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           ĐẠI HỌC HUẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC 

Số:   224 /KH-ĐHKH  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thừa Thiên Huế, ngày  02  tháng 10 năm 2018 

                

KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

NĂM HỌC 2018-2019 

 

1. Căn cứ lập kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục 

- Nghị quyết số 58-NQ/ĐU ngày 20/6/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học 

Huế về tăng cường công tác đào tạo, đảm bảo chất lượng giáo dục để hội nhập quốc tế 

giai đoạn 2018-2025 và tầm nhìn đến năm 2030; 

- Kế hoạch số 09-KH/ĐU ngày 27/9/2018 của Đảng ủy Trường Đại học Khoa học 

về việc thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Đại học Huế khóa V về tăng cường công tác 

đào tạo, đảm bảo chất lượng giáo dục để hội nhập quốc tế giai đoạn 2018-2025 và tầm 

nhìn đến năm 2030; 

- Chiến lược đảm bảo chất lượng giáo dục giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn 2030 

của Đại học Huế; 

- Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục giai đoạn 2015-2020 của Trường Đại học 

Khoa học; 

- Báo cáo tự đánh giá của Nhà trường; 

- Báo cáo đánh giá ngoài của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài; 

- Những khuyến nghị của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục, Trung tâm 

Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội; 

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục năm 2017-2018; 

2. Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục năm học 2018-2019 

 Trên cơ sở các nghị quyết của các cấp Đảng ủy, các chiến lược đảm bảo chất 

lượng giáo dục của Đại học Huế, Nhà trường; kế hoạch hành động trong báo cáo tự đánh 

giá của Nhà trường, những đề xuất hướng khắc phục của Đoàn chuyên gia đánh giá 

ngoài, những khuyến nghị cải tiến chất lượng của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo 

dục, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội và đánh giá kết 

quả thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục năm học 2017-2018, Nhà trường lập kế 

hoạch cải tiến chất lượng giáo dục năm học 2018-2019 cụ thể đối với các đơn vị như sau: 

2.1. Phòng Tổ chức - Hành chính 

1. Xây dựng kế hoạch dài hạn, kế hoạch trung hạn và nhiệm vụ năm học 2018-2019. 

Chú trọng việc xác định các tiêu chí cụ thể, phù hợp với trường đại học đa ngành, đa lĩnh 

vực, chất lượng cao, phát triển theo định hướng nghiên cứu. 

2. Xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ giảng viên gắn với mục tiêu phát triển 

Trường, rà soát tỷ lệ sinh viên/giảng viên đối với từng ngành đào tạo và căn cứ đội ngũ 

thực tế của đơn vị để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp; cân đối tỷ lệ cán bộ hành chính 

phục vụ (không vượt quá 25% tổng số cán bộ của Nhà trường). 
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3. Xây dựng các quy định, quy trình thẩm định một cách toàn diện văn bằng, chứng 

chỉ của cán bộ được tuyển dụng, cán bộ học tập ở nước ngoài trở về. 

4. Rà soát Đề án vị trí việc làm của Nhà trường để bổ sung yêu cầu về trình độ 

chuyên môn và xây dựng bộ chỉ số thực hiện cụ thể cho từng vị trí việc làm; thực hiện 

đánh giá cán bộ theo vị trí việc làm và kết quả thực hiện nhiệm vụ. 

5. Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của 

đội ngũ nhân viên, kỹ thuật viên và triển khai định kỳ. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ văn 

thư lưu trữ cho cán bộ kiêm nhiệm công tác văn thư lưu trữ ở các đơn vị. 

2.2. Phòng Đào tạo Đại học 

1. Ban hành quy định xây dựng, điều chỉnh chương trình đào tạo (CTĐT); quy định, 

quy trình, hướng dẫn điều chỉnh đề cương chi tiết học phần bậc đại học. 

2. Xây dựng Sổ tay CTĐT (dạng điện tử) đầy đủ nội dung về CTĐT (mục tiêu 

chương trình, chuẩn đầu ra, chương trình chi tiết, đề cương chi tiết học phần…) cho tất cả 

các ngành, các hệ đào tạo bậc đại học để phổ biến cho sinh viên. 

3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai đổi mới phương pháp dạy và học; tổ 

chức các lớp tập huấn, hội nghị trao đổi, tọa đàm về đổi mới phương pháp giảng dạy, học 

tập cho giảng viên và sinh viên. 

4. Rà soát, điều chỉnh việc phân công giảng dạy nhằm đảm bảo khối lượng giảng 

dạy của giảng viên phù hợp với định mức giờ giảng dạy theo quy định (Thông tư 

47/2014/TT-BGDĐT); có biện pháp cụ thể đốc thúc và xử lý đối với những trường hợp 

giảng viên nộp bảng điểm thi kết thúc học phần chậm. 

5. Phối hợp với Phòng Công tác học sinh, sinh viên tổ chức tập huấn cho trợ lý cố 

vấn học tập về việc tư vấn, hỗ trợ sinh viên trong các hoạt động học tập và đời sống, nhất 

là đối với các lưu học sinh nước ngoài. 

2.3. Phòng Đào tạo Sau đại học 

1. Ban hành quy trình, quy định, hướng dẫn, biểu mẫu thống nhất trong việc xây 

dựng, điều chỉnh CTĐT, đề cương chi tiết học phần đối với bậc đào tạo sau đại học. 

2. Xây dựng kế hoạch học tập phù hợp, tránh tình trạng học cuốn chiếu, thi cuốn 

chiếu, tạo điều kiện cho người học có thời gian đọc tài liệu, tự học như quy định trong 

đào tạo theo phương thức tín chỉ. Đa dạng hóa phương thức kiểm tra đánh giá kết quả học 

tập của người học, đảm bảo tính công bằng, phát huy khả năng sáng tạo của người học và 

phù hợp với phương thức đào tạo tín chỉ. 

3. Xây dựng Sổ tay CTĐT (dạng điện tử) đầy đủ nội dung về CTĐT (mục tiêu 

chương trình, chuẩn đầu ra, chương trình chi tiết, đề cương chi tiết học phần…) cho tất cả 

các ngành đào tạo bậc sau đại học để phổ biến cho người học. 

4. Rà soát, điều chỉnh việc phân công giảng viên hướng dẫn học viên cao học thực 

hiện luận văn tốt nghiệp (đảm bảo số lượng hướng dẫn học viên cao học/giảng viên phù 

hợp Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT); có biện pháp cụ thể đốc thúc và xử lý đối với những 

trường hợp giảng viên nộp bảng điểm thi kết thúc học phần chậm. 

5. Xây dựng kế hoạch mở thêm các CTĐT tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng nước 

ngoài, liên kết đào tạo với các trường trong Đại học Huế và các trường đại học nước 

ngoài. 
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2.4. Phòng Công tác học sinh, sinh viên 

1. Xúc tiến việc thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm tư vấn, hỗ trợ sinh viên 

nhằm tư vấn, hỗ trợ toàn diện cho người học. 

2. Xây dựng cơ sở dữ liệu về việc làm của sinh viên tốt nghiệp và phổ biến rộng rãi 

trên nhiều kênh thông tin cho sinh viên, gia đình và xã hội.  

3. Làm đầu mối thành lập trang thông tin về cựu sinh viên, phối hợp với các Khoa 

cập nhật thông tin, kết nối liên lạc giữa các thế hệ cựu sinh viên với Nhà trường. 

4. Thực hiện thống kê và cảnh báo học vụ đối với sinh viên có điểm đánh giá rèn 

luyện xếp loại yếu, kém; đưa ra các hình thức xử lý đối với các sinh viên không tham gia 

đánh giá rèn luyện. 

5. Phối hợp với Phòng Đào tạo Đại học tổ chức tập huấn cho trợ lý cố vấn học tập 

về việc tư vấn, hỗ trợ sinh viên trong các hoạt động học tập và đời sống, nhất là đối với 

các lưu học sinh nước ngoài. 

2.5. Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục 

1. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện đề thi, đáp án các học phần có ngân hàng 

câu hỏi thi/đề thi. 

2. Xây dựng lộ trình và kế hoạch tiến đến đảm nhiệm toàn bộ khâu làm phách, nhập 

điểm của tất cả các ngành đào tạo bậc đại học vào năm 2022. 

3. Tham mưu cho Nhà trường xây dựng và triển khai kế hoạch cải tiến chất lượng 

giáo dục năm học 2018-2019. 

4. Khảo sát tình hình có việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017, công bố lên 

trang web của Trường, đây là điều kiện bắt buộc để đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 

2019; khảo sát ý kiến của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên; khảo sát ý 

kiến của sinh viên năm cuối về chất lượng toàn khóa học; khảo sát ý kiến của nhà sử 

dụng lao động về chất lượng chương trình đào tạo; khảo sát ý kiến của sinh viên, giảng 

viên về mức độ đáp ứng của thư viện. 

5. Phối hợp với các khoa xây dựng và triển khai kế hoạch tự đánh giá CTĐT theo 

chuẩn quốc gia (Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT). 

2.6. Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế 

1. Xây dựng kế hoạch phát triển khoa học công nghệ dài hạn, trung hạn và kế hoạch 

nhiệm vụ hàng năm và đảm bảo việc tuân thủ thực hiện theo kế hoạch. 

2. Xây dựng chương trình nghiên cứu mục tiêu, các nhóm nghiên cứu đa ngành và 

liên ngành, có giải pháp đánh giá, xem xét, cải tiến và điều chỉnh định kỳ nhằm đạt mục 

tiêu trở thành trường đại học định hướng nghiên cứu; rà soát, tái cấu trúc và hoàn thiện 

chức năng, nhiệm vụ của các viện, trung tâm nghiên cứu trực thuộc Trường nhằm nâng 

cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị này.  

3. Phổ biến rộng rãi và áp dụng triệt để các quy định về sở hữu trí tuệ và tăng cường 

nguồn thu cho Nhà trường từ các hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ. 

4. Xây dựng hệ thống CSDL toàn diện để theo dõi, đánh giá hoạt động KHCN; xây 

dựng tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ KHCN để làm căn cứ đề xuất, phê 

duyệt, ưu tiên cho cá nhân/đơn vị trong năm tiếp theo; xây dựng cơ chế theo dõi, giám 

sát, đánh giá việc thực hiện đề tài một cách hệ thống, việc nhắc nhở các đề tài NCKH 
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chậm tiến độ cần được thông báo đầy đủ, tới từng chủ nhiệm đề tài; định kỳ rà soát, đánh giá 

các chỉ số liên quan đến đề tài nghiên cứu, bài báo công bố của từng giảng viên, đơn vị. 

5. Xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế cho từng giai đoạn, từ đó xây dựng kế hoạch 

nhiệm vụ hàng năm và triển khai thực hiện theo kế hoạch; xây dựng các nhóm nghiên cứu 

mạnh, liên ngành, hướng đến hợp tác nghiên cứu quốc tế và tăng cường công bố quốc tế; 

xác định các đối tác ưu tiên để xây dựng các dự án hợp tác nghiên cứu khoa học. 

2.7. Phòng Kế hoạch tài chính - Cơ sở vật chất  

1. Xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn kinh phí năm học 2018-2019, ưu tiên đầu tư, 

mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động dạy và học; các phòng thí nghiệm, thực hành 

theo hướng tập trung, có trọng điểm theo nhu cầu của từng ngành đào tạo. 

2. Xây dựng và ban hành quy định, quy trình cụ thể về việc thanh quyết toán các 

khoản tạm ứng của cán bộ, viên chức.  

3. Xây dựng cơ chế quản lý, tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nhằm sử dụng 

có hiệu quả CSVC, trang thiết bị phòng thí nghiệm, thực hành, xưởng thực tập; xây dựng 

hệ thống sổ theo dõi thiết bị cho từng phòng thí nghiệm, có nội quy sử dụng phòng thí 

nghiệm, hướng dẫn sử dụng cho từng thiết bị và có nội quy, quy định cụ thể về an toàn 

lao động, PCCC và xử lý nước thải trong phòng thí nghiệm. 

4. Quy hoạch phòng tự học, không gian tự học cho người học; nâng cấp, sắp xếp bố trí 

lại bàn ghế, phòng học đáp ứng nhu cầu giảng dạy - học tập theo hình thức thảo luận nhóm.  

5. Phổ biến quán triệt đến toàn thể CBVC và người học các quy định về PCCC thông 

qua các buổi sinh hoạt chính trị đầu năm và trong “Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh 

viên”; tiến hành kiểm tra định kỳ việc thực hiện Luật PCCC ở các đơn vị. 

2.8. Trung tâm thông tin - Thư viện 

1. Xây dựng chiến lược dài hạn bổ sung, cập nhật định kỳ nguồn tài liệu, đảm bảo 

số lượng để phục vụ tốt nhất cho giảng viên, người học trong đào tạo và NCKH. 

2. Thống kê tài liệu bắt buộc (giáo trình hoặc bài giảng) đối với tất cả các học phần 

của các ngành đào tạo bậc sau đại học hiện có ở thư viện. Cung cấp cho các khoa bảng 

thống kê tài liệu bắt buộc (giáo trình hoặc bài giảng) còn thiếu để bổ sung. 

3. Số hóa những tài liệu bắt buộc độc bản để phục vụ người học. Kiểm tra, rà soát, 

biên mục tài liệu số lên trang “Tài nguyên số”. 

4. Phối hợp với các khoa và liên hệ với các nhà sách để lựa chọn mua bổ sung tài 

liệu bắt buộc và tài liệu tham khảo theo kế hoạch năm học 2018-2019. 

5. Phối hợp Phòng Khảo thí - ĐBCLGD khảo sát ý kiến của sinh viên, giảng viên về 

mức độ đáp ứng của thư viện; xây dựng kế hoạch điều chỉnh các hoạt động của thư viện 

trên cơ sở kết quả khảo sát. 

2.9. Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên 

1. Khảo sát ý kiến sinh viên về nguyện vọng, đề xuất, tính hiệu quả và sự cần thiết 

của các câu lạc bộ đội nhóm; rà soát lại và quy hoạch tổng thể các câu lạc bộ đội nhóm để 

tăng cường hiệu quả hoạt động và kết nối của các câu lạc bộ; xây dựng kế hoạch thành 

lập và quản lý các câu lạc bộ nghề nghiệp nhằm giúp sinh viên có điều kiện tăng cường 

kỹ năng chuyên môn, ngoại ngữ và kỹ năng mềm. 
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2. Đa dạng hóa nội dung và phương thức các hoạt động Đoàn Hội, nhằm tập hợp, thu 

hút toàn bộ sinh viên tham gia; lồng ghép những vấn đề cốt lõi trong công tác rèn luyện tư 

tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống cho sinh viên vào hoạt động của các câu lạc bộ. 

3. Phối hợp với chi bộ các khoa tìm hiểu nguyên nhân và khắc phục vấn đề số lượng 

sinh viên được kết nạp Đảng chưa cao. 

2.10. Các Khoa 

1. Bổ sung tài liệu bắt buộc (giáo trình hoặc bài giảng) của các học phần bậc đào tạo 

đại học và sau đại học còn thiếu theo thống kê của Trung tâm thông tin - Thư viện. 

2. Điều chỉnh, bổ sung, cập nhật CTĐT. Rà soát, điều chỉnh đề cương chi tiết các 

học phần để đảm bảo không còn sự trùng lặp kiến thức giữa các học phần của một CTĐT. 

3. Rà soát, điều chỉnh đề thi/đáp án các học phần đã xây dựng ngân hàng câu hỏi 

thi/đề thi. Xây dựng, bổ sung ngân hàng câu hỏi thi/đề thi theo kế hoạch của Nhà trường.  

4. Tổ chức triển khai đổi mới phương pháp dạy và học; tổ chức trao đổi, tọa đàm về 

đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập cho giảng viên và sinh viên; xây dựng kế hoạch 

kiểm tra, dự giờ để đánh giá việc sử dụng đa dạng các phương pháp và đổi mới giảng dạy 

của giảng viên. Tăng cường kết nối với doanh nghiệp tạo điều kiện cho sinh viên thực tập 

thực tế và tăng cơ hội tìm kiếm việc làm. 

5. Phối hợp với các phòng chức năng triển khai thực hiện: xây dựng trang thông tin 

về cựu sinh viên, cập nhật thông tin, kết nối liên lạc giữa các thế hệ cựu sinh viên với 

Nhà trường; khảo sát tình hình có việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017; khảo sát ý 

kiến nhà sử dụng lao động về chất lượng CTĐT; tự đánh giá CTĐT theo chuẩn quốc gia. 

3. Tổ chức thực hiện 

- Trên cơ sở Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục năm học 2018-2019, các đơn vị 

trực thuộc Trường có trách nhiệm cụ thể hóa, xây dựng chi tiết kế hoạch hoạt động năm 

học của đơn vị và triển khai thực hiện. 

- Thường trực Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục có trách nhiệm kiểm tra, 

giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục của các đơn vị. 

- Phòng Khảo thí - ĐBCLGD có nhiệm vụ báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện Kế 

hoạch cải tiến chất lượng giáo dục năm học 2018-2019 cho Ban Giám hiệu, Hội đồng 

Đảm bảo chất lượng giáo dục Nhà trường vào phiên họp cuối năm. 

- Các đơn vị tiếp tục điều chỉnh, bổ sung các chức năng website của đơn vị, cập 

nhật hệ thống các văn bản về tổ chức và quản lý của đơn vị một cách kịp thời, nhanh 

chóng và giúp việc tra cứu, tìm kiếm dễ dàng hơn. 

- Cán bộ, viên chức, giảng viên và người học nâng cao nhận thức và trách nhiệm 

của bản thân về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, tiến đến xây dựng và phát triển 

“Văn hóa chất lượng” trong Nhà trường. 

 

Nơi nhận:        
- Ban Giám hiệu; 
- Các đơn vị; 
- Lưu VT, P.KT-ĐBCLGD. 

           

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

 

 

PGS.TS. Hoàng Văn Hiển 


