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ĐẠI HỌC HUẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC 

Số: 223 /KH-ĐHKH  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 10 năm 2019 

                

KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

NĂM HỌC 2019-2020 

 

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; 

- Kết quả thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục năm học 2018-2019. 

2. Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục năm học 2019-2020 

 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 2018-2019, Nhà trường lập kế 

hoạch cải tiến chất lượng giáo dục năm học 2019-2020 cụ thể đối với các đơn vị như sau: 

2.1. Phòng Tổ chức - Hành chính 

1. Xây dựng kế hoạch chiến lược giai đoạn 2021-2025, trong đó 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. Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019-

2020 và tiến hành kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện theo định kỳ hàng 

quý. 

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 bộ chỉ số thực hiện (KPIs) 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. 

4. Xây dựng đề án tái cấu trúc Nhà trường theo chủ trương chung của Đại học Huế 

trên cơ sở sắp xếp các phòng ban, khoa một cách hợp lý, có hiệu quả. 

5. Lập kế hoạch và triển khai định kỳ công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ nhân viên, kỹ thuật viên. 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. Tổng hợp, so 

sánh và đánh giá việc đổi mới, điều chỉnh, bổ sung, cập nhật chương trình đào tạo của các 

ngành 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. Nghiên cứu đổi mới lịch học, lịch thi kết thúc học phần phù hợp với thực tế của 

Nhà trường nhằm tạo thuận lợi cho người dạy và người học. 

5. Làm đầu mối và phối hợp với Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục và 

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 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.  

3. 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. 

4. Hoàn thiện các chức năng của hệ thống phần mềm quản lý nhằm đáp ứng tốt các 

yêu cầu của công tác quản lý, điều hành bậc đào tạo sau đại học. 

2.4. Phòng Công tác học sinh, sinh viên 

1. Xúc tiến việc thành lập và đưa vào hoạt động Tổ Quan hệ doanh nghiệp và Khởi 

nghiệp sinh viên nhằm tư vấn, hỗ trợ người học một cách toàn diện về học tập, rèn luyện, 

tâm lý và tìm kiếm việc làm. 

2. Phối hợp với các Khoa 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. Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên khảo sát ý kiến sinh 
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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. 

3. 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 đang học, gia đình và xã hội. 

4. 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. 

5. Xây dựng cơ chế tiếp thu, phản hồi, giải quyết các ý kiến góp ý của sinh viên  

một cách thường xuyên và kịp thời. Sau khi đối thoại với sinh viên cần có báo cáo tổng 

hợp và biện pháp giải quyết các vấn đề Nhà trường tiếp thu và thông báo cho sinh viên. 

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. Xây dựng mới đối với những học phần chưa có ngân hàng câu hỏi 

thi/đề thi. 

2. Xây dựng giải pháp phần mềm đánh phách, nhập điểm nhằm 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 2019-2020. Xây dựng và triển khai kế hoạch tự đánh giá giữa kỳ kiểm 

định chất lượng. 

4. Khảo sát tình hình có việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2018; 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; khảo sát ý kiến của sinh viên về hoạt động giảng dạy của 

giảng viên, tham mưu cho Nhà trường sử dụng kết quả khảo sát một cách có hiệu quả 

nhằm không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học. 

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 các chính sách, cơ chế, quy định về quản lý, giám sát các hoạt động 

nghiên cứu khoa học và các giải pháp chiến lược nhằm tăng cường nguồn thu cho Nhà 

trường từ các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. 

3. Xây dựng bộ chỉ số thực hiện (KPIs) cụ thể về số lượng và chất lượng hoạt động 

nghiên cứu khoa học. Định kỳ thực hiện rà soát, đánh giá việc thực hiện các KPIs làm 

căn cứ đề xuất, điều chỉnh các kế hoạch khoa học công nghệ cho từng giai đoạn. 

4. 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. 

5. Bổ sung, cải tiến các chức năng cho hệ thống website của Nhà trường nhằm giúp 

các đơn vị cập nhật thông tin dễ dàng, kịp thời và nhanh chóng. 
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2.7. Phòng Kế hoạch tài chính - Cơ sở vật chất  

1. Xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn kinh phí năm học 2019-2020, 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 cơ sở vật chất, 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. 

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. 

Kiểm tra, thay thế, tu sửa và bổ sung kịp thời trang thiết bị phục vụ hoạt động dạy - học, 

đặc biệt đối với các phòng học dành cho bậc đào tạo sau đại học. 

5. Xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo trì, đánh giá, nâng cấp các phương tiện dạy 

và học, các thiết bị máy móc của phòng thí nghiệm, thực hành phục vụ tốt hoạt động   

đào tạo, nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên và sinh viên. 

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 2019-2020. 

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. Tổ Thông tin và Truyền thông 

1. Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu và triển khai kế hoạch quảng bá hình ảnh của 

Nhà trường một cách thường xuyên, có hiệu quả. 

2. Phối hợp với Phòng Khảo thí – ĐBCLGD quảng bá, tuyên truyền thông tin tuyển 

sinh bậc đại học năm 2020. 

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

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

3. 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 
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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. 

4. 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 2018; 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 2019-2020, 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 2019-2020 cho Ban Giám hiệu, Hội đồng 

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