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QUẢNG NGÃI, NĂM 2017



  

Phần I. TỔNG QUAN CHUNG 

VỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

 

1.1. Một số khái niệm 

1.1.1. Chất lượng giáo dục 

Chất lượng giáo dục là sự đáp ứng mục tiêu đề ra của cơ sở giáo dục, đáp ứng các yêu 

cầu của Luật giáo dục, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục và Luật giáo 

dục đại học; phù hợp với nhu cầu sử dụng nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương và cả nước. 

1.1.2. Kiểm định chất lượng giáo dục 

Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) là hoạt động đánh giá và công nhận mức 

độ cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục về mục tiêu, nội dung, chương trình 

giáo dục. 

1.1.3. Tự đánh giá 

Tự đánh giá là quá trình cơ sở giáo dục tự xem xét, nghiên cứu dựa trên các tiêu chuẩn 

đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành để báo cáo về 

tình trạng chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhân lực, cơ sở vật 

chất và các vấn đề liên quan khác để cơ sở giáo dục tiến hành điều chỉnh các nguồn lực và 

quá trình thực hiện nhằm  đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. 

1.1.4. Đánh giá ngoài 

Đánh giá ngoài là quá trình khảo sát, đánh giá của tổ chức kiểm định chất lượng giáo 

dục dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ GD&ĐT ban hành để xác 

định mức độ cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. 

1.2. Mục đích và nguyên tắc kiểm định chất lượng giáo dục 

1.2.1. Mục đích 

KĐCLGD nhằm góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục; xác nhận mức độ 

cơ sở giáo dục đáp ứng mục tiêu đề ra trong từng giai đoạn nhất định; làm căn cứ để cơ sở 

giáo dục đại học giải trình với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và xã hội về 

thực trạng chất lượng giáo dục; làm cơ sở cho người học lựa chọn cơ sở giáo dục và nhà 

tuyển dụng lao động tuyển chọn nhân lực. 

1.2.2. Nguyên tắc 

Việc KĐCLGD phải đảm bảo các nguyên tắc sau: 

- Độc lập, khách quan, đúng pháp luật; 

- Trung thực, công khai, minh bạch; 

- Bình đẳng, bắt buộc, định kỳ. 

1.3. Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục 

1.3.1. Quy trình kiểm định chất lượng giáo dục 

Quy trình kiểm định chất lượng giáo dục gồm các bước: 

- Cơ sở giáo dục tiến hành tự đánh giá. 

- Cơ sở giáo dục đăng ký đánh giá ngoài với một tổ chức kiểm định chất lượng giáo 

dục và đề nghị xem xét công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. 

- Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục tiến hành đánh giá ngoài. 

- Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục thẩm định, công nhận hoặc không công nhận 

cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. 



 

1.3.2. Chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục 

Kiểm định chất lượng giáo dục được thực hiện theo chu kỳ 5 năm/lần. 

1.4. Quyền lợi và trách nhiệm 

1.4.1. Quyền lợi 

- Kết quả công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng được công bố công khai. 

- Kết quả kiểm định chất lượng có giá trị trong 5 năm. 

- Được ưu tiên, duyệt cấp các quỹ khuyến khích nâng cao chất lượng và phê chuẩn 

các chương trình liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước. 

1.4.2. Trách nhiệm 

Có trách nhiệm thường xuyên duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục. Sau 2 năm kể 

từ ngày được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng, trường phải tổ chức tự đánh 

giá giữa kỳ và báo cáo cho Hội đồng kiểm định chất lượng. 

1.5. Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục 

1.5.1. Bộ tiêu chuẩn 

Quá trình TĐG của Trường dựa theo từng tiêu chí của Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất 

lượng  các trường đại học ban hành ngày 23/5/2013 và Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-

BGDĐT ngày 04/3/2014 của Bộ GD&ĐT 

Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học gồm 10 tiêu chuẩn và 61 

tiêu chí cụ thể như sau : 

Tiêu chuẩn Nội dung Số 

tiêu 

chí Tiêu chuẩn 1 Sứ mạng và mục tiêu của trường đại học 

 

2 

Tiêu chuẩn 2 Tổ chức và quản lý 7 

Tiêu chuẩn 3 Chương trình đào tạo 6 

Tiêu chuẩn 4 Hoạt động đào tạo 7 

Tiêu chuẩn 5 Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên 8 

Tiêu chuẩn 6 Người học 9 

Tiêu chuẩn 7 Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ 7 

Tiêu chuẩn 8 Hoạt động hợp tác quốc tế 3 

Tiêu chuẩn 9 Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác 9 

Tiêu chuẩn 10 Tài chính và quản lý tài chính 3 

 Tổng cộng 61 

1.5.2. Mức đánh giá 

Mỗi tiêu chí có 2 mức đánh giá: ĐẠT hoặc CHƯA ĐẠT 

1.5.3. Điều kiện công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng 

Trường đại học được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng khi có ít nhất 80% số tiêu 

chí ĐẠT yêu cầu, trong đó mỗi tiêu chuẩn có ít nhất 01 tiêu chí đạt yêu cầu (theo kết quả 

đánh giá chất lượng giáo dục của Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục). 

1.6. Quá trình triển khai công tác Tự đánh giá 

 - Thành lập Hội đồng Tự đánh giá. 

 - Thành lập Ban thư ký và các nhóm công tác chuyên trách. 

 - Xây dựng kế hoạch Tự đánh giá. 

 - Tập huấn công tác tự đánh giá cho Hội đồng tư đánh giá, Ban Thư ký và các nhóm 

công tác chuyên trách. 

 - Các nhóm công tác chuyên trách tiến hành Tự đánh giá theo các tiêu chuẩn được phân 



 

công 

 - Dự thảo Báo cáo tự đánh giá. 

 - Tổ chức phản biện Báo cáo tự đánh giá. 

 - Nghiệm thu Báo cáo tự đánh giá. 

 - Hoàn chỉnh Báo cáo Tự đánh giá. 



 

Phần II 

TÓM TẮT BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ 

 

1. Tiêu chuẩn 1: Sứ mạng và mục tiêu của trường đại học 

Sứ mạng Trường Đại học Phạm Văn Đồng 

Sứ mạng của Trường ĐHPVĐ được xác định bằng văn bản do Hiệu trưởng phê duyệt tại 

Quyết định số 63/QĐ-ĐHPVĐ ngày 29/01/2010, được công bố công khai trên website trường 

vào ngày 30/01/2010 và các phương tiện thông tin đại chúng khác.   

Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức; 

là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực 

có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và khu vực miền 

Trung - Tây Nguyên” 

1.1. Điểm mạnh 

- Sứ mạng của nhà trường được hình thành từ trí tuệ của tập thể nên có tính đồng thuận 

cao. Nội dung sứ mạng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, nguồn lực, định hướng phát triển 

của nhà trường; phù hợp và gắn kết với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, 

của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và của cả nước. 

- Sứ mạng của trường được phổ biến rộng rãi cho các đối tượng liên quan trong và ngoài 

trường, được toàn thể CBVC nhà trường hiểu rõ và chấp thuận. 

1.2. Tồn tại 

Sứ mạng của nhà trường chưa điều chỉnh, bổ sung. 

1.3. Kế hoạch hành động 

Nhà trường tiếp tục lấy ý kiến đóng góp của các đối tượng liên quan về sứ mạng của nhà 

trường. Trên cơ sở đó nhà trường tiến hành bổ sung, điều chỉnh sứ mạng nhằm làm tăng tính 

phù hợp giữa sứ mạng nhà trường với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu 

vực. Thời gian hoàn thành tháng 12 năm 2020. 

1.4. Tự đánh giá : 2/2 tiêu chí đạt yêu cầu. 
 

2. Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lý 

2.1. Điểm mạnh 

- Cơ cấu tổ chức của Trường được xây dựng theo quy định của Điều lệ trường đại học, 

được cụ thể hóa trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường; Phân chia trách nhiệm, 

quyền hạn giữa các đơn vị trong trường rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi trong quản lý. 

- Hệ thống văn bản của Nhà trường hoàn thiện, đầy đủ các quy chế, quy định, được 

phổ biến cụ thể đến từng cán bộ, viên chức và giúp cho công tác quản lý  đạt hiệu quả. 

- Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên trong 

Trường được quy định rõ ràng bằng hệ thống văn bản (Quy định chức năng, nhiệm vụ các 

phòng/ban/trung tâm trực thuộc, Thông báo phân công trách nhiệm của lãnh đạo trường, Đề 

án vị trí việc làm) và được phổ biến, hướng dẫn cụ thể cho các bộ phận và cán bộ thực hiện 

tốt nhiệm vụ của mình. 

- Tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến 

binh, Hội SV) hoạt động hiệu quả và hàng năm được cấp trên khen thưởng. 

- Trường có bộ phận chuyên trách về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục. Đội ngũ 

bộ phận chuyên trách có 01 thạc sỹ chuyên ngành Đo lường và đánh giá trong giáo dục. 

- Chiến lược và kế hoạch phát triển phù hợp với sứ mạng và định hướng phát triển của 

Nhà trường; 



 

- Nhà trường thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo các hoạt động của nhà trường định 

kỳ và kịp thời báo cáo lên cơ quan quản lý cấp trên khi có yêu cầu. Công tác lưu trữ báo cáo 

của trường được thực hiện đúng các quy định, quy chế rõ ràng, khoa học. 

2.2. Tồn tại 

- Các bộ môn trực thuộc một số khoa chưa được sắp xếp phù hợp, chưa  đảm bảo hoạt 

động đồng bộ. 

- Hệ thống văn bản quản lý của trường, văn bản qui phạm pháp luật của nhà nước, văn 

bản qui chế, qui định của Bộ GD&ĐT chưa được cập nhật kịp thời trên trang thông tin điện 

tử của trường. 

 - Một số khoa trong trường vẫn còn bộ môn ghép. 

- Việc kết nạp Đảng viên trẻ trong CBVC còn chậm so với chỉ tiêu đề ra.  

- Năng lực ngoại ngữ của CBVC thực hiện công tác đảm bảo chất lượng giáo dục chưa 

được đồng đều và còn hạn chế. 

- Các đơn vị trực thuộc của nhà trường chưa chủ động trong việc xây dựng các kế 

hoạch phát triển dài hạn của đơn vị.  

- Nhà trường chưa thực hiện công tác xác định giá trị tài liệu lưu trữ và tiêu hủy tài liệu 

lưu trữ hết thời hạn bảo quản. 

2.3. Kế hoạch hành động 

- Năm 2017, nhà trường điều chỉnh, sắp xếp lại các tổ bộ môn ở một số khoa cho phù 

hợp, đảm bảo hoạt động đồng bộ, liên thông và phát huy hiệu quả hoạt động nhằm đáp ứng 

nhu cầu hội nhập và phát triển.  

 - Bố trí cán bộ chuyên trách đảm nhiệm việc cập nhật kịp thời những thông tin của 

trường, hệ thống thông tin liên quan của các Bộ, ngành lên website của nhà trường. 

- Giai đoạn 2015 - 2020, Phòng Tổ chức Cán bộ tham mưu cho Hiệu trưởng tách các bộ 

môn tại khoa ghép thành các bộ môn độc lập, điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của 

các đơn vị cho phù hợp. 

- Đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng CBVC, nhân viên ưu tú ở các Khoa, Phòng, 

Ban, Trung tâm để kết nạp đảng viên trẻ.  

- Nhà trường cử cán bộ làm công tác đảm bảo chất lượng giáo dục tham dự các khóa 

học tiếng Anh để nâng cao năng lực ngoại ngữ. 

- Năm học 2016 - 2017, nhà trường triển khai xây dựng kế hoạch giám sát và chương 

trình hành động trong từng giai đoạn để thực thi chiến lược phát triển của trường.  

- Năm 2017, Phòng Hành chính - Quản trị tham mưu xác định giá trị tài liệu lưu trữ và 

tiêu hủy tài liệu lưu trữ hết thời hạn bảo quản. 

2.4. Tự đánh giá : 7/7 tiêu chí đạt yêu cầu. 
 

3. Tiêu chuẩn 3: Chương trình đào tạo 

3.1. Điểm mạnh 

- CTĐT của nhà trường được xây dựng theo một qui trình chặt chẽ, có căn cứ khoa học, 

công khai, có sự tham khảo CTĐT của các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước, có sự 

tham gia của cán bộ quản lý, giảng viên, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, nhà tuyển dụng lao 

động, nhà khoa học và người đã tốt nghiệp. 

- Các CTĐT có mục tiêu rõ ràng, cấu trúc hợp lý phù hợp với chuẩn đầu ra của ngành 

đào tạo tương ứng; CTĐT được tích hợp những nội dung theo yêu cầu của những đơn vị sử 

dụng lao động.  

- Các CTĐT chính qui và giáo dục thường xuyên được xây dựng đúng qui trình. Nội 

dung CTĐT đảm bảo tính hệ thống và tính liên thông, có sự cập nhật, điều chỉnh nhằm đảm 



 

bảo chất lượng đào tạo. 

- CTĐT được lấy ý kiến của cán bộ, giảng viên, HSSV tốt nghiệp, các nhà chuyên môn, 

nhà tuyển dụng, các tổ chức giáo dục,… để thường xuyên điều chỉnh, cập nhật bổ sung kiến 

thức đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực đào tạo. 

- CTĐT được thiết kế đảm bảo tính liên thông cao giữa các trình độ đào tạo, các ngành đào 

tạo trong và ngoài trường. 

3.2. Tồn tại 

- Công tác lấy ý kiến phản hồi từ người đã tốt nghiệp khi xây dựng CTĐT chưa thực hiện 

định kỳ và thường xuyên. 

- Số lượng các học phần tự chọn trong một số CTĐT còn ít. 

- Nhà trường chưa triển khai tự đánh giá chất lượng CTĐT. 

- Nhà trường chưa tham khảo nhiều các chương trình tiên tiến quốc tế. Cách thức lấy ý 

kiến phản hồi của nhà tuyển dụng lao động, các tổ chức giáo dục,… chưa hiệu quả, do đó ý 

kiến phản hồi về CTĐT của trường còn ít, mức độ đầu tư ý kiến của các nhà tuyển dụng và 

các tổ chức giáo dục chưa cao. 

- Nhà trường chỉ mới chú trọng đến hình thức liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp lên 

cao đẳng và cao đẳng lên đại học mà chưa quan tâm từ trung cấp nghề lên cao đẳng. 

3.3. Kế hoạch hành động 

- Từ năm học 2016 - 2017 và các năm tiếp theo, nhà trường tổ chức hội thảo lấy ý kiến 

của giảng viên, cán bộ quản lý, các nhà khoa học, đại diện đơn vị sử dụng lao động và người 

đã tốt nghiệp để điều chỉnh, cập nhật CTĐT theo định kỳ. 

- Tiếp tục xây dựng, bổ sung thêm một số học phần tự chọn cho từng ngành đào tạo nhằm 

tạo điều kiện thuận lợi cho người học lựa chọn môn học phù hợp với khả năng của mình. 

- Năm học 2017 - 2018 và những năm tiếp theo, nhà trường chọn một số CTĐT trọng 

điểm để tổ chức tự đánh giá theo các bộ tiêu chuẩn kiểm định, tiến tới đăng ký đánh giá ngoài 

CTĐT.   

- Từ năm học 2016 - 2017 trở đi, nhà trường đổi mới hình thức lấy ý kiến phản hồi từ các 

nhà tuyển dụng, các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận thuộc khu vực miền 

Trung, Tây Nguyên nhằm thu được nhiều ý kiến xác thực về CTĐT, trong đó có cách tiếp xúc 

trực tiếp và dùng bảng hỏi. Đồng thời nhà trường ban hành chính sách khuyến khích cán bộ, 

GV, đặc biệt là GV trẻ tham gia tìm hiểu, nghiên cứu các CTĐT tiên tiến trên thế giới để cập 

nhật, bổ sung, điều chỉnh chương trình cho phù hợp với nhu cầu nhân lực của xã hội.  

- Nhà trường tổ chức thực hiện cập nhật, điều chỉnh, bổ sung CTĐT nhằm tiếp tục tăng 

cường tính liên thông giữa các trình độ đào tạo, ngành đào tạo khác nhau.  

3.4. Tự đánh giá : 5/6 tiêu chí đạt yêu cầu. 

   1/6 tiêu chí chưa đạt yêu cầu. 

 

4. Tiêu chuẩn 4: Hoạt động đào tạo 

4.1. Điểm mạnh 

- Nhà trường có các hình thức đào tạo đa dạng gồm: chính qui, liên thông, vừa làm vừa 

học, bồi dưỡng kiến thức ngắn hạn (bồi dưỡng và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng 

tiếng dân tộc Hre cho CBVC một số huyện miền núi, bồi dưỡng Quản lý giáo dục các trường 

phổ thông, mầm non), tổ chức đào tạo Tiếng Việt cho lưu học sinh Lào. Ngoài ra nhà trường 

còn liên kết với một số trường đại học có uy tín trong nước để đào tạo đại học, sau đại học 

nhằm đáp ứng nhu cầu của người học, cung ứng nguồn nhân lực có chất lượng cao cho tỉnh 

Quảng Ngãi và cả nước. 

- Việc chuyển đổi qui trình đào tạo theo niên chế sang học chế tín chỉ được tổ chức khá 
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sớm (năm 2012), kế hoạch chuyển qui trình đào tạo từ niên chế sang học chế tín chỉ được xây 

dựng hợp lý, phù hợp với xu hướng; quá trình triển khai thực hiện đúng qui trình, có tính linh 

hoạt cao, tạo điều kiện thuận lợi cho người học. 

- Nhà trường đã tổ chức việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của 

giảng viên theo một qui trình chặt chẽ và có hiệu quả. Hoạt động đổi mới phương pháp giảng dạy 

được tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau, mang lại hiệu quả trong việc cải tiến chất lượng dạy 

và học. 

- Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo đúng quy định. 

- Kết quả học tập được quản lý thông qua phần mềm quản lý đào tạo nên việc lưu trữ rất 

đầy đủ, có độ chính xác và an toàn cao, giảm thiểu được tối đa các sai sót do yếu tố chủ quan. 

- Cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo đa dạng về chủng loại, được lưu trữ đầy đủ, chính 

xác, an toàn, dễ truy xuất thông tin để sử dụng trong quá trình đào tạo. 

- Nhà trường đã quan tâm đến việc đánh giá chất lượng đào tạo đối với người học sau khi ra 

trường và chú trọng đến việc xây dựng kế hoạch điều chỉnh hoạt động đào tạo cho phù hợp với 

yêu cầu của xã hội. 

4.2. Tồn tại 

- Nhà trường chưa tổ chức hình thức đào tạo để cấp văn bằng thứ hai và đào tạo từ xa. Hình 

thức đào tạo bồi dưỡng kiến thức để cấp chứng chỉ chưa đa dạng và chưa thu hút được nhiều đối 

tượng khác ngoài trường.  

- Nhà trường vẫn còn đào tạo tín chỉ và niên chế, hệ thống văn bản qui định đào tạo tín chỉ 

chưa hoàn thiện, nên có những khó khăn nhất định trong quá trình tổ chức đào tạo. 

- Việc tổ chức tự học, tự nghiên cứu, làm việc theo nhóm phát huy năng lực tự học của 

người học còn hạn chế. 

- Một số môn học vẫn chỉ tổ chức theo hình thức thi viết, chưa phối hợp với thi khác nên 

chưa thực sự phát huy tính khách quan, chưa đánh giá hết 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. 

- Việc kết nối dữ liệu về kết quả học tập của người học trên phần mềm quản lý đào tạo và 

website của trường còn hạn chế về mặt kỹ thuật, chưa kết nối cập nhập thường xuyên, thời 

gian giữa hai lần cập nhật liên tiếp còn dài. 

- Việc triển khai khảo sát tình hình việc làm và thu nhập của SV sau khi tốt nghiệp thực 

hiện hiệu quả chưa cao, số lượng phiếu phản hồi của SV tốt nghiệp còn ít. 

- Chưa có các khảo sát, điều tra về ý kiến phản hồi của nhà sử dụng lao động về mức độ đáp 

ứng công việc của SV tốt nghiệp.  

4.3. Kế hoạch hành động 

 - Từ năm học 2016 - 2017 trở đi, nhà trường sẽ triển khai kế hoạch tổ chức đào tạo để cấp văn 

bằng thứ hai đối với ngành Ngôn ngữ Anh trình độ đại học, đồng thời tổ chức đào tạo từ xa một 

số ngành đủ điều kiện. Tiến hành khảo sát nhu cầu xã hội, mở rộng hình thức đào tạo cấp chứng 

chỉ ngoại ngữ như chứng chỉ Tiếng Anh theo khung tham chiếu Châu Âu, TOEFL, IELTS,.... 

- Năm học 2016 - 2017, nhà trường tiếp tục ban hành các văn bản hướng dẫn kịp thời để 

xử lý các vướng mắc nẩy sinh trong quá trình chuyển đổi phương thức đào tạo.  

- Năm học 2016 - 2017, nhà trường xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện biện pháp 

tác động trực tiếp đến bộ môn và giảng viên nhằm phát huy tốt hơn nữa tính tích cực, chủ 

động theo hướng phát huy năng lực tự học của người học. 

- Các bộ môn tiếp tục xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm để tăng cường việc tổ chức 

thi theo hướng phối hợp giữa tự luận và trắc nghiệm khách quan trên máy tính đối với các học 

phần có đủ điều kiện. 

- Nhà trường tiếp tục đầu tư nâng cấp phần mềm đào tạo, đảm bảo cập nhật điểm thường 
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xuyên, kịp thời trên website để người học có thể theo dõi kết quả học tập của cá nhân kịp thời. 

- Năm học 2016 - 2017 và những năm tiếp theo, Trung tâm Hỗ trợ SV và Quan hệ doanh 

nghiệp phối hợp với các Khoa, các đơn vị trong trường tích cực thu thập tình hình việc làm 

của SV để có thông tin đầy đủ, chính xác về việc làm của SV tốt nghiệp. 

- Năm học 2016 - 2017, nhà trường thực hiện lấy ý kiến khảo sát về mức độ đáp ứng công 

việc của SV tốt nghiệp tại các cơ quan, đơn vị có tuyển dụng SV tốt nghiệp của trường trên địa 

bàn tỉnh và một số tỉnh giáp ranh với tỉnh Quảng Ngãi.  

 

4.4. Tự đánh giá : 5/7 tiêu chí đạt yêu cầu. 

   2/7 tiêu chí chưa đạt yêu cầu. 

 

5. Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên 

5.1. Điểm mạnh 

- Quy trình tuyển dụng, bồi dưỡng và bổ nhiệm của nhà trường được thực hiện theo tiêu 

chuẩn rõ ràng, công khai minh bạch đến các đơn vị trong trường và công bố công khai trên 

website của trường.  

- Nhà trường đã xây dựng qui chế dân chủ trong trường học và thực hiện tốt qui chế này 

trong những năm qua; các hoạt động của trường đều được công khai và có sự tham gia đóng 

góp ý kiến xây dựng của CBVC nhà trường. Thực hiện lịch tiếp CBVC và HSSV hàng tháng 

đều đặn, có hiệu quả. Những vướng mắc và kiến nghị của CBVC và HSSV đã được lãnh đạo 

trường và các đơn vị liên quan tiếp thu và kịp thời giải quyết. 

- Nhà trường đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBVC hàng năm; đã có những cơ 

chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ cán bộ quản lý và giảng viên tham gia các hoạt động 

chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao trình độ. 

- Đội ngũ quản lý có phẩm chất đạo đức tốt, thể hiện tốt năng lực quản lý chuyên môn, 

nghiệp vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

- Đội ngũ giảng viên cơ hữu của trường đảm bảo về số lượng và chất lượng, có cơ cấu hợp 

lý về độ tuổi để thực hiện tốt việc giảng dạy các ngành đào tạo của nhà trường. Các khoa của 

nhà trường đã linh hoạt, tự chủ trong công tác xây dựng đội ngũ. 

- Nhà trường đã phân công giảng dạy cho đội ngũ giảng viên phù hợp với trình độ và 

chuyên ngành đào tạo.  

- Đội ngũ giảng viên của nhà trường có sự cân đối giữa các độ tuổi và thâm niên công tác, 

đảm bảo tính kế thừa trong công tác tổ chức cán bộ. Nhà trường có chính sách khuyến khích 

để phát triển đội ngũ giảng viên. 

- Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên trẻ, năng động đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ mục tiêu 

đào tạo; đảm bảo về số lượng và được đào tạo đúng chuyên môn, nghiệp vụ. 

5.2. Tồn tại 

 - Nhà trường chưa có kế hoạch tuyển dụng nhân sự trung và dài hạn. 

- Công tác tuyên truyền về dân chủ cơ sở chưa thường xuyên và một số CBVC còn ít quan 

tâm đến các hoạt động của nhà trường, nhận thức chưa đầy đủ về quyền dân chủ, còn nặng 

tâm lý ngại đấu tranh, góp ý. 

- Nhà trường đã xây dựng một số cơ chế chính sách hỗ trợ riêng nhưng vẫn chưa tương 

xứng với tình hình thực tế, số lượng giảng viên có trình độ tiến sĩ và CBVC đi tham gia học 

tập, nghiên cứu ở nước ngoài còn ít.  

- Một số cán bộ quản lý trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm trong quản lý.  

- Số lượng giảng viên có trình độ tiến sĩ còn ít, do chính sách hỗ trợ làm nghiên cứu sinh 
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của tỉnh và trình độ ngoại ngữ để đi làm nghiên cứu sinh của một số cán bộ giảng viên còn hạn 

chế. 

- Giảng viên có kinh nghiệm nhưng tuổi cao khó tiếp thu công nghệ hiện đại phục vụ 

giảng dạy và tâm lý ngại học tập nâng cao trình độ. 

- Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên của trường tham gia các lớp tập huấn chuyên môn 

nghiệp vụ đã có nhưng chưa thường xuyên. 

5.3. Kế hoạch hành động 

 - Năm 2016, nhà trường xây dựng kế hoạch phát triển nhân sự phù hợp với chiến lược phát 

triển của trường. 

- Năm 2016 và những năm tiếp, các đơn vị trực thuộc trường chủ động trong công tác 

tuyên truyền về qui chế dân chủ trong trường học; thực hiện tốt các qui định về phòng chống 

tham nhũng, tăng cường công khai, minh bạch mọi hoạt động của nhà trường.  

- Năm học 2016 - 2017, nhà trường kiện toàn các qui chế, qui định nhằm nâng cao cơ chế 

khuyến khích cho CBVC tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ trong nguồn kinh phí tự chủ của nhà trường. 

- Tiếp tục cử đội ngũ cán bộ trẻ tham gia các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý và chia sẻ kinh 

nghiệm quản lý.  

- Năm 2017 và những năm tiếp theo, nhà trường tăng cường kinh phí bồi dưỡng năng lực 

tiếng Anh cho giảng viên trong độ tuổi làm nghiên cứu sinh và đề nghị UBND tỉnh tiếp tục 

điều chỉnh, bổ sung chính sách khuyến khích cán bộ giảng viên đi học sau đại học, nhất là đối 

với cán bộ giảng viên làm nghiên cứu sinh, đảm bảo tài chính để họ an tâm học tập, nghiên 

cứu.  

- Năm học 2016 - 2017, Nhà trường xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng về phát triển đội 

ngũ CBGV trẻ có trình độ chuyên môn cao cho các khoa và tổ chức các buổi trao đổi kinh 

nghiệm giảng dạy giữa giảng viên có kinh nghiệm và giảng viên trẻ.  

- Hàng năm, nhà trường xây dựng kế hoạch phối hợp với các sở ngành trong tỉnh (như Sở 

Thông tin Truyền thông, Sở Nội vụ,….) mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn 

nghiệp vụ dành riêng cho đội ngũ kỹ thuật viên và nhân viên. 

5.4. Tự đánh giá : 8/8 tiêu chí đạt yêu cầu.  
 

6. Tiêu chuẩn 6: Người học 

6.1. Điểm mạnh 

- Các thông tin liên quan đến CTĐT, kiểm tra đánh giá và các qui định trong qui chế đào 

tạo của Bộ GD&ĐT được hướng dẫn đầy đủ cho người học, bằng nhiều hình thức khác nhau. 

Người học được kiến nghị trực tiếp những vướng mắc trong quá trình học tập, rèn luyện đến 

Ban Giám hiệu, trưởng các khoa, phòng, ban, trung tâm và nhận được sự giải đáp, tư vấn một 

cách kịp thời, phù hợp và thỏa đáng.  

- Nhà trường đã thực hiện tốt công tác phổ biến chủ trương, chính sách và đảm bảo việc 

giải quyết đúng và đầy đủ chế độ chính sách cho người học. Xây dựng quỹ học bổng khuyến 

học để khuyến khích, động viên những HSSV có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. 

Nhà trường chủ động bố trí kinh phí để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT cho 

HSSV. Thực hiện tốt việc khám sức khỏe đầu khóa và việc huy động người học tham gia bảo 

hiểm y tế.  

- Nhà trường đã triển khai đầy đủ chương trình giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối 

sống cho người học thông qua chương trình “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” đầu khóa học, 

năm học và các hoạt động phong trào khác. Việc đánh giá kết quả rèn luyện của SV đúng qui 

chế. SV hiểu rõ đối với người học ngoài nhiệm vụ học tập còn có nhiệm vụ tu dưỡng, rèn 
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luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, nhân cách. Đa số HSSV chấp hành đúng đường lối, chính 

sách, Nghị quyết của Đảng, chủ trương, pháp luật nhà nước, Qui chế HSSV. 

- Đảng ủy, Ban Giám hiệu luôn quan tâm và chỉ đạo thường xuyên công tác giáo dục tư 

tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho người học; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Đoàn Thanh 

niên và Hội SV tham gia tốt các hoạt động. Đoàn Thanh niên và Hội SV đã phát huy được vai 

trò nòng cốt trong công tác, tạo môi trường rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống 

tích cực và lành mạnh cho người học.  

- Hoạt động hỗ trợ người học được chú trọng đầu tư, người học được miễn phí hoàn toàn 

khi sử dụng trang thiết bị, cơ sở vật chất và dịch vụ của nhà trường trong các hoạt động học 

tập và sinh hoạt. Nhà trường thường xuyên tổ chức tiếp xúc, đối thoại với người học nhằm 

lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của SV, từ đó có sự điều chỉnh phù hợp, kịp thời, 

giúp SV có thêm những thuận lợi cơ bản trong học tập, sinh hoạt.  

- Tổ chức được nhiều hoạt động, chuyển tải nhiều thông tin đến người học để người học 

nhận thức, hiểu biết toàn diện đường lối chủ trương chính sách của đảng; pháp luật nhà nước; 

thực hiện rèn luyện đạo đức, tư cách; ý thức công dân, trách nhiệm xã hội. 

- Nhà trường đã thiết lập được quan hệ với một số doanh nghiệp, trường học để hỗ trợ đào 

tạo, tham quan, thực tập, tiếp nhận làm việc; đã thành lập Trung tâm Hỗ trợ SV và Quan hệ 

doanh nghiệp. Nhà trường đã tổ chức cho SV tham gia các hoạt động ngoại khóa, nghiệp vụ, 

thực tập, thực tế giúp người học củng cố kiến thức, nâng cao khả năng thực hành và tự tin 

trong công việc, đáp ứng được yêu cầu công việc theo ngành nghề được đào tạo. 

- Việc tổ chức khảo sát tình hình việc làm của SV tốt nghiệp được tiến hành có kế hoạch, 

hệ thống, khoa học và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị chức năng trong nhà trường; có 

sự đầu tư kinh phí để thực hiện công việc này. 

- Nhà trường đã sớm ban hành các qui định lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan đến 

công tác đào tạo; xây dựng các văn bản qui định việc tổ chức lấy ý kiến cụ thể, khoa học, rõ 

ràng; tổ chức, chỉ đạo cho người học tham gia đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên 

khi kết thúc môn học; tham gia đánh giá chất lượng đào tạo của trường trước khi tốt nghiệp 

đảm bảo đúng qui trình, chặt chẽ, nghiêm túc. Kết quả đánh giá được sử dụng là căn cứ để cải 

tiến chất lượng đào tạo của nhà trường. 

6.2. Tồn tại 

- Một số giáo viên chủ nhiệm chưa được tập huấn về công tác cố vấn học tập.  

- Những hoạt động ngoại khóa, văn hóa, thể thao với qui mô lớn cho đa số HSSV của 

trường tham gia là không thể thực hiện được do điều kiện về cơ sở vật chất. 

- Một bộ phận nhỏ trong SV thiếu ý thức tham gia hoạt động rèn luyện, chưa có ý thức tu 

dưỡng đạo đức, trau dồi phẩm chất, chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống. 

- Một số hoạt động của Đoàn, Hội còn mang tính dàn trải; tính năng động, sáng tạo và đa 

dạng chưa cao, lĩnh vực bồi dưỡng kỹ năng mềm còn hạn chế.  

- Việc tìm kiếm các nguồn học bổng tài trợ chưa đủ lớn để có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu 

cho các đối tượng người học.  

- Một số SV chưa thực sự chấp hành kỉ luật nhà trường, ít tham gia rèn luyện phẩm chất 

chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm trong học tập, sinh hoạt chưa cao. 

- Nhà trường chưa tổ chức lấy ý kiến phản hồi của nhà tuyển dụng về kiến thức, kỹ năng, 

thái độ của SV tốt nghiệp.  

- Chưa tổ chức các cuộc gặp gỡ giữa nhà trường với cựu SV và SV năm cuối khóa để tọa 

đàm về các kỹ năng tìm việc làm, tự tạo việc làm và giữ liên lạc với trường và với các cựu SV 

để có sự hỗ trợ lẫn nhau. 

- Việc đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên chỉ tiến hành bằng hình thức phát 
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phiếu trực tiếp, chưa kết hợp lấy ý kiến trực tuyến; Chưa tổ chức cho SV đánh giá tất cả các 

giảng viên giảng dạy. 

6.3. Kế hoạch hành động 

- Năm học 2016 - 2017 và các năm học tiếp theo, nhà trường tổ chức tập huấn kỹ năng cố 

vấn học tập cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm - cố vấn học tập. 

- Giai đoạn 2016 - 2021, nhà trường tiến hành nâng cấp, mở rộng khu dành cho các hoạt 

động thể thao, giải trí của trường đáp ứng nhu cầu cho HSSV; triển khai dự án xây dựng khu 

sinh hoạt văn hóa, thể thao cho HSSV tại cơ sở mới của trường. 

- Nhà trường tăng cường năng lực và đa dạng hóa các hoạt động giáo dục chính trị, tư 

tưởng, giáo dục đạo đức và lối sống để thu hút tất cả SV được tham gia. 

- Từ năm học 2016 - 2017, nhà trường cần tổ chức các hình thức sinh hoạt, hoạt động đa 

dạng, tạo điều kiện cho tất cả người học được tham gia các hoạt động đoàn thể; có giải pháp 

giúp cho HSSV các lớp tại cơ sở tự giác tham gia các hoạt động giáo dục, hoạt động phong 

trào. 

- Năm học 2016 - 2017, Trung tâm Hỗ trợ SV và Quan hệ doanh nghiệp tiếp tục mở rộng 

và xây dựng các mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong tìm kiếm 

thêm nhiều nguồn tài trợ, học bổng giúp đỡ SV cũng như phối hợp, hỗ trợ trong đào tạo, thực 

tập, thực tế nghề nghiệp và tạo việc làm cho SV sau tốt nghiệp. 

- Từ năm học 2016 - 2017, Đoàn Thanh niên, Hội SV và các phòng ban chức năng phối 

hợp xây dựng nhiều phong trào hoạt động có tính hấp dẫn để thu hút người học tham gia, tạo 

môi trường sư phạm lành mạnh, qua đó lồng ghép, chuyển tải nội dung giáo dục đạo đức, lối 

sống; giáo dục chính trị tư tưởng đến người học. 

- Năm học 2017 - 2018, Phòng CTHSSV phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ SV và Quan 

hệ doanh nghiệp, Phòng KT-ĐBCLGD xây dựng kế hoạch và triển khai lấy ý kiến phản hồi 

của nhà tuyển dụng về kiến thức, kỹ năng, thái độ của SV tốt nghiệp. 

 Năm học 2016 - 2017, Trung tâm Hỗ trợ SV và Quan hệ doanh nghiệp tích cực xây 

dựng và triển khai các hoạt động tìm kiếm, giới thiệu việc làm cho SV tốt nghiệp.  

- Năm học 2016 - 2017, Phòng CTHSSV phối hợp với Ban liên lạc Cựu HSSV để tổ chức 

gặp mặt cựu SV và SV năm cuối nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tìm việc làm của SV. 

Trung tâm Hỗ trợ SV và Quan hệ doanh nghiệp phối hợp với Phòng CTHSSV, Phòng KT-

ĐBCLGD, các Khoa xây dựng các biện pháp nâng cao hiệu quả hơn nữa trong việc thu thập 

thông tin về tình hình việc làm của SV tốt nghiệp. 

- Năm học 2016 - 2017, nhà trường triển khai lấy ý kiến phản hồi bằng hình thức khảo sát 

trực tuyến cho tất cả giảng viên. 

6.4. Tự đánh giá : 8/9 tiêu chí đạt yêu cầu. 

              1/9 tiêu chí chưa đạt yêu cầu. 

 

7. Tiêu chuẩn 7: Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ 

7.1. Điểm mạnh 

- Hoạt động khoa học và công nghệ luôn được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đề 

ra, phù hợp với sứ mạng và chiến lược phát triển của nhà trường. CBVC và SV tham gia tích 

cực vào hoạt động nghiên cứu khoa học và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp 

phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.  

 

- Số lượng các đề tài được triển khai thực hiện và nghiệm thu đúng kế hoạch là khá cao. 

Nhà trường đã ban hành các văn bản qui định chế tài đối với các đề tài không hoàn thành đúng 

thời hạn.  
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- Nhà trường đã có qui định cụ thể về quyền lợi đối với giảng viên có công bố kết quả 

nghiên cứu, công trình khoa học trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ, tạp chí chuyên ngành 

trong nước và quốc tế; hầu hết nội dung các bài báo phù hợp với định hướng nghiên cứu và 

phát triển của trường. 

- Đề tài NCKH, sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp kỹ thuật công nghệ, giải pháp kinh tế 

của trường đã có những đóng góp nhất định cho việc nghiên cứu lý thuyết, áp dụng hiệu quả 

cho đổi mới phương pháp dạy học và được ứng dụng vào thực tế để giải quyết các vấn đề phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

- Trường ĐHPVĐ đã xây dựng được văn bản qui định nhằm quản lý và sử dụng các khoản 

kinh phí từ ngân sách của nhà nước và các nguồn thu từ các hoạt động khoa học công nghệ, 

chuyển giao công nghệ và dịch vụ khoa học công nghệ cho nhà trường. 

- Hoạt động NCKH và phát triển công nghệ đa dạng dưới nhiều hình thức như: đề tài, các 

buổi thuyết trình, hội thảo khoa học..., luôn bám sát các lĩnh vực, chuyên ngành đào tạo tại 

trường không chỉ được giảng viên quan tâm mà còn thu hút đông đảo SV tham gia. Các đề tài 

thuộc lĩnh vực xã hội, tự nhiên, giáo dục, công nghệ và kỹ thuật có giá trị ứng dụng đã giải 

quyết các vấn đề về đào tạo của trường. 

- Nhà trường đã ban hành các văn bản qui định về tiêu chuẩn năng lực, đạo đức trong hoạt 

động khoa học công nghệ và quyền sở hữu trí tuệ; qui định về định mức giờ chuẩn NCKH đối 

với giảng viên. Căn cứ theo các qui định, nhà trường đã áp dụng, quán triệt, triển khai thực 

hiện đồng bộ đến các đơn vị trực thuộc trong mỗi đợt tổng kết hoạt động khoa học và Công 

nghệ Trường theo định kỳ 5 năm. Nhà trường chưa có trường hợp nào vi phạm các tiêu chuẩn 

đạo đức về NCKH hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

7.2. Tồn tại 

- Chưa tổ chức được các hội thảo có quy mô lớn ở cấp quốc gia hoặc khu vực vì lý do kinh 

phí dành cho hoạt động khoa học và công nghệ còn hạn chế. 

- Có 02 đề tài nghiệm thu không đúng kế hoạch vì lý do chủ trì đề tài chưa có đầy đủ thiết 

bị, vật tư, hóa chất để hoàn thành việc nghiên cứu đúng tiến độ. 

- Tỷ lệ bài báo được đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ so với số lượng đề tài đã 

được nghiệm thu là còn thấp. 

- Chưa có các đề tài theo đơn đặt hàng từ phía doanh nghiệp hoặc các đối tác bên ngoài 

trường.  

- Nguồn thu từ hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ còn hạn chế, chưa cân xứng so 

với kinh phí của nhà trường dành cho hoạt động này. 

- Việc liên kết về NCKH của nhà trường với các cơ sở ngoài trường trong một số lĩnh vực 

vẫn còn hạn chế do chưa có nhiều đề tài phù hợp; cũng như các kết quả nghiên cứu chưa tạo 

được sự chú ý và nâng cao uy tín về nghiên cứu ứng dụng, học thuật cho trường. 

- Hằng năm, chưa có tổng kết, đánh giá việc thực hiện các qui định về năng lực, đạo đức 

trong các hoạt động khoa học và công nghệ, đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ trong đội ngũ cán 

bộ, giảng viên ở các cấp trong trường. 

7.3. Kế hoạch hành động 

- Tháng 10/2017, nhà trường tổ chức Hội thảo quốc gia "Phát triển trường đại học địa 

phương theo định hướng ứng dụng"    

Năm 2018, Phòng QLKH&HTQT tham mưu bổ sung quy định về định mức giờ chuẩn 

NCKH đối với giảng viên nhằm phát triển mạnh hơn nữa hoạt động KH&CN.  

- Từ  năm 2018 trở đi, Phòng QLKH&HTQT phối hợp với các đơn vị trực thuộc tham mưu 

cho nhà trường xử lý nghiêm túc các trường hợp có đề tài chậm tiến độ, dừng thực hiện hoặc 

đánh giá nghiệm thu không đạt theo đúng quy định hiện hành.   
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 - Từ năm 2018, Phòng QLKH&HTQT tiếp tục tham mưu cho nhà trường quy định bắt 

buộc đề tài NCKH trước khi nghiệm thu phải có ít một bài báo công bố kết quả trên tạp chí 

khoa học trong nước hoặc quốc tế. 

- Từ năm 2017 trở đi, tăng số lượng và chất lượng đề tài NCKH cấp trường; liên kết với 

các doanh nghiệp, đơn vị ngoài trường trong NCKH; đăng ký thực hiện các đề tài NCKH ở 

các cấp quản lý cao hơn; khuyến khích, đầu tư, tạo điều kiện cho các giảng viên trẻ, có năng 

lực tham gia thực hiện hoặc liên kết, hợp tác thực hiện các đề tài NCKH có qui mô lớn.  

- Bắt đầu từ năm 2017, nhà trường hoàn thiện các văn bản pháp qui nhằm yêu cầu, khuyến 

khích các đơn vị, cá nhân tích cực tìm kiếm đối tác thực hiện các hợp đồng liên kết hoặc 

chuyển giao công nghệ từ NCKH theo kế hoạch hằng năm; xây dựng chế tài về việc sử dụng 

kinh phí và các nguồn thu từ đề tài, dự án khoa học công nghệ, các hợp đồng chuyển giao 

công nghệ, các dịch vụ chuyển giao công nghệ; giao Phòng QLKH & HTQT làm đầu mối 

triển khai, giám sát việc thực hiện đề tài, dự án khoa học công nghệ của các đơn vị.  

- Từ năm học 2016 - 2017 trở đi, nhà trường khuyến khích, đầu tư, tạo điều kiện cho một 

số giảng viên có khả năng nghiên cứu tốt và cùng với họ đặt vấn đề liên kết NCKH trong một 

số lĩnh vực phù hợp với một số viện, trung tâm nghiên cứu, một số trường đại học và tổ chức 

trong và ngoài nước.   

- Năm 2018, Phòng QLKH&HTQT là đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức tổng 

kết, đánh giá việc thực hiện các qui định về tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt 

động khoa học và công nghệ ở các khoa, phòng, ban, trung tâm và nhà trường. 

7.4. Tự đánh giá : 6/7 tiêu chí đạt yêu cầu. 

    1/7 tiêu chí chưa đạt yêu cầu. 

 

8. Tiêu chuẩn 8: Hoạt động hợp tác quốc tế 

8.1. Điểm mạnh 

- Nhà trường tuân thủ đúng các qui định của nhà nước về công tác HTQT; đã xây dựng qui 

trình HTQT của đơn vị nhằm triển khai các hoạt động HTQT đúng qui định và đạt hiệu quả 

cao; luôn phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các cơ quan chức năng liên quan trong việc quản lý hoạt 

động HTQT tại trường.  

- Nhà trường đã chủ động xây dựng các mối quan hệ HTQT với các trường đại học, các tổ 

chức quốc tế và các công ty nước ngoài; đã thúc đẩy một số hoạt động hợp tác đào tạo, tham quan 

khảo sát ở nước ngoài cho cán bộ, giảng viên và hỗ trợ, nâng cấp trang thiết bị của nhà trường. 

- Nhà trường đã tận dụng và khai thác các mối quan hệ HTQT đã có, xây dựng các mối quan 

hệ với một số đối tác mới nhằm đẩy mạnh năng lực NCKH của đội ngũ cán bộ giảng dạy, đồng 

thời tiếp thu những tiến bộ khoa học và công nghệ mới của nước ngoài góp phần nâng cao khả 

năng NCKH của giảng viên cũng như góp phần nâng cao vị thế của trường đối với đối tác nước 

ngoài, giúp tăng thêm khả năng liên kết quốc tế trong NCKH, bảo vệ chủ quyền biển đảo của 

Việt Nam thông qua việc phối hợp tổ chức các hội thảo quốc tế liên quan. 

8.2. Tồn tại 

- Việc phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn các văn bản về công tác HTQT của nhà trường 

đến từng đơn vị, cá nhân còn hạn chế; chưa có những đánh giá cụ thể và điều chỉnh kịp thời 

những vấn đề còn hạn chế trong hoạt động HTQT của trường cho phù hợp với tình hình phát 

triển mới. 

- Những ký kết ghi nhớ về HTQT của nhà trường với một số cơ sở đào tạo nước ngoài chưa 

được triển khai; chưa thực sự trở thành những chương trình hợp tác quốc tế về đào tạo có hiệu 

quả. 

- Hoạt động hợp tác quốc tế về NCKH vẫn chưa đem lại nguồn thu từ các công trình 
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nghiên cứu; chưa nhiều giảng viên được tham gia các công trình nghiên cứu liên kết với đối 

tác nước ngoài; uy tín của nhà trường chưa tăng cao tại các công bố quốc tế trên các tạp chí 

thuộc danh mục SCI, SCIE, … Cán bộ giảng viên của trường, nhất là các giảng viên được 

đào tạo ở nước ngoài, chưa phát huy hết tiềm năng nghiên cứu, cũng như chưa phát huy 

đúng mức khả năng kết nối với các tổ chức quốc tế để đăng ký, phát triển các đề tài, dự án, 

công bố công trình chung,...  

8.3. Kế hoạch hành động 

- Từ năm 2017 và những năm tiếp theo, Phòng QLKH&HTQT tham mưu điều chỉnh và 

xây dựng hệ thống các văn bản, qui trình HTQT phù hợp với tình hình phát triển mới; xây 

dựng kế hoạch phổ biến, tuyên truyền rộng rãi các văn bản HTQT đến toàn thể cán bộ, giảng 

viên và HSSV. 

- Năm 2017, nhà trường hoàn thiện các qui định nhằm động viên, khuyến khích các tập 

thể, cá nhân tham gia phát triển các chương trình liên kết đào tạo và trao đổi học thuật với các 

đối tác nước ngoài; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nội dung của văn bản ghi nhớ với 

các cơ sở đào tạo nước ngoài; khuyến khích CBVC đang học tập ở nước ngoài tìm kiếm, xây 

dựng các quan hệ hợp tác về đào tạo, trao đổi học thuật với các đối tác; giao Phòng 

QLKH&HTQT làm đầu mối triển khai, giám sát và đánh giá các hoạt động trên theo từng năm 

học. 

- Giai đoạn 2017 - 2020, nhà trường xây dựng kế hoạch, qui định nhằm khuyến khích các 

liên kết quốc tế trong lĩnh vực NCKH, có các chính sách tăng cường vai trò cầu nối của các giảng 

viên với các tổ chức quốc tế trong các hoạt động hợp tác NCKH và chuyển giao công nghệ. Hằng 

năm, điều chỉnh Qui chế chi tiêu nội bộ theo hướng nâng cao mức hỗ trợ về khen thưởng, kinh 

phí, tính giờ nghiên cứu khoa học cho các công bố quốc tế có uy tín. 

Giai đoạn này, các nhóm nghiên cứu Robot và tự động hóa (R&A_PDU) và Hóa – Sinh – 

Môi trường (CBE_PDU) có ít nhất một đề tài, dự án hoặc công bố khoa học có hợp tác nghiên 

cứu với nước ngoài.  

8.4. Tự đánh giá :3/3 tiêu chí đạt yêu cầu. 

 

9. Tiêu chuẩn 9: Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác 

9.1. Điểm mạnh 

- Thư viện đảm bảo số lượng tài liệu tham khảo, sách giáo khoa, giáo trình; có phần mềm 

quản lý thư viện. Ngoài việc khai thác tài liệu trên mạng, bạn đọc còn có thể sử dụng thư viện 

số, thư viện pháp luật. Hàng năm, TTTT Tư liệu tiến hành khảo sát thu thập ý kiến đóng góp 

của bạn đọc để nâng cao chất lượng phục vụ. 

- Nhà trường có đủ số phòng học, giảng đường, phòng thực hành, thí nghiệm để phục vụ 

cho việc dạy - học và NCKH; đáp ứng yêu cầu của từng ngành đào tạo. 

- Nhà trường đã đầu tư trang thiết bị dạy học hiện đại hỗ trợ tích cực cho hoạt động đào 

tạo, NCKH.  

- Số lượng máy tính và hệ thống thư điện tử của trường đủ để hỗ trợ hiệu quả các hoạt 

động dạy và học, NCKH và quản lý. Ngoài ra trường có thêm bộ phận chuyên trách hỗ trợ và 

hướng dẫn sử dụng các thiết bị tin học thuộc phòng Hành chính - Quản trị đảm bảo việc bảo 

quản sử dụng và bảo trì tốt hơn. 

- Diện tích lớp học, phòng ở ký túc xá đúng tiêu chuẩn qui định; có đủ phòng học, giảng 

đường cho việc dạy và học của nhà trường; trang thiết bị phục vụ cho hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể dục thể thao được đảm bảo tốt; ký túc xá đáp ứng cho tất cả người học có nhu cầu ở 

nội trú. 

- Nhà trường đáp ứng đủ phòng làm việc cho các cán bộ, giảng viên và nhân viên cơ hữu. 
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Diện tích và trang thiết bị phòng làm việc đảm bảo theo qui định của nhà nước. Nhà trường đã 

ban hành qui định cho các bộ phận chức năng quản lý, sử dụng trang thiết bị, phát huy hiệu 

quả cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động đào tạo. 

- Trường có đủ diện tích đất sử dụng theo qui định, đảm bảo cho hoạt động đào tạo của 

trường. Việc qui hoạch đất đai hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn thiết kế trường đại học. 

- Nhà trường đã có qui hoạch tổng thể về sử dụng và phát triển cơ sở vật chất của trường 

và đã được UBND tỉnh phê duyệt. Nhà trường đã có qui hoạch chi tiết 1/500, định hướng lâu 

dài cho hoạt động đầu tư cơ sở vật chất của nhà trường. 

- Công tác bảo vệ an ninh, trật tự trong nhà trường những năm qua được đảm bảo . Nhà 

trường có ký kết giao ước và thường xuyên phối hợp chặt chẽ với công an, chính quyền địa 

phương trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự. 

9.2. Tồn tại 

- Thư viện chưa thực hiện liên kết quốc tế để khai thác các tài liệu điện tử của các thư viện 

là đối tác nước ngoài. Phần mềm quản lý thư viện Ilib 3.6 chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của 

TTTT Tư liệu. 

- Nhà trường chưa đánh giá về nhu cầu sử dụng phòng học, giảng đường, phòng thí 

nghiệm, thực hành, sân bãi TDTT của các khoa, trung tâm trong trường. 

- Nhà trường vẫn còn một số trang thiết bị thực hành đã cũ chưa được thay thế. 

- Một số phòng học chưa có máy chiếu lắp cố định phục vụ dạy học. 

- Nhà trường chưa lấy ý kiến đánh giá của CBVC về nhu cầu và điều kiện của các phòng 

làm việc trong trường. 

- Nhà trường chưa có qui định và chưa đầu tư trang thiết bị phòng sinh hoạt chuyên môn.  

- Dự án đầu tư và xây dựng trường chậm tiến độ thực hiện, nguyên nhân do công tác bồi 

thường và giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc.  

- Lực lượng bảo vệ của trường chưa được tham dự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 

thường xuyên. 

9.3. Kế hoạch hành động 

- Năm 2017, TTTT Tư liệu tiến hành việc nâng cấp phần mềm quản lý thư viện. Giai đoạn 

2017 - 2020, TTTT Tư liệu tham mưu với nhà trường xây dựng kế hoạch liên kết quốc tế để 

khai thác các tài liệu điện tử của các thư viện là đối tác nước ngoài. 

- Năm 2017, Phòng Hành chính - Quản trị triển khai khảo sát cán bộ giảng viên và người 

học về mức độ đáp ứng số lượng, nhu cầu và hiệu quả sử dụng phòng học, giảng đường, 

phòng thí nghiệm, thực hành, sân bãi TDTT cho các hoạt động đào tạo và NCKH. 

- Phòng Hành chính - Quản trị tiếp tục tham mưu cho nhà trường mua sắm bổ sung trang 

thiết bị hiện đại để đáp ứng tốt hơn yêu cầu hoạt động đào tạo và NCKH. 

- Năm 2017, nhà trường tiến hành mua sắm bổ sung máy chiếu để đảm bảo dạy học.  

- Năm 2017, Phòng Hành chính - Quản trị triển khai kế hoạch lấy ý kiến của CBVC về nhu 

cầu, điều kiện của các phòng làm việc và có kế hoạch đầu tư trang thiết bị phòng sinh hoạt 

chuyên môn các khoa. 

- Năm học 2016 - 2017, nhà trường phối hợp với các ban, ngành chức năng của thành phố 

Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện việc bồi thường và giải phóng mặt bằng đối với diện tích còn bị 

vướng mắc; tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 của dự án Đầu tư xây dựng Trường ĐHPVĐ và đến 

năm 2020 hoàn thành toàn bộ dự án để đưa vào khai thác sử dụng.  

- Năm học 2016 - 2017, nhà trường phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi xây dựng 

và triển khai kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ. 

9.4. Tự đánh giá : 9/9 tiêu chí đạt yêu cầu. 



17  

 

10. Tiêu chuẩn 10: Tài chính và quản lý tài chính 

10.1. Điểm mạnh 

- Có kế hoạch chủ động đảm bảo phần tự chủ tài chính; có giải pháp để tăng nguồn thu, 

bằng cách mở rộng, đa dạng và tăng qui mô đào tạo, bồi dưỡng các loại hình đào tạo. Sử dụng 

nguồn thu hợp lý, hợp pháp, đáp ứng hoạt động đào tạo, nghiên cứu và các hoạt động khác của 

trường; tiết kiệm, tăng thu nhập cho người lao động. 

- Kế hoạch tài chính được xây dựng có hệ thống, tuân thủ qui định của chính quyền địa 

phương, ngành tài chính; sát yêu cầu thực tế, đáp ứng các yêu cầu nội dung các hoạt động, 

nhiệm vụ của trường, có tích lũy tái đầu tư phát triển. Việc sử dụng kinh phí được công khai, 

minh bạch theo qui định của nhà nước. Đáp ứng kịp thời, đầy đủ theo yêu cầu của cấp trên và 

cơ quan chủ quản khi có yêu cầu kiểm tra, kiểm toán.. 

- Tài chính của trường được phân bổ, sử dụng đảm bảo được sự ổn định, minh bạch, tăng 

thu nhập cho CBVC, đồng thời đáp ứng nhiệm vụ chính trị của một trường đại học. 

10.2. Tồn tại 

- Nhà trường liên kết chưa nhiều với các cơ sở đào tạo, cơ quan, đơn vị để khai thác tối đa 

đội ngũ, CSVC, trang thiết bị hiện có để tăng thêm nguồn thu tự chủ. Nguồn thu từ hoạt động 

NCKH và HTQT hiệu quả thấp, chưa bền vững. 

- Kế hoạch đào tạo được xây dựng theo năm học, trong khi kế hoạch tài chính nhà nước 

xây dựng theo niên độ tài chính, chế độ quản lý tài chính hay thay đổi nên ảnh hưởng đến 

công tác này. 

- Nguồn tài chính của nhà trường thực hiện nhiệm vụ chi cho con người chiếm tỷ trọng 

lớn, do đó nguồn kinh phí còn lại để đầu tư cho công tác chuyên môn nghiệp vụ, NCKH còn 

hạn chế. 

10.3. Kế hoạch hành động 

- Năm học 2016 - 2017 và những năm tiếp theo, nhà trường tiếp tục mở rộng, đa dạng hóa 

loại hình đào tạo, bồi dưỡng, tìm kiếm các quan hệ hợp tác để tăng nguồn thu đạt được sự tự 

chủ tài chính với tỉ lệ cao hơn. Xúc tiến quan hệ hợp tác quốc tế trong tuyển sinh đào tạo lưu 

học sinh Lào (diện tự túc) để tạo nguồn thu.  

- Đẩy mạnh các hoạt động của các nhóm NCKH và công nghệ để triển khai các hoạt động 

nghiên cứu, chuyển giao công nghệ của CBVC và HSSV để thực hiện các đề tài NCKH gắn 

với việc giải quyết các vấn đề thực tiễn của địa phương, đơn vị sản xuất kinh doanh thông qua 

các hợp đồng khoa học công nghệ nhằm đem lại nguồn thu cho trường, đồng thời tìm kiếm 

các nguồn tài trợ trong và ngoài nước. 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính thường xuyên cập nhật các qui định của nhà nước để thực 

hiện tốt công tác lập kế hoạch tài chính và quản lý tài chính theo đúng qui định. 

  - Trong năm học 2016 - 2017 và những năm tiếp theo, nhà trường cần cân đối hợp lý về cơ 

cấu chi giữa các mục với nhau như chi cho con người, mua sắm sửa chữa, chuyên môn nghiệp 

vụ và chi khác. 

Tiếp tục triển khai và áp dụng NĐ16 ngày 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính 

phủ. 

10.4. Tự đánh giá : 3/3 tiêu chí đạt yêu cầu. 
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11. Tổng hợp kết quả đánh giá: 

 
Mã trường: DPQ 

 

Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG 

Khối ngành: Sư phạm, Kinh tế Kỹ thuật 

Ngày hoàn thành tự đánh giá: 12/2016 

Các mức đánh giá:  

Tiêu chuẩn 1: Sứ  mạng và mục tiêu của trường đại học. 

 5.6 Đ   

 5.7 Đ   

1.1 Đ    5.8 Đ   

1.2 Đ    

Tiêu chuẩn 6:  Người học 

Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lý. 

 

 6.1 Đ   

2.1 Đ    6.2 Đ   

2.2 Đ    6.3 Đ   

2.3 Đ    6.4 Đ   

2.4 Đ    6.5 Đ   

2.5 Đ    6.6 Đ   

2.6 Đ   

 

6.7  CĐ  

2.7 Đ   6.8 Đ   

Tiêu chuẩn 3: Chương trình giáo dục. 

6.9 Đ   

Tiêu chuẩn 7: Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển  và 

chuyển giao công nghệ 

 

 7.1 Đ   

 7.2 Đ   

3.1 Đ    7.3 Đ   

3.2 Đ    7.4 Đ   

3.3 Đ    7.5  CĐ  

3.4 Đ 
   

7.6 Đ   

7.7 Đ   

3.5 Đ    Tiêu chuẩn 8: Hoạt động hợp tác quốc tế 

3.6  CĐ   8.1 Đ   

Tiêu chuẩn 4: Hoạt động đào tạo 
 8.2 Đ   

 8.3 Đ   

4.1 Đ 
 

 

 

Tiêu chuẩn 9: Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất 

khác 

9.1 Đ   

4.2 Đ    9.2 Đ   

4.3 Đ    9.3 Đ   

4.4 Đ    9.4 Đ   

4.5 Đ    9.5 Đ   

4.6  CĐ   9.6 Đ   

4.7  CĐ   9.7 Đ   

Tiêu chuẩn 5:  Đội  ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và 

nhân viên 

 9.8 Đ   

  9.9 Đ   

5.1 Đ    Tiêu chuẩn 10: Tài chính và quản lý tài chính 

5.2 Đ    10.1 Đ   

5.3 Đ    10.2 Đ   

5.4 Đ    10.3 Đ   

5.5 Đ    

 

 

Đ: Đạt      C: Chưa đạt       ΚĐG: Không đánh giá 
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Tổng hợp: 

- Số tiêu chuẩn có ít nhất 1 tiêu chí đạt: 10 tiêu chuẩn; 

- Số tiêu chí đạt: 56  tiêu chí (chiếm 91,80%); 

- Số tiêu chí chưa đạt: 05 tiêu chí (chiếm 8.19%); 

- Số tiêu chí không đánh giá: 0. 
                        ơ     
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KẾT LUẬN 

 

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kiểm định chất lượng giáo dục, trong đó tự 

đánh giá là một công cụ, một khâu quan trọng trong hoạt động kiểm định chất lượng trường 

đại học nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của nhà trường, đặc biệt trong xu thế hội nhập. 

Do đó, trong thời gian qua Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường ĐHPVĐ đã triển khai tốt công tác 

tự đánh giá chất lượng giáo dục trong nhà trường, đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao nhận 

thức cho cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên về công tác tự đánh giá và kiểm định chất 

lượng giáo dục để mỗi CBVC đều có những hiểu biết nhất định về công tác tự đánh giá và 

kiểm định chất lượng giáo dục tương ứng với vị trí công tác của mình.  

Nhà trường đã thành lập Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký và các nhóm công tác chuyên 

trách để thực hiện các nhiệm vụ. Quá trình tự đánh giá được thực hiện đúng theo hướng dẫn 

của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ GD&ĐT.  

Công tác tự đánh giá của nhà trường đã tập hợp được tất cả các thành phần trong trường 

cùng tham gia và đóng góp ý kiến từ cấp lãnh đạo quản lý đến đội ngũ giảng viên, chuyên viên 

và nhân viên phục vụ. Nhà trường tự đánh giá các nội dung, hoạt động theo bộ tiêu chuẩn 

đánh giá chất lượng trường đại học với 10 tiêu chuẩn, 61 tiêu chí. Mỗi tiêu chí đều được báo 

cáo thành 5 phần gồm mô tả, điểm mạnh, tồn tại, kế hoạch hành động và tự đánh giá. 

Thông qua quá trình tự đánh giá, nhà trường đã rà soát toàn bộ các mặt hoạt động của 

trường từ đào tạo, NCKH, HTQT, cơ sở vật chất, công tác tài chính,... từ đó xác định được 

điểm mạnh, tồn tại và xây dựng kế hoạch khắc phục, cải tiến. Hoạt động tự đánh giá đã có tác 

dụng tích cực làm chuyển biến nhận thức của CBVC và HSSV, đồng thời từng bước giúp hình 

thành “văn hóa chất lượng” trong các hoạt động của nhà trường.  

Kết quả tự đánh giá của Nhà trường cho thấy, trong tổng số 61 tiêu chí kiểm định chất 

lượng giáo dục đại học, Nhà trường đã đạt được 56 tiêu chí (đạt tỷ lệ 91,80%), còn 05 tiêu 

chí chưa đạt (chiếm tỷ lệ 8.19%). 

Hội đồng tự đánh giá Trường, đánh giá: 

Trường Đại học Phạm Văn Đồng đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục 

trường đại học. 

 

         HIỆU TRƯỞNG 

 

                                                                                                     (đã ký) 

 

                                                                         PGS.TS Phạm Đăng Phước



  



  

 


