế t quả
đánh giá hài lòng về mức độ đáp ứng của Thư viện – Tư liệu của Nhà trường
[H9.9.1.16].
2.

Điểm mạnh:
-

Thư viện – Tư liệu của Nhà trường có đầy đủ giáo trình, tài liệu tham

khảo, đáp ứng yêu cầu sử dụng của CB, GV và SV.
-

Thư viện – Tư liệu của Nhà trường sử du ̣ng phần mềm Liblol 6.0 ta ̣o điề u

kiêṇ thuâ ̣n lơ ̣i cho viêc̣ tra cứu và quản lý.
-

Nhà trường liên kế t với các thư viện khác nhằ m tăng cường nguồ n dữ liêu,
̣

phu ̣c vu ̣ tốt nhất nhu cầu của bạn đọc.
3.

Tồn tại:
Thư viện – Tư liệu của Nhà trường chưa có sự liên kết, trao đổi nguồn tài

nguyên thông tin với các thư viện nước ngoài.
4.

Kế hoạch hành động:
Từ năm học 2017-2018 và những năm học tiếp theo, Nhà trường tăng cường

hợp tác với các tổ chức nước ngoài nhằm trao đổi và chia sẻ các cơ sở dữ liêụ với
mu ̣c đích đa da ̣ng hóa dữ liê ̣u Thư viện – Tư liệu của Nhà trường.
5.

Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí.
Tiêu chí 9.2: Có đủ số phòng học, giảng đường lớn, phòng thực hành, thí

nghiệm phục vụ cho dạy, học và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu của
từng ngành đào tạo.
1.

Mô tả:
Nhà trường hiêṇ có 06 cơ sở đào tạo với 121 phòng học lớn, nhỏ từ 30 chỗ

ngồi đến trên 150 chỗ ngồi/phòng và 09 hội trường, phu ̣c vu ̣ hoa ̣t đô ̣ng dạy học của
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các lớp hệ chính quy và không chính quy [H9.9.2.1], [H9.9.2.2]. Với số phòng học
hiện có, Nhà trường đáp ứng đủ phòng học cho các lớp, các ngành và các hệ theo
yêu cầu của từng ngành đào tạo, bao gồm giờ giảng lý thuyết, bài tập, thực hành,
thảo luận,... [H9.9.2.2], [H9.9.2.3]. Bên ca ̣nh đó, Nhà trường có hê ̣ thố ng phòng thí
nghiê ̣m, phòng máy tính với 21 phòng thí nghiệm thực hành và 15 phòng máy tính
thực hành đươ ̣c xây dựng, bố trí theo từng chuyên ngành khác nhau nhằ m phục vụ
hiêụ quả cho hoa ̣t đô ̣ng giảng dạy, học tập và NCKH [H9.9.2.2]. Tất cả các phòng
học, phòng thực hành/thí nghiệm được sử dụng với công suất 2 ca/ngày; tỷ lệ bình
quân diện tích phòng học 3.5m2/1 sinh viên và được bố trí hợp lý tập trung bằng
phần mềm quản lý đào tạo cho từng chuyên ngành đào tạo [H9.9.2.3]. Ngoài ra, đối
với lớp học tập trung có khối lượng sinh viên đông, Nhà trường bố trí tại các hội
trường có sức chứa 200 - 800 sinh viên [H9.9.2.3].
Các khu giảng đường và khu thí nghiệm/thực hành được quy hoạch thành từng
khu riêng biệt và Nhà trường có quy định về việc mở cửa phòng học, nội quy của
phòng thí nghiệm, thực hành, thực tập [H9.9.2.4]. Phòng Quản trị được giao nhiệm
vụ thường xuyên kiểm tra, tham mưu Nhà trường cải tạo, sửa chữa phòng học,
giảng đường, phòng thực hành, thí nghiệm đáp ứng nhu cầu học tập và NCKH của
GV, SV [H9.9.2.5]. Trong phần mềm quản lý đào tạo của Nhà trường có phân hệ
quản lý phòng học, phòng thực hành thực tập và đã giúp viê ̣c sắp xếp, quản lý lịch
sử dụng phòng học và dự báo được nhu cầu sử dụng phòng học để bố trí trong
những trường hơ ̣p cần thiết [H9.9.2.6].
Hằng năm, thông qua Hội nghị Người lao đô ̣ng, Nhà trường lấy ý kiến về mức
độ đáp ứng của phòng học, giảng đường, phòng thực hành, thí nghiệm đối với nhu
cầu dạy, học và NCKH [H9.9.2.7]. Đồ ng thời, Nhà trường tiến hành khảo sát lấy ý
kiến của CB, GV, SV về phòng học, giảng đường lớn, phòng thực hành, thí nghiệm
với kế t quả thể hiê ̣n CB, GV, SV hài lòng về mức độ đáp ứng của phòng học, giảng
đường, phòng thực hành thí nghiệm của Nhà trường [H9.9.2.8].
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2.

Điểm mạnh:
-

Nhà trường đáp ứng đủ phòng ho ̣c, giảng đường lớn, phòng thực hành, thí

nghiệm phục vụ hoa ̣t đô ̣ng dạy học, NCKH và yêu cầ u của từng ngành đào ta ̣o.
-

Các phòng ho ̣c, phòng thực hành, thí nghiệm của Nhà trường đươ ̣c bố trí

hơ ̣p lý.
3.

Tồn tại:
Một số phòng học khu C và khu E của cơ sở 1 chưa đảm bảo viê ̣c chố ng nóng

trong mùa hè.
4.

Kế hoạch hành động:
Trong năm học 2017-2018, Nhà trường tiế n hành nâng cấp những phòng học

dãy nhà khu C và E của cơ sở 1 của Trường.
5.

Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí.
Tiêu chí 9.3: Có đủ trang thiết bị dạy và học để hỗ trợ cho các hoạt động

đào tạo và nghiên cứu khoa học, được đảm bảo về chất lượng và sử dụng có
hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của các ngành đang đào tạo.
1.

Mô tả:
Để triể n khai viêc̣ mua sắ m trang thiế t bi ̣phu ̣c vu ̣ hoa ̣t đô ̣ng đào ta ̣o và NKCH

mô ̣t cách có hê ̣ thố ng và đồ ng bô ̣, Nhà trường đã ban hành Quy đinh
̣ về mua sắ m
trang thiế t bi ̣ và hằ ng năm Nhà trường thực hiêṇ mua và cấp các trang thiết bị cần
thiết theo đề xuất của các khoa, bộ môn nhằ m đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu của
từng chương trình đào tạo [H9.9.3.1]. Nhà trường hiê ̣n có 664 máy tính, 35 máy
chiếu đa năng và 43 bộ âm ly được trang bị cố định tại phòng học, phòng máy thực
hành nhằ m đáp ứng hoa ̣t đô ̣ng đào ta ̣o và NKCH cũng như yêu cầ u của từng ngành
đào ta ̣o [H9.9.3.2]. Phòng làm việc của GV, nghiên cứu viên được Nhà trường
trang bị đầy đủ các máy móc thiết bị phục vụ cho đào tạo và NCKH như máy tính,
máy in, scanner và một số khoa liên quan đến công nghệ, do đặc thù riêng được
trang bị các thiết bị, máy móc phù hợp theo yêu cầu [H9.9.3.2].
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Phòng Quản tri ̣ thiế t bi ̣ là đơn vi ̣ chức năng có nhiê ̣m vu ̣ quản lý tấ t cả các
trang thiế t bi ̣ phu ̣c vu ̣ da ̣y ho ̣c và nghiên cứu của Nhà trường [H9.9.3.3]. Phòng
Quản trị thiết bị phân công cán bộ phụ trách từng khu giảng đường để mở, tắt, theo
dõi, kiểm tra, sửa chữa máy móc, thiết bị kip̣ thời nhằ m phục vụ tốt nhất yêu cầu
dạy học của GV, SV [H9.9.3.4]. Nhà trường đã ban hành quy trình sửa chữa, bảo
dưỡng các loại thiết bị phục vụ giảng dạy và sử du ̣ng sổ theo dõi tần suất khai thác
các trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập và NCKH [H9.9.3.5].
Đinh
̣ kỳ hằ ng năm, Nhà trường tổ chức kiểm kê tài sản, trang thiết bị trong
Trường để theo dõi, đánh giá và tính khấu hao, qua đó thể hiêṇ trang thiết bị dạy và
học của Nhà trường đang được sử dụng có chất lượng tốt [H9.9.3.6]. Bên ca ̣nh đó,
thông qua Hội nghị Người lao đô ̣ng, Nhà trường lấy ý kiến về mức độ đáp ứng của
trang thiết bị dạy học đối với nhu cầu dạy, học, NCKH và tiến hành khảo sát ý kiến
của CB, GV và SV về trang thiết bị dạy học với kế t quả đánh giá hài lòng về số
lượng và chất lượng của trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập, NCKH của Nhà
trường [H9.9.3.7], [H9.9.3.8].
2.

Điểm mạnh:
-

Nhà trường trang bị đầy đủ các trang thiết bị dạy học, hỗ trợ tích cực cho

hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học.
-

Các trang thiết bị dạy và học của Nhà trường được đảm bảo về chất lượng

và sử dụng có hiệu quả.
3.

Tồn tại:
Việc mua sắ m mô ̣t số trang thiế t bi ̣ở phòng thực hành đôi lúc còn châ ̣m.

4.

Kế hoạch hành động:
Từ năm ho ̣c 2017-2018 và những năm ho ̣c tiế p theo, Nhà trường xác đinh
̣

chiń h xác số lươ ̣ng trang thiế t bi ̣ da ̣y ho ̣c cầ n thiế t và chuẩ n bi ̣ nguồ n kinh phí để
đảm bảo viê ̣c mua sắ m kip̣ thời.
5.

Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí.
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Tiêu chí 9.4: Cung cấp đầy đủ thiết bị tin học để hỗ trợ hiệu quả các hoạt
động dạy và học, nghiên cứu khoa học và quản lý.
1.

Mô tả:
Hiện tại, Nhà trường trang bị 12 máy chủ, 35 máy chiếu đa năng và 664 máy

tính phục vụ công tác quản lý của các phòng ban và học thực hành công nghệ thông
tin của Khoa Tin học, Khoa Ngoại ngữ [H9.9.4.1]. Hệ thống mạng wifi phủ sóng
toàn bộ khuôn viên Nhà trường cho phép CB, GV, SV dễ dàng truy cập [H9.9.4.2].
Tất cả các máy tính trong Nhà trường được nối mạng internet với tốc độ đường
truyền cao, băng thông rộng, phục vụ 24/24 rất thuận lợi cho công tác giảng dạy,
học tập và nghiên cứu khoa học [H9.9.4.2].
Để đảm bảo hệ thống mạng của Nhà trường luôn ổn định, Nhà trường đã
thành lập tổ Quản trị Công nghệ thông tin và được trang bị đầy đủ phương tiện để
quản lý, khai thác mạng và hướng dẫn việc sử dụng các thiết bị tin học cho CB,
GV, SV [H9.9.4.3]. Hệ thống website của Nhà trường và của các đơn vị luôn được
quan tâm, duy trì, cải tiến; trong đó Ban Biên tập website chịu trách nhiệm về các
nội dung thông tin trên website của Trường [H9.9.4.5]. Để chuẩn hóa việc trao đổi
thông tin, Nhà trường đã cung cấ p địa chỉ email công vụ cho tấ t cả CB, GV, NV
[H9.9.4.6].
Nhằm phục vụ tốt nhu cầu hoạt động giảng dạy và học tập, NCKH của CB,
GV, NV, Nhà trường đã trang bị các phần mềm ứng dụng có bản quyền cho tất cả
các hoạt động chính như: Hệ thống phần mềm quản lý đào tạo Edusoft; Trang
thông tin quản lý đào tạo và đăng ký môn học trực tuyến; phần mềm quản lý thư
viện Libol 6.0 cho Thư viện - Tư liệu; phần mềm kế toán Misa cho phòng Tài vụ;
gói phần mềm Microsoft Office 365 for Education dành cho giảng viên và sinh
viên:

Đăng

ký

theo

mail

có

tên

miền

bdu.edu.vn

tại

website

https://products.office.com/vi-vn/student/office-in-education; gói phần mềm của
Công ty AutoDesk – for Education dành cho giáo dục (Autocad, 3d Max…): Đăng
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ký

theo

mail

có

tên

miền

bdu.edu.vn

tại

website

https://www.autodesk.com/education/free-software/all [H9.9.4.4].
Hằng năm, thông qua Hội nghị Người lao đô ̣ng, Nhà trường lấy ý kiến về mức
độ đáp ứng của thiết bị tin học và tiến hành khảo sát ý kiến của CB, GV và SV với
kế t quả đánh giá hài lòng về các thiết bị tin học của Nhà trường phục vụ hoạt động
dạy học, NCKH và công tác quản lý [H9.9.4.7], [H9.9.4.8].
2.

Điểm mạnh:
-

Hệ thống máy vi tính, máy chiếu đa năng và các thiết bị tin học hiện có

của Nhà trường đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và NCKH của đội ngũ CB, GV
và SV.
-

Hệ thống phần mềm quản lý hiện có của Nhà trường có bản quyền, đáp

ứng yêu cầu hoạt động quản lý, đào tạo và NCKH.
3.

Tồn tại:
Một số máy tính cũ nên không thể câ ̣p nhâ ̣t các phầ n mề m mới.

4.

Kế hoạch hành động:
Trong năm học 2017-2018 và những năm tiếp theo, Nhà trường rà soát và tiến

hành nâng cấp, thay thế các máy tính cũ nhằ m đồ ng bô ̣ hóa các trang thiế t bi ̣ tin
ho ̣c của Trường.
5.

Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí.
Tiêu chí 9.5: Có đủ diện tích lớp học theo quy định cho việc dạy và học;

có ký túc xá cho người học, đảm bảo đủ diện tích nhà ở và sinh hoạt cho sinh
viên nội trú; có trang thiết bị và sân bãi cho các hoạt động văn hóa, nghệ
thuật, thể dục thể thao theo quy định.
1.

Mô tả:
Hiê ̣n nay, tổng diện tích lớp học của Nhà trường là 17.046m2, trong đó ta ̣i Cơ

sở 1 là 10.369m2, Cơ sở Hoàng hoa Thám là 1.870m2, Cơ sở 2 là 2.280m2, Cơ sở
Bến Cát – Dĩ An là 793m2 và Phân hiệu Cà Mau là 1.734m2 [H9.9.5.1]. Với quy mô
4.850 sinh viên chính quy như hiện nay thì tỷ lệ bình quân diện tích chỗ học là
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3,5m2/sinh viên và so với quy đinh
̣ của TCVN 9381 - 1985 “Diện tích lớp học dành
cho sinh viên các trường đại học là 1,5m2/1 sinh viên”, Nhà trường có đủ diện tích
lớp học cho SV học tập [H9.9.5.1], [H9.9.5.2].
Nhà trường đã kết hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị và cá nhân liên
kết đầu tư xây dựng khu nhà ở ký túc xá SV với hiện tại toàn bộ 15 cơ sở ký túc xá
sinh viên đều là nhà kiên cố với tổng diện tích sàn sử dụng là 14.651m2, trong đó
cu ̣ thể tổng số có 703 phòng với diện tích bình quân mỗi phòng là 21m2, bố trí 23 sinh viên/phòng và như vâ ̣y bình quân 7,8m2/sinh viên [H9.9.5.3]. Ở ký túc xá
và trong mỗi phòng ở có trang bi ̣ các trang thiết bị cần thiết cho sinh hoạt hàng
ngày, hệ thống nước sinh hoạt đảm bảo thường xuyên, có khu vệ sinh sạch sẽ và hê ̣
thố ng PCCC đảm bảo [H9.9.5.4].
Nhằm tạo điều kiện tối đa cho người học có môi trường học tập và sinh hoạt
văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, Nhà trường đã xây dựng 01 nhà thi đấu đa
năng với tổng diện tích 600m2, phòng tập Taekwondo có diện tích là 90m2 và sân
bãi phục vụ hoat động thể dục thể thao là 4.540m2 [H9.9.5.5]. Ngoài ra, Nhà trường
còn có 02 Hội trường với sức chứa từ 300 - 800 chỗ ngồi, được trang bị các hệ
thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, đảm bảo phục vụ các chương trình văn hóa văn
nghệ của SV Nhà trường [H9.9.5.6].
2.

Điểm mạnh:
-

Nhà trường đảm bảo đủ diện tích lớp học theo quy định để triể n khai hoa ̣t

đô ̣ng đào ta ̣o và có ký túc xá, trang thiết bị, sân bãi phu ̣c vu ̣ nhu cầ u sinh hoa ̣t, rèn
luyê ̣n của người ho ̣c.
-

Hệ thống phòng học, giảng đường được xây dựng đúng quy định về diện

tích và các tiêu chuẩn có liên quan, đáp ứng tốt yêu cầu học tập của người học.
3.

Tồn tại:
Diện tích Nhà thi đấu đa năng còn ha ̣n chế , chưa đáp ứng nhu cầu tổ chức các

hoạt động thể thao có quy mô lớn.
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4.

Kế hoạch hành động:
Trong giai đoạn từ nay đến 2020, Nhà trường nâng cấp, mở rộng diện tích

Nhà thi đấu đa năng nhằm tổ chức các hoa ̣t đô ̣ng thể du ̣c thể thao quy mô hơn.
5.

Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí.
Tiêu chí 9.6: Có đủ phòng làm việc cho các cán bộ, giảng viên và nhân

viên cơ hữu theo quy định.
1.

Mô tả:
Trong thời gian qua, Nhà trường quan tâm đầ u tư xây dựng CSVC, trong đó

bố trí khu hành chính riêng làm nơi làm việc của Ban Giám hiệu, các phòng chức
năng và các đơn vi ̣ trực thuô ̣c [H9.9.6.1]. Các thành viên Ban Giám hiệu, Trưởng
các phòng đều được bố trí phòng làm việc riêng [H9.9.6.1], [H9.9.6.2]. Nhằ m ta ̣o
điề u kiê ̣n thuâ ̣n lơ ̣i cho người ho ̣c liên hê ̣ giải quyế t công viêc̣ trong quá triǹ h ho ̣c
tâ ̣p và rèn luyê ̣n, Nhà trường đã bố trí Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên và
các đoàn thể, Phòng Tài vụ, Trung tâm Khảo thí, Phòng Tuyển sinh cùng một khu
nhà với diện tích rộng rãi, thoáng mát [H9.9.6.3].
Nhà trường hiêṇ có 14 khoa trong đó văn phòng các Khoa được bố trí tập
trung ở khu giảng đường A và lañ h đa ̣o các khoa, các trung tâm đươ ̣c bố trí phòng
làm việc riêng với đầy đủ các trang thiết bị cần thiết [H9.9.6.3], [H9.9.6.4]. Ngoài
ra, Nhà trường bố trí phòng sinh hoa ̣t chung cho các Khoa cũng như phòng của các
bộ môn để hội họp, làm việc, sinh hoạt chuyên môn [H9.9.6.3], [H9.9.6.4]. Nhà
trường bố trí hơ ̣p lý phòng làm viê ̣c cho các phòng chức năng, khoa và đơn vi ̣ trực
thuô ̣c tùy thuộc vào số CB, GV, nhu cầu tiếp SV và đảm bảo tỷ lê ̣ diện tích làm
việc trung bình của mỗi CB, GV, NV ở mỗi đơn vi ̣[H9.9.6.5].
Nhà trường bố trí phòng làm viê ̣c chung cho GV có học hàm đang công tác ta ̣i
Trường [H9.9.6.3]. Bên cạnh đó, Nhà trường đầu tư xây dựng 05 phòng nghỉ cho
CB, GV và 02 nhà khách, mỗi nhà khách có 05 phòng nghỉ với đầy đủ tiện nghi để
phục vụ cho các đối tác của Nhà trường đến làm việc trong thời gian dài [H9.9.6.3],
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[H9.9.6.6]. Nhà trường đã xây dựng quy hoa ̣ch tổ ng thể về CSVC và là cơ sở để
phát triể n CSVC Nhà trường trong thời gian tới [H9.9.6.7].
2.

Điểm mạnh:
-

Nhà trường có đủ phòng làm việc cho CB, GV, NV cơ hữu theo quy định.

-

Nhà trường quan tâm xây dựng nhà nghỉ, nhà khách để CB, GV nghỉ ngơi

vào thời gian nghỉ trưa.
3.

Tồn tại:
Số kho để đồ dùng, tài liệu lưu trữ còn ha ̣n chế do số lươ ̣ng cầ n lưu trữ vươ ̣t

quá sức chứa hiêṇ có.
4.

Kế hoạch hành động:
Từ năm học 2017-2018, Nhà trường rà soát, sắ p xế p quỹ phòng hiê ̣n có nhằ m

tăng thêm số lươ ̣ng kho lưu trữ phu ̣c vu ̣ hoa ̣t đô ̣ng lưu trữ của Nhà trường.
5.

Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí.
Tiêu chí 9.7: Có đủ diện tích sử dụng đất theo quy định của tiêu chuẩn

TCVN 3981-85. Diện tích mặt bằng tổng thể đạt mức tối thiểu theo quy định.
1.

Mô tả:
Về diê ̣n tích đấ t, hiêṇ nay Nhà trường đang quản lý và sử dụng 27.813,1m2;

trong đó, tại Bình Dương là 21.893,2m2 (cơ sở 1: 8.854,4m2; cơ sở 2: 3.129,2m2; cơ
sở Hoàng Hoa Thám: 5.254,2m2; Cơ sở Dĩ An - Bến Cát: 4.248,4m2; Nhà khách và
Căn-tin: 407m2) và tại Cà Mau là 5.919,9 m2 [H9.9.7.1].
Với sự ủng hộ nhiệt tình của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau trong dự án xây
dựng cơ sở Phân hiệu tại Cà Mau, Nhà trường đang đầu tư mở rộng Phân hiệu tại
Cà Mau với diện tích 131.997,7m2 [H9.9.7.2]. Đối chiếu với TCVN 3981-1985,
tương ứng với quy mô sinh viên là 4.850 sinh viên như hiện nay và với dự án mở
rộng Phân hiệu đang triển khai, Nhà trường có đủ diện tích đất theo quy định
[H9.9.7.2].
Nhà trường đã sử du ̣ng diêṇ tích đấ t hiêṇ có để xây dựng cơ sở vâ ̣t chấ t phu ̣c
vu ̣ công tác hành chin
́ h, hoa ̣t đô ̣ng da ̣y ho ̣c, nghiên cứu của đô ̣i ngũ CB, GV, NV
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và SV cũng như hê ̣ thố ng hô ̣i trường, sân baĩ , ký túc xá phu ̣c vu ̣ hoa ̣t đô ̣ng rèn
luyê ̣n cũng như nhu cầ u sinh hoa ̣t của SV [H9.9.7.3]. Hiê ̣n nay, diện tích đất của
2
Nhà trường bin
̀ h quân trên mỗi SV là: 5,74 m và diện tích xây dựng tính bình quân

trên mỗi SV là: 4,4 m2 [H9.9.7.4]. Hằ ng năm, ta ̣i Hô ̣i nghi ̣ Người lao đô ̣ng, Nhà
trường đánh giá hiê ̣u quả sử du ̣ng quỹ đấ t hiêṇ có và đề ra các biêṇ pháp nhằ m tố i
ưu hóa viê ̣c sử du ̣ng diêṇ tić h đấ t phu ̣c vu ̣ hoa ̣t đô ̣ng đào ta ̣o, nghiên cứu cũng như
tăng cường nguồ n thu cho Nhà trường [H9.9.7.5].
2.

Điểm mạnh:
-

Diện tích sử dụng đất và diện tích mặt bằng tổng thể của Nhà trường đủ

theo quy định.
3.

Nhà trường sử du ̣ng hơ ̣p lý diêṇ tích đấ t hiê ̣n có.

Tồn tại:
Việc đầu tư mở rộng Phân hiệu tại Cà Mau còn chậm theo tiến độ dự án.

4.

Kế hoạch hành động:
Từ năm học 2017-2018, Nhà trường tâ ̣p trung nguồ n lực nhằ m đẩy nhanh tiến độ

thực hiện dự án đầu tư mở rộng Phân hiệu tại Cà Mau.
5.

Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí.
Tiêu chí 9.8: Có quy hoạch tổng thể về sử dụng và phát triển cơ sở vật

chất trong kế hoạch chiến lược của trường.
1.

Mô tả:
Trong quá triǹ h hoa ̣t đô ̣ng và phát triể n, Nhà trường đã xây dựng kế hoa ̣ch

chiế n lươ ̣c của từng giai đoa ̣n, trong đó có nô ̣i dung chiế n lươ ̣c phát triể n CSVC
của Nhà trường [H9.9.8.2]. Từ năm 2002 – 2014, Nhà trường được Ủy ban nhân
dân tỉnh Bình Dương cấp chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích
17.644,8m2 và Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cấp chứng nhận quyền sử dụng đất
với tổng diện tích 5.919,9m2. [H9.9.8.1]. Ngoài ra, Nhà trường thuê thêm phần đất
tại cơ sở Dĩ An và Bến Cát để phục vụ công tác đào tạo với tổng diện tích là
4.248,4m2 [H9.9.8.1]. Từ năm 2014 – 2017, Nhà trường được Ủy ban nhân dân tỉnh
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Cà Mau cho phép xây dựng mở rộng Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà
Mau nhằm mở rộng cơ sở đào tạo với diện tích đất dự kiến sử dụng là 13.997,7m2
[H9.9.8.3].
Nhà trường đã xây dựng và từng bước quy hoạch tổng thể theo từng thời kỳ
phát triển nhằm đáp ứng công tác đào tạo, NCKH, trong đó luôn chú trọng công tác
nâng cấp bổ sung và cải tạo nhằm nâng cấp CSVC cả về số lượng và chất lượng
[H9.9.8.4].
Đối với việc xây dựng cơ sở vật chất của Nhà trường đã được Ủy ban nhân
dân tỉnh Cà Mau chấp thuận dự án đầu tư mở rộng Phân hiệu Trường Đại học Bình
Dương tại Cà Mau, dự kiến đến tháng 7/2019 hoàn thành hạng mục Khu hành
chính, học tập và đến tháng 5/2022 hoàn thành các hạng mục còn lại như Khu thực
nghiệm, Khu dịch vụ, Khu ký túc xá và nhà công vụ [H9.9.8.5]. Với CSVC sau khi
dự án hoàn thành góp phầ n đáp ứng tốt yêu cầ u của công tác công tác đào tạo,
NCKH của CB, GV, SV Nhà trường [H9.9.8.5].
2.

Điểm mạnh:
- Nhà trường xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển CSVC trong từng giai

đoạn, đáp ứng quy mô phát triển của Trường.
- Nhà trường chú tro ̣ng phát triể n CSVC nhằ m đảm bảo phu ̣c vu ̣ hoa ̣t đô ̣ng
đào ta ̣o và NCKH.
3.

Tồn tại:
Nhà trường đã xây dựng sơ đồ quy hoạch tổng thể và đang chờ cấp có thẩm

quyền phê duyệt.
4.

Kế hoạch hành động:
Trong năm ho ̣c 2017 2018, Nhà trường tích cực, khẩ n trương hoàn tấ t các hồ

sơ để cấ p có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch tổng thể, làm cơ sở phát triể n CSVC
đồ ng bô ̣.
5.

Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí.
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Tiêu chí 9.9: Có các biện pháp hữu hiệu bảo vệ tài sản, trật tự, an toàn
cho cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và người học.
1.

Mô tả:
Để bảo vệ tài sản, trật tự an toàn cho cán bộ, giảng viên và sinh viên, tại Bình

Dương, Nhà trường hợp đồng thuê bảo vệ với Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Á
Châu, gồm 15 người chia ca trực 24/24 giờ [H9.9.9.1]. Lực lượng bảo vệ được quy
định chức năng nhiệm vụ rõ ràng, trang bị các công cụ hỗ trợ như máy bộ đàm, gậy
cao su và cùng một số vật dụng hỗ trợ khác [H9.9.9.1]. Đồ ng thời, tại Phân hiệu Cà
Mau, Nhà trường đã thành lập đội tự vệ [H9.9.9.2]. Nhà trường còn lắp đặt hệ
thống camera an ninh tại những vị trí trọng yếu nhằm tăng cường hiệu quả công tác
bảo vệ tài sản trong khu vực Trường [H9.9.9.7].
Bên cạnh lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp, Nhà trường giao nhiêm
̣ vu ̣ cho Ban
Thanh tra - Giáo dục - Giám thị thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm tra các hoạt
động phục vụ đào tạo và an ninh học đường nhằ m đảm bảo môi trường ho ̣c đường
của Trường [H9.9.9.3]. Trong các ngày lễ, tết, Nhà trường luôn phân công cán bộ
trực, sẵn sàng giải quyết các tình huống nếu có xảy ra [H9.9.9.4].
Trong thời gian qua, công tác phòng cháy chữa cháy đã được Nhà trường đầu
tư trang bị các phương tiện kỹ thuật, cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn và thành
lập đội phòng cháy chữa cháy theo quy định [H9.9.9.5]. Tại các phòng thực hành,
thí nghiệm đều có nội quy, quy định sử dụng an toàn các thiết bị trong phòng nhằ m
phòng tránh cháy nổ cũng như có các biê ̣n pháp xử lý nế u xảy ra cháy nổ
[H9.9.9.6].
Hằng năm, Nhà trường phổ biế n, thông báo các văn bản của các cơ quan quản
lý về đảm bảo an ninh trâ ̣t tự, các nô ̣i quy, quy đinh
̣ của Nhà trường đế n toàn thể
CB, GV, NV và SV nhằ m đảm bảo bảo vệ tài sản, trật tự, an toàn của CB, GV, NV
và SV [H9.9.9.8]. Đồ ng thời, Nhà trường thực hiêṇ báo cáo hằ ng năm về viê ̣c đảm
bảo tiǹ h hình an ninh, trâ ̣t tự, trong đó tấ t cả CB, GV, SV luôn đươ ̣c bảo vệ tài sản,
đảm bảo an ninh, trâ ̣t tự trong khuôn viên Trường [H9.9.9.9].
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Nhà trường ký kế t và thực hiê ̣n quy chế phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa
phương trong công tác ANTT trong việc quản lý SV và giữ gìn ANTT trên địa bàn
Trường đóng [H9.9.9.10]. Nhà trường đã đươ ̣c Công an tỉnh Bình Dương, Ủy ban
nhân dân tỉnh Bình Dương công nhận là đơn vị đạt tiêu chuẩn về an toàn, an ninh
[H9.9.9.11].
2.

Điểm mạnh:
Nhà trường áp du ̣ng nhiề u biê ̣n pháp nhằ m bảo vệ tài sản, đảm bảo an

-

ninh, trâ ̣t tự cho đô ̣i ngũ CB, GV, SV.
Nhà trường có lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp, được đào tạo chuyên môn

-

nghiệp vụ.
Nhà trường đã làm tốt công tác phối hợp với chính quyền địa phương

-

nhằ m đảm bảo ANTT trên địa bàn.
3.

Tồn tại:
Hoa ̣t đô ̣ng tâ ̣p huấ n cho đô ̣i tự vê ̣ của Nhà trường chưa đươ ̣c tổ chức thường

xuyên.
4.

Kế hoạch hành động:
Từ năm học 2017-2018, đinh
̣ kỳ hằ ng năm Nhà trường phố i hơ ̣p tổ chức và

mời báo cáo viên tâ ̣p huấ n cho đô ̣i tự vê ̣ của Trường.
5.

Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí.
Kết luận về Tiêu chuẩn 9:
Nhà trường có thư viê ̣n, hê ̣ thố ng phòng ho ̣c, giảng đường đáp ứng phu ̣c vu ̣

hoa ̣t đô ̣ng da ̣y ho ̣c, NCKH của CB, GV, SV. Đồ ng thời, các trang thiế t bi ̣ phu ̣c vu ̣
da ̣y ho ̣c và thiế t bi ̣tin ho ̣c đươ ̣c Nhà trường mua sắ m, trang bi ̣đầ y đủ cho công tác
quản lý và hoa ̣t đô ̣ng đào ta ̣o, nghiên cứu. Bên ca ̣nh đó, Nhà trường có đủ diện tích
lớp học theo quy định cho hoa ̣t đô ̣ng dạy và học, có ký túc xá cho người học, có
trang thiết bị và sân bãi cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao
theo quy định.
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Nhà trường chú trọng công tác bảo vệ tài sản, đảm bảo trật tự, an toàn, an ninh
trong trường học và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác
ANTT, bảo vệ tài sản, phòng chống thiên tai.
Tuy nhiên, hiện nay Nhà trường chưa thực hiê ̣n liên kết, khai thác nguồn tài
nguyên thông tin với các thư viện nước ngoài, diện tích Nhà thi đấu đa năng còn
ha ̣n chế , chưa đáp ứng nhu cầu tổ chức các hoạt động thể thao có quy mô lớn.
Trong thời gian tới, Nhà trường tiế n hành ký kế t và khai thác nguồ n thông tin, cơ
sở dữ liê ̣u của các thư viê ̣n ở nước ngoài cũng như đầ u tư nâng cấ p, mở rô ̣ng Nhà
thi đấ u đa năng của Trường.
Số lượng tiêu chí đạt yêu cầu: 9/9
Số lượng tiêu chí không đạt yêu cầu: 0
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TIÊU CHUẨN 10: TÀI CHÍ NH VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍ NH
Mở đầu
Tài chính và quản lý tài chính đóng vai trò rất quan trọng trong việc tồn tại và
phát triển bền vững của nhà trường. Hội đồng Quản trị, Ban Giám hiệu nhà trường
luôn ý thức cao về công tác lập kế hoạch tài chính và quản lý tài chính đúng theo
các quy định của Nhà nước, đồng thời thực hiện chuẩn hóa, công khai và minh
bạch. Nhà trường luôn chủ động tạo nguồn thu từ thu học phí và từ các khoản thu
sự nghiệp khác. Các nguồn kinh phí của Nhà trường thu được sử dụng đúng mục
đích và hợp lý nhằm phục vụ công tác đào tạo, NCKH và các hoạt động khác của
Trường. Nhà trường luôn sử dụng và quản lý có hiệu quả các nguồn lực tài chính,
đảm bảo tiết kiệm nhằm góp phần tăng thu nhập cho cán bộ, GV, nhân viên. Bên
cạnh đó, Nhà trường thường xuyên thực hiện công tác tự kiểm tra, giám sát nội bộ,
đồng thời thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định của Bộ GD&ĐT và Bộ Tài
chính.
Tiêu chí 10.1. Có những giải pháp và kế hoạch tự chủ về tài chính, tạo
được các nguồn tài chính hợp pháp, đáp ứng các hoạt động đào tạo, nghiên
cứu khoa học và các hoạt động khác của trường đại học.
1.

Mô tả:
Căn cứ các văn bản quy định của Bộ Tài chính, đồng thời căn cứ Quy chế tổ

chức và hoạt động Nhà trường, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và với đặc điểm
là trường ĐH tư thục tự chủ về tài chính, Nhà trường đã xây dựng kế hoạch dài
hạn, trung hạn và kế hoạch hằng năm về nguồn thu và tự chủ nguồn thu, trong đó
tập trung đa dạng hóa các nguồn thu hợp pháp nhằm tăng nguồn thu hằng năm cho
Nhà trường [H10.10.1.1], [H10.10.1.2], [H10.10.1.3], [H10.10.1.4].
Các nguồn thu được nêu rõ trong Quy chế tổ chức hoạt động của Nhà trường
[H10.10.1.2]. Các nguồn thu tài chính của Nhà trường bao gồm: nguồn thu học phí
và nguồn thu hành chính sự nghiệp [H10.10.1.4]. Nguồn thu học phí được thực
hiện thông qua quyết định về học phí hằng năm [H10.10.1.5]. Đối với nguồn thu sự
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nghiệp bao gồm: Nguồn thu học phí từ các hệ đào tạo, lệ phí trong công tác đào
tạo; Thu hành chính sự nghiệp gồm: cung ứng dịch vụ cho thuê mặt bằng giữ xe và
cho thuê đặt trụ ATM, thuê Hội trường [H10.10.1.4].
Hằng năm, Nhà trường có kế hoạch cụ thể để tăng các nguồn thu hợp pháp,
đáp ứng về tài chính cho các hoạt động của Trường, trong đó tăng cường hoạt động
đào tạo các hệ chính quy, củng cố và khai thác tìm các nguồn thu tài chính thông
qua việc mở rộng mô hình đào tạo không chính quy, hệ đào tạo từ xa [H10.10.1.4].
Đồng thời, hằng năm Nhà trường tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá nguồn thu
[H10.10.1.6]. Trong 5 năm gần đây, Nhà trường không có vi phạm liên quan đến
việc thu các nguồn tài chính theo kết luận của kiểm toán [H10.10.1.7].
Các nguồn thu hợp pháp được Nhà trường sử dụng, phân bổ hợp lý phục vụ
cho công tác đào tạo, NCKH, thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển Trường
như: các phong trào thi đua, hoạt động đoàn thể, nâng cao thu nhập cho cán bộ, GV
và nhân viên, tăng cường cơ sở vật chất… [H10.10.1.8]. Thông qua ý kiến của cán
bộ, GV tại Hội nghị Công đoàn của Nhà trường hằng năm thể hiện Nhà trường đảm
bảo việc chi tài chính cho hoạt động đào tạo và NCKH [H10.10.1.9].
Trong những năm gần đây chi phí đào tạo chất lượng tăng cao nhưng học phí
hằng năm tăng không quá 10% và do một số ngành đào tạo đặc thù có kết quả
tuyển sinh không được tốt nên ảnh hưởng đến nguồn thu của Nhà trường.
2.

Điểm mạnh:
-

Nhà trường chủ động trong xây dựng kế hoạch và áp dụng các giải pháp tự

chủ về tài chính.
-

Tất cả các nguồn thu của nhà trường đều hợp pháp và tăng dần qua từng

-

Nguồn thu của Nhà trường đáp ứng các hoạt động đào tạo, nghiên cứu

năm.
khoa học và các hoạt động khác của trường đại học.
3.

Tồn tại:
Nguồn thu từ học phí của một số ngành đào tạo đặc thù còn hạn chế.
141

4.

Kế hoạch hành động:
Từ năm học 2017 – 2018, Nhà trường tiến hành rà soát và chấm dứt đào tạo

đối với các ngành đào tạo tuyển sinh kém, đồng thời mở các ngành đào tạo mới phù
hợp với nhu cầu của xã hội và của tỉnh Bình Dương.
5.

Tự đánh giá: Đạt yêu cầu tiêu chí.
Tiêu chí 10.2. Công tác lập kế hoạch tài chính và quản lý tài chính trong

trường đại học được chuẩn hóa, công khai hóa, minh bạch và theo quy định.
1.

Mô tả:
Công tác lập kế hoạch tài chính của Nhà trường được thực hiện theo từng học

kỳ của năm học; căn cứ vào yêu cầu về đào tạo, NCKH, nhu cầu tăng cường cơ sở
vật chất phục vụ giảng dạy và các hoạt động khác của Trường [H10.10.2.1]. Hằng
năm, Nhà trường luôn chú trọng và hoàn thiện việc lập kế hoạch tài chính theo
đúng thời gian, nội dung, biểu mẫu, thể hiện đầy đủ các khoản thu, chi theo hướng
dẫn của Nhà trường [H10.10.2.2]. Bên cạnh đó, kế hoạch tài chính được xây dựng
dựa trên tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động và ước tính chi tiêu của năm trước,
tiến hành đúng theo quy định của Nhà trường, đồng thời dựa trên các kế hoạch thực
hiện nhiệm vụ của các lĩnh vực hoạt động do các đơn vị trực thuộc đề xuất, nhằm
đáp ứng cho hoạt động đào tạo, NCKH, đầu tư trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học
tập và các hoạt động chung của Nhà trường [H10.10.2.3], [H10.10.2.4],
[H10.10.2.5], [H10.10.2.6], [H10.10.2.7]. Các kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng,
chặt chẽ, rõ ràng, chính xác nhiệm vụ chi của học kỳ năm học trong phạm vi dự
toán chi và có điều chỉnh để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh [H10.10.2.3]. Kế
hoạch tài chính hằng năm được Hiệu trưởng Nhà trường phê duyệt và thông báo
đến các đơn vị trực thuộc làm cơ sở để thực hiện [H10.10.2.2].
Công tác quản lý tài chính và giám sát hoạt động tài chính là trách nhiệm
chung của Nhà trường, trong đó Phòng Tài vụ là đơn vị chịu trách nhiệm chính
trong việc thực hiện các chuẩn mực, quy định của pháp luật về tài chính
[H10.10.2.7]. Nguồn tài chính được quản lý tập trung, mọi khoản thu, chi đều được
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thể hiện trong báo cáo tài chính của Trường [H10.10.2.8]. Hằng năm, Nhà trường
đều thực hiện báo cáo công khai tài chính tại Hội nghị Công đoàn [H10.10.2.9].
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, Nhà trường đã sử dụng
phần mềm kế toán Hành chính Sự nghiệp, phần mềm thuế Thu nhập cá nhân và
phần mềm Quản lý học phí [H10.10.2.10]. Nhà trường đã liên kết với ngân hàng để
tự động hóa trong việc thu học phí, chi trả thù lao giảng dạy, các giao dịch dịch vụ
và chuyển khoản các khoản thu nhập cho CB, GV, NV [H10.10.2.11].
Từ năm 2012 đến nay, thông qua các đợt kiểm tra, thẩm tra của các cơ quan
chức năng và kiểm toán đều xác nhận kết quả hoạt động tài chính của Nhà trường
đã thực hiện đúng, đầy đủ, phù hợp với các quy định của Nhà nước và Quy định về
quản lý tài chính của Nhà trường [H10.10.2.7], [H10.10.2.12].
2.

Điểm mạnh:
Công tác lập kế hoạch tài chính và quản lý tài chính của Nhà trường được tuân

thủ đúng theo quy định hiện hành; được công khai, minh bạch; đáp ứng các nhiệm
vụ đào tạo, NCKH và đảm bảo ổn định cuộc sống của CB, GV, NV Nhà trường.
Công tác quản lý tài chính của Nhà trường được áp dụng tin học hóa, góp
phần nâng cao hiệu quả quản lý tài chính.
3.

Tồn tại:
Một số đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch tài chính hằng năm chưa phù hợp

nên ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính của Nhà trường.
4.

Kế hoạch hành động:
Từ năm học 2017 - 2018, Phòng Tài vụ hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị trực

thuộc trong công tác lập kế hoạch tài chính hằng năm; đồng thời Phòng Tài vụ tăng
cường nhắc nhở các đơn vị lập kế hoạch tài chính đúng thời hạn, phù hợp nhằm
đảm bảo thời gian ban hành kế hoạch tài chính hằng năm của Nhà trường.
5.

Tự đánh giá: Đạt yêu cầu tiêu chí.
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Tiêu chí 10.3. Đảm bảo sự phân bổ, sử dụng tài chính hợp lý, minh bạch
và hiệu quả cho các bộ phận và các hoạt động của trường đại học.
1.

Mô tả:
Nguồn tài chính của Trường được phân bổ hợp lý dựa trên các văn bản quy

định của nhà nước và các chế độ định mức chi tiêu của Nhà trường được quy định
rõ ràng trong Quy chế chi tiêu nội bộ [H10.10.3.1], [H10.10.3.2], [H10.10.3.3],
[H10.10.3.4]. Hằng năm, căn cứ tình hình thực tế của Trường như: quy mô đào tạo,
hoạt động NCKH, kế hoạch hoạt động của các đơn vị, kế hoạch tài chính, nguồn tài
chính sẽ được phân bổ phù hợp cho các hoạt động của các đơn vị trong toàn
Trường [H10.10.3.5]. Việc phân bổ và sử dụng tài chính hợp lý, minh bạch, hiệu
quả được thể hiện qua các kế hoạch dự toán kinh phí; được thực hiện một cách dân
chủ, công khai trong báo cáo tài chính hằng năm của Trường [H10.10.3.6].
Trên cơ sở kế hoạch tài chính hằng năm, Nhà trường đã sử dụng tất cả các
nguồn lực tài chính một cách hợp lý, minh bạch và hiệu quả đảm bảo thực hiện tốt
nhiệm vụ, mục tiêu phát triển của Nhà trường [H10.10.3.5]. Việc phân bổ hợp lý đã
góp phần tăng đầu tư CSVC của Nhà trường, phục vụ tốt cho công tác đào tạo,
NCKH, tăng phúc lợi tập thể, tăng thu nhập cho CB, GV, NV [H10.10.3.5],
[H10.10.3.6].
Nguốn chi của Nhà trường cơ bản tập trung cho hoạt động đào tạo và nâng cao
chất lượng đào tạo, trong đó chiếm đến 50% ->55%, cụ thể chủ yếu chi trả các chế
độ cho CB, GV, NV (tiền lương, tiền giảng dạy, tiền quản lý, thu nhập tăng
thêm,...), chi trả học bổng cho SV và các chế độ khác đúng theo quy định của nhà
nước [H10.10.3.5], [H10.10.3.6]. Bên cạnh đó, Nhà trường đã đầu tư mua sắm
trang thiết bị phục vụ hoạt động giảng dạy, xây dựng thêm các phòng học, nhà làm
việc, KTX, nhà xưởng thực hành và các hệ thống sân, đường trong khuôn viên
Trường [H10.10.3.5], [H10.10.3.6]. Ngoài ra, Nhà trường thường xuyên dành kinh
phí cho việc mua sách và nâng cấp phần mềm thư viện, phần mềm giảng dạy, góp
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phần thực hiện nhiệm vụ đào tạo; đồng thời chú trọng tăng kinh phí chi cho NCKH
của GV và SV [H10.10.3.5], [H10.10.3.6].
Để đảm bảo sử dụng tài chính một cách hợp lý và có hiệu quả, Nhà trường đã
thường xuyên xem xét, sửa đổi, điều chỉnh định kỳ Quy chế chi tiêu nội bộ cho phù
hợp với tình hình thực tế hoạt động [H10.10.3.1]. Tại Hội nghị Công đoàn hằng
năm, Nhà trường công khai các nguồn thu chi cho toàn thể CB, NV trong Trường
nhằm minh bạch tài chính, đồng thời lấy ý kiến phản hồi từ các bộ phận trực thuộc
về hoạt động tài chính để điều chỉnh kế hoạch thu chi hợp lý hơn [H10.10.3.7].
Trong công tác quản lý tài chính, Nhà trường luôn thực hiện đúng và đầy đủ theo
quy định của pháp luật và trong 05 năm qua không có vi phạm về sử dụng tài chính
[H10.10.3.8].
2.

Điểm mạnh:
Các quy định về sự phân bổ và sử dụng các nguồn tài chính của Nhà trường

được xây dựng chi tiết, cụ thể, công khai và đúng quy định.
Công tác quản lý tài chính của Nhà trường được thực hiện chặt chẽ, công khai,
minh bạch đúng quy định và được tin học hóa.
3.

Tồn tại:
Do hằng năm có một số hoạt động phát sinh trong thực tiễn nên việc phân bổ

kinh phí còn có những hạng mục chi chưa được thể hiện trong kế hoạch tài chính.
4.

Kế hoạch hành động:
Từ năm 2018, Phòng Tài vụ tăng cường hướng dẫn và kiểm tra kế hoạch tài

chính của từng đơn vị trực thuộc nhằm kiểm soát và giảm đến mức thấp nhất các
hạng mục chi ngoài kế hoạch.
5.

Tự đánh giá: Đạt yêu cầu tiêu chí.
Kết luận tiêu chuẩn 10:
Công tác tài chính và quản lý tài chính có vai trò quan trọng đối với các hoạt

động của Nhà trường, đặc biệt là với mô hình trường ngoài công lập. Trong những
năm qua, Nhà trường đã chủ động áp dụng nhiều biện pháp để tự chủ tài chính,
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trong đó tập trung xây dựng kế hoạch tài chính theo hướng chuẩn hóa, công khai,
minh bạch, đúng quy định; đồng thu tăng nguồn thu hợp pháp cho Nhà trường.
Công tác quản lý tài chính của Nhà trường luôn được thực hiện đúng quy định
của Nhà nước, đồng thời đảm bảo sự phân bổ, sử dụng tài chính hợp lý, minh bạch
và hiệu quả trong triển khai các hoạt động theo đúng kế hoạch, góp phần đáng kể
vào quá trình xây dựng và phát triển của Nhà trường.
Tuy nhiên, nguồn thu từ học phí của một số ngành đào tạo đặc thù và từ hoa ̣t
đô ̣ng NCKH còn hạn chế. Trong thời gian tới, Nhà trường tiến hành rà soát, chấm
dứt đào tạo đối với các ngành đào tạo tuyển sinh kém, đồng thời mở các ngành đào
tạo mới phù hợp với nhu cầu của xã hội và của tỉnh Bình Dương. Bên ca ̣nh đó, tăng
cường liên kế t với các doanh nghiê ̣p nhằ m đẩ y ma ̣nh hoa ̣t đô ̣ng NCKH và chuyể n
giao công nghê ̣, đồ ng thời đô ̣ng viên, khuyế n khích, tăng cường chế đô ̣ khen
thưởng đố i với các nhóm nghiên cứu, GV nhằ m nâng cao số lươ ̣ng đề tài NCKH
các cấ p để từ đó góp phầ n tăng cường nguồ n thu cho Nhà trường từ hoa ̣t đô ̣ng
NCKH.
Số lượng tiêu chí đạt yêu cầu: 3/3
Số lượng tiêu chí không đạt yêu cầu: 0
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