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PHẦN I. TỔNG QUAN
1. Giới thiệu
Đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) Trường Đại học Nha Trang (Trường) được thành
lập theo Quyết định số 94/QĐ-TTKĐ ngày 31/7/2017 của Giám đốc Trung tâm
Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (TTKĐ
– ĐHQG-HCM); Đoàn gồm 06 thành viên.
Báo cáo ĐGN (BC ĐGN) trình bày quá trình ĐGN, các kết quả đạt được và
những kiến nghị đối với Trường. BC ĐGN cũng bao gồm các Phụ lục sau: Phụ lục
A là phần giới thiệu tóm tắt về Trường ĐH Nha Trang; Phụ lục B là phần tóm tắt
kết quả tự đánh giá của đơn vị; Phụ lục C là Quyết định thành lập Đoàn đánh giá
ngoài; Phụ lục D là lịch trình đánh giá ngoài; Phụ lục Đ là công văn phản hồi của
Trường ĐH Nha Trang về BC ĐGN; Phụ lục E là văn bản của Đoàn đánh giá
ngoài gửi Trường ĐH Nha Trang về việc tiếp thu hoặc bảo lưu ý kiến căn cứ vào
phản hồi của Trường.
Các nhận định, kết luận và đánh giá trong báo cáo này căn cứ trên các thông
tin, minh chứng và dữ liệu do Trường cung cấp tính đến thời điểm 31/5/2017; căn
cứ những thông tin, minh chứng Đoàn ĐGN thu thập qua tham quan, quan sát,
phỏng vấn, điều tra và do Trường cung cấp bổ sung. BC ĐGN ghi nhận kết quả
đánh giá của Đoàn qua các hoạt động của Trường giai đoạn 2012 – 2017 (số liệu
tính đến ngày 31/5/2017) theo 10 tiêu chuẩn (61 tiêu chí) do Bộ Giáo dục và Đào
tạo (GD&ĐT) quy định.
2. Tóm tắt quá trình đánh giá ngoài
Sau khi nhận được Báo cáo tự đánh giá (BC TĐG) của Trường, Đoàn ĐGN
đã nghiên cứu BC TĐG của Trường.
Ngày 06 và 07 tháng 9 năm 2017, Đoàn ĐGN đã tiến hành khảo sát sơ bộ
(KSSB) Trường. Các nội dung làm việc giữa Đoàn ĐGN và đại diện lãnh đạo
Trường trong KSSB bao gồm:
 Nghiên cứu Hồ sơ TĐG, minh chứng (MC).
 Nhận xét sơ bộ thực trạng khảo sát hồ sơ MC.
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 Khảo sát sơ bộ cơ sở vật chất (CSVC) phục vụ cho đợt khảo sát chính thức
(KSCT): Khu dự án Trung tâm Giáo dục quốc phòng (đang xây dựng); Viện
nghiên cứu chế tạo tàu cá và thiết bị; Trạm nuôi biển Vũng Ngán; KTX, Thư
viện, Y tế.
 Gặp gỡ đại diện Trường, giới thiệu thành phần Đoàn ĐGN, mục tiêu và kế
hoạch KSSB.
 Thống nhất chương trình KSCT.
 Ký biên bản ghi nhớ sau KSSB.
- Từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 9 năm 2017, Đoàn ĐGN đã tiến hành KSCT tại
Trường, với các hoạt động như sau:
 Nghe Hiệu trưởng và Hội đồng Tự đánh giá (HĐTĐG) giới thiệu tóm tắt về
Trường và quá trình TĐG.
 Gặp gỡ và phỏng vấn các đối tượng liên quan gồm: Ban Giám hiệu;
HĐTĐG; đại diện Đảng ủy Trường; lãnh đạo Công đoàn, Đoàn TN, Hội SV;
lãnh đạo các phòng chức năng, trung tâm, thư viện; lãnh đạo các viện, khoa,
bộ môn trực thuộc trường, giảng viên (GV), đội ngũ nhân viên hỗ trợ (NV),
nhà tuyển dụng, cựu SV, sinh viên (SV), học viên cao học (HVCH) và
nghiên cứu sinh (NCS).
 Tham quan một số CSVC của Trường gồm văn phòng các khoa, viện, phòng
chức năng, trung tâm, phòng học, thư viện, giảng đường, PTH, PTN,...; dự
giờ một số lớp học.
 Họp với lãnh đạo Trường và HĐTĐG để thông báo kết quả của đợt KSCT.
 Ký biên bản hoàn thành đợt KSCT giữa Trưởng đoàn và Hiệu trưởng.
- Ngày 20 tháng 10 năm 2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục,
ĐHQG-HCM gửi Trường Đại học Nha Trang Dự thảo Báo cáo đánh giá ngoài.
- Ngày 01 tháng 11 năm 2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục,
ĐHQG-HCM nhận được CV số 629/ĐHNT-ĐBCL của Trường ĐH Nha Trang
phản hồi về Dự thảo Báo cáo đánh giá ngoài.
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- Ngày 13 tháng 11 năm 2017, thông qua Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo
dục, Đoàn ĐGN gửi Trường BC ĐGN chính thức.
3. Tóm tắt kết quả đánh giá ngoài
Nhận xét chung về quá trình tự đánh giá và báo cáo tự đánh giá của đơn vị:
Trường ĐHNT đã thực hiện định kỳ tự đánh giá căn cứ trên Bộ tiêu chuẩn
đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục của Bộ GD&ĐT. Trường tổ chức TĐG tổng thể
các hoạt động theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường ĐH (ban
hành kèm theo Quyết định số 06/VBHN - BGDĐT ngày 04/03/2014 của Bộ trưởng
Bộ GD&ĐT), trong giai đoạn 05 năm, từ NH 2012-2013 đến NH 2016-2017 (với
hầu hết các số liệu được lấy đến ngày 31/5/2017).
Trường đã thực hiện quy trình TĐG và viết BCTĐG cơ bản tuân theo quy
định trong văn bản Hướng dẫn tự đánh giá trường ĐH, CĐ và TCCN, Công văn số
462/KTKĐCLGD-KĐĐH, ngày 09/5/2013 của Cục Khảo thí và Kiểm định Chất
lượng Giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt CV 462).
Ngoài ra, Trường và Đoàn ĐGN đã tiến hành các hoạt động theo đúng kế
hoạch ĐGN và chương trình KSCT.
Mức độ phù hợp của cấu trúc BC TĐG so với hướng dẫn TĐG:
BC TĐG của Trường được viết cơ bản tuân theo quy định trong CV 462.
Phần tự đánh giá dài 140 trang, nhiều hơn so với hướng dẫn trong quy định
(60-80 trang); độ dài của mỗi tiêu chí không cân đối nhau. Danh sách thành viên
Hội đồng tự đánh giá là số chẵn (18) và không có đại diện SV là chưa bám sát quy
định. Phần tổng quan chung mô tả thiếu thông tin về thực trạng hoạt động của Phân
hiệu Kiên Giang của Trường Đại học Nha Trang.
Các nhận xét cụ thể về:
+ Cách thức mô tả các hoạt động liên quan đến tiêu chí:
Mô tả rõ ràng, bám sát nội hàm tiêu chí và có minh chứng kèm theo (tiêu
chuẩn 3, 4, ...). Tuy nhiên, một số tiêu chí mô tả dài dòng, hoặc chưa rõ hoặc viết
theo lối liệt kê, ít tập trung vào phân tích xem với những gì đang được mô tả có
giúp Trường đạt được yêu cầu theo nội hàm của tiêu chí đó hay không. Ví dụ:
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- TC 1.1, Trường có hai lần điều chỉnh Sứ mạng và Tầm nhìn trong giai đoạn
2012-2017, nhưng thiếu phân tích về các đặc điểm thay đổi chủ yếu của Sứ
mạng và Tầm nhìn qua các đợt điều chỉnh.
- TC 2.1 không có thông tin Phân hiệu Kiên Giang trong cơ cấu tổ chức của
Trường.
- TC 2.4 chưa có các thông tin về Đảng, Đoàn thể cấp trên đánh giá về hoạt động
Đảng và Đoàn thể của Trường.
- TC 2.5: Mô tả còn dài dòng.
- TC 2.6: Phần chính sách và biện pháp giám sát việc thực hiện các kế hoạch
được trình bày không rõ ràng.
- TC 5.1: Mô tả chưa thể hiện việc Trường có hay không kế hoạch tuyển dụng.
- TC 5.3: Mô tả chưa rõ phần có quy định hay không về việc khen thưởng cho
CBGV tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ ở trong và ngoài nước.
- TC 5.5: Mô tả chưa làm rõ các Khoa có đủ số giảng viên cơ hữu đáp ứng việc
NCKH không.
- TC 5.6: Mô tả chưa làm rõ trình độ tin học, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm của
GV.
- TC 6.1: Mô tả chưa làm rõ người học có được hướng dẫn đầy đủ về đề cương
học phần/môn học, kiểm tra, đánh giá khi học các học phần/ môn học hay
không.
- TC 6.2: Mô tả chưa làm rõ 100% người học thuộc diện chính sách được bảo
đảm các chế độ chính sách theo quy định; Trường không có 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.
- TC 6.4: Chưa có số liệu thống kê về các kết quả đạt được của công tác rèn
luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho người học. Chưa rõ Trường có
người học tự phát tham gia vào các hoạt động của các tổ chức phản động, biểu
tình trái phép,… hay không.
- TC 6.5: Mô tả chưa làm rõ về hệ thống CVHT của Trường; người học được hỗ
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trợ vay vốn Chương trình tín dụng cho SV, tư vấn tâm lý hay được hỗ trợ trong
tìm kiếm việc làm qua các hoạt động tư vấn, đào tạo kỹ năng, hội chợ việc làm
như thế nào.
- TC 6.7: Mô tả chưa làm rõ tỷ lệ người học có việc làm phù hợp với ngành nghề
đào tạo.
- TC 6.8: Chưa làm rõ kết quả khảo sát việc làm của SVTN trong vòng 12 tháng
có trên 50% SV ra trường có việc làm đúng ngành đào tạo.
- TC 6.9: Mô tả chưa làm rõ yêu cầu của tiêu chí “100% người học được tham
gia đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên khi kết thúc môn học”; “100%
người học được tham gia đánh giá CLĐT của trường trước khi tốt nghiệp” cũng
như quy định, quy trình, hướng dẫn người học tham gia đánh giá.
- TC 7.5: “Trường rất chú trọng đầu tư kinh phí cho NCKH. Hằng năm trường
đều dành khoản kinh phí nhất định cho hoạt động này [H.7.5.1]” (trang 114),
phần này cần phân tích rõ ràng hơn về tỷ lệ kinh phí dành cho NCKH, những
nguyên nhân về việc ít tham gia NCKH của SV, kế hoạch hành động cần cụ thể
hơn.
+ Cách thức phân tích, so sánh, các nhận định (điểm mạnh, tồn tại, nguyên nhân):
Nhìn chung BC TĐG phân tích các điểm mạnh, tồn tại, nguyên nhân trong đa
số tiêu chí đều bám sát nội hàm (tiêu chuẩn 3, 4, 9,...). Tuy nhiên hầu hết các tồn
tại được nêu ra đôi khi khá chung chung hoặc ít phân tích nguyên nhân. Một số
tiêu chí chưa có sự nhất quán giữa điểm mạnh và tồn tại. Ví dụ:
- TC 2.6: Phần tồn tại nêu khá chung chung.
- TC 4.5, tồn tại ghi: “Một số ít HP thực hành thuộc khối kiến thức giáo dục đại
cương, ví dụ Thực hành Hóa đại cương, Thực hành Tin học đại cương, chậm
được báo điểm so với quy định do bị quá tải về CSVC và GV.”, điều này làm
cho nhận định điểm mạnh của TC 5.5 là có đủ giảng viên không còn là điểm
mạnh.
- TC 5.7: Cả điểm mạnh và tồn tại được nêu đều không phù hợp với nội hàm của
tiêu chí.
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- TC 6.1: Điểm mạnh “Nội dung các quy chế, quy định, CTĐT, ... được xây dựng
chi tiết” chưa được thể hiện trong phần mô tả.
- TC 6.3: Điểm mạnh thứ ba: “...thu hút được nhiều SV tham gia các hoạt động
rèn luyện” thiếu MC trong phần mô tả.
- TC 6.6: Điểm mạnh thứ hai chưa được thể hiện rõ trong phần mô tả. Nội dung
tồn tại thứ hai: “Công tác... quản lý người học tham gia các mạng xã hội còn
hạn chế” được xác định chưa phù hợp.
- TC 6.9: Nội dung tồn tại chưa thể hiện rõ mặt hạn chế của hình thức khảo sát ý
kiến SV trên giấy so với trực tuyến.
- TC 7.2, 7.5, 7.6: Phần phân tích điểm mạnh được viết rất ngắn, thiếu phân tích.
Các hướng cải tiến và kế hoạch còn viết rất sơ sài chưa được dựa trên những
điểm yếu được nhận định và phân tích trước đó.
- TC 7.5: Nên được phân tích kỹ hơn, bổ sung thêm minh chứng; nhà trường có
kế hoạch cụ thể gì để cân đối các nguồn kinh phí dành cho NCKH hay thu hút
thêm CB, GV, SV và học viên tham gia NCKH.
- TC 7.6: Phân tích chưa cho thấy số lượng cụ thể, tỷ lệ các CB, GV tham gia
thực hiện các đề án NCKH, CGCN với các tỉnh (Tiêu chí này nên được phân
tích kỹ hơn, chi tiết hơn cũng như bổ sung thêm minh chứng phù hợp).
- TC 8.2: Cách viết liệt kê dài dòng chưa thực sự súc tích, cần tập trung phân tích
hiện trạng, điểm mạnh và tồn tại.
- TC 10.3, tồn tại ghi: “Nguồn kinh phí cho các hoạt động của Trường còn hạn
chế, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế để tăng cường chất lượng các hoạt
động đào tạo, NCKH, CGCN và các hoạt động khác của Trường.”, nhưng trong
TC 10.1 mô tả ghi: “…, tạo được các nguồn tài chính hợp pháp, đáp ứng các
hoạt động đào tạo, NCKH và các hoạt động khác của Trường….” là chưa nhất
quán.
+ Việc xác định những vấn đề cần cải tiến chất lượng và các biện pháp thực hiện
của đơn vị:
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Các kế hoạch hành động của các tiêu chí gắn kết với mục tiêu khắc phục tồn
tại, nhưng còn chung chung, chưa bám sát vào những tồn tại, cần cụ thể về thời
gian, chỉ tiêu phấn đấu và phải có đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện (TC 3.4, 3.5,
5.4, 5.7, ...)
+ Tính chắc chắn và đầy đủ của các thông tin và minh chứng về mức độ đạt được:
Báo cáo có sử dụng thông tin minh chứng đi kèm với mô tả, cơ bản phù hợp
với giai đoạn tự đánh giá của Trường. Tuy nhiên có những minh chứng hoàn toàn
không liên quan (H3.1.10, H3.3.6, H3.5.7); minh chứng (tiêu chuẩn 3, 4, 6, 9) chưa
đầy đủ, chưa phù hợp yêu cầu của tiêu chí; khó đánh giá chất lượng của minh
chứng do chỉ được xem danh mục; tên của một số MC chưa được thể hiện rõ hoặc
thiếu các thông tin về “số VB, ngày/tháng/năm ban hành”, “nơi ban hành” dẫn đến
khó xác định được đã đủ MC trong giai đoạn đánh giá hay chưa; một số MC có các
MC con chưa được sắp xếp theo trình tự thời gian ban hành của từng loại văn bản;
một số mô tả trong BC TĐG không có minh chứng kèm theo, ví dụ:
- “…Thư viện Trường đã tham gia vào Hội thư viện Việt Nam, là thành viên của
VILASAL…tiếp cận và sử dụng tài liệu” trang 137 không có minh chứng kèm
theo.
- “Thư viện đã xây dựng quy định sử dụng thư viện số và phân cấp người dùng
theo thứ tự ưu tiên” trang 138 không có minh chứng kèm theo.
- Tên của một số minh chứng chưa rõ, ví dụ: H9.1.10, H9.1.11, H9.3.4, H9.5.2,
…
- TC 6.8: Không xác định được MC [H6.8.3] trên website Trường.
- TC 7.6: Bổ sung đề cương môn học có giới thiệu các kết quả NCKH cho SV
thông qua bài giảng ( mô tả, trang 115).
+ Văn phong, cách thức trình bày, lập luận trong báo cáo tự đánh giá:
BC TĐG nhìn chung viết đúng chính tả, văn phong ngắn gọn, súc tích, cách
lập luận, lý giải cơ bản phù hợp. Tuy nhiên vẫn còn một số lỗi về câu, lỗi chính tả,
đánh máy như: “cở sở” trang 148, “cộng động” trang 95, “Để góp phần…của
người học Đoàn TN…xã hội” trang 95, “Giám hiệu” trang 91, “hợp lý” trang 57,
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“Định kỳ tổ chức…của Trường” trang 33, “Phòng Đào tạo SĐH” nhưng chức vụ là
“Trưởng khoa”, trang 167, “được đến gửi” trang 158, Đắc Lắc (Đắk Lắk), Đắc
Nông (Đắk Nông) (trang 14, 16), …
Cách lập luận và lý giải khá tập trung vào nội hàm của các tiêu chí, tuy nhiên
một đôi chỗ lập luận lạc đề, ví dụ: (1) TC 4.7 có nội hàm liên quan đánh giá chất
lượng người học sau khi ra trường nhưng mô tả lại đề cập về lấy ý kiến SV phản
hồi hằng tháng và đối thoại định kỳ với SV đang học; (2) TC 9.7 yêu cầu so sánh
diện tích sử dụng đất theo quy định của TCVN 3981-85 thì Trường so sánh diện
tích sử dụng đất theo Thông tư 24/2015-BGDĐT.
Một số câu diễn đạt chưa hoàn chỉnh/chưa rõ nghĩa/lủng củng: “... các tỉnh
nghề cá trong cả nước” (trang 15); “Số lượng GV, SV trao đổi tăng lên trong giai
đoạn vừa qua” (dòng 8, trang 17); “Giao lưu với các đối tác nước ngoài thông qua
các hội thảo, hội nghị quốc tế không ngừng được tăng cường.” (dòng 12, 13, trang
17); “Đã phủ kín tài liệu chuyên ngành cho gần ...tham khảo phụ trợ.” (dòng 7,8,
trang 18); “Mạng wifi đã phủ kín các khu vực quan trọng..” (dòng 5 từ dưới lên,
trang 18); “Đại hội hằng năm của Đoàn và Hội” (dòng 13, trang 93); “Môi trường
đoàn thể, tổ chức trong Trường ... gồm: Đoàn TN, Hội SV các cấp, các CLB sở
thích và chuyên môn” (dòng 3 từ dưới lên, trang 94); “Trong công tác phát triển
Đảng, Đảng ủy đã ban hành văn bản hướng dẫn công tác phát triển Đảng trong đó
có đối tượng người học với sự tham gia hỗ trợ của 12 chi bộ khoa viện cùng với 2
chi bộ phụ trách người học.”(dòng 14-16, trang 95).
Bảng 9.2, 9.3 trong TC 9.2 nên đưa vào phụ lục hoặc đặt trong một mã minh
chứng dạng thống kê, BC TĐG chỉ nên mô tả, phân tích các số liệu.
Mức độ bao quát bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng (tất cả các tiêu chí đã
được đề cập đến hay còn có những tiêu chí chưa được đề cập đến, lý do):
Không có TC bị bỏ sót.
Những tiêu chí chưa được đơn vị phân tích, đánh giá đầy đủ hoặc thiếu thông
tin và minh chứng dẫn đến thiếu cơ sở để khẳng định mức đạt được của tiêu
chí:
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Đa số các thông tin, minh chứng được trình bày đều phù hợp nội hàm tiêu chí,
cơ bản thống nhất với mô tả. Tuy nhiên:
- Tiêu chuẩn 3 và 4 còn thiếu nhiều minh chứng, minh chứng chưa phù hợp để
cho thấy mức độ đạt được của các tiêu chí (TC 3.1, 3.4, 3.6, 4.3, 4.4, 4.6) .
- Một số mô tả số liệu trong BC TĐG không thống nhất, ví dụ: “Bảng 9.2, thống
kê số phòng học (trừ Thư viện) là 155 phòng với tổng diện tích sàn xây dựng là
15.978 m2” trang 140, trong khi trang 146 “Trường hiện có 155 phòng
học…với tổng diện tích 24.474 m2”. Tổng số SV, HV chưa quy đổi của Trường
là 14.985 (trang 80) nhưng trang 174 là 14.927.
- TC 6.1: MC [H6.1.3] chưa rõ; Thiếu MC cho các nhận định “Cố vấn học tập tổ
chức sinh hoạt lớp 2 tuần/lần... có giải pháp hỗ trợ SV học tốt, rèn luyện tốt”,
“Nhờ công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin khá phong phú số lượng người
học vi phạm các quy chế trong những năm gần đây ngày càng giảm”.
- TC 6.2: MC [H6.2.2] chưa thể hiện rõ “100% người học thuộc diện chính sách
được đảm bảo các chế độ chính sách theo quy định”; MC [H6.2.4] chưa đầy đủ;
MC [H6.2.10] chưa thể hiện rõ về Hợp đồng ký kết với các cơ quan/cá nhân về
việc bảo vệ con người và tài sản (an ninh, cháy nổ,...).
- TC 6.3: Chưa có MC cho nhận định “Công tác đánh giá điểm rèn luyện của
SV... trong việc xây dựng đạo đức, lối sống phù hợp trong SV”; chưa có thông
tin và MC về tỷ lệ người học vi phạm các vấn đề về đạo đức, lối sống, pháp luật
dẫn đến phải xử lý của cơ quan chức năng; MC [H6.3.7] chưa đầy đủ cho phần
mô tả các hoạt động phong trào của Đoàn TN và Hội SV.
- TC 6.4: MC [H6.4.4] chưa phù hợp với nhận định “Đảng ủy đã ban hành văn
bản hướng dẫn công tác phát triển Đảng... phụ trách người học”; MC [H6.4.6]
chưa đầy đủ; thiếu MC cho nhận định “những hoạt động này... mang lại kết quả
cao được xã hội cũng như chính quyền đánh giá cao, biểu dương khen thưởng”.
- TC 6.5: Chưa có thông tin và MC về hệ thống CVHT và kế hoạch CVHT cụ thể
đối với từng khối lớp. Thiếu MC cho nhận định “Đội Thanh niên tình nguyện

13

Báo cáo đánh giá ngoài Trường Đại học Nha Trang

chiến dịch Mùa hè xanh ... một phần kinh phí từ trường”(Tr.97); Nội dung các
MC chưa được thể hiện rõ: MC [H6.5.4, 5, 7, 8].
- TC 6.6: MC [H6.6.1] chưa đầy đủ, thiếu MC cho nhận định “với các nội dung
trọng tâm về tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, về các
quy định của Trường”; MC [H6.6.2-8] chưa đầy đủ; MC [H6.6.9] chưa thể hiện
rõ nhận định “Các tổ chức, đơn vị, đoàn thể đều tham gia công tác tuyên truyền
trên mạng xã hội, đặc biệt là facebook”; MC [H6.6.10] chưa làm rõ nhận định
“có biện pháp đánh giá việc thực hiện quy tắc này trong SV vào cuối mỗi năm
học”; MC [H6.6.11] chưa đầy đủ, thiếu MC cho nhận định “Nhờ vào các hoạt
động tuyên truyền đa dạng nói trên, tỷ lệ SV vi phạm pháp luật trong những
năm gần đây giảm đáng kể”.
- TC 6.7: Thiếu MC cho mô tả Trung tâm TVHTSV “tổ chức các hội thảo hướng
nghiệp và tuyển dụng,... cho SV”; Chưa có thông tin và MC về “Tỷ lệ người
học có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo”.
- TC 6.8: MC [H6.8.1] chưa làm rõ nhận định “Một số doanh nghiệp đã...tiếp
nhận được số lượng đáng kể nhân sự làm việc đúng ngành tại doanh nghiệp”;
Tên MC [H6.8.4] chưa rõ, chưa xác định được “89,4% SV ra trường có việc
làm trong vòng 12 tháng” có đúng ngành được đào tạo không?.
- TC 6.9: Chưa có thông tin và minh chứng về quy định, quy trình, hướng dẫn
người học tham gia đánh giá CLGD của GV khi kết thúc môn học và chất
lượng đào tạo của trường trước khi tốt nghiệp; Thiếu MC cho nhận định “Kết
quả xử lý số liệu ...được gửi đến các đơn vị trong trường...”; Chưa xác định
được tỷ lệ người học được tham gia đánh giá CLGD của GV và chất lượng đào
tạo của trường trước khi tốt nghiệp. Các MC [H6.9.1-3] chưa đầy đủ các năm
học trong giai đoạn đánh giá 2012-2017.
- TC 9.2: Chưa mô tả, minh chứng về việc GV, SV có hài lòng về tình trạng
giảng đường/ phòng học/ thí nghiệm, thực hành không.
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- TC 9.3, 9.4: Mô tả, minh chứng chưa thể hiện sự hài lòng của GV, SV về số
lượng, chất lượng trang thiết bị, trang thiết bị tin học phục vụ dạy, học, NCKH
như thế nào.
- TC 10.2 ghi: “…ban hành các quy trình, biểu mẫu thanh quyết toán, … để
hướng dẫn các đơn vị thực hiện [H10.2.6] (Ban hành các quy trình, biểu mẫu
thanh quyết toán, hợp đồng trên website của phòng KHTC để các đơn vị trong
trường thực hiện…)”. Tuy nhiên, truy cập website của Phòng KHTC không tìm
thấy các thông tin về các quy trình biểu mẫu này.
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Thống kê kết quả đánh giá của Đoàn ĐGN:
Số tiêu

Số tiêu chí

Số tiêu

chí

chưa đạt

chí đạt

2

0

2

Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lý

7

2

5

Tiêu chuẩn 3: Chương trình đào tạo

6

2

4

Tiêu chuẩn 4: Hoạt động đào tạo

7

1

6

8

1

7

9

1

8

7

1

6

3

0

3

9

2

7

Tiêu chuẩn 10: Tài chính và quản lý tài chính

3

0

3

Tổng

61

10

50

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

Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng
viên và nhân viên
Tiêu chuẩn 6: Người học
Tiêuchuẩn 7: Nghiên cứu khoa học, ứng dụng,
phát triển và chuyển giao công nghệ
Tiêu chuẩn 8: Hoạt động hợp tác quốc tế
Tiêu chuẩn 9: Thư viện, trang thiết bị học tập
và cơ sở vật chất khác
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4. Tóm tắt những mặt mạnh của cơ sở giáo dục
- Sứ mạng đã được công bố trong KHCL phát triển Trường phù hợp với chức
năng, nhiệm vụ của Trường, gắn kết với yêu cầu phát triển kinh tế của khu vực
Nam Trung bộ, và với định hướng phát triển kinh tế biển của Nhà nước.
- Có hệ thống văn bản quy định rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị,
của CBVC. Đội ngũ cán bộ, chuyên viên Phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo
thí được tập huấn và có năng lực triển khai các hoạt động ĐBCL.
- Trường có nhiều CTĐT đa dạng: chính quy, liên kết quốc tế, CTĐT theo dự án
quốc tế, VLVH. CTĐT được rà soát, điều chỉnh, cập nhật định kỳ, được xây
dựng có hệ thống, đáp ứng được CĐR của chương trình.
- Công tác đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra, đánh giá học tập
được chú trọng. Hoạt động đánh giá giảng dạy được thực hiện sau mỗi học kỳ
dựa trên các tiêu chí của Chuẩn mực hoạt động giảng dạy.
- Các quyền dân chủ trong Trường được đảm bảo thực hiện đúng theo quy định
pháp luật. Đội ngũ cán bộ quản lý của Trường có phẩm chất đạo đức, năng lực
quản lý chuyên môn, nghiệp vụ tốt.
- Trường đã rất quan tâm trong việc hỗ trợ, tạo môi trường và điều kiện học tập,
sinh hoạt thuận lợi nhất cho người học; thực hiện tốt các nội dung công tác sinh
viên theo quy định; tạo dựng được các mối quan hệ hợp tác với các doanh
nghiệp nhằm hỗ trợ cho SV tìm kiếm việc làm phù hợp sau tốt nghiệp.
- Các hoạt động NCKH và CGCN của Trường được xác định rõ ràng, có định
hướng, phù hợp với tầm nhìn và sứ mạng của Trường, gắn với đào tạo và dựa
trên nhu cầu phát triển KTXH của địa phương.
- Các hoạt động HTQT được thực hiện theo quy định của Nhà nước; có các dự án,
chương trình hợp tác đào tạo, NCKH, trao đổi học thuật, với đối tác nước ngoài;
có ứng dụng kết quả NCKH vào thực tiễn phát triển KT - XH của địa phương.
- Thư viện rộng rãi, khang trang, thuận tiện cho độc giả sử dụng; có hệ thống
mượn trả sách tự động; tài liệu được số hóa và được cập nhật thường xuyên; tạp
chí chuyên ngành về thủy sản được xuất bản định kỳ.
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- Trường có không gian xanh, đẹp, diện tích trụ sở chính rộng lớn. Trang thiết bị
các ngành thế mạnh và trang thiết bị tại các phòng học, giảng đường có nhiều
cải thiện.
- Công tác lập kế hoạch và quản lý tài chính được thực hiện theo quy định, quy
trình của Bộ Tài chính. Trường tổ chức tốt công tác tự kiểm tra tài chính hằng
năm.
5. Tóm tắt những tồn tại của cơ sở giáo dục
- Chưa tổ chức lấy ý kiến và phổ biến rộng rãi sứ mạng của Trường đến các đối
tượng liên quan trong và ngoài Trường. Từ năm 2013, Trường không có văn bản
phát biểu chính thức về mục tiêu của Trường.
- Trường chưa có Hội đồng trường và Phòng Thanh tra.
- Việc tổ chức bộ phận/nhân sự ĐBCL tại các đơn vị trong Trường chưa đồng bộ,
mức độ nhận thức về ĐBCL của một số CBVC các đơn vị trong Trường không
đồng đều.
- Việc rà soát, giám sát thực hiện KHCL chưa được chi tiết, chưa đánh giá theo
các chỉ số thực hiện.
- Chưa có phần mềm lưu trữ, quản lý văn bản; việc truy xuất tài liệu, báo cáo
không thuận tiện.
- Hầu hết các CTĐT chưa thực hiện tự đánh giá (02 CTĐT đã hoàn thành BC
TĐG theo tiêu chuẩn AUN-QA).
- Nhiều ngành đào tạo chưa thực hiện việc khảo sát ý kiến các bên liên quan về
CTĐT, chất lượng cựu SV theo yêu cầu của các văn bản số 218/TB-ĐHNT,
ngày 17/3/2014 và 789/TB-ĐHNT, ngày 30/12/2015.
- Trường chưa chú trọng đúng mức trong việc bồi dưỡng, phát triển đội ngũ nhân
viên.
- Còn tình trạng kiêm nhiệm ở một số vị trí chức danh quan trọng trong Trường.
- Tỷ lệ trung bình SV/GV cao, vượt quy định. Một số GV chưa đảm bảo trình độ
chuẩn theo quy định.
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- CVHT một số lớp chưa tích cực; Chưa có nhiều các CLB học thuật, rèn luyện
kỹ năng, chia sẻ kinh nghiệm học tập; Công tác lấy ý kiến người học chưa có
tính hệ thống và định kỳ; Phần lớn SV còn thiếu các kỹ năng nghề nghiệp, kỹ
năng mềm, tiếng Anh; Tính chuyên nghiệp và hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ
trợ SV tìm việc làm chưa cao.
- Nguồn kinh phí cho NCKH chưa được đảm bảo theo quy định, hoạt động
NCKH cho các ngành khoa học xã hội chưa được thực sự chú ý đầu tư.
- Tính phát triển bền vững của các chương trình hợp tác đào tạo, trao đổi và
nghiên cứu chưa được chú ý đúng mức.
- Còn một số ít môn học/ học phần thiếu tài liệu học tập trong Thư viện. Một số
tài liệu cũ nên khả năng đáp ứng nhu cầu nghiên cứu chuyên sâu của các HVCH,
NCS chưa cao.
- Diện tích mặt bằng xây dựng tổng thể, KTX, khu TDTT của Trường chưa đạt
theo quy định. Một số dự án xây dựng triển khai còn chậm tiến độ. Một số tòa
nhà đã xuống cấp. Một số trang thiết bị chưa được khai thác có hiệu quả; một số
thường xuyên hỏng và quá tải. Các máy tính đa số cũ, xuống cấp. Còn nhiều
thiết bị PCCC không có tem kiểm định, đặt ở vị trí không thuận tiện sử dụng.
- Tỷ lệ chi cho đào tạo và bồi dưỡng CBVC ít. Chi cho NCKH của người học
năm 2014 và 2015 thấp. Năm 2016 không có kinh phí cấp cho người học
NCKH, tỷ lệ trích tổng thu học phí cho học bổng khuyến khích thấp.
6. Khuyến nghị đối với cơ sở giáo dục
- Xây dựng kế hoạch và triển khai lấy ý kiến và phổ biến sứ mạng đến các bên
liên quan trong và ngoài Trường. Cần tách bạch giữa mục tiêu với tầm nhìn và
bổ sung văn bản phát biểu chính thức về mục tiêu của Trường
- Khẩn trương hoàn thành thành lập Hội đồng trường và Phòng Thanh tra theo
quy định.
- Cải tiến cách thức tuyên truyền về ĐBCL cả chiều sâu và chiều rộng, phù hợp
với từng đối tượng.
- Định kỳ rà soát thực hiện KHCL, có đánh giá theo các chỉ số thực hiện.
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- Đẩy mạnh tin học hóa trong công tác lưu trữ.
- Cần có quy định, lộ trình, và hướng dẫn, tập huấn cho các Khoa/Viện thực hiện
tự đánh giá CTĐT theo các bộ tiêu chuẩn trong và ngoài nước mà Trường hướng
đến.
- Hoạt động khảo sát ý kiến các bên liên quan về CTĐT và chất lượng người học
tốt nghiệp cần được thực hiện đồng bộ ở tất cả các ngành đào tạo.
- Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng đội ngũ nhân viên.
- Sớm quy hoạch và bổ nhiệm CBQL tại các vị trí chức danh quan trọng.
- Phân bổ số lượng nhân viên phù hợp với khối lượng công việc, với quy mô GV,
SV tại đơn vị.
- Chú trọng việc nâng cao chất lượng CVHT ở tất cả các ngành; Phát triển thêm
nhiều CLB học thuật, rèn luyện kỹ năng, chia sẻ kinh nghiệm học tập; Ban hành
quy định cụ thể và có báo cáo tổng hợp hằng năm về việc lấy ý kiến người học ở
các lĩnh vực; Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng
mềm cho SV; Chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ cho các viên chức nhằm nâng cao
tính chuyên nghiệp, hiệu quả trong công tác tư vấn, hỗ trợ, định hướng nghề
nghiệp cho SV.
- Nên phổ biến rộng rãi và đầy đủ các quy định cụ thể về yêu cầu, tiêu chuẩn năng
lực, đạo đức trong các hoạt động khoa học và công nghệ đến tất cả GV, người
học. Đảm bảo nguồn kinh phí cho NCKH theo quy định. Tăng cường khuyến
khích và hỗ trợ NCKH cho các ngành khoa học xã hội.
- Chú ý đến tính phát triển bền vững của các chương trình HTQT.
- Cập nhật và bổ sung đầy đủ tài liệu phục vụ học tập và nghiên cứu chuyên sâu;
tăng cường liên kết với các thư viện trong và ngoài nước; rà soát, đánh giá định
kỳ nguồn tài liệu số, sách, giáo trình, tạp chí.
- Nâng cấp, xây dựng thêm nhà xưởng; đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống
trang thiết bị phục vụ thực hành, thực tập các môn học cơ sở và chuyên sâu.
Hoàn thiện Nhà làm việc đa năng; tái cấu trúc toàn bộ các khu nhà làm việc của
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Trường; sử dụng hợp lý diện tích đất hiện có, bổ sung quỹ đất để xây dựng các
cơ sở thực tập, thực hành, sản xuất.
- Cần chú ý tìm kiếm các nguồn tài chính hỗ trợ và tăng nguồn chi đáp ứng nhu
cầu đào tạo bồi dưỡng chuyên môn đội ngũ. Chú ý phân bổ đủ tỷ lệ các nguồn
chi về học bổng, NCKH cho người học theo quy định.
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PHẦN II. ĐÁNH GIÁ THEO CÁC TIÊU CHUẨN
Căn cứ kết quả TĐG của Trường, căn cứ quá trình nghiên cứu hồ sơ TĐG,
quá trình KSSB và KSCT tại Trường, Đoàn ĐGN đã đánh giá chất lượng của đơn
vị theo từng tiêu chí, thông qua việc đưa ra các điểm mạnh, điểm tồn tại và đề xuất
hướng khắc phục, đồng thời đánh giá mức đạt của tiêu chí.
Tiêu chuẩn 1: Sứ mạng và mục tiêu của Trường đại học
Tiêu chí 1.1. Sứ mạng của trường đại học 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 của
cả nước.
1. Điểm mạnh:
- Sứ mạng của Trường được công bố chính thức trong Kế hoạch chiến lược phát
triển Trường Đại học Nha Trang đến năm 2020 tầm nhìn 2030 (ban hành năm
2007 và 2013) phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trường, gắn kết với yêu
cầu phát triển kinh tế của khu vực Nam Trung bộ, với định hướng phát triển
kinh tế biển của Nhà nước. Sứ mạng được xem xét, cập nhật vào tháng
2/2017.
- Việc xây dựng sứ mạng có sự tham gia góp ý của CBVC trong Trường.
- Sứ mạng được phổ biến trên website và quảng bá trong khuôn viên Trường.
2. Những tồn tại:
- Chưa tổ chức lấy ý kiến và phổ biến rộng rãi sứ mạng của Trường đến các đối
tác liên quan ngoài Trường.
- Việc điều chỉnh sứ mạng được thực hiện trong phiên họp của Hội đồng khoa
học và đào tạo mở rộng tháng 01/2017, chưa tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của
các đối tác khác có liên quan trong Trường.
3. Đề xuất hướng khắc phục:
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- Xây dựng kế hoạch và triển khai lấy ý kiến và phổ biến sứ mạng đến các bên
liên quan trong và ngoài Trường.
4. Những điểm chưa rõ: Không.
5. Mức đạt được của tiêu chí: Đạt.
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 tuyên bố của
nhà trường; được định kì rà soát, bổ sung, điều chỉnh và được triển khai thực
hiện.
1. Điểm mạnh:
- Cho đến năm 2012, Trường đã công bố mục tiêu phát triển đến năm 2020
trong bản Chiến lược phát triển Trường Đại học Nha Trang đến năm 2020.
- Mục tiêu phát triển được rà soát trong tháng 3/ 2013 để hoàn thiện các vấn đề
về mục tiêu, sứ mạng và mô hình phát triển Trường Đại học Nha Trang đến
2020 và tầm nhìn 2030.
2. Những tồn tại:
- Từ năm 2013, mục tiêu phát triển không được công bố riêng trong “Chiến lược
phát triển Trường Đại học Nha Trang đến năm 2020 tầm nhìn 2030”. Trong
phỏng vấn cho thấy Trường có cách tiếp cận xem tầm nhìn (Vision) là mục
tiêu của Trường. Việc rà soát tầm nhìn (mục tiêu - theo cách tiếp cận của
Trường), sứ mạng mới được thực hiện vào tháng 2/2017.
- Chưa có quy định việc rà soát, bổ sung, điều chỉnh mục tiêu của Trường.
3. Đề xuất hướng khắc phục:
- Cần tách bạch giữa mục tiêu và tầm nhìn trong văn bản “Chiến lược phát triển
Trường Đại học Nha Trang đến năm 2020 tầm nhìn 2030”.
- Xây dựng quy định rà soát, bổ sung, điều chỉnh mục tiêu của Trường.
4. Những điểm chưa rõ: Không.
5. Mức đạt được của tiêu chí: Đạt.
Đánh giá chung tiêu chuẩn 1
Điểm mạnh:
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- Sứ mạng của Trường đã được công bố chính thức trong Kế hoạch chiến lược
phát triển Trường Đại học Nha Trang đến năm 2020 (ban hành vào các năm
2007 và 2013) phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trường, gắn kết với yêu
cầu phát triển kinh tế của khu vực Nam Trung bộ và với định hướng phát triển
kinh tế biển của Nhà nước. Sứ mạng được xem xét, cập nhật vào tháng
02/2017.
Tồn tại:
- Chưa tổ chức lấy ý kiến và phổ biến rộng rãi sứ mạng của Trường đến các đối
tượng liên quan trong và ngoài Trường.
- Cho đến năm 2012 Trường đã công bố mục tiêu phát triển Trường trong bản
“Chiến lược phát triển Trường Đại học Nha Trang đến năm 2020”. Từ năm
2013, Trường không có văn bản phát biểu chính thức về mục tiêu của Trường.
Kiến nghị:
- Xây dựng kế hoạch và triển khai lấy ý kiến và phổ biến sứ mạng đến các bên
liên quan trong và ngoài Trường.
- Cần tách bạch giữa mục tiêu với tầm nhìn và bổ sung phát biểu chính thức về
mục tiêu của Trường trong bản Chiến lược phát triển Trường Đại học Nha
Trang đến năm 2020 tầm nhìn 2030.
- Ban hành quy định về việc định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh mục tiêu của
Trường.
Số tiêu chí đạt: 2/2; Số tiêu chí chưa đạt: 0/2

Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lý
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. Điểm mạnh:
- Cơ cấu tổ chức được Trường xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với sự phát
triển trong nhiệm kỳ Hiệu trưởng 2011-2016.
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2. Những tồn tại:
- Trường chưa có Hội đồng trường giai đoạn 2012-2016.
- Trường chưa thành lập Phòng Thanh tra theo điều 6 của Thông tư số
51/2012/TT-BGDĐT.
- Trường không có Quy chế tổ chức và hoạt động giai đoạn 2012-2016 theo quy
định tại Điều 4 của Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số
70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014.
3. Đề xuất hướng khắc phục:
- Khẩn trương hoàn thành thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ đầu tiên theo thủ
tục nêu trong Điều 10 của Điều lệ trường đại học.
- Sớm thành lập Phòng Thanh tra theo quy định.
4. Những điểm chưa rõ: Không.
5. Mức đạt được của tiêu chí: Chưa đạt.
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. Điểm mạnh:
- Có hệ thống văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và của
CBVC, quy định phối hợp trong các hoạt động giữa Đảng ủy và chính quyền,
các đoàn thể.
2. Những tồn tại:
- Chưa có các quy định rà soát, đánh giá hiệu quả hệ thống các văn bản tổ chức,
quản lý của Trường.
3. Đề xuất hướng khắc phục:
- Ban hành quy định về rà soát hệ thống các văn bản tổ chức, quản lý của
Trường.
- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát
hệ thống văn bản.
4. Những điểm chưa rõ: Không.
5. Mức đạt được của tiêu chí: Đạt.
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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. Điểm mạnh:
- Trường có các văn bản phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của đơn vị và cá
nhân trong đơn vị như: Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền
hạn của các đơn vị; Văn bản quy định về định danh, định biên CBVC khối
hành chính; Văn bản quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn đối với GV,
cán bộ PTN, CBQL các cấp và nhân viên.
2. Những tồn tại:
- Đề án vị trí việc làm đang gửi xin ý kiến của Bộ GD&ĐT.
3. Đề xuất hướng khắc phục:
- Sớm hoàn thành Đề án vị trí việc làm.
4. Những điểm chưa rõ: Không.
5. Mức đạt được của tiêu chí: Đạt.
Tiêu chí 2.4: Tổ chức Đảng và các tổ chức 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. Điểm mạnh:
- Đảng ủy thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra các công tác, chuyên đề
trong từng quý thông qua Nghị quyết của mỗi quý.
- Có Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy với Ban Giám hiệu và các tổ chức đoàn
thể hỗ trợ cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trường.
2. Những tồn tại:
- Chưa đạt đầy đủ các khen thưởng trong các năm (giai đoạn 2012-2016) của
các cơ quan quản lý cấp trên về thành tích hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn
thể trong trường.
- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Trường về quy hoạch, bổ nhiệm
CBQL chưa theo kịp với hoạt động thực tiễn ở cấp khoa và cấp phòng.
3. Đề xuất hướng khắc phục:
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- Nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với Công đoàn,
Đoàn TN, Hội SV; tạo điều kiện các tổ chức đoàn thể nâng cao chất lượng
hoạt động góp phần đạt nhiều thành tích toàn diện trong thực hiện các mục
tiêu, nhiệm vụ của Trường.
- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Trường về công tác quy hoạch, bổ
nhiệm CBQL cấp đơn vị.
4. Những điểm chưa rõ: Không.
5. Mức đạt được của tiêu chí: Đạt.
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
Trường.
1. Điểm mạnh:
- Phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí (ĐBCL-KT) của Trường có đội ngũ
cán bộ, chuyên viên được tập huấn và có năng lực triển khai các hoạt động
ĐBCL.
2. Tồn tại:
- Trong thời gian 5 năm qua, có sự thay đổi nhân sự của Phòng ĐBCL-KT, vì
vậy chưa tập huấn được toàn bộ chuyên viên/nhân viên của Phòng.
- Việc tổ chức bộ phận/nhân sự ĐBCL tại các đơn vị trong Trường chưa đồng
bộ, mức độ nhận thức của một số CBVC các đơn vị trong Trường và việc triển
khai công tác ĐBCL tại các đơn vị trong Trường chưa đồng đều.
3. Đề xuất hướng khắc phục:
- Ổn định đội ngũ làm công tác ĐBCL cấp trường thông qua việc tuyển chọn và
có chính sách riêng cho đội ngũ này.
- Cải tiến cách thức tuyên truyền, phổ biến về ĐBCL trong toàn Trường, chú
trọng cả chiều sâu và chiều rộng, chú ý từng loại đối tượng để có nội dung phù
hợp.
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- Tăng cường đào tạo tốt đội ngũ làm công tác ĐBCL tại các đơn vị trong
Trường tạo lực lượng kế thừa cho bộ phận ĐBCL cấp trường.
4. Những điểm chưa rõ: Không.
5. Mức đạt được của tiêu chí: Đạt.
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 Trường; có chính sách
và biện pháp giám sát, đánh giá việc thực hiện các kế hoạch của Trường.
1. Điểm mạnh:
- Trường có xây dựng kế hoạch chiến lược dài hạn, trung hạn phù hợp với định
hướng phát triển và sứ mạng của Trường.
2. Tồn tại:
- Việc rà soát tiến độ, giám sát công tác triển khai thực hiện KHCL chưa được
chi tiết, chưa cụ thể và chưa đánh giá theo các chỉ số thực hiện.
3. Đề xuất hướng khắc phục:
- Thành lập đơn vị hoặc quy định hóa trong việc phân công thêm chức năng cho
một đơn vị/bộ phận để thực hiện rà soát tiến độ, giám sát, đánh giá việc thực
hiện chiến lược thông qua các chỉ số thực hiện.
- Nên xây dựng KHCL phát triển cho từng Khoa/Viện phù hợp với đặc điểm
riêng từng Khoa/Viện, chú ý sự kết nối để đạt được chiến lược phát triển của
Trường.
4. Những điểm chưa rõ: Không.
5. Mức đạt được của tiêu chí: Đạt.
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 các báo cáo của Trường.
1. Điểm mạnh:
- Trường thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chế độ báo cáo theo định kỳ, theo đúng
quy định đến các cơ quan quản lý.
2. Tồn tại:
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- Trong giai đoạn đánh giá, việc lưu trữ các báo cáo chưa đầy đủ; chưa có phần
mềm lưu trữ, quản lý văn bản; việc truy xuất tài liệu, báo cáo, hồ sơ không
thuận tiện tại kho lưu trữ.
- Việc lưu trữ tại các Khoa/Phòng/Viện chưa bám sát hoàn toàn theo quy định.
3. Đề xuất hướng khắc phục:
- Đẩy mạnh tin học hóa trong công tác lưu trữ.
- Chú trọng hơn công tác lưu trữ tại các Khoa/Phòng/Viện đảm bảo thực hiện
theo đúng quy định do Trường ban hành.
- Cần quan tâm hơn việc cải tiến công tác lưu trữ bài thi, khóa luận/luận văn tốt
nghiệp tại các Khoa/Viện.
4. Những điểm chưa rõ: Không.
5. Mức đạt được của tiêu chí: Chưa đạt.
Đánh giá chung tiêu chuẩn 2
Điểm mạnh:
- Có hệ thống văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, về chức
năng, nhiệm vụ và quyền hạn của CBVC, về quy chế làm việc của BCH Đảng
bộ trường và quy định phối hợp trong các hoạt động giữa Đảng ủy và chính
quyền, các đoàn thể.
- Đội ngũ cán bộ, chuyên viên Phòng ĐBCL-KT được tập huấn và có năng lực
triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng.
Tồn tại:
- Trường chưa có Hội đồng trường giai đoạn 2012-2016 và chưa thành lập
Phòng Thanh tra theo quy định.
- Chưa có các quy định rà soát, đánh giá hiệu quả hệ thống các văn bản tổ chức,
quản lý của Trường.
- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ trường về quy hoạch, bổ nhiệm
CBQL chưa theo kịp với hoạt động thực tiễn ở cấp khoa và cấp phòng.
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- Việc tổ chức bộ phận/nhân sự ĐBCL tại các đơn vị trong Trường chưa đồng
bộ, mức độ nhận thức của một số CBVC và việc triển khai công tác ĐBCL tại
các đơn vị không đồng đều.
- Việc rà soát tiến độ, giám sát công tác triển khai thực hiện KHCL chưa được
chi tiết, chưa cụ thể và chưa đánh giá theo các chỉ số thực hiện.
- Trong giai đoạn đánh giá, việc lưu trữ các báo cáo chưa đầy đủ; chưa có phần
mềm lưu trữ, quản lý văn bản; việc truy xuất tài liệu, báo cáo, hồ sơ không
thuận tiện tại kho lưu trữ.
- Việc lưu trữ tại các Khoa/Phòng/Viện chưa bám sát hoàn toàn theo quy định.
Kiến nghị:
- Khẩn trương hoàn thành thành lập Hội đồng trường và Phòng Thanh tra theo
quy định.
- Ban hành quy định về rà soát hệ thống các văn bản tổ chức, quản lý của
Trường.
- Nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với Công đoàn,
Đoàn thanh niên, Hội SV; tạo điều kiện các tổ chức đoàn thể nâng cao chất
lượng hoạt động góp phần đạt nhiều thành tích toàn diện trong thực hiện các
mục tiêu, nhiệm vụ của Trường.
- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trường về công tác quy hoạch, bổ
nhiệm CBQL cấp đơn vị.
- Cải tiến cách thức tuyên truyền, phổ biến về ĐBCL trong toàn Trường, chú
trọng cả chiều sâu và chiều rộng, chú ý từng loại đối tượng để có nội dung phù
hợp.
- Tăng cường đào tạo tốt đội ngũ làm công tác ĐBCL tại các đơn vị tạo lực
lượng kế thừa cho bộ phận ĐBCL cấp trường.
- Thành lập đơn vị hoặc quy định hóa trong việc phân công thêm chức năng cho
một đơn vị/bộ phận để thực hiện rà soát tiến độ, giám sát, đánh giá việc thực
hiện chiến lược thông qua các chỉ số thực hiện.
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- Đẩy mạnh tin học hóa trong công tác lưu trữ cấp Trường. Chú trọng hơn công
tác lưu trữ tại các Khoa/Phòng/Viện nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy
định Trường ban hành.
- Cải tiến công tác lưu trữ bài thi, khóa luận/luận văn tốt nghiệp tại các
Khoa/Viện.
Số tiêu chí đạt: 5/7; Số tiêu chí chưa đạt: 2/7 (TC 2.1, 2.7)
Tiêu chuẩn 3: Chương trình đào tạo
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. Điểm mạnh:
- Trường phát triển nhiều ngành đào tạo đại học và sau đại học mới trong 5 năm
vừa qua. Các CTĐT được xây dựng theo quy định, có tham khảo các CTĐT
tiên tiến, phân tích bối cảnh xã hội, nhu cầu ngành nghề.
- Các CTĐT mở mới phù hợp với định hướng các ngành thế mạnh của Trường.
2. Những tồn tại:
- Việc tham khảo ý kiến từ các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, nhà tuyển dụng và
CSV còn hạn chế.
3. Đề xuất hướng khắc phục:
- Cần có kế hoạch thực hiện định kỳ và đồng bộ ở tất cả các ngành học việc lấy
ý kiến từ các bên liên quan về nội dung CTĐT và nhu cầu phát triển ngành
nghề tại địa phương và các vùng lân cận.
4. Những điểm chưa rõ: Không.
5. Mức đạt được của tiêu chí: Đạt.
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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. Điểm mạnh:
- Trường có quy trình và hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng cho các Khoa/Viện trong
việc xây dựng CĐR và điều chỉnh, cập nhật CTĐT.
- Các CTĐT có mục tiêu rõ ràng, cụ thể.
- Các CĐR của CTĐT được phát biểu rõ ràng và được phân bổ vào các môn học
trong chương trình.
- Đề cương chi tiết học phần được thiết kế gắn kết các CĐR, với hoạt động/nội
dung giảng dạy và kiểm tra đánh giá.
2. Những tồn tại:
- Một số phát biểu về CĐR trong đề cương học phần mới cập nhật không rõ
ràng, không đo lường được, trong khi đề cương cũ được viết chuẩn xác hơn.
- Bộ CĐR của các CTĐT chưa được cập nhật mới trên website Trường.
3. Đề xuất hướng khắc phục:
- Rà soát và điều chỉnh cách viết CĐR với các động từ theo thang Bloom để có
thể đo lường được, giúp thiết kế hoạt động dạy – học và đánh giá học tập đạt
được kết quả học tập mong đợi.
- Cập nhật Bộ CĐR mới (2016) của các CTĐT trên website Trường.
4. Những điểm chưa rõ: Không.
5. Mức đạt được của tiêu chí: Đạt.
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. Điểm mạnh:
- Các CTĐT chính quy, VLVH, liên thông được thiết kế theo quy định.
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- Trường có các biện pháp tổ chức thực hiện ĐBCL CTĐT như ban hành và
thực hiện Chuẩn mực hoạt động giảng dạy, lấy ý kiến người học sau các môn
học và cuối khoá.
2. Những tồn tại:
- Đề cương môn học chưa có tiêu chí và chuẩn đánh giá cho các bài kiểm tra
đánh giá, do đó chưa đảm bảo kiểm tra đánh giá chính xác, đo lường mức độ
đạt được các CĐR.
3. Đề xuất hướng khắc phục:
- Thiết kế các tiêu chí đánh giá (rubrics) cụ thể cho các bài kiểm tra, đánh giá
trong học phần.
4. Những điểm chưa rõ: Không.
5. Mức đạt được của tiêu chí: Đạt.
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. Điểm mạnh:
- Tất cả các CTĐT được rà soát, điều chỉnh, cập nhật định kỳ, có sự tham gia
của GV, chuyên gia và nhà quản lý.
- Trường thường xuyên tổ chức các ngày hội việc làm, toạ đàm với doanh
nghiệp, qua đó có tham khảo ý kiến doanh nghiệp về nhu cầu và CTĐT.
2. Những tồn tại:
- Việc khảo sát ý kiến các bên liên quan về CTĐT và chất lượng người học tốt
nghiệp chỉ thực hiện ở 09/30 ngành ĐTĐH và không thường xuyên.
- Việc khảo sát ý kiến của cựu SV về mức độ đáp ứng của CTĐT đối với yêu
cầu kiến thức, kỹ năng, năng lực nghề nghiệp trong môi trường thực tiễn chưa
được chú trọng, chưa có kế hoạch thực hiện hằng năm.
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- Quy định điều chỉnh, cập nhật CTĐT 04 năm/lần chưa hợp lý, không nắm bắt
kịp thời nhu cầu và sự phát triển của ngành nghề và xã hội.
3. Đề xuất hướng khắc phục:
- Hoạt động khảo sát ý kiến các bên liên quan đặc biệt đối với nhà tuyển dụng
và cựu SV về CTĐT và chất lượng người học tốt nghiệp cần được thực hiện
định kỳ ở tất cả các ngành đào tạo.
- Cần điều chỉnh chu trình điều chỉnh, cập nhật CTĐT 02 năm/lần (hiện tại là 04
năm) để có những điều chỉnh phù hợp nhu cầu phát triển của kinh tế - xã hội
và kỹ thuật, công nghệ.
4. Những điểm chưa rõ: Không.
5. Mức đạt được của tiêu chí: Chưa đạt.
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. Điểm mạnh:
- Trường có nhiều CTĐT liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng.
2. Những tồn tại:
- Hồ sơ các CTĐT liên thông thiếu các thông tin về điều kiện, đối tượng tuyển
sinh, ngành đúng, ngành gần, ngành khác, ...
3. Đề xuất hướng khắc phục:
- Bổ sung đầy đủ các thông tin về điều kiện, đối tượng tuyển sinh, ngành đúng,
ngành gần, ngành khác, ... trong CTĐT liên thông.
4. Những điểm chưa rõ: Không.
5. Mức đạt được của tiêu chí: Đạt.
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. Điểm mạnh:
- Trường có định hướng dựa trên bộ tiêu chuẩn AUN-QA trong việc cải tiến và
tự đánh giá CTĐT.
- Trường đã triển khai tự đánh giá 02 CTĐT theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA.
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2. Những tồn tại:
- Chưa có quy định, kế hoạch và lộ trình cụ thể về việc triển khai tự đánh giá và
đánh giá ngoài cho tất cả các CTĐT.
- Do chưa triển khai định kỳ và có lộ trình tự đánh giá cho tất cả CTĐT, các
điều chỉnh, cải tiến CTĐT chưa dựa trên kết quả đánh giá theo các tiêu chuẩn,
tiêu chí cụ thể.
- Kết quả khảo sát cựu SV chỉ được thực hiện 01 lần, ở một số ngành học, làm
hạn chế việc cải tiến CTĐT dựa trên các kết quả khảo sát thực tiễn.
3. Đề xuất hướng khắc phục:
- Cần có quy định, lộ trình và tập huấn cho các Khoa/Viện thực hiện tự đánh giá
CTĐT theo tiêu chuẩn trong và ngoài nước.
- Có quy định, thực hiện định kỳ và đồng bộ việc khảo sát cựu SV ở tất cả các
ngành đào tạo.
4. Những điểm chưa rõ: Không.
5. Mức đạt được của tiêu chí: Chưa đạt.
Đánh giá chung tiêu chuẩn 3
Điểm mạnh:
- Có quy trình và hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng cho các Khoa/Viện về việc xây
dựng kết quả học tập mong đợi, và điều chỉnh, cập nhật CTĐT.
- CTĐT được rà soát, điều chỉnh, cập nhật có tham khảo chương trình tiên tiến,
ý kiến các bên liên quan.
- CTĐT được thiết kế hệ thống, khoa học: CĐR của CTĐT được phát biểu rõ
ràng, đo lường được, và phân bổ vào các môn học; Kết quả học tập mong đợi
của học phần gắn kết với hoạt động dạy – học và kiểm tra đánh giá.
Tồn tại:
- Hầu hết các CTĐT chưa thực hiện tự đánh giá (02 CTĐT đã hoàn thành BC
TĐG theo tiêu chuẩn AUN-QA).
- Việc khảo sát ý kiến các bên liên quan về CTĐT, chất lượng cựu SV mới chỉ
được thực hiện ở một số ít ngành đào tạo và chưa thường xuyên.
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Kiến nghị:
- Cần có quy định, lộ trình và hướng dẫn, tập huấn cho các Khoa/Viện thực hiện
tự đánh giá CTĐT theo các bộ tiêu chuẩn trong và ngoài nước mà Trường
hướng đến.
- Hoạt động khảo sát ý kiến các bên liên quan về CTĐT và chất lượng người
học tốt nghiệp cần được thực hiện đồng bộ ở tất cả các ngành đào tạo.
Số tiêu chí đạt: 4/6; Số tiêu chí chưa đạt: 2/6 (TC 3.4, 3.6)
Tiêu chuẩn 4: Hoạt động đào tạo
Tiêu chí 4.1. Đa dạng hoá các hình thức đào tạo, đáp ứng yêu cầu học tập của
người học theo quy định.
1. Điểm mạnh:
- Trường có nhiều CTĐT đa dạng: chính quy, liên kết quốc tế, CTĐT theo dự
án quốc tế, VLVH.
2. Những tồn tại:
- Các CTĐT VLVH liên kết với các tỉnh xa, việc tổ chức dạy học liên tục chưa
ĐBCL đào tạo.
- Một số CTĐT liên kết, theo dự án quốc tế phụ thuộc nhiều vào GV nước ngoài
từ nguồn hỗ trợ của dự án, không đảm bảo được tính bền vững của CTĐT.
3. Đề xuất hướng khắc phục:
- Có các biện pháp quản lý hoạt động học tập hiệu quả ở các hệ đào tạo VLVH,
liên thông, liên kết.
- Phát triển hệ thống e-learning giúp học viên ở xa có thể truy cập, đọc trước tài
liệu của môn học, thảo luận nhóm và trao đổi với GV.
- Có kế hoạch phát triển đội ngũ GV các ngành liên kết với nước ngoài để đảm
bảo đội ngũ nhằm phát triển bền vững các ngành học này.
4. Những điểm chưa rõ: Không.
5. Mức đạt được của tiêu chí: Đạt.
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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. Điểm mạnh:
- Trường đã thực hiện phương thức đào tạo theo tín chỉ ở tất cả các ngành học,
bậc học.
- Trường đã xây dựng Bộ tiêu chí tự đánh giá học chế tín chỉ.
2. Những tồn tại:
- Các CTĐT VLVH chưa được tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ.
3. Đề xuất hướng khắc phục:
- Xây dựng lộ trình, và bảo đảm các điều kiện về nguồn lực để tổ chức đào tạo
theo học chế tín chỉ đối với CTĐT VLVH.
4. Những điểm chưa rõ: Không.
5. Mức đạt được của tiêu chí: Đạt.
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. Điểm mạnh:
- Trường đã xây dựng quy trình tổ chức triển khai và đánh giá hoạt động giảng
dạy cùng bộ tiêu chí chấm điểm hoạt động giảng dạy của GV rõ ràng và khoa
học.
- Trường có các văn bản quy định, hướng dẫn triển khai đổi mới phương pháp
dạy – học, phương pháp đánh giá kết quả học tập.
- Các Khoa/Viện tổ chức định kỳ các buổi sinh hoạt học thuật, hội thảo, hội
nghị về đổi mới phương pháp dạy – học, kiểm tra, đánh giá.
2. Những tồn tại:
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- Chưa có cơ chế phản hồi từ GV và Bộ môn về kết quả khảo sát ý kiến người
học về giảng dạy và sử dụng kết quả khảo sát như thế nào.
- Chưa tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho GV về các phương pháp giảng dạy chủ
động, thiết kế tiêu chí đánh giá cho các bài tập, kiểm tra, bài thi, …
3. Đề xuất hướng khắc phục:
- Cần có phản hồi từ GV và Bộ môn về kết quả khảo sát ý kiến người học về
giảng dạy, để Bộ môn, Trường có thông tin nhìn nhận từ nhiều đối tượng (GV,
SV) và có minh chứng sử dụng kết quả khảo sát phản hồi từ người học.
- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng GV về phương pháp dạy – học tích cực và đặc
biệt về việc xây dựng tiêu chí đánh giá cho các bài kiểm tra, đánh giá học tập.
4. Những điểm chưa rõ: Không.
5. Mức đạt được của tiêu chí: Đạt.
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. Điểm mạnh:
- Trường đã ban hành quy trình tổ chức đổi mới phương pháp giảng dạy và
kiểm tra đánh giá.
- Trường đã xây dựng quy định đánh giá học phần và quy định đánh giá luận
văn thạc sĩ với bộ tiêu chí rõ ràng và khoa học.
2. Những tồn tại:
- Có sự chênh lệch lớn giữa điểm đánh giá quá trình và điểm bài thi của SV (ví
dụ: điểm quá trình 8đ, bài thi 1,5đ trong nhiều lớp.
3. Đề xuất hướng khắc phục:
- Hoạt động đánh giá quá trình cần được thiết kế chặt chẽ hơn, đánh giá sát thực
hơn quá trình học tập của SV.
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4. Những điểm chưa rõ: Không.
5. Mức đạt được của tiêu chí: Đạt.
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. Điểm mạnh:
- Trường có cách thức, phương tiện để công bố kết quả học tập đến người học
nhanh chóng, thuận tiện.
- Các văn bằng, chứng chỉ đều được công bố công khai trên website Trường.
2. Những tồn tại:
- Việc lưu trữ các bài thi tại Bộ môn chưa được sắp xếp gọn gàng, khoa học
phục vụ việc phúc tra.
- Các cột điểm thành phần của điểm quá trình chưa được lưu trữ tại Bộ môn.
3. Đề xuất hướng khắc phục:
- Chấn chỉnh việc lưu trữ các bài thi tại Bộ môn
- Đề nghị GV nộp các cột điểm thành phần thể hiện tổng điểm quá trình của
môn học.
4. Những điểm chưa rõ: Không.
5. Mức đạt được của tiêu chí: Đạt.
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. Điểm mạnh:
- Trường có CSDL đầy đủ về hoạt động đào tạo, tuyển sinh, kết quả học tập.
2. Những tồn tại:
- Thông tin về tình trạng việc làm, thu nhập của SV sau khi tốt nghiệp chưa
được thu thập thường xuyên và đồng bộ ở tất cả các ngành.
3. Đề xuất hướng khắc phục:
- Triển khai thường xuyên việc thu thập, xử lý, phân tích thông tin về việc làm,
thu nhập, … của cựu SV nhằm phục vụ cải tiến chất lượng đào tạo.
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4. Những điểm chưa rõ: Không.
5. Mức đạt được của tiêu chí: Đạt.
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. Điểm mạnh:
- Trường đã có kế hoạch giao cho TT QHDN&HTSV làm đầu mối triển khai
khảo sát thông tin việc làm của cựu SV.
2. Những tồn tại:
- Đánh giá chất lượng người học từ cựu SV và nhà tuyển dụng chỉ được thực
hiện 01 lần (trong 05 năm) và ở một số ngành.
3. Đề xuất hướng khắc phục:
- Cần triển khai thường niên việc đánh giá chất lượng người học sau khi ra
trường từ nhà tuyển dụng và cựu SV nhằm điều chỉnh hoạt động đào tạo đáp
ứng yêu cầu của xã hội.
4. Những điểm chưa rõ: Không.
5. Mức đạt được của tiêu chí: Chưa đạt.
Đánh giá chung tiêu chuẩn 4
Điểm mạnh:
- Có nhiều CTĐT đa dạng: chính quy, liên kết quốc tế, CTĐT theo dự án quốc
tế, VLVH.
- Đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra, đánh giá theo quá trình, và
đa dạng hoá các loại hình đánh giá học tập.
- Công tác đánh giá giảng dạy đã được chú trọng. Trường đã ban hành Chuẩn
mực hoạt động giảng dạy, và có tiêu chí rõ ràng, khoa học trong đánh giá
giảng dạy.
Tồn tại:
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- Việc đánh giá quá trình chưa được thực hiện một cách chặt chẽ, chưa đánh giá
được sát thực lực học cũng như nỗ lực học tập của SV (có sự chênh lệch quá
lớn giữa điểm quá trình và điểm bài thi).
- Chưa có cơ chế phản hồi từ GV và Bộ môn đối với kết quả khảo sát lấy ý kiến
người học về hoạt động giảng dạy của GV và sử dụng kết quả khảo sát để cải
tiến hoạt động dạy – học.
- Đánh giá chất lượng người học từ cựu SV và nhà tuyển dụng mới chỉ được
thực hiện một lần.
Kiến nghị:
- Hoạt động đánh giá quá trình cần được thiết kế chặt chẽ hơn, đánh giá sát thực
hơn quá trình học tập của SV.
- Cần có phản hồi từ GV và Bộ môn đối với kết quả khảo sát lấy ý kiến người
học về hoạt động giảng dạy của GV để Bộ môn, Trường có thông tin nhìn
nhận từ nhiều đối tượng (GV, SV), và có minh chứng sử dụng kết quả khảo sát
phản hồi từ người học.
- Cần triển khai thường niên việc đánh giá chất lượng người học sau khi ra
trường từ nhà tuyển dụng và cựu SV nhằm điều chỉnh hoạt động đào tạo đáp
ứng yêu cầu của xã hội.
Số tiêu chí đạt: 6/7; Số tiêu chí chưa đạt: 1/7 (TC 4.7)
Tiêu chuẩn 5 Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên
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. Điểm mạnh:
- Trường có quy trình, tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm rõ ràng, minh bạch.
2. Tồn tại:
- Trường chưa chú trọng trong việc bồi dưỡng, phát triển đội ngũ nhân viên.
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3. Đề xuất hướng khắc phục:
- Thực hiện khảo sát, ghi nhận nhu cầu của nhân viên từ đó tăng cường công tác
bồi dưỡng đội ngũ nhân viên một cách chủ động. Chú ý định kỳ đánh giá hiệu
quả công tác bồi dưỡng này.
4. Những điểm chưa rõ: Không.
5. Mức đạt được của tiêu chí: Đạt.
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. Điểm mạnh:
- Các quyền dân chủ trong Trường được đảm bảo thực hiện đúng theo quy định
pháp luật.
2. Tồn tại:
- Qua tiếp xúc, phỏng vấn có một số CBVC chưa quan tâm đến việc phát huy
quyền dân chủ của mình trong việc đóng góp vào các kế hoạch, chính sách của
Trường.
3. Đề xuất hướng khắc phục:
- Tuyên truyền, phổ biến các quyền dân chủ, nhằm tạo nhận thức tốt hơn về dân
chủ cho tất cả CBVC, giúp CBVC hiểu biết việc thực thi quyền dân chủ vừa là
trách nhiệm vừa là quyền lợi của CBVC.
- Tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế của Công đoàn trong việc làm cầu nối giữa
lãnh đạo Trường với CBVC trong việc phát huy quyền dân chủ cơ sở.
4. Những điểm chưa rõ: Không.
5. Mức đạt được của tiêu chí: Đạt.
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. Điểm mạnh:
- Trường chú trọng tạo điều kiện cho CBGV tham gia các hoạt động chuyên
môn, nghiệp vụ ở trong và ngoài nước.
42

Báo cáo đánh giá ngoài Trường Đại học Nha Trang

2. Tồn tại:
- Việc đánh giá tính hiệu quả của các hoạt động tạo điều kiện giúp CBGV tham
gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trong và ngoài nước chưa được thực
hiện thường xuyên.
3. Đề xuất hướng khắc phục:
- Tăng cường việc đánh giá tính hiệu quả của các hoạt động nhằm tạo điều kiện
giúp CB, GV tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trong và ngoài
nước.
4. Những điểm chưa rõ: Không.
5. Mức đạt được của tiêu chí: Đạt.
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. Điểm mạnh:
- Đội ngũ cán bộ quản lý của Trường có phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý
chuyên môn, nghiệp vụ tốt.
2. Tồn tại:
- Một số vị trí chức danh quan trọng trong Trường đang phải kiêm nhiệm các
chức danh khác.
3. Đề xuất hướng khắc phục:
- Tăng cường các biện pháp nhằm thu hút thêm CBQL giỏi về Trường.
- Mạnh dạn đào tạo và sử dụng đội ngũ trẻ để đưa vào các vị trí quản lý.
4. Những điểm chưa rõ: Không.
5. Mức đạt được của tiêu chí: Đạt.
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 SV /giảng viên.
1. Điểm mạnh:
- Đội ngũ giảng viên của Trường không ngừng tăng về số lượng và chất lượng,
đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ đào tạo, NCKH.
43

Báo cáo đánh giá ngoài Trường Đại học Nha Trang

2. Tồn tại:
- Tuy số lượng GV khá nhiều nhưng số đề tài NCKH chưa nhiều.
- Tỷ lệ trung bình SV/GV cao, vượt hơn quy định.
3. Đề xuất hướng khắc phục:
- Tăng cường triển khai các biện pháp cụ thể, thiết thực nhằm phát huy khả
năng NCKH của các GV phù hợp với số lượng đội ngũ GV đang có.
- Cải tiến các chính sách thu hút GV, phát triển đội ngũ và đảm bảo tỉ lệ SV/GV
quy đổi đáp ứng theo quy định về điều kiện ĐBCL và giảm dần theo từng
năm.
4. Những điểm chưa rõ: Không.
5. Mức đạt được của tiêu chí: Chưa đạt.
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. Điểm mạnh:
- Đội ngũ GV có tâm huyết, đa số đảm bảo trình độ chuẩn theo quy định, có
trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ đào tạo, NCKH.
2. Tồn tại:
- Vẫn còn một số GV chưa đảm bảo trình độ chuẩn theo quy định.
3. Đề xuất hướng khắc phục:
- Đảm bảo thực hiện kế hoạch phát triển đội ngũ để 100% GV đạt trình độ
chuẩn theo quy định.
4. Những điểm chưa rõ: Không.
5. Mức đạt được của tiêu chí: Đạt.
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. Điểm mạnh:
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- Đội ngũ GV bao gồm nhiều nhóm theo thâm niên và theo lứa tuổi, được trẻ
hóa.
2. Tồn tại:
- Tỉ lệ phần trăm mỗi nhóm GV phân theo kinh nghiệm công tác chuyên môn
chưa đáp ứng hoàn toàn theo như hướng dẫn trong công văn số
1237/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 03/8/2017 của Cục KT&KĐCL (nay là Cục
Quản lý chất lượng).
3. Đề xuất hướng khắc phục:
- Tăng cường các biện pháp mang tính thu hút hơn đối với các GV/các chuyên
gia/các nhà nghiên cứu... và tăng cường việc đào tạo đội ngũ bên trong/bên
ngoài được thu hút về để làm GV nhằm đảm bảo cân bằng đội ngũ giảng viên
về kinh nghiệm công tác chuyên môn mà vẫn đảm bảo việc trẻ hoá của đội
ngũ giảng viên theo công văn số 1237/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 03/8/2017
của Cục KT&KĐCL.
4. Những điểm chưa rõ: Không.
5. Mức đạt được của tiêu chí: Đạt.
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. Điểm mạnh:
- Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc,
chấp hành tốt sự phân công của tổ chức, đơn vị.
2. Tồn tại:
- Việc phân bổ nhân viên tại các Khoa/ Bộ môn không theo quy mô của Khoa/
Bộ môn.
- Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên chưa được định kỳ bồi dưỡng chuyên môn,
nghiệp vụ, theo nhiệm vụ được phân công.
3. Đề xuất hướng khắc phục:
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- Chú ý việc phân bổ số lượng chuyên viên, nhân viên theo khối lượng công
việc, phù hợp với quy mô GV, SV tại Khoa/ Bộ môn.
- Tăng cường việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân viên định kỳ, phù hợp với
nhiệm vụ đang đảm nhiệm.
4. Những điểm chưa rõ: Không.
5. Mức đạt được của tiêu chí: Đạt.
Đánh giá chung Tiêu chuẩn 5
Điểm mạnh:
- Các quyền dân chủ trong Trường được đảm bảo thực hiện đúng theo quy định
pháp luật.
- Đội ngũ CBQL của Trường có phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý chuyên
môn, nghiệp vụ tốt.
Tồn tại:
- Qua tiếp xúc, phỏng vấn có một số CBVC chưa quan tâm đến việc phát huy
quyền dân chủ của mình trong việc đóng góp vào các kế hoạch, chính sách của
Trường.
- Việc đánh giá tính hiệu quả của các hoạt động tạo điều kiện giúp CBGV tham
gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trong và ngoài nước chưa được thực
hiện thường xuyên.
- Việc phân bổ nhân viên tại các Khoa/ Bộ môn không theo quy mô của Khoa,
- Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên chưa được định kỳ bồi dưỡng chuyên môn,
nghiệp vụ, theo nhiệm vụ được phân công.
Kiến nghị:
- Tuyên truyền, phổ biến các quyền dân chủ, nhằm tạo nhận thức tốt hơn về vấn
đề dân chủ cho tất cả CBVC, giúp CBVC hiểu biết việc thực thi quyền dân
chủ vừa là trách nhiệm vừa là quyền lợi của CBVC.
- Thường xuyên đánh giá tính hiệu quả các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng
chuyên môn, nghiệp vụ trong và ngoài nước đối với đội ngũ CBGV.
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- Cải tiến việc phân bổ số lượng chuyên viên, nhân viên theo khối lượng công
việc, phù hợp với quy mô GV, SV tại Khoa/ Bộ môn.
- Tăng cường việc bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ nhân viên định kỳ, phù hợp với
nhiệm vụ đang đảm nhiệm.
Số tiêu chí đạt: 7/8; Số tiêu chí chưa đạt: 1/8 (TC 5.5)
Tiêu chuẩn 6: Người học
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 GD&ĐT.
1. Điểm mạnh:
- Người học được hướng dẫn đầy đủ về CTĐT, các quy định về kiểm tra, đánh
giá, quy chế đào tạo của Bộ GD&ĐT thông qua nhiều hình thức khác nhau.
2. Những tồn tại:
- Một số bộ môn chưa công khai đề cương chi tiết học phần trên trang thông tin
điện tử (website/ trang web) hoặc các kết nối bị hỏng không truy cập được.
- Qua phỏng vấn cho thấy một số NCS, HVCH và SV chưa được hướng dẫn cụ
thể về CTĐT khi nhập học và mong muốn được gặp gỡ với BCN Khoa/BM
vào đầu khoá để được hướng dẫn rõ hơn về chuyên môn.
3. Đề xuất hướng khắc phục:
- Trường cần công khai tất cả các đề cương chi tiết học phần trên website, đồng
thời rà soát, đảm bảo tất cả các liên kết trên website đều có thể truy cập được.
- Các Khoa/Viện cần tổ chức các buổi hướng dẫn cụ thể cho SV những vấn đề
chuyên môn liên quan đến CTĐT ngay từ đầu khoá học.
4. Những điểm chưa rõ: Không
5. Mức đạt được của tiêu chí: Đạt
Tiêu chí 6.2. Người học được đảm bảo chế độ chính sách xã hội, được khám sức
khỏe 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.
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1. Điểm mạnh:
- Trường đảm bảo các chế độ, chính sách xã hội cho người học theo quy định.
Phối hợp với các bệnh viện tổ chức khám sức khỏe đầu vào và định kỳ cho
SV.
- Trường tạo điều kiện thuận lợi cho người học luyện tập TDTT, hoạt động văn
hóa, văn nghệ. Có các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh trật tự cho người
học.
2. Những tồn tại:
- Trường có nhiều khu KTX trong khuôn viên trường, tuy nhiên bộ phận Y tế
làm việc theo giờ hành chính do đó việc chăm sóc sức khỏe, sơ cứu ban đầu
cho người học khi có trường hợp đau ốm bất thường vào ban đêm chưa được
đảm bảo.
- Khu KTX và giảng đường xa trung tâm còn xảy ra tình trạng mất an ninh.
- Một số phòng ở KTX bị ảnh hưởng bởi sự ồn ào, mất trật tự của các hàng
quán bên ngoài.
3. Đề xuất hướng khắc phục:
- Trường cần bố trí nhân sự trực giải quyết, xử lý kịp thời các trường hợp đau
ốm bất thường của người học vào ban đêm (khám bệnh, sơ cứu ban đầu,
chuyển đến bệnh viện…).
- Tăng cường lực lượng bảo vệ trực 24/24 ở các khu KTX, giảng đường xa
trung tâm, tổ chức tuần tra thường xuyên tất cả các khu vực trong khuôn viên
trường vào ban đêm.
- Chủ động kiến nghị với chính quyền địa phương tăng cường phối hợp kiểm tra
liên ngành hoặc bố trí lực lượng “cắm chốt” tại các địa điểm thường xuyên
gây ô nhiễm tiếng ồn để có phương án kịp thời xử lý.
4. Những điểm chưa rõ: Không
5. Mức đạt được của tiêu chí: Đạt
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.
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1. Điểm mạnh:
- Công tác rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho người học hằng
năm được Trường chú trọng thông qua Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, đầu
năm, học tập chính trị (có viết bài thu hoạch và tổ chức chấm điểm, xếp loại),
các buổi chào cờ, giao ban công tác SV đều đặn hằng tháng. Các đoàn thể
trong Trường tổ chức nhiều cuộc thi tìm hiểu và các hoạt động truyền thống,
văn hóa, văn nghệ, thể thao hưởng ứng các ngày lễ lớn.
- Đoàn TN và Hội SV đã tổ chức được nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa cho
SV, đạt được nhiều thành tích và được các cơ quan cấp trên khen thưởng.
2. Những tồn tại:
- Qua các báo cáo tình hình an ninh trật tự hằng năm cho thấy vẫn còn một số
SV chưa chấp hành tốt các quy định tại địa phương, nhà trọ.
- Qua báo cáo của Trường, phỏng vấn và thống kê cho thấy thái độ học tập và
rèn luyện của một bộ phận SV còn yếu (năm học 2014-2015 có dưới 80% số
SV đạt kết quả rèn luyện từ loại Khá trở lên); tình trạng SV vi phạm quy chế
thi hằng năm chưa giảm.
- Trường chưa thực hiện việc ra quyết định công nhận kết quả rèn luyện theo
QĐ số 1231/QĐ-ĐHNT ngày 30/12/2015.
3. Đề xuất hướng khắc phục:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức của SV trong
việc chấp hành các nội quy, quy định của Trường và nơi cư trú.
- Tăng cường các biện pháp rèn luyện, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và
lối sống cho người học qua nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực và gần gũi với
thực tế hơn.
- Phát triển thêm nhiều CLB học thuật, rèn luyện kỹ năng, chia sẻ kinh nghiệm
học tập.
- Cần có QĐ công nhận kết quả rèn luyện của SV hàng năm theo đúng quy chế
của Bộ GDĐT và Quy định của Trường.
4. Những điểm chưa rõ: Không.
49

Báo cáo đánh giá ngoài Trường Đại học Nha Trang

5. Mức đạt được của tiêu chí: Đạt.
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. Điểm mạnh:
- Đảng ủy, Đoàn TN và Hội SV đã có các biện pháp, hình thức rèn luyện cho
người học có nhận thức tốt về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống thông qua
các hoạt động được tổ chức định kỳ và theo chủ điểm.
- Các hoạt động của Đoàn TN, Hội SV và các CLB tình nguyện trong Trường
đa dạng, có ý nghĩa như: Hiến máu nhân đạo, tình nguyện Mùa hè xanh, tiếp
sức mùa thi, tiếp sức đến trường, ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, tham gia
các chương trình phòng chống ma túy, an toàn giao thông, … đóng vai trò
quan trọng trong việc rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho người
học.
2. Những tồn tại:
- Trường thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tuy nhiên
số lượng SV được kết nạp Đảng hằng năm chưa nhiều (khoảng 38 SV/năm)
chưa tương xứng với nguồn phát triển đảng viên của Trường.
3. Đề xuất hướng khắc phục:
- Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Đoàn TN, Liên chi đoàn khoa với Chi bộ
khoa nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác phát triển Đảng trong SV, nhất là đối
với các SV đã tham gia các lớp học cảm tình Đảng.
- Tạo điều kiện thuận lợi và môi trường phát triển cho các đối tượng là sinh viên
năm 2, 3 được kết nạp Đảng.
4. Những điểm chưa rõ: Không.
5. Mức đạt được của tiêu chí: Đạt.
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. Điểm mạnh:

50

Báo cáo đánh giá ngoài Trường Đại học Nha Trang

- Trường có hệ thống CVHT được quy định bằng văn bản, hằng năm có tổ chức
đánh giá công tác CVHT.
- Trường có tổ chức hướng dẫn cho người học phương pháp học đại học, sử
dụng thư viện, tìm kiếm tài liệu. Qua nhiều kênh thông tin, Trường nắm bắt và
giải quyết kịp thời những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng, những khó khăn,
vướng mắc của SV trong học tập và sinh hoạt.
- Trường tạo điều kiện, hỗ trợ cho SV vay vốn, tìm chỗ ở, tìm việc làm, huy
động các nguồn lực xã hội để tạo quỹ học bổng hỗ trợ cho các SV có hoàn
cảnh khó khăn.
2. Những tồn tại:
- CVHT của một số lớp chưa duy trì việc gặp gỡ, tư vấn, hỗ trợ SV trong các
buổi sinh hoạt lớp.
- Nội dung phiếu khảo sát hoạt động CVHT còn nhiều chỗ chưa hợp lý (ví dụ:
tiêu chí 1, 2 – với trường hợp SV chưa biết/chưa được gặp CVHT của lớp
mình thì không thể trả lời các câu hỏi tiếp theo, tiêu chí 9, 14, 16 – chưa thống
nhất trong cách dùng từ bạn /SV trong câu hỏi). Ngoài ra, phương pháp xử lý
dữ liệu chưa đảm bảo độ tin cậy, độ giá trị của các thông tin phản hồi (tiêu chí
13 trong bảng hỏi có 2 phương án trả lời Có/Không, trong khi đó Bảng tổng
hợp kết quả ở tiêu chí 13 có tới 3 cột số liệu được thống kê).
3. Đề xuất hướng khắc phục:
- CVHT cần đảm bảo việc gặp gỡ, tiếp xúc SV trong các buổi sinh hoạt lớp, tạo
điều kiện giúp đỡ SV có kế hoạch học tập đúng đắn, lựa chọn ngành nghề phù
hợp với năng lực và giúp SV đạt được kết quả học tập tốt hơn. Trường nên
xem xét tổ chức các chuyên đề về “Kỹ năng học đại học” cho SV.
- Cải tiến nội dung, phương pháp lấy ý kiến phản hồi của SV về hoạt động
CVHT đảm bảo tính khoa học.
- Cần tổng hợp các ý kiến góp ý của SV về những điều SV cần ở CVHT để nắm
bắt nhu cầu của SV tốt hơn.
4. Những điểm chưa rõ: Không
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5. Mức đạt được của tiêu chí: Đạt.
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. Điểm mạnh:
- Trường thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối
sống, tinh thần trách nhiệm, tôn trọng luật pháp, chủ trương, đường lối, chính
sách của Đảng và Nhà nước và các nội quy của Trường cho SV qua nhiều hình
thức khác nhau.
- Có sự phân công rõ ràng và phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong Trường
trong công tác tuyên truyền, giáo dục người học.
2. Những tồn tại:
- Các hội thảo, các buổi nói chuyện chuyên đề về tư vấn tâm lý cho người học
còn ít.
- Trang thông tin điện tử của Trường chưa thường xuyên cập nhật các thông tin,
hoạt động của Đoàn, Hội.
3. Đề xuất hướng khắc phục:
- Trường nên có kế hoạch tổ chức các hội thảo, các chuyên đề về tư vấn tâm lý
cho người học định kỳ hằng năm.
- Thường xuyên cập nhật các thông tin, hoạt động của Đoàn, Hội trên trang
thông tin điện tử của Trường nhằm tăng hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo
dục, phổ biến cho sinh viên.
4. Những điểm chưa rõ: Không
5. Mức đạt được của tiêu chí: Đạt.
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. Điểm mạnh:
- Trường đã thành lập TT QHDN&HTSV, định kỳ tổ chức “Ngày Hội tuyển
dụng việc làm” 2 lần /năm, giúp SV có cơ hội ứng tuyển vào các doanh
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nghiệp, tập đoàn theo ngành nghề, vị trí việc làm phù hợp. SV cũng có cơ hội
đăng ký việc làm bán thời gian và trải nghiệm các kỹ năng phỏng vấn, giao
tiếp, …
- Trường đã ký kết các văn bản, thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp trên
địa bàn tỉnh về việc hỗ trợ SV thực tập, chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo kỹ năng,
trao học bổng, hỗ trợ kinh phí, ... Trường cũng đã tổ chức các hoạt động tham
quan ngoại khóa, tư vấn ngành nghề, định hướng việc làm cho SV năm nhất.
- Các CTĐT của Trường có đề cập đến vị trí việc làm của SVTN.
2. Những tồn tại:
- Một số liên kết giữa Trường và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn mang tính
cá nhân, chưa đảm bảo tính bền vững.
- Trang thông tin điện tử và trang mạng xã hội của TT QHDN&HTSV chưa
thường xuyên đăng tải các thông tin về việc làm cho SV.
- Nhiều doanh nghiệp nhận xét SVTN thiếu kiến thức thực tế, kỹ năng sống,
thiếu nhiệt huyết, ngại khó, chưa có tinh thần học hỏi, độ tập trung trong công
việc chưa cao, kỹ năng sử dụng tiếng Anh và giao tiếp chưa tốt, còn rụt rè,
chưa đủ tự tin.
3. Đề xuất hướng khắc phục:
- TT QHDN&HTSV cần chủ động tăng cường việc giao lưu, ký kết hợp tác với
các doanh nghiệp, các cựu SV thành đạt, các cơ quan, đơn vị có các nguồn lực
mạnh nhằm tạo cơ hội cho người học được đi tham quan, thực tập, thực tế, tiếp
cận với các trang thiết bị hiện đại, giúp SV tự tin hơn sau khi ra trường, đáp
ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường lao động.
- Trang thông tin điện tử và trang mạng xã hội của TT QHDN&HTSV nên có
chuyên mục “Người cần việc – Việc cần người”, thường xuyên đăng tải, cập
nhật các thông tin về việc làm cho SV.
- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng mềm cho SV, tạo điều kiện cho
SV trải nghiệm những hoạt động chuyên môn, sớm được cọ sát với thực tế.
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Thành lập các CLB tiếng Anh theo chuyên ngành giúp SV nâng cao kỹ năng
sử dụng tiếng Anh sau khi tốt nghiệp.
- Tổ chức lấy ý kiến SVTN về tình trạng việc làm với nội dung, phương pháp,
quy trình phù hợp và theo dõi tỷ lệ người học có việc làm phù hợp với ngành
nghề đào tạo hằng năm.
4. Những điểm chưa rõ: Không.
5. Mức đạt được của tiêu chí: Đạt.
Tiêu chí 6.8. Người học có khả năng tìm 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 ngành được đào tạo.
1. Điểm mạnh:
- Một số khoa, bộ môn đã chủ động tổ chức lấy ý kiến của cựu SV, nhà tuyển
dụng để xây dựng, điều chỉnh CTĐT gắn với yêu cầu thực tiễn và đổi mới
phương pháp giảng dạy giúp người học tự tin hơn khi tìm kiếm việc làm sau
tốt nghiệp.
- Hoạt động hỗ trợ, giới thiệu việc làm định kỳ của Trường góp phần vào việc
giúp SVTN có việc làm theo ngành nghề, vị trí phù hợp.
2. Những tồn tại:
- Trường chưa tổ chức điều tra khảo sát tình hình việc làm của SVTN định kỳ
và có hệ thống theo quy định của công văn số 462/KTKĐCLGD-KĐĐH ban
hành năm 2013. Việc khảo sát tình hình việc làm của SVTN trong 02 năm gần
đây chỉ do một vài khoa thực hiện.
- Trường chỉ mới điều tra khảo sát tình hình việc làm của SVTN sau 01 năm
vào cuối năm 2016 theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT với hình thức khảo sát chủ
yếu qua email và hỏi trực tiếp, tuy nhiên tổng số SV phản hồi về cho trường
chiếm tỷ lệ thấp, khoảng 31%. Số lượng SV phản hồi tính theo từng ngành
cũng rất thấp, chưa đảm bảo tính đại diện. Do đó, theo báo cáo của Trường, tỷ
lệ SV có việc làm 89,4%, trong đó có 84% SV có việc làm phù hợp, 16% SV
có việc làm không phù hợp là chưa đủ độ tin cậy.
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3. Đề xuất hướng khắc phục:
- Cần tổ chức điều tra khảo sát tình hình việc làm của SVTN định kỳ và có hệ
thống theo quy định của công văn số 462.
- Cần xây dựng nội dung, phương pháp, quy trình lấy ý kiến SVTN một cách
khoa học hơn nhằm thu thập được đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết
giúp Trường có cơ sở cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo.
4. Những điểm chưa rõ: Không.
5. Mức đạt được của tiêu chí: Chưa đạt.
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. Điểm mạnh:
- Công tác lấy ý kiến người học đã được Trường triển khai từ rất sớm (năm
2008).
- Trường có tổ chức cho SV cao đẳng, đại học hệ chính quy và HVCH đánh giá
chất lượng giảng dạy của giảng viên và nhận xét về khóa học trước khi tốt
nghiệp.
- Kết quả khảo sát người học được gửi về cho từng giảng viên và khoa /bộ môn.
2. Những tồn tại:
- Trường chưa có Quy định về việc lấy ý kiến người học về chất lượng giảng
dạy khi kết thúc môn học và chất lượng đào tạo trước khi tốt nghiệp.
- Việc khảo sát hoạt động giảng dạy chưa được thực hiện đối với tất cả các học
phần giảng dạy của giảng viên, độ tin cậy của dữ liệu khảo sát chưa cao. Do
đó, kết quả khảo sát ý kiến người học chỉ mang tính chất tham khảo, chưa
được sử dụng như một kênh thông tin cần thiết giúp cải tiến chất lượng giảng
dạy.
3. Đề xuất hướng khắc phục:
- Cần xây dựng quy định cụ thể về việc lấy ý kiến người học trong việc cải tiến
chất lượng giảng dạy và chất lượng đào tạo; hằng năm báo cáo tổng kết tình
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hình thực hiện đánh giá chất lượng giảng dạy và chất lượng đào tạo nhằm có
biện pháp cải tiến chất lượng kịp thời và có hiệu quả.
4. Những điểm chưa rõ: Không.
5. Mức đạt được của tiêu chí: Đạt.
Đánh giá chung tiêu chuẩn 6
Điểm mạnh:
- Trường đã rất quan tâm trong việc hỗ trợ, tạo môi trường và điều kiện học tập,
sinh hoạt thuận lợi nhất cho người học; thực hiện tốt các nội dung công tác
sinh viên theo quy định; từng bước tạo dựng được các mối quan hệ hợp tác với
các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng nhằm hỗ trợ cho SV tìm kiếm việc làm phù
hợp sau tốt nghiệp.
Tồn tại:
- CVHT một số lớp chưa tích cực; chưa có nhiều các CLB học thuật, rèn luyện
kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm, chia sẻ kinh nghiệm học tập; Công tác lấy
ý kiến người học chưa có tính hệ thống và định kỳ; phần lớn SV còn thiếu các
kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm, tiếng Anh; tính chuyên nghiệp và hiệu
quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ SV tìm việc làm chưa cao.
Kiến nghị:
- Chú trọng việc nâng cao chất lượng CVHT ở tất cả các ngành; Phát triển thêm
nhiều CLB học thuật, rèn luyện kỹ năng mềm, chia sẻ kinh nghiệm học tập;
Ban hành quy định cụ thể và có báo cáo tổng hợp hằng năm về việc lấy ý kiến
người học ở các lĩnh vực; Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng nghề
nghiệp, kỹ năng mềm cho SV; Chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ cho các viên
chức nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả trong công tác tư vấn, hỗ
trợ, định hướng nghề nghiệp cho SV.
Số tiêu chí đạt: 8/9; Số tiêu chí chưa đạt: 1/9 (TC 6.8)
Tiêu chuẩn 7: Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công
nghệ
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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. Điểm mạnh:
- Trường có kế hoạch phát triển khoa học công nghệ, được thể hiện trong chiến
lược phát triển Trường đến năm 2020 tầm nhìn 2030, trong đó có xác định các
nhóm giải pháp thực hiện và kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ hằng
năm.
- Kế hoạch và hoạt động khoa học công nghệ của nhà trường phù hợp với tầm
nhìn, sứ mạng và định hướng phát triển của Trường.
- Chính sách hỗ trợ NCKH được ghi rõ trong quy chế chi tiêu nội bộ của
Trường.
- Một số khoa thế mạnh của Trường chủ động tạo các nguồn kinh phí và xây
dựng chính sách cấp khoa nhằm hỗ trợ NCKH của CBGV trong Khoa, qua đó
thu hút được các CBGV trong khoa tham gia thực hiện các đề tài NCKH.
2. Những tồn tại:
- Công tác kiểm tra, rà soát tình hình thực hiện KHCL về NCKH và CGCN
chưa được thường xuyên.
-

Các hoạt động NCKH thuộc khối ngành xã hội và kinh tế ít được quan tâm
đầu tư và hỗ trợ.

3. Đề xuất hướng khắc phục:
- Có kế hoạch và biện pháp rà soát tình hình thực hiện KHCL về NCKH và
CGCN.
- Các chỉ tiêu nêu ra trong KHCL cần được cụ thể hóa hơn, thể hiện tính khả thi
hơn và cần được định kỳ đánh giá hiệu quả thực hiện
- Nên chú ý hơn đối với các hoạt động NCKH thuộc khối ngành xã hội và kinh
tế.
4. Những điểm chưa rõ: Không.
5. Mức đạt được của tiêu chí: Đạt.
Tiêu chí 7.2. Có các đề tài, dự án được thực hiện và nghiệm thu theo kế hoạch.
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1. Điểm mạnh:
- Có các đề tài, dự án được triển khai thực hiện và nghiệm thu theo kế hoạch.
2. Những tồn tại:
- Tỷ lệ CBGV tham gia NCKH còn thấp so với số lượng CBGV toàn trường.
- Tỷ lệ CBGV tham gia thực hiện đề tài cấp cơ sở còn thấp so với số lượng
CBGV toàn trường.
3. Đề xuất hướng khắc phục:
- Cần có giải pháp cụ thể nâng cao số lượng CBGV tham gia thực hiện NCKH,
có thể ưu tiên hỗ trợ CBGV trẻ chủ trì và tham gia thực hiện các đề tài cấp cơ
sở.
- Nên tăng cường thường xuyên và định kỳ tập huấn, tọa đàm và chia sẻ kinh
nghiệm về NCKH, CGCN cho CBGV Trường.
4. Những điểm chưa rõ: Không.
5. Mức đạt được của tiêu chí: Đạt.
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. Điểm mạnh:
- Số lượng bài báo của các giảng viên được công bố trên các tạp chí chuyên
ngành trong nước và quốc tế tương ứng với số đề tài NCKH trong giai đoạn
2012-2017.
- Số lượng bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế
phù hợp với định hướng nghiên cứu và phát triển của Trường.
2. Những tồn tại:
- Các hoạt động NCKH và bài báo khoa học chủ yếu tập trung ở vài ngành thế
mạnh của Trường trong khi Trường đang phát triển theo định hướng nghiên
cứu, ví dụ các hướng đề tài NCKH trong các lĩnh vực khoa học xã hội và kinh
tế chưa được chú trọng đầu tư và hỗ trợ.
- Số lượng đề tài cấp cơ sở còn ít so với số lượng CBGV của Trường.
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3. Đề xuất hướng khắc phục:
- Trường cần có kế hoạch và giải pháp cụ thể tăng cường số lượng bài báo đăng
trên các tạp chí ngoài nước, tăng cường hình thành các nhóm nghiên cứu
mạnh.
- Nên có kế hoạch và giải pháp nhằm tăng cường số lượng đề tài cơ sở để thu
hút nhiều CBGV tham gia NCKH
4. Những điểm chưa rõ: Không.
5. Mức đạt được của tiêu chí: Đạt.
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 địa phương và cả nước.
1. Điểm mạnh:
- Các hoạt động NCKH và CGCN của Trường có nhiều đóng góp mới cho khoa
học, có một số sáng kiến và công trình khoa học có giá trị ứng dụng thực tiễn
cao giúp giải quyết các vấn đề phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và cả
nước.
- Trường có các chế độ khen thưởng, quy đổi giờ khoa học hoặc giờ giảng cho các
tác giả bài báo để khuyến khích, động viên CBVC công bố kết quả nghiên cứu
trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế.
2. Những tồn tại:
- Các hoạt động NCKH và CGCN chủ yếu tập trung ở một số ngành truyền
thống và thế mạnh của Trường, ít có CBGV ở các ngành khác tham gia thực
hiện đề tài.
- Một số công trình NCKH có qui mô lớn nhưng có số bài báo công bố trên tạp
chí chuyên ngành trong và ngoài nước hạn chế.
3. Đề xuất hướng khắc phục:
- Nên có cơ chế rà soát và quy định rõ hơn về yêu cầu sản phẩm đề tài khi xét
duyệt các đề tài NCKH.
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- Tăng cường hợp tác nghiên cứu trong và ngoài nước nhằm tăng số lượng
CBGV tham gia cũng như số lượng và chất lượng các công bố khoa học.
4. Những điểm chưa rõ: Không.
5. Mức đạt được của tiêu chí: Đạt.
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. Điểm mạnh:
- Trường đã nỗ lực tìm kiếm và huy động kinh phí từ các nguồn khác nhau để
đầu tư cho hoạt động NCKH và CGCN.
2. Những tồn tại:
- Nguồn thu từ hoạt động CGCN còn chưa tương xứng với tổng đầu tư cho
NCKH và CGCN của Trường.
- Tỷ lệ kinh phí dành cho NCKH được trích từ các nguồn kinh phí hoạt động
của Trường hằng năm còn rất thấp.
3. Đề xuất hướng khắc phục:
- Gắn kết hoạt động NCKH và CGCN với các địa phương và với doanh nghiệp,
xây dựng các đề tài/dự án NCKH và CGCN với các đối tác nước ngoài nhằm
tăng nguồn thu.
- Đảm bảo tỷ lệ kinh phí dành cho NCKH được trích từ các nguồn kinh phí hoạt
động của Trường hằng năm theo quy định.
4. Những điểm chưa rõ: Không.
5. Mức đạt được của tiêu chí: Chưa đạt.
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 các doanh nghiệp. Kết quả của các hoạt động khoa học
và công nghệ đóng góp vào phát triển các nguồn lực của trường.
1. Điểm mạnh:
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- Với thế mạnh về ngành nghề của mình, Trường có các hoạt động NCKH đa
dạng, gắn liền với đào tạo, có sự tham gia tích cực của người học ở bậc đại
học và sau đại học.
- Có những kết nối và hợp tác khá hiệu quả với doanh nghiệp và cơ quan tuyển
dụng.
- Có nhiều kết quả của hoạt động NCKH góp phần phát triển nguồn lực của
Trường như nâng cao năng lực chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu của
CBGV và góp phần tăng nguồn thu của Trường.
- Các bộ môn thường xuyên chia sẻ kết quả NCKH cho đồng nghiệp trong khoa
và bộ môn (qua các hội thảo khoa học cấp bộ môn, hội thảo khoa học cấp
trường, quốc tế, các bài báo khoa học).
2. Những tồn tại:
- Công tác phối hợp NCKH giữa Trường với các doanh nghiệp và các trường,
viện nghiên cứu trong và ngoài nước đã được triển khai nhưng với số lượng
còn khiêm tốn.
3. Đề xuất hướng khắc phục:
- Tăng cường và củng cố liên kết với nhiều doanh nghiệp, đơn vị ngoài trường
nhằm thu hút sự hỗ trợ và đầu tư thêm cho NCKH và CGCN.
4. Những điểm chưa rõ: Không.
5. Mức đạt được của tiêu chí: Đạt.
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. Điểm mạnh:
- Các hoạt động NCKH và CGCN của Trường được xác định rõ ràng, có định
hướng phù hợp với tầm nhìn và sứ mạng của Trường, gắn liền với đào tạo và
dựa trên nhu cầu phát triển KT - XH của địa phương.
- Có nhiều đề tài NCKH trọng điểm và các cấp; có các công trình nghiên cứu
công bố trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước.
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- Các quy định về NCKH và SHTT được ban hành và áp dụng.
2. Những tồn tại:
- Các quy định về đạo đức nghiên cứu, sở hữu trí tuệ chưa được phổ biến rộng
rãi đến các bên liên quan (CBGV và tất cả người học) để đảm bảo quyền lợi
của họ khi tham gia NCKH.
3. Đề xuất hướng khắc phục:
- Cần phổ biến đầy đủ các quy định về đạo đức nghiên cứu, sở hữu trí tuệ đến
tất cả CBGV và người học để đảm bảo quyền lợi của họ khi tham gia NCKH.
4. Những điểm chưa rõ: Không.
5. Mức đạt được của tiêu chí: Đạt.
Đánh giá chung tiêu chuẩn 7
Điểm mạnh:
- Các hoạt động NCKH và CGCN của Trường được xác định rõ ràng, có định
hướng phù hợp với tầm nhìn và sứ mạng của Trường.
- Có nhiều đề tài NCKH trọng điểm và các cấp; có các công trình nghiên cứu
công bố trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước.
- Các hoạt động NCKH và CGCN của Trường gắn với đào tạo, dựa trên nhu cầu
phát triển KT - XH của địa phương.
- Có các quy định về NCKH và SHTT được ban hành và áp dụng.
Tồn tại:
- Nguồn kinh phí cho NCKH chưa được đảm bảo theo quy định.
- Tuy có các quy định cụ thể về yêu cầu, tiêu chuẩn năng lực, đạo đức trong các
hoạt động KHCN nhưng chưa được phổ biến đến tất cả CBGV và người học.
- Hoạt động NCKH cho các ngành khoa học xã hội chưa được thực sự chú ý
đầu tư.
Kiến nghị:
- Nên phổ biến rộng rãi và đầy đủ các quy định cụ thể về yêu cầu, tiêu chuẩn
năng lực, đạo đức trong các hoạt động khoa học và công nghệ đến tất cả GV,
người học.
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- Đảm bảo nguồn kinh phí cho NCKH theo quy định.
- Tăng cường khuyến khích và hỗ trợ NCKH cho các ngành khoa học xã hội.
Số tiêu chí đạt: 6/7; Số tiêu chí chưa đạt: 1/7 (TC 7.5)
Tiêu chuẩn 8: Hoạt động hợp tác quốc tế
Tiêu chí 8.1. Các hoạt động hợp tác quốc tế được thực hiện theo quy định của
Nhà nước.
1. Điểm mạnh:
- Trường có các văn bản hướng dẫn thực hiện các hoạt động HTQT về đào tạo,
NCKH, và các dịch vụ giáo dục theo các quy định của Nhà nước và được công
bố rộng rãi trên trang web của Trường.
2. Những tồn tại:
- Tuy có đầy đủ các văn bản nhưng một số CBGV chưa nắm rõ và chưa cập
nhật thông tin.
3. Đề xuất hướng khắc phục:
- Tăng cường và đa dạng hóa các hình thức phổ biến thông tin, quy định hoặc
hỗ trợ về HTQT đến toàn thể CB, GV Trường.
4. Những điểm chưa rõ: Không.
5. Mức đạt được của tiêu chí: 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. Điểm mạnh:
- Có đa dạng các chương trình hợp tác đào tạo, trao đổi học thuật, trao đổi giảng
viên, người học với đối tác nước ngoài được thực hiện trong nhiều năm liền,
qua đó giúp hỗ trợ tích cực trong đào tạo CBGV, nhà nghiên cứu, cung cấp
thêm về CSVC, công nghệ mới, và chương trình đào tạo mới,
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- Có lập kế hoạch và đề án “Đẩy mạnh hoạt động hợp tác đối ngoại Trường ĐH
Nha Trang 2011-2016” và xây dựng “Quy định khuyến khích CBVC tham gia
công tác đối ngoại”.
- Có hình thành một số nhóm nghiên cứu mạnh.
2. Những tồn tại:
- Một số chương trình liên kết đào tạo, trao đổi SV chưa có tính bền vững, do
chỉ được triển khai theo sự hỗ trợ tài chính từ các chương trình/dự án của các
đối tác.
3. Đề xuất hướng khắc phục:
- Cụ thể hóa kế hoạch phát triển các CTĐT ngắn hạn, dài hạn bằng tiếng Anh có
tính hội nhập cao, có thể chuyển đổi tín chỉ với các trường nước ngoài để thu
hút SV nước ngoài đến học tập và nghiên cứu.
- Đẩy mạnh và phát huy tính lan tỏa của các nhóm nghiên cứu mạnh, đồng thời
nhân rộng điển hình các nhóm nghiên cứu này nhằm chia sẻ nguồn lực và kinh
nghiệm cho toàn thể CBGV.
4. Những điểm chưa rõ: Không.
5. Mức đạt được của tiêu chí: Đạt.
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. Điểm mạnh:
- Có triển khai thực hiện thành công các đề tài, đề án, dự án NCKH và các công
bố khoa học cùng với đối tác nước ngoài.
- Có các ứng dụng kết quả NCKH vào thực tiễn phát triển kinh tế xã hội tại địa
phương trong giai đoạn được đánh giá.
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- Nhiều hội nghị hội thảo được tổ chức ở các cấp khác nhau, trong đó có nhiều
hội thảo, hội nghị, tọa đàm có sự tham gia của đối tác và chuyên gia nước
ngoài.
2. Những tồn tại:
- Các CTĐT thông qua HTQT còn lệ thuộc khá nhiều vào nguồn tài trợ nước
ngoài, có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của người học và khả năng phát triển
bền vững của CTĐT này.
- Các đề tài nghiên cứu chủ yếu tập trung ở một số ngành (như trong các ngành
Nuôi trồng thủy sản, Chế biến thủy sản, Công nghệ sinh học, Khai thác thủy
sản, Kinh tế) trong khi đó các ngành khác thì rất hạn chế.
- Tỷ lệ CBGV có khả năng xây dựng và kết nối các dự án hợp tác nghiên cứu
còn hạn chế so với nhu cầu và nguyện vọng.
3. Đề xuất hướng khắc phục:
- Nên phát huy tiềm năng hợp tác từ các quan hệ hợp tác đối ngoại hiện hữu
đồng thời tăng cường tìm kiếm các đối tác mới trong việc thực hiện các đề tài
nghiên cứu có yếu tố nước ngoài.
- Cần xây dựng các nhóm nghiên cứu, viết đề án và/ hoặc tìm nguồn tài trợ đề
án để tăng cường nguồn kinh phí cần hỗ trợ và tăng thêm tính tương tác giữa
các nhà khoa học của Trường với thế giới.
4. Những điểm chưa rõ: Không.
5. Mức đạt được của tiêu chí: Đạt.
Đánh giá chung tiêu chuẩn 8
Điểm mạnh:
- Các hoạt động HTQT được thực hiện theo quy định của Nhà nước.
- Có nhiều và đa dạng các dự án, chương trình hợp tác đào tạo, NCKH, trao đổi
học thuật, trao đổi giảng viên, người học với đối tác nước ngoài.
- Có triển khai thực hiện thành công các đề tài, đề án, dự án NCKH và các công
bố khoa học cùng với đối tác nước ngoài; Có các ứng dụng kết quả NCKH vào
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thực tiễn phát triển kinh tế xã hội tại địa phương trong giai đoạn được đánh
giá.
Tồn tại:
- Tính phát triển bền vững của các chương trình hợp tác đào tạo, trao đổi và
nghiên cứu chưa được chú ý đúng mực.
Kiến nghị:
- Chú ý đến tính phát triển bền vững của các chương trình HTQT.
Số tiêu chí đạt: 3/3; Số tiêu chí chưa đạt: 0/3
Tiêu chuẩn 9: Thư viện, trang thiết bị và cơ sở vật chất khác
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. Điểm mạnh:
- Thư viện khang trang, rộng rãi và thuận tiện cho độc giả sử dụng; có hệ thống
mượn trả sách tự động; tài liệu được số hóa và được cập nhật thường xuyên;
tạp chí chuyên ngành về thủy sản được xuất bản định kỳ.
2. Những tồn tại:
- Một số ít môn học/ học phần còn thiếu tài liệu học tập trong thư viện (ngành
Công nghệ thực phẩm, Ngoại ngữ). Một số tài liệu cũ nên khả năng đáp ứng
nhu cầu nghiên cứu chuyên sâu của các HVCH, NCS chưa cao.
- Tính năng phần mềm quản lý thư viện còn hạn chế chưa mang tính tự động
cao.
3. Đề xuất hướng khắc phục:
- Thực hiện khảo sát, thống kê, rà soát, đánh giá định kỳ danh mục sách, giáo
trình, tài liệu tham khảo theo CTĐT và tạp chí theo lĩnh vực nghiên cứu nhằm
xây dựng kế hoạch bổ sung, điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy
và nghiên cứu.
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- Cập nhật và bổ sung đầy đủ tài liệu phục vụ học tập và nghiên cứu chuyên sâu.
- Tăng cường liên kết với các thư viện trong và ngoài nước để phong phú hóa
nguồn tài liệu cho độc giả sử dụng.
- Cải thiện phần mềm quản lý thư viện nhằm nâng cao chất lượng tìm kiếm,
quản lý tài liệu.
- Tăng cường tập huấn, hướng dẫn kỹ năng truy cập, khai thác thông tin, tài liệu
trên mạng cho người học.
4. Những điểm chưa rõ: Không.
5. Mức đạt được của tiêu chí: Đạt.
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. Điểm mạnh:
- Trường có đầy đủ các khu nhà học, giảng đường, khu tự học; PTH, PTN được
quản lý tập trung tại Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành.
- Số lượng phòng học, giảng đường, PTH thí nghiệm tương đối ổn định, đáp
ứng yêu cầu đào tạo, NCKH.
2. Những tồn tại:
- Số lượng phòng học, giảng đường lớn, PTH, thí nghiệm phục vụ cho dạy, học
và nghiên cứu khoa học được đầu tư và phát triển chưa tương xứng với sứ
mạng và tầm nhìn của Trường.
3. Đề xuất hướng khắc phục:
- Nâng cấp các khu giảng đường, PTN, cơ sở thực nghiệm.
- Xây dựng thêm nhà xưởng thực tập, thực hành theo Chiến lược phát triển
Trường đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 phục vụ cho mục tiêu phát triển đa
ngành, đa lĩnh vực trong đó ngành thủy sản và kinh tế biển là thế mạnh.
4. Những điểm chưa rõ: Không.
5. Mức đạt được của tiêu chí: Đạt
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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. Điểm mạnh:
- Trang thiết bị các ngành thế mạnh được tăng cường (Công nghệ sau thu hoạch,
Nuôi trồng thủy sản);
- Trang thiết bị tại các phòng học, giảng đường có nhiều cải thiện.
- Các PTN, PTH có nhật ký sử dụng theo loại trang thiết bị.
2. Những tồn tại:
- Kết quả thống kê trang thiết bị tại 16 khu thí nghiệm của Trung tâm Thí
nghiệm - Thực hành cho thấy có gần 57% trang thiết bị hoạt động bình
thường, còn lại hầu hết bị hỏng, không ổn định, không chính xác, ít sử dụng,
chưa sử dụng, không có người sử dụng được và một số quá tải.
- Tỉ lệ người học, giảng viên hài lòng về trang thiết bị thực hành, thí nghiệm
không cao (khoảng 60%) và còn nhiều ý kiến phàn nàn về tình trạng trang
thiết bị thông qua kết quả khảo sát và phỏng vấn.
- Công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, xả thải, xử lý hoá chất thừa,...
ở các PTN chưa phù hợp theo quy định.
3. Đề xuất hướng khắc phục:
- Đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống trang thiết bị phục vụ thực hành, thực
tập các môn học cơ sở và chuyên sâu, phát triển các thiết bị sản xuất thử
nghiệm và thiết bị thí nghiệm công nghệ cao phục vụ cho các ngành đào tạo
đặc biệt là các ngành là thế mạnh của Trường đồng thời đáp ứng tốt hơn nhu
cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu của giảng viên và người học.
- Đảm bảo công tác an toàn, vệ sinh, xả thải, xử lý hoá chất thừa, ... tại các
PTN.
- Đầu tư phòng học chuyên dụng cho các ngành kỹ thuật, công nghệ theo định
hướng phát triển Trường đến năm 2020 tầm nhìn 2030 (25% giai đoạn 20142020, 50% giai đoạn 2020-2030).
68

Báo cáo đánh giá ngoài Trường Đại học Nha Trang

4. Những điểm chưa rõ: Không.
5. Mức đạt được của tiêu chí: Chưa đạt.
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. Điểm mạnh:
- Trang thiết bị cho các PTN thực hành tin học chuyên dụng đã được Trường
quan tâm đầu tư gần đây.
- Trung tâm Phục vụ Trường học thường xuyên kiểm tra tình trạng trang thiết bị
tại các giảng đường, phòng học nhằm sửa chữa và khắc phục kịp thời.
2. Những tồn tại:
- Trường chưa có quy định về việc sử dụng internet.
- Máy tính đa số cũ, xuống cấp, thường xuyên bị sự cố trong lúc học, kiểm tra.
Chưa có nội quy sử dụng phòng máy.
3. Đề xuất hướng khắc phục:
- Trang bị mới, nâng cấp hệ thống máy tính cho thực hành cơ bản; sắp xếp hợp
lý không gian PTH chuyên ngành tại Khoa CNTT nhằm tiết kiệm máy tính và
phù hợp với SV năm cuối thực hành (qua tham quan, khảo sát, SV thực hành
tại Khoa CNTT, khoảng 1/3 SV năm 2, toàn bộ SV năm 4 không thực hành
trên máy tính của Trường mà sử dụng laptop cá nhân).
- Tăng cường, nâng cấp hệ thống máy chủ, cáp quang, tốc độ và điểm truy cập
wifi và các phần mềm phục vụ đào tạo, NCKH.
4. Những điểm chưa rõ: Không.
5. Mức đạt được của tiêu chí: Đạt.
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 hoá, nghệ thuật, thể dục
thể thao theo quy định.
1. Điểm mạnh:
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- Trường có các khu giảng đường, phòng học với sức chứa 60 – 150 SV/phòng,
hội trường 500 chỗ và 1000 chỗ; có KTX, khu TDTT và các trang thiết bị, sân
bãi cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.
2. Những tồn tại:
- Giảng đường G2 khá nóng và đông SV/ lớp; KTX bố trí 10 SV/ phòng là khá
đông. Một số phòng ở trong KTX không đủ ánh sáng; bóng đèn, vòi nước
hỏng chưa được khắc phục kịp thời (ý kiến SV).
- Một số tòa nhà (A1, A8, K1, K7,...) đã xuống cấp.
3. Đề xuất hướng khắc phục:
- Sửa chữa, nâng cấp các tòa nhà đã xuống cấp nhằm đảm bảo nhu cầu học tập
và nội trú cho người học.
- Bổ sung khu tự học kèm theo bàn, ghế để SV thuận tiện học nhóm (ý kiến
SV).
4. Những điểm chưa rõ: Không.
5. Mức đạt được của tiêu chí: Đạt.
Tiêu chí 9.6. Có đủ phòng làm việc cho các cán bộ, giảng viên và nhân viên cơ
hữu theo quy định.
1. Điểm mạnh:
- Có phòng làm việc riêng cho Ban Giám hiệu, lãnh đạo khoa, GS, PGS và các
bộ phận phòng, ban chức năng.
-

Các phòng quản lý, phục vụ (hiệu bộ, đoàn thể xã hội, các phòng ban, văn
phòng khoa, phòng GV, …) có tổng diện tích là 4412m2, đạt 0,31 m2/SV đảm
bảo theo TCVN 3981:85.

2. Những tồn tại:
- Phòng làm việc cho GS, PGS mới được bố trí gần đây; chưa có phòng sinh
hoạt chuyên môn cho HVCH, NCS; một số phòng chưa có bảng tên; bàn ghế
làm việc còn thiếu tính đồng bộ.
3. Đề xuất hướng khắc phục:
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- Hoàn thiện Nhà làm việc đa năng (12 tầng); tái cấu trúc toàn bộ các khu nhà
làm việc của Trường dựa trên cơ chế quản lý và khai thác có hiệu quả các
phương tiện và CSVC nhằm cải thiện điều kiện làm việc của CBVC.
4. Những điểm chưa rõ: Không.
5. Mức đạt được của tiêu chí: Đạt.
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. Điểm mạnh:
- Khuôn viên Trường có nhiều cây xanh, có không gian yên tĩnh phù hợp cho
học tập, giảng dạy, nghiên cứu và sinh hoạt.
- Diện tích trụ sở chính đảm bảo theo quy định.
2. Những tồn tại:
- Diện tích mặt bằng xây dựng tổng thể, KTX, khu TDTT của Trường chưa đạt
mức tối thiểu theo quy định của tiêu chuẩn TCVN 3981-1985.
3. Đề xuất hướng khắc phục:
- Sử dụng hợp lý diện tích đất hiện có để xây dựng các cơ sở thực tập, thực
hành, sản xuất các ngành đáp ứng yêu cầu phát triển của Trường.
- Bổ sung quỹ đất phục vụ nhu cầu xây dựng và phát triển Trường cho ngành
Thủy sản và các lĩnh vực kinh tế xã hội khác phù hợp yêu cầu của địa phương
và đất nước.
4. Những điểm chưa rõ: Không.
5. Mức đạt được của tiêu chí: Chưa đạt.
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. Điểm mạnh:
- Trường có quy hoạch tổng thể về sử dụng và phát triển CSVC. Nhiều dự án đã
và đang được đầu tư và triển khai (Hệ thống cấp nước sạch và Hệ thống xử lý
nước thải tại Trại thực nghiệm nuôi trồng Thủy sản Cam Ranh, Dự án Trung
tâm Giáo dục quốc phòng, Nhà làm việc đa năng, ...)
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- Năm 2015, Trường có tổ chức đánh giá hiện trạng và đề ra định hướng phát
triển cảnh quan chung.
2. Những tồn tại:
- Một số dự án triển khai còn chậm tiến độ (Trung tâm Giáo dục quốc phòng,
Nhà làm việc đa năng, …).
3. Đề xuất hướng khắc phục:
- Thực hiện rà soát, đánh giá hiện trạng CSVC định kỳ nhằm có những điều
chỉnh phù hợp với chiến lược phát triển của Trường.
- Tập trung nguồn vốn tự có của Trường và nguồn vốn khác ngoài NSNN để
hoàn thành các dự án nhằm cải tạo và phát triển CSVC theo quy mô đào tạo và
cơ cấu ngành nghề phù hợp với KHCL của Trường.
4. Những điểm chưa rõ: Không.
5. Mức đạt được của tiêu chí: Đạt
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. Điểm mạnh:
- Có đầy đủ văn bản và triển khai phương án về công tác đảm bảo an ninh, an
toàn, PCCC tại Trường và KTX.
- Thực hiện tốt công tác tổng kết, đánh giá 05 năm thực hiện quy chế phối hợp
đảm bảo an ninh, trật tự.
2. Những tồn tại:
- Còn xảy ra vụ việc đối tượng bên ngoài vào gây rối, mất cắp, đánh nhau trong
Trường và KTX.
- Còn nhiều thiết bị PCCC đặt ở vị trí không thuận tiện sử dụng, không có tem
kiểm định, nội quy PCCC mờ không nhìn thấy chữ.
3. Đề xuất hướng khắc phục:
- Rà soát hệ thống thiết bị PCCC nhằm thay mới, bổ sung và bố trí ở những nơi
thuận tiện khi sử dụng.
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- Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của CBVC và
người học về an ninh, an toàn và phòng chống cháy nổ.
- Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ bảo vệ.
4. Những điểm chưa rõ: Không.
5. Mức đạt được của tiêu chí: Đạt.
Đánh giá chung tiêu chuẩn 9
Điểm mạnh:
- Trường có thư viện rộng rãi, khang trang, thuận tiện cho độc giả sử dụng; có
hệ thống mượn trả sách tự động; tài liệu được số hóa và được cập nhật thường
xuyên; tạp chí chuyên ngành về thủy sản được xuất bản định kỳ.
- Trường có không gian xanh, đẹp, diện tích trụ sở chính rộng lớn với đầy đủ
các khu nhà học, giảng đường, khu tự học; các PTH, PTN được tập trung tại
Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành; có ký túc xá, sân bãi phục vụ TDTT, văn
hóa văn nghệ. Trang thiết bị các ngành thế mạnh (Công nghệ sau thu hoạch,
Nuôi trồng thủy sản) và trang thiết bị tại các phòng học, giảng đường có nhiều
cải thiện.
- Trường có nhiều dự án đã và đang được đầu tư và triển khai (Hệ thống cấp
nước sạch và Hệ thống xử lý nước thải tại Trại thực nghiệm nuôi trồng Thủy
sản Cam Ranh, Dự án Trung tâm Giáo dục quốc phòng, Nhà đa năng 12 tầng).
- Công tác đảm bảo an ninh, an toàn, PCCC tại Trường và KTX được triển khai
thực hiện với nhiều văn bản.
Tồn tại:
- Hiện tại, thư viện Trường còn một số ít môn học/ học phần thiếu tài liệu học
tập (Ngành Công nghệ thực phẩm, Ngoại ngữ). Tính năng phần mềm quản lý
thư viện còn hạn chế chưa mang tính tự động cao. Một số tài liệu cũ nên khả
năng đáp ứng nhu cầu nghiên cứu chuyên sâu của các HVCH, NCS chưa cao.
- CSVC được đầu tư và phát triển chưa tương xứng với sứ mạng và tầm nhìn
của Trường. Thiết bị thực tập, thực hành còn lạc hậu, công nghệ thấp, một số
trang thiết bị hiện đại chưa được khai thác có hiệu quả và liên tục; một số
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thường xuyên hỏng và quá tải. Công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường,
xả thải, xử lý hoá chất thừa,... ở các phòng thí nghiệm chưa phù hợp theo quy
định. Các máy tính đa số cũ, xuống cấp, thường xuyên bị sự cố trong lúc học,
kiểm tra. Một số tòa nhà (A1, A8, K1, K7,...) đã xuống cấp.
- Diện tích mặt bằng xây dựng tổng thể, KTX, khu TDTT của Trường chưa đạt
mức tối thiểu theo quy định của tiêu chuẩn TCVN 3981-1985. Một số dự án
triển khai còn chậm tiến độ (Trung tâm Giáo dục quốc phòng, Nhà làm việc đa
năng).
- Còn xảy ra vụ việc đối tượng bên ngoài vào gây rối, mất cắp, đánh nhau trong
Trường và KTX; Còn nhiều thiết bị PCCC không có tem kiểm định, đặt ở vị
trí không thuận tiện sử dụng.
Kiến nghị:
- Trường cần cập nhật và bổ sung đầy đủ tài liệu phục vụ học tập và nghiên cứu
chuyên sâu; tăng cường liên kết với các thư viện trong và ngoài nước để
phong phú hóa nguồn tài liệu cho độc giả sử dụng; cải thiện phần mềm quản lý
thư viện nhằm nâng cao chất lượng tìm kiếm, quản lý tài liệu. Ngoài ra,
Trường cũng cần thực hiện rà soát, đánh giá định kỳ nguồn tài liệu số, sách,
giáo trình, tạp chí nhằm xây dựng kế hoạch bổ sung, điều chỉnh phù hợp nhu
cầu học tập, giảng dạy và nghiên cứu.
- Trường cần nâng cấp các khu giảng đường, phòng thí nghiệm, cơ sở thực
nghiệm; xây dựng thêm nhà xưởng thực tập, thực hành; đầu tư, nâng cấp, hoàn
thiện hệ thống trang thiết bị phục vụ thực hành, thực tập các môn học cơ sở và
chuyên sâu, phát triển các thiết bị sản xuất thử nghiệm và thiết bị thí nghiệm
công nghệ cao phục vụ cho các ngành là thế mạnh của Trường.
- Trường cần trang bị mới, nâng cấp hệ thống máy tính cho thực hành cơ bản;
sắp xếp hợp lý không gian PTH chuyên ngành tại Khoa CNTT nhằm tiết kiệm
máy tính và phù hợp với SV năm cuối thực hành; tăng cường, nâng cấp hệ
thống máy chủ, cáp quang, điểm truy cập wifi và các phần mềm phục vụ đào
tạo, NCKH.
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- Trường sớm hoàn thiện Nhà làm việc đa năng (12 tầng); tái cấu trúc toàn bộ
các khu nhà làm việc của Trường dựa trên cơ chế quản lý và khai thác có hiệu
quả các phương tiện và CSVC nhằm cải thiện điều kiện làm việc của CBVC;
sử dụng hợp lý diện tích đất hiện có, bổ sung quỹ đất để xây dựng các cơ sở
thực tập, thực hành, sản xuất các ngành đáp ứng yêu cầu phát triển của
Trường.
- Trường cũng cần thực hiện rà soát, đánh giá hiện trạng CSVC định kỳ nhằm
có những điều chỉnh phù hợp với chiến lược phát triển của Trường; tập trung
nguồn vốn tự có của Trường và nguồn vốn khác ngoài NSNN để hoàn thành
các dự án nhằm cải tạo và phát triển CSVC theo quy mô đào tạo và cơ cấu
ngành nghề phù hợp với KHCL của Trường.
- Ngoài ra Trường cũng cần tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao
nhận thức của CBVC và người học về an ninh, an toàn và phòng chống cháy
nổ.
Số tiêu chí đạt: 7/9; Số tiêu chí chưa đạt: 2/9 (TC 9.3, 9.7)

Tiêu chuẩn 10: Tài chính và quản lý 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. Điểm mạnh:
- Trường đã xây dựng chiến lược phát triển tài chính (gồm 03 giải pháp chính
và 09 kế hoạch hành động).
- Kết quả phấn đấu việc tự chủ tài chính của Trường đã đáp ứng chỉ số cơ cấu
nguồn ngân sách được đề ra trong chiến lược tài chính giai đoạn 2014-2020.
2. Những tồn tại:
- Nguồn thu của Trường chủ yếu từ học phí. Tỷ trọng đóng góp các nguồn thu
khác (chuyển giao công nghệ từ các Viện, Trung tâm...) vào nguồn thu của
Trường là ít.
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- Cần xem lại số liệu nguồn thu từ NCKH và CGCN trong báo cáo 03 công khai
(năm 2012, 2014 nguồn thu từ NCKH và CGCN bị bỏ trống nhưng năm 2013
bằng 0).
3. Đề xuất hướng khắc phục:
- Xây dựng các giải pháp đa dạng hóa nguồn thu có tính khả thi cao.
- Thực hiện đầy đủ báo cáo các số liệu tài chính trong báo cáo 03 công khai.
4. Những điểm chưa rõ: Không.
5. Mức đạt được của tiêu chí: Đạt.
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, minh bạch và theo quy định.
1. Điểm mạnh:
- Công tác lập kế hoạch và quản lý tài chính được thực hiện theo quy định, quy
trình của Bộ Tài chính. Trường tổ chức tốt công tác tự kiểm tra tài chính hằng
năm.
- Trường đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường các năm 2011, 2013,
2015.
- Báo cáo tài chính được công khai minh bạch tại hội nghị CBVC hằng năm.
Thực hiện tốt các chế độ báo cáo tài chính hằng năm cho Bộ GD&ĐT theo
quy định.
2. Những tồn tại:
- Các số liệu tổng nguồn thu chưa nhất quán giữa BC TĐG so với các báo cáo
03 công khai ( trên website) và báo cáo tài chính giai đoạn 2015-2017 của
Trường. Ví dụ như sau:
Năm

Tổng thu (tỷ đồng)
Theo báo cáo tự Theo báo cáo 3 công Theo báo cáo tài chính
đánh giá

khai

2012 188,43

155,33

2013 192,44

167,14

giai đoạn 2015-2017
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2014 207,98

165,3

2015 224,91

Không có số liệu 166.85
trong báo cáo

2016 303,43 (số liệu tăng 196,951

178,691

đột biến)
3. Đề xuất hướng khắc phục:
- Trường cần có giải pháp để chuẩn hoá và nâng cao tính thống nhất của các số
liệu tài chính. Điều này không những hỗ trợ tốt cho việc phân tích, giải thích
đánh giá hiện trạng và còn giúp định ra ưu tiên cho các hoạt động trong tương
lai.
4. Những điểm chưa rõ: Không.
5. Mức đạt được của tiêu chí: Đạt.
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. Điểm mạnh:
- Chi đầu tư cho phát triển CSVC tăng mạnh trong ba năm cuối của giai đoạn
2014-2016.
2. Những tồn tại:
- Chưa đánh giá hiệu quả đầu tư tài chính cho các hoạt động của Trường.
- Tổng kinh phí cấp cho NCKH thấp so với quy định.
- Tỷ lệ trích kinh phí cấp học bổng cho người học năm 2016 chưa đảm bảo theo
quy định của Thông tư số 31/2013/ TT-BGDĐT.
- Tổng chi cho đào tạo bồi dưỡng chuyên môn là thấp so với tổng chi hằng năm.
3. Đề xuất hướng khắc phục:
- Cần định kỳ đánh giá hiệu quả đầu tư tài chính cho các hoạt động của Trường.
- Phân bổ đủ tỷ lệ các nguồn chi về học bổng, NCKH theo quy định.
- Tìm kiếm các nguồn tài chính hỗ trợ và tăng nguồn chi đáp ứng nhu cầu đào
tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ viên chức.
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- Trong cơ cấu phân bổ nguồn chi theo mục đích đạt chuẩn trường đại học định
hướng ứng dụng, Trường cần đáp ứng các tiêu chuẩn quy định dành cho
trường đại học định hướng ứng dụng theo Nghị định số 73/2015/NĐ-CP.
4. Những điểm chưa rõ: Không.
5. Mức đạt được của tiêu chí: Đạt.
Đánh giá chung tiêu chuẩn 10
Điểm mạnh:
- Công tác lập kế hoạch và quản lý tài chính được thực hiện theo quy định, quy
trình của Bộ Tài chính. Trường tổ chức tốt công tác tự kiểm tra tài chính hằng
năm.
- Chi đầu tư cho phát triển CSVC tăng mạnh trong ba năm 2014 - 2016.
Tồn tại:
- Chưa đánh giá hiệu quả đầu tư tài chính cho các hoạt động của Trường.
- Tỷ lệ chi cho đào tạo và bồi dưỡng khá ít, chi cho NCKH của người học năm
2014 và 2015 là thấp so với quy định của Nghị định 99/2014/NĐ-CP. Năm
2016 không có kinh phí cấp cho người học NCKH.
- Năm 2016, Trường trích 5,8 % tổng thu học phí chính quy cấp học bổng
khuyến khích học tập chưa đảm bảo tỷ lệ 8% theo quy định của Thông tư số
31/2013/ TT-BGDĐT.
- Tổng chi cho đào tạo bồi dưỡng chuyên môn là thấp (bình quân 0,12%) so với
tổng chi hằng năm.
- Các số liệu tổng nguồn thu chưa nhất quán giữa BC TĐG với các báo cáo ba
công khai ( trên website) và báo cáo tài chính hằng năm của Trường.
Kiến nghị:
- Cần có giải pháp để kiểm soát, nâng cao tính thống nhất của các nguồn số liệu
tài chính.
- Cần định kỳ đánh giá hiệu quả đầu tư tài chính cho các hoạt động của Trường.
- Trường cần chú ý phân bổ đủ tỷ lệ các nguồn chi về học bổng, NCKH cho
người học theo quy định.
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- Chú ý tìm kiếm các nguồn tài chính hỗ trợ và tăng nguồn chi đáp ứng nhu cầu
đào tạo bồi dưỡng chuyên môn đội ngũ.
- Trong cơ cấu phân bổ nguồn chi theo mục đích đạt chuẩn trường đại học định
hướng ứng dụng, Trường cần đáp ứng các tiêu chuẩn quy định dành cho
trường đại học định hướng ứng dụng theo Nghị định số 73/2015/NĐ-CP.
Số tiêu chí đạt: 3/3; Số tiêu chí chưa đạt: 0/3
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TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ ĐÁNH GIÁ NGOÀI
Tiêu chuẩn/Tiêu chí

Chưa đạt
TĐG

ĐGN

Đạt

Không đánh giá

TĐG

ĐGN

Tiêu chí 1.1

x

x

Tiêu chí 1.2

x

x

Tiêu chí 2.2

x

x

Tiêu chí 2.3

x

x

Tiêu chí 2.4

x

x

Tiêu chí 2.5

x

x

Tiêu chí 2.6

x

x

TĐG

ĐGN

Tiêu chuẩn 1

Tiêu chuẩn 2
Tiêu chí 2.1

Tiêu chí 2.7

x

x

x

x

Tiêu chuẩn 3
Tiêu chí 3.1

x

x

Tiêu chí 3.2

x

x

Tiêu chí 3.3

x

x

Tiêu chí 3.4

x

Tiêu chí 3.5
Tiêu chí 3.6

x
x

x

x

x

Tiêu chuẩn 4
Tiêu chí 4.1

x

x

Tiêu chí 4.2

x

x

Tiêu chí 4.3

x

x

Tiêu chí 4.4

x

x

Tiêu chí 4.5

x

x

Tiêu chí 4.6

x

x
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Tiêu chuẩn/Tiêu chí

Chưa đạt
TĐG

Tiêu chí 4.7

Đạt

ĐGN

TĐG

x

x

Không đánh giá

ĐGN

TĐG

ĐGN

Tiêu chuẩn 5
Tiêu chí 5.1

x

x

Tiêu chí 5.2

x

x

Tiêu chí 5.3

x

x

Tiêu chí 5.4

x

x

Tiêu chí 5.6

x

x

Tiêu chí 5.7

x

x

Tiêu chí 5.8

x

x

Tiêu chí 6.1

x

x

Tiêu chí 6.2

x

x

Tiêu chí 6.3

x

x

Tiêu chí 6.4

x

x

Tiêu chí 6.5

x

x

Tiêu chí 6.6

x

x

Tiêu chí 6.7

x

x

x

x

Tiêu chí 7.1

x

x

Tiêu chí 7.2

x

x

Tiêu chí 7.3

x

x

Tiêu chí 7.4

x

x

Tiêu chí 5.5

x

x

Tiêu chuẩn 6

Tiêu chí 6.8

x

x

Tiêu chí 6.9
Tiêu chuẩn 7

Tiêu chí 7.5

x

x
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Tiêu chuẩn/Tiêu chí

Chưa đạt
TĐG

ĐGN

Đạt

Không đánh giá

TĐG

ĐGN

Tiêu chí 7.6

x

x

Tiêu chí 7.7

x

x

Tiêu chí 8.1

x

x

Tiêu chí 8.2

x

x

Tiêu chí 8.3

x

x

Tiêu chí 9.1

x

x

Tiêu chí 9.2

x

x

TĐG

ĐGN

0

0

Tiêu chuẩn 8

Tiêu chuẩn 9

Tiêu chí 9.3

x

x

Tiêu chí 9.4

x

x

Tiêu chí 9.5

x

x

Tiêu chí 9.6

x

x

Tiêu chí 9.7

x

x

Tiêu chí 9.8

x

x

Tiêu chí 9.9

x

x

Tiêu chí 10.1

x

x

Tiêu chí 10.2

x

x

Tiêu chí 10.3

x

x

57

51

Tiêu chuẩn 10

Tổng

04

10
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Tổng hợp kết quả đánh giá ngoài
Kết quả đánh giá
Đạt

Chưa đạt

Không đánh giá

Tiêu chí
Số tiêu
chí
Tiêu chí

51

Tỷ lệ %
83.6

Số tiêu
chí
10

Tỷ lệ %
16.4

Số tiêu
chí
0

Tỷ lệ %
0
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PHỤ LỤC A
GIỚI THIỆU TÓM TẮT VỀ CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ1
Trường ĐHNT trực thuộc Bộ GD&ĐT, có cơ sở chính tại số 02 Nguyễn
Đình Chiểu, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tiền thân của Trường là Khoa
Thủy sản được thành lập ngày 01/8/1959 tại Học viện Nông Lâm, Hà Nội. Ngày
16/8/1966, theo Quyết định số 155/CP của Thủ tướng Chính phủ, Khoa Thủy sản
được tách ra khỏi Học viện Nông Lâm để trở thành Trường Thủy sản.
Sau khi thống nhất đất nước, Trường di chuyển từ Hải Phòng vào thành phố
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và lấy tên là Trường ĐH Hải sản theo Quyết định số
QĐ-01HS ngày 04/10/1976 của Bộ Hải sản. Ngày 12/8/1981 Trường ĐH Hải sản
được đổi tên thành Trường ĐH Thủy sản theo Công văn số 80 TS/VP của Bộ Thủy
sản. Ngày 25/7/2006 theo Quyết định số 172/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ,
Trường đổi tên thành Trường ĐHNT
Về Sứ mạng, Tầm nhìn:
Để phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao, nhu cầu của xã hội và nguồn
lực của Trường, trong giai đoạn 2011-2016 Sứ mạng và Tầm nhìn của Trường
ĐHNT đã được điều chỉnh hai lần: lần một vào năm 2013, lần hai vào tháng 2 năm
2017.
Sứ mạng và Tầm nhìn của Trường hiện tại là:
Sứ mạng:
“Đào tạo nhân lực trình độ cao; NCKH, CGCN và cung cấp dịch vụ chuyên
môn đa lĩnh vực, trong đó lĩnh vực thủy sản là thế mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển
kinh tế - xã hội”.
Tầm nhìn:
”Đến năm 2030 là trường ĐH đa lĩnh vực có uy tín trong đào tạo, NCKH và
CGCN, hàng đầu khu vực Đông Nam Á về lĩnh vực khoa học thủy sản và một số
ngành kinh tế biển”.

1

Trích Báo cáo Tự đánh giá của trường ĐH Nha Trang
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Sứ mạng và Tầm nhìn trên đã được công bố chính thức trên các văn bản và
trang web của Trường, được quảng bá tại các nơi trang trọng trong Trường.
Về tổ chức bộ máy:
Cơ cấu của tổ chức của Trường ĐHNT gồm 3 cấp: Trường, Khoa và Bộ
môn. Trực thuộc Ban Giám hiệu có ba khối: Đào tạo, Quản lý phục vụ và Nghiên
cứu ứng dụng để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Trường.
Hiện nay, khối Đào tạo có 14 khoa/viện/trung tâm: Khoa Cơ khí, Khoa Công
nghệ Thực phẩm, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Điện – Điện tử, Khoa Kỹ thuật
Giao thông, Khoa Kinh tế, Khoa Kế toán – Tài chính, Khoa Khoa học Xã hội và
Nhân văn, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Xây dựng, Viện Nuôi trồng Thủy sản, Viện
Công nghệ Sinh học và Môi trường, Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác Thủy
sản, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh.
Khối Quản lý hành chính hiện có 14 đơn vị: Phòng Đào tạo Sau đại học,
Phòng Đào tạo đại học, Phòng Đảm bảo chất lượng & Khảo thí, Phòng Khoa học
và Công nghệ, Phòng Hợp tác đối ngoại, Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng
Công tác Chính trị SV, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trung tâm Đào tạo và Bồi
dưỡng, Trung tâm Thí nghiệm Thực hành, Trung tâm Phục vụ Trường học, Trung
tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ SV, Thư viện, Tổ Công nghệ thông tin.
Khối nghiên cứu ứng dụng có 04 viện/trung tâm:, Viện Nghiên cứu và Chế tạo tàu
thủy, Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm, Trung tâm
Nghiên cứu Giống và Dịch bệnh thủy sản, Trung tâm Ngoại ngữ.
Về nhân sự:
Tính đến thời điểm 31/5/2017, Trường có tổng số 627 CBVC, trong đó có
470 (75%) GV và 157 (25%) VC hành chính (trong đó có 83 VC được giao nhiệm
vụ giảng dạy, trợ giảng), 14 PGS, 102 TS, 315 ThS, 14 GV cao cấp, 53 GV chính,
02 nhà giáo ưu tú, 04 chuyên viên chính. Tỷ lệ GV cơ hữu có trình độ TS trên tổng
số GV cơ hữu là 25%, tỷ lệ GV cơ hữu có trình độ ThS trên tổng số GV cơ hữu là
67%, có trên 50% GV có trình độ ngoại ngữ để làm việc trực tiếp với nước ngoài
và phát huy quyền tự chủ trong học thuật. CB, VC hành chính có 17% trình độ ThS
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trở lên. Đội ngũ GV có kinh nghiệm trong công tác chuyên môn và có trình độ cao
ngày càng được trẻ hóa. Ngoài ra Trường ĐHNT có một đội ngũ CB, GV mời
giảng với hơn 70 người có học vị TS trở lên đã và đang giảng dạy tại các trường
ĐH, viện nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế.
Trường đã triển khai, thực hiện công tác quy hoạch đội ngũ CB lãnh đạo,
quản lý cấp Trường (Đảng ủy, Ban giám hiệu) và các đơn vị trực thuộc (cấp ủy cơ
sở, trưởng phó đơn vị) theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và Tỉnh ủy Khánh Hòa,
đảm bảo tính kế thừa và liên tục giữa các độ tuổi cũng như trẻ hóa đội ngũ CB lãnh
đạo, quản lý. Hằng năm, Trường đều cử CB trong diện quy hoạch đi đào tạo cao
cấp lý luận chính trị, đồng thời quan tâm đến việc nâng cao trình độ và chuẩn hóa
đội ngũ CBVC theo các quy định chung.
Về CTĐT :
Các CTĐT của Trường ĐHNT được xây dựng trên cơ sở chương trình
khung do Bộ GD&ĐT ban hành, mỗi chương trình đều 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 ĐH và đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của
thị trường lao động. Trường hiện có 15 ngành đào tạo trình độ CĐ, 30 ngành đào
tạo trình độ ĐH (7 chuyên ngành chuyên về thủy sản); 14 chuyên ngành đào tạo
ThS (5 chuyên ngành chuyên về thủy sản), và 5 chuyên ngành đào tạo TS (3
chuyên ngành chuyên về thủy sản). Các CTĐT đã được định kỳ rà soát cập nhật
vào các năm 2012, 2016.
Ngoài ra Trường cũng đã chú trọng tổ chức các loại hình đào tạo khác như
đào tạo liên thông, văn bằng hai, VLVH và đào tạo, cấp chứng chỉ nghề đáp ứng
nhu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển KT - XH cả nước nói chung
và cho các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên nói riêng. Bình quân mỗi năm Trường
tuyển sinh 2000 SV hệ liên thông, VLVH; đào tạo cấp chứng chỉ nghề cho hơn 200
HV các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thuyền trưởng, máy trưởng tàu đánh cá cho ngư
dân các tỉnh ven biển. Các CTĐT hình thức VLVH từng bước được xây dựng theo
hướng tương đồng với các CTĐT chính quy.
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Từ 2007, được sự cho phép của Bộ GD&ĐT, Trường ĐHNT đào tạo cao
học quốc tế theo các dự án hợp tác với nước ngoài như NOMA-FAME,
NORHED,... Bên cạnh đó Trường đã và đang tổ chức đào tạo và cấp bằng ĐH và
ThS cho lưu học sinh Lào, Campuchia, Rwanda, Sri Lanka,…, tiếp nhận các lưu
học sinh quốc tế đến nghiên cứu, học tập ngắn hạn từ Cộng hòa Séc, Hàn Quốc,
Thái Lan, Mỹ, Pháp,...
Đối với công tác ĐBCL giáo dục, Trường ĐHNT là đơn vị thuộc nhóm đầu
tiên của cả nước thực hiện công tác đánh giá theo hệ thống các tiêu chuẩn đánh giá
chất lượng cơ sở giáo dục của Bộ GD&ĐT và đã được công nhận đạt tiêu chuẩn
chất lượng giáo dục vào năm 2009.
Về hoạt động đào tạo:
Hằng năm, Trường tuyển sinh hơn 2.000 SV hệ chính quy bậc ĐH, gần
1.000 SV bậc CĐ, 1.000 hệ phi chính quy, 150 HVCH và 10÷15 NCS.
Trường đã xây dựng CTHĐ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
giai đoạn 2014-2020 và Kế hoạch thực hiện CTHĐ cho mỗi năm học, với trọng
tâm là các hoạt động nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.
Trường đã chuyển đổi hình thức đào tạo từ niên chế sang tín chỉ đối với
trình độ ĐH từ năm 2009, đối với trình độ ThS, TS từ năm 2010. Trên cơ sở
Khung tự đánh giá học chế tín chỉ do Trường xây dựng, phương thức đào tạo tín
chỉ của Trường ngày càng được hoàn thiện. Trường đã xây dựng Chuẩn mực hoạt
động giảng dạy nhằm giúp mỗi GV tự hoàn thiện công tác giảng dạy và giúp cho
việc đánh giá hoạt động giảng dạy đi vào nề nếp. Trường đang tổ chức hoàn thiện
02 CTĐT để đến năm 2018 có thể đăng ký đánh giá ngoài theo chuẩn AUN.
Hoạt động đổi mới mục tiêu, nội dung, CTĐT, đổi mới PPGD được chú
trọng triển khai thường xuyên. Hằng tháng, các bộ môn đều tổ chức sinh hoạt học
thuật để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn. Hằng năm, các khoa/viện đều
tổ chức các hội thảo đổi mới PPGD hoặc hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo.
Về công tác SV:
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Nhằm giúp cho người học hiểu đầy đủ các yêu cầu và nội dung về đào tạo,
Trường đã cung cấp cho mỗi người học khi nhập học một Sổ tay SV có đầy đủ các
văn bản về mục tiêu, CTĐT, điều kiện tốt nghiệp, điều kiện dự thi kết thúc từng
HP, phương pháp học tập, hướng dẫn người học nguồn tra cứu thông tin và các văn
bản liên quan khác,… Đồng thời các văn bản cũng được đăng tải trên website của
Trường để SV tự tra cứu.
Việc thực hiện các chế độ đối với học sinh, SV, HV được triển khai kịp thời,
đúng quy định. Trường cũng làm tốt công tác khám chữa bệnh, tham gia bảo hiểm
y tế cho học sinh, SV, HV. Làm tốt công tác an ninh trường học, phòng chống
cháy nổ, bão lụt, xây dựng và bảo vệ môi trường, vệ sinh phòng dịch, không để
xảy ra dịch bệnh.
Trường cũng thành lập Quỹ khuyến học để kịp thời hỗ trợ những SV giỏi,
SV nghèo vượt khó, SV có hoàn cảnh khó khăn,... Hằng năm Trường nhận được sự
tài trợ của các tổ chức, công ty, cá nhân thông qua nhiều suất học bổng cho SV.
Trường đã đầu tư nhiều công trình, trang bị CSVC phục vụ việc ăn ở, vui chơi và
học tập cho SV. Trường còn phối hợp với các đơn vị tổ chức giới thiệu việc làm,
lớp tư vấn về các kỹ năng mềm, tư vấn nghề nghiệp,... nhằm hỗ trợ SV trong quá
trình học tập, rèn luyện. Ngoài ra, tình hình đời sống, học tập, tình hình tư tưởng,
những khó khăn và trở ngại của SV đã đuợc phản ảnh và xử lý qua họp giao ban
hằng tháng về công tác SV và tại buổi chào cờ hằng tháng của các khoa, viện.
Trường đã thành lập Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ SV (được đổi tên thành
Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ SV từ tháng 5/2017). Trung tâm có
nhiệm vụ giúp đỡ SV trong học tập, rèn luyện, tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng,
tìm kiếm việc làm trong thời gian đi học và sau khi tốt nghiệp…; tổ chức các hội
thảo hướng nghiệp và tuyển dụng cho SV.
Trường đã tiến hành xây dựng dữ liệu cựu SVTN, tạo thuận lợi cho việc thu
thập thông tin về tình trạng người học ra trường tham gia vào thị trường lao động
đồng thời qua đó Trường đã tiếp nhận nhiều ý kiến đóng góp xây dựng của SV.
Công tác kết nối với cựu SV cũng được đẩy mạnh,…
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Hằng năm, Trường tổ chức cho SV tham gia đánh giá chất lượng giảng dạy
của GV khi kết thúc môn học. Thông tin và kết quả phân tích số liệu được gửi đến
từng CBGD để tự rút kinh nghiệm. Hoạt động tổ chức cho SV tham gia đánh giá
chất lượng đào tạo và phục vụ đào tạo trước khi tốt nghiệp cũng được định kỳ tổ
chức.
Hoạt động khoa học công nghệ:
Hoạt động KHCN của Trường ngày càng bám sát chiến lược KHCN của
quốc gia, của ngành thủy sản và gắn liền với công tác đào tạo SĐH. Nhiều kết quả
nghiên cứu có ý nghĩa lớn về mặt lý thuyết và thực tiễn của nghề cá, đã góp phần
nâng cao hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp và chất lượng đào tạo của Trường.
Tư duy mới trong hoạt động KHCN (gắn với cơ sở, địa phương) đã tiếp tục
được củng cố và phát triển. Trường đã tham gia tích cực với Sở KHCN và Sở
NN&PTNT tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh lân cận như Ninh Thuận, Phú Yên, Bình
Định, Đắc Lắc, Đắc Nông, Bình Thuận,… để triển khai nhiều chương trình nghiên
cứu trong nhiều lĩnh vực khác nhau trong đó chủ yếu là nghề cá, theo yêu cầu của
các địa phương và đã mang lại nhiều kết quả tốt.
Số lượng các bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học trong nước và
quốc tế trong các năm gần đây tăng đáng kể. Theo công bố của Cục Thông tin
khoa học và Công nghệ quốc gia, Bộ KH-CN, giai đoạn 2010- 2014 Trường
ĐHNT là một trong 20 tổ chức có số công bố quốc tế hàng đầu Việt Nam. Trường
cũng đã trở thành địa chỉ thu hút tổ chức các hội thảo khoa học quốc tế.
Công tác thông tin KHCN tiếp tục phát triển. Tạp chí "Khoa học - Công
nghệ Thủy sản" được xuất bản đều đặn với chất lượng ngày càng được nâng cao,
dung lượng lớn hơn, cung cấp những thông tin KHCN hữu ích, chủ yếu về các
ngành thuỷ sản và đang từng bước trở thành ấn phẩm có uy tín cao trong lĩnh vực
KHCN thủy sản của Việt Nam.
Công tác NCKH của SV, HV cao học và NCS ngày càng mở rộng và phát
triển. Hằng năm Trường đều tổ chức Hội nghị SV NCKH và gửi công trình dự thi
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Giải thưởng SV Tài năng khoa học trẻ NCKH của Bộ GD&ĐT và Giải thưởng
sáng tạo kỹ thuật VIFOTEC của Bộ KH-CN.
Trường có nhiều biện pháp đổi mới công tác quản lý hoạt động KHCN và có
cơ chế giúp các đơn vị KHCN tự chủ hoạt động có hiệu quả. Một số công trình
nghiên cứu đã có kết quả tốt và được áp dụng vào thực tiễn, góp phần khẳng định
uy tín của Trường, tạo công ăn việc làm cho nhân dân các địa phương, góp phần
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững ngành thủy
sản.
Trường đã thiết lập được quan hệ mật thiết với các doanh nghiệp, cơ sở sản
xuất kinh doanh và các địa phương trong cả nước, đặc biệt là tỉnh Khánh Hòa và
các tỉnh nghề cá trong cả nước. Trường thường xuyên nhận được thông tin phản
hồi về chất lượng đào tạo, nhu cầu đào tạo các bậc học, các ngành học, nhu cầu
chuyển giao KHCN trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thủy sản. Nhiều cơ quan, xí
nghiệp lớn trong và ngoài ngành thủy sản có quan hệ mật thiết với Trường, cấp học
bổng cho SV, tiếp nhận SV mới tốt nghiệp, hỗ trợ SV thực tập giáo trình, thực tập
tốt nghiệp,...
Hằng năm, Trường ký kết hàng chục hợp đồng KHCN với ngành thủy sản các
tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên, Bình Định, Bà Rịa-Vũng Tàu, Kiên Giang,
Bến Tre, Đắc Nông, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ninh,..., chẳng những phục vụ trực
tiếp cho nhu cầu phát triển KT - XH của các địa phương mà còn tạo cầu nối giữa đào
tạo, NCKH với thực tiễn sản xuất xã hội.
Trường có mối quan hệ với nhiều Trường và Viện trong cả nước. CB của các
Trường, Viện nói trên thường xuyên tham gia giảng dạy tại Trường ĐHNT, hướng
dẫn SV, HV cao học, NCS thực hiện đồ án, luận văn, luận án tốt nghiệp. Đối với
một số ngành, CB của các Trường, Viện trên còn tham gia vào việc xây dựng khung
chương trình, bài giảng, tham gia hội đồng chấm đề tài luận văn, luận án, các khóa
đào tạo huấn luyện kỹ thuật viên cho các phòng thí nghiệm và kỹ thuật phân tích
hiện đại. Một số chuyên gia của các cơ sở trên còn tham gia viết sách, tài liệu giảng
dạy và huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ.
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Hoạt động HTQT:
Trường luôn khẳng định HTQT là một nguồn lực quan trọng cho sự phát
triển. Để thúc đẩy, khuyến khích các hoạt động HTQT, hệ thống các văn bản quy
định về phân cấp, phân quyền, quy trình triển khai các hoạt động HTQT,... đã được
ban hành, thường xuyên cập nhật. Do đó, các hoạt động HTQT được thực hiện theo
đúng quy định của Nhà nước, có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị, cá nhân
trong Trường.
Trong giai đoạn 2012-2017, các mối quan hệ hợp tác đã có được củng cố
cũng như các mối quan hệ hợp tác mới được thiết lập thông qua việc ký lại và ký
mới 45 thỏa thuận hợp tác. Đây là cơ sở để xây dựng các hoạt động hợp tác song
phương và đa phương. Số lượng các đề tài/dự án HTQT tăng lên trong thời gian qua,
một phần nhờ năng lực của CBVC được nâng cao trong các hoạt động HTQT trước
kia, một phần do số lượng các đối tác được phát triển. Một số dự án lớn được triển
khai như Dự án "Nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu cho Trường ĐHNT",
SRV2701 - pha 2 do Chính phủ Na Uy tài trợ, Dự án “Tích hợp biến đổi khí hậu vào
tiếp cận hệ sinh thái trong quản lý nghề cá và nuôi trồng thủy sản ở Sri Lanka và
Việt Nam” do Cơ quan HTQT Na Uy tài trợ, thực hiện từ 2014-2019; Dự án “Di
truyền học bảo tồn phục vụ cải thiện đa dạng sinh học và tăng cường quản lý tài
nguyên đối với sự thay đổi tại đồng bằng sông Mê Kông”, thực hiện từ 201312/2017 do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Quỹ khoa học tự nhiên
(NSF), Hoa Kỳ tài trợ, ... Số lượng GV, SV trao đổi tăng lên trong giai đoạn vừa
qua. Các GV, nhà nghiên cứu, Việt kiều đã đến Trường trình bày hội thảo chuyên
đề, giảng dạy và triển khai các nghiên cứu; GV của Trường cũng được các đối tác
mời tham gia giảng dạy và nghiên cứu. Trường luôn có một số lượng SV quốc tế
đến học tập các khóa học ngắn hạn hoặc trao đổi. Giao lưu với các đối tác nước
ngoài thông qua các hội thảo, hội nghị quốc tế không ngừng được tăng cường.
Nhờ các hoạt động HTQT mà năng lực đào tạo và nghiên cứu của Trường đã
được nâng cao. Trên 60% số ThS, TS được đào tạo ở nước ngoài thông qua hợp tác
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song phương. CSVC phục vụ đào tạo và nghiên cứu của Trường cũng được tăng
cường, vị thế của Trường ngày càng được nâng lên.
Về hệ thống CSVC:
Công tác phát triển, xây dựng CSVC trong thời gian qua được thực hiện theo
đúng chủ trương, định hướng phát triển của Trường; đáp ứng yêu cầu thực tế về
công tác đào tạo, NCKH, CGCN của CB, GV, SV và HV trong Trường.
Khuôn viên chính của Trường nằm trên khu đồi phía Bắc thành phố Nha
Trang với tổng diện tích khoảng 24 ha. Ngoài ra còn có ba cơ sở thực nghiệm với
diện tích khoảng 30 ha nằm ở Cam Ranh, Ninh Hoà và Hòn Rớ (Nha Trang),
Trường đã và đang triển khai đầu tư xây dựng mới một số cơ sở phục vụ cho đào
tạo, NCKH, CGCN như Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh, Trung tâm
thực hành du lịch, Trung tâm thực nghiệm nghề cá.
Thư viện có 16 phòng đọc sách bao gồm phòng đa phương tiện, phòng đọc
báo - tạp chí, phòng đọc mở, phòng mượn, phòng hội thảo, phòng đọc nhóm và
chuyên đề với diện tích gần 4.000m2 gồm 1.211 chỗ đọc sách, một phòng tra cứu
Internet với đầy đủ trang thiết bị hiện đại. Tài liệu số của Thư viện có 48.767 tên
tài liệu và 21.697 tài liệu văn bản, bao gồm bài tạp chí, báo, ảnh, đa phương tiện,
sách, giáo trình, bài giảng, khóa luận, luận văn, luận án, kết quả NCKH. Đã phủ
kín tài liệu chuyên ngành cho gần 700 HP đào tạo của Trường với tối thiểu từ 01
tài liệu tham khảo chính và 02 tài liệu tham khảo phụ trợ.
Hiện tại Trường có 8 nhà học bao gồm 155 phòng học với tổng diện tích gần
20.000m2, đảm bảo dung lượng mỗi ca học trên 8.000 SV. Nhiều phòng chuyên
dùng được trang bị hiện đại phục vụ đào tạo và đủ điều kiện đáp ứng các cuộc hội
nghị, hội thảo tại chỗ và trực tuyến.
Trung tâm TN-TH có tổng diện tích gần 8.500m2 tập trung chủ yếu tại tòa
nhà thí nghiệm trung tâm và một số vị trí khác do có đặc thù riêng. Trung tâm TNTH đang quản lý và vận hành 72 phòng thí nghiệm (trong đó có 11 phòng thí
nghiệm công nghệ cao), cơ bản đáp ứng được nhu cầu thực hành, thực tập, thí
nghiệm và NCKH của GV và SV, HV.
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Trại thực nghiệm Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt tại thị xã Ninh Hoà và Trại
thực nghiệm Nuôi trồng thuỷ sản nước mặn lợ tại thị xã Cam Ranh được đầu tư lớn
và đồng bộ bằng nguồn vốn từ Bộ NN&PTNT có khả năng đáp ứng tốt nhu cầu
giảng dạy, học tập và NCKH cho ngành Nuôi trồng thuỷ sản.
Trường hiện có khoảng 870 máy vi tính phục vụ giảng dạy, học tập và quản
lý, hầu hết máy tính đã được nối mạng nội bộ và internet. Mạng wifi đã phủ kín
các khu vực quan trọng như các giảng đường, Thư viện, khu làm việc của CBVC.
Hệ thống KTX SV của Trường gồm 8 toà nhà từ 2 đến 8 tầng có khả năng
đáp ứng chỗ ở cho khoảng 3.300 SV. Trường đã và đang tiếp tục củng cố nâng cấp
một số KTX đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của lưu học sinh cũng như các nhà giáo –
nhà khoa học ngoài nước đến lưu trú và làm việc tại Trường. Khu vui chơi, giải trí,
các công trình thể thao quan trọng (sân vận động, nhà thi đấu,…) đã được xây
dựng và đưa vào phục vụ SV từ nhiều năm nay đang góp phần quan trọng vào việc
nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện của Trường.
Công tác duy tu bảo dưỡng, chống xuống cấp ngày càng được coi trọng,
đảm bảo cơ bản các hoạt động liên quan, đặc biệt đối với công tác đào tạo. Trường
có CB chuyên trách bảo trì bảo dưỡng các trang thiết bị giảng dạy, đảm bảo sửa
chữa khắc phục sự cố kịp thời.
Về công tác tài chính:
Trường ĐHNT là một cơ sở đào tạo và NCKH công lập, nguồn tài chính
phục vụ cho hoạt động của Trường bao gồm: Nguồn ngân sách Nhà nước và nguồn
thu từ học phí, lệ phí và các khoản thu khác. Trong đó bình quân nguồn ngân sách
trong 5 năm gần đây là 57,38 tỷ đồng/năm, bình quân các nguồn thu khác là 166,05
tỷ đồng/năm.
Trường đã tiếp nhận và sử dụng hiệu quả, đúng mục đích các khoản kinh phí
ngân sách Nhà nước cấp. Đã cập nhật, điều chỉnh và ban hành Quy chế chi tiêu nội
bộ hằng năm làm cơ sở cho hoạt động tài chính của Trường. Trường đã thực hiện
đúng các quy định của Nhà nước về quản lý tài chính như chế độ kế toán, thu chi,
trích lập các quỹ,...; tuân thủ định mức học phí các hệ đào tạo theo quy định về lộ
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trình tăng học phí của Chính phủ. Nhờ đó nguồn lực tài chính của Trường đã được
cải thiện đáng kể và đáp ứng kịp thời yêu cầu chi của Trường.
Công tác phân bổ ngân sách được Trường tiến hành sớm (từ đầu năm) và
giải ngân kịp thời đã giúp các đơn vị chủ động hơn trong việc hoàn thành dự toán
kinh phí của mình, giúp cho Trường có được thông tin tài chính sớm về nguồn lực
trong năm ngân sách nhằm chủ động bố trí, cân đối ngân sách, điều tiết các mục
chi trong chi tiêu thường xuyên cũng như trong công tác đầu tư phát triển. Công
tác thu học phí, chi học bổng cho SV và HV tuân thủ theo quy định của pháp luật,
các văn bản quy định của Nhà nước.
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PHỤ LỤC B
TÓM TẮT KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ
CỦA TRƯỜNG NHA TRANG
Mã trường: TSN
Tên trường: ĐHNT
Khối ngành:
Ngày hoàn thành tự đánh giá: 30/6/2017
Các mức đánh giá: Đ: Đạt; C: Chưa đạt; KĐG: Không đánh giá

Tiêu chuẩn 1: Sứ mạng và mục

Tiêu chuẩn 6: Người học

tiêu của trường ĐH
1

Đ

1

Đ

2

Đ

2

Đ

3

Đ

4

Đ

Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lý
1

C

2

Đ

5

Đ

3

Đ

6

Đ

4

Đ

7

Đ

5

Đ

8

6

Đ

9

7

Đ

Tiêu chuẩn 3: Chương trình đào
tạo

C
Đ

Tiêu chuẩn 7: NCKH, ứng dụng,
phát triển và chuyển giao công
nghệ
1

Đ

1

Đ

2

Đ

2

Đ

3

Đ

3

Đ

4

Đ

4

Đ

5

C
95

Báo cáo đánh giá ngoài Trường Đại học Nha Trang

5

Đ

6

Đ

6

Đ

7

Đ

Tiêu chuẩn 8: Hoạt động hợp tác
Tiêu chuẩn 4: Hoạt động đào tạo

quốc tế

1

Đ

1

Đ

2

Đ

2

Đ

3

Đ

3

Đ

4

Đ

Tiêu chuẩn 9: Thư viện, trang thiết

5

Đ

bị học tập và sơ sở vật chất khác

6

Đ

1

Đ

7

Đ

2

Đ

Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ CB quản

3

Đ

lý, GV và NV

4

Đ

1

Đ

5

Đ

2

Đ

6

Đ

3

Đ

7

Đ

4

Đ

8

Đ

9

Đ

5
6

C
Đ

Tiêu chuẩn 10: Tài chính và quản
lý tài chính

7

Đ

1

Đ

8

Đ

2

Đ

3

Đ

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

: 57 (chiếm 93,4 %);
: 04 (chiếm 06,6 %);

- Số tiêu chí không đánh giá

: 0 (chiếm 0%).
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PHỤ LỤC C
QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI
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PHỤ LỤC D
LỊCH TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGOÀI
TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, ĐHQG-HCM
- Thời gian: 19 – 23/9/2017 (4.5 ngày)
- Địa điểm: Trường Đại học Nha Trang
- Thành phần: Tất cả thành viên Đoàn ĐGN
- Kế hoạch khảo sát chính thức:
Thời gian

Nội dung

Người
thực hiện

Địa điểm

Đoàn ĐGN

PH2

Ngày làm việc thứ nhất: 19/9/2017 (Thứ Ba)
08:00 – 11:30 Nghiên cứu hồ sơ, MC
11:30 – 13:30 Nghỉ trưa
13:30 – 17:00 Tham quan CSVC; Dự giờ một số
tiết lý thuyết và thực hành, thí
nghiệm
Nhóm 1:
1. Phòng Công tác Chính trị sinh viên
2. Phòng Kế hoạch - Tài chính
3. Trung tâm QHDN và Hỗ trợ sinh
Đoàn ĐGN
viên
4. Khoa Cơ khí
5. Khoa Điện – Điện tử
6. Khoa Kỹ thuật Giao thông
7. Khoa Xây dựng
8. Viện KH&CN Khai thác Thủy sản
9. Viện CN Sinh học và Môi trường
Nhóm 2:
1. Phòng Đào tạo Đại học
2. Phòng Đào tạo Sau đại học
3. Trung tâm Thí nghiệm Thực hành
4. Trung tâm Phục vụ Trường học
Đoàn ĐGN
5. Khoa Khoa học Xã hội và Nhân
văn
6. Khoa Công nghệ Thực phẩm
7. Khoa Công nghệ thông tin
8. Trung tâm NC&PT Công nghệ
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Thời gian

Người
thực hiện

Nội dung

Địa điểm

Phần mềm
9. Trung tâm NC Giống và Dịch bệnh
thủy sản
Nhóm 3:
1. Phòng Khoa học và Công nghệ
2. Phòng Hợp tác đối ngoại
3. Phòng Tổ chức - Hành chính
4. Phòng Đảm bảo chất lượng &
Khảo thí
Đoàn ĐGN
5. Khoa Ngoại ngữ
6. Khoa Kinh tế
7. Khoa Kế toán – Tài chính
8. Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng
9. Trung tâm Ngoại ngữ
17:00 – 18:00 Họp Đoàn sơ kết công việc trong
ngày, điều chỉnh chương trình làm Đoàn ĐGN
việc và thống nhất lại với Trường.

PH2

Ngày làm việc thứ hai: 20/9/2017 (Thứ Tư)
07:30 – 08:30 Khai mạc
Trường giới thiệu khái quát về
Đoàn ĐGN
Trường và quá trình thực hiện tự đánh
giá

HT1

08:30 – 08:45 Giải lao
08:45 –09:30

Phỏng vấn BGH
Nhóm 1: Quản lý mảng TCHC, nhân
Đoàn ĐGN
sự, Tài chính
Nhóm 2: Quản lý mảng đào tạo,
Đoàn ĐGN
người học
Nhóm 3: Quản lý mảng QHĐN,
Đoàn ĐGN
NCKH, CSVC

9:30 – 10:15

Phỏng vấn Hội đồng TĐG và nhóm công tác chuyên trách
Nhóm 1: TC 1, 2, 5, 10

Đoàn ĐGN

Nhóm 2: TC 3, 4, 6

Đoàn ĐGN

Nhóm 3: TC 7, 8, 9

Đoàn ĐGN

10:15 – 10:30 Giải lao
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Thời gian

Nội dung

Người
thực hiện

Địa điểm

Phỏng vấn lãnh đạo phòng/trung
10:30 – 11:30 tâm
Nhóm 1:
1. Phòng Đảm bảo chất lượng &
Khảo thí
2. Phòng Kế hoạch - Tài chính
Đoàn ĐGN
3. Phòng Công tác Chính trị sinh
viên
4. Trung tâm NC&PT Công nghệ
Phần mềm
5. Trung tâm QHDN và Hỗ trợ sinh
viên

PH1

Nhóm 2:
1. Phòng Đào tạo Sau đại học
2. Phòng Đào tạo đại học
3. Thư viện
Đoàn ĐGN
4. Trung tâm Thí nghiệm Thực hành
5. Trung tâm Phục vụ Trường học
6. Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng

PH4

Nhóm 3:
1. Phòng Tổ chức - Hành chính
2. Phòng Khoa học và Công nghệ
Đoàn ĐGN
3. Phòng Hợp tác đối ngoại
4. Viện Nghiên cứu và Chế tạo tàu
thủy

P.Tiếp
khách

11:30 – 13:30 Nghỉ trưa

PH2

13:30 – 14:15 Nhóm 1:
Phỏng vấn đại diện lãnh đạo Đảng ủy,
đoàn thể (Công đoàn, Đoàn TN, Hội Đoàn ĐGN
SV, Hội Khuyến học, Hội Cựu chiến
binh, Hội cựu SV)

PH1

Nhóm 2: Nghiên cứu hồ sơ minh
Đoàn ĐGN
chứng

PH2

14:15 – 14:30 Giải lao
14:30 – 15:30 Phỏng vấn lãnh đạo các Khoa, Viện
Nhóm 1:
Đoàn ĐGN
1. Khoa Cơ khí
2. Khoa Điện – Điện tử

PH1
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Thời gian

Nội dung

Người
thực hiện

Địa điểm

3. Khoa Kỹ thuật Giao thông
4. Khoa Khoa học Xã hội và Nhân
văn
5. Khoa Ngoại ngữ
6. Khoa Xây dựng
7. Khoa Công nghệ thông tin
Nhóm 2:
1. Khoa Kinh tế
2. Khoa Kế toán – Tài chính
3. Khoa Công nghệ Thực phẩm
Đoàn ĐGN
4. Viện KH&CN Khai thác Thủy sản
5. Viện CN Sinh học và Môi trường
6. Viện nuôi trồng thủy sản
7. Trung tâm Ngoại ngữ

P.Tiếp
khách

15:30 – 15:45 Giải lao
15:45 – 16:45 Phỏng vấn học viên cao học, NCS
Nhóm 1:
- Khoa Kinh tế
- Khoa Kỹ thuật Giao thông
- Khoa Cơ khí
- Khoa Công nghệ Thông tin

Đoàn ĐGN

PH4

Đoàn ĐGN

PH1

16:45 – 17:30 Đoàn đánh giá ngoài sơ kết ngày làm
Đoàn ĐGN
việc thứ hai.

PH2

Nhóm 2:
1. Khoa Công nghệ Thực phẩm
2. Viện KH&CN Khai thác Thủy sản
3. Viện CN Sinh học và Môi trường
4. Viện Nuôi trồng Thủy sản

Ngày làm việc thứ ba: 21/9/2017 (Thứ Năm)
08:00 – 09:00 Phỏng vấn nhân viên, kỹ thuật viên
Nhóm 1:
1. Phòng Khoa học và Công nghệ
2. Phòng Hợp tác đối ngoại
3. Phòng Tổ chức - Hành chính
Đoàn ĐGN
4. Phòng Kế hoạch - Tài chính
5. Viện CN Sinh học và Môi trường
6. Khoa Kế toán – Tài chính
7. Khoa Cơ khí

PH1
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Thời gian

Nội dung
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Người
thực hiện

Địa điểm

Khoa Điện – Điện tử
Khoa Kỹ thuật Giao thông
Khoa Xây dựng
Khoa Khoa học XH&NV
Khoa Ngoại ngữ
Khoa Công nghệ thông tin

Nhóm 2:
1. Phòng Đào tạo Sau đại học
2. Phòng Đào tạo đại học
3. Phòng Công tác Chính trị SV
4. Thư viện
5. Phòng ĐBCL & Khảo thí
6. Trung tâm Thí nghiệm Thực hành
7. Trung tâm Phục vụ Trường học
Đoàn ĐGN
8. Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng
9. Trung tâm Ngoại ngữ
10. Trung tâm QHDN và Hỗ trợ SV
11. Khoa Kinh tế
12. Khoa Công nghệ Thực phẩm
13. Viện KH&CN Khai thác Thủy sản
14. Viện nuôi trồng TS

PH4

09:00 – 09:15 Giải lao
09:15 – 10:15 Phỏng vấn cựu SV các Khoa/ Viện
Nhóm 1:
1. Khoa Kinh tế
2. Khoa Kế toán – Tài chính
3. Khoa Ngoại ngữ
4. Khoa Điện – Điện tử
5. Khoa Cơ khí
6. Khoa Kỹ thuật giao thông

Đoàn ĐGN

PH1

Nhóm 2:
1. Khoa Xây dựng
2. Khoa Công nghệ thực phẩm
3. Khoa Công nghệ thông tin
4. Khoa CN sinh học & Môi trường
5. Viện Nghiên cứu nuôi trồng TS
6. Viện KH&CN Khai thác TS

Đoàn ĐGN

PH4

10:15 – 10:30 Giải lao
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Thời gian

Nội dung

Người
thực hiện

Địa điểm

10:30 – 11:30 Phỏng vấn nhà tuyển dụng các khoa
Nhóm 1:
1. Khoa Kinh tế
2. Khoa Kế toán – Tài chính
Đoàn ĐGN
3. Khoa Ngoại ngữ
4. Khoa Điện – Điện tử
5. Khoa Cơ khí
6. Khoa Kỹ thuật giao thông

PH1

Nhóm 2:
1. Khoa Xây dựng
2. Khoa Công nghệ thực phẩm
3. Khoa Công nghệ thông tin
Đoàn ĐGN
4. Khoa Công nghệ sinh học & Môi
trường
5. Viện Nghiên cứu nuôi trồng TS
6. Viện KH&CN Khai thác TS

PH4

11:30 – 13:30 Nghỉ trưa
13:30 – 14:30 Phỏng vấn giảng viên các khoa
Nhóm 1:
1. Khoa Cơ khí
2. Khoa Công nghệ Thực phẩm
3. Khoa Điện – Điện tử
Đoàn ĐGN
4. Khoa Kỹ thuật Giao thông
5. Khoa Xây dựng
6. Khoa Công nghệ thông tin
7. Khoa Khoa học Xã hội và Nhân
văn

PH1

Phỏng vấn giảng viên các khoa
Nhóm 2:
1. Khoa Kinh tế
2. Khoa Kế toán – Tài chính
3. Khoa Ngoại ngữ
4. Viện CN Sinh học và Môi trường
5. Viện nuôi trồng thủy sản
6. Viện KH&CN Khai thác Thủy sản

Đoàn ĐGN

PH4

14:45 – 16:00 Phỏng vấn sinh viên các Khoa/ Viện
Đoàn ĐGN
Nhóm 1:

PH1

14:30 – 14:45 Giải lao
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Thời gian

Nội dung

Người
thực hiện

Địa điểm

1. Khoa Cơ khí
2. Khoa Công nghệ Thực phẩm
3. Khoa Điện – Điện tử
4. Khoa Kỹ thuật Giao thông
5. Khoa Xây dựng
6. Khoa Công nghệ thông tin
Phỏng vấn sinh viên các khoa
Nhóm 2:
1. Khoa Kinh tế
2. Khoa Kế toán – Tài chính
Đoàn ĐGN
3. Khoa Ngoại ngữ
4. Viện CN Sinh học và Môi trường
5. Viện nuôi trồng thủy sản
6. Viện KH&CN Khai thác Thủy sản
16:00 – 17:30 CB, GV, NV và SV tự do gặp gỡ
Đoàn đánh giá ngoài.

PH4

PH2

Ngày làm việc thứ tư: 22/9/2017 (Thứ Sáu)
08:00 – 11:30 Các thành viên Đoàn ĐGN trình bày
Đoàn ĐGN
kết quả đánh giá

PH2

11:30 – 13:30 Nghỉ trưa

Đoàn ĐGN

PH2

13:30 – 17:00 Đoàn đánh giá ngoài họp thống nhất
Đoàn ĐGN
kết quả đánh giá ngoài

PH2

17:00 – 18:00 CB, GV, NV và SV tự do gặp gỡ
Đoàn ĐGN
Đoàn đánh giá ngoài.

PH2

Ngày làm việc thứ năm: 23/9/2017 (Thứ Bảy)
08:00 – 10:00 Đoàn đánh giá ngoài họp thống nhất
Đoàn ĐGN
kết quả đánh giá ngoài
Đoàn đánh giá ngoài họp với Ban
Giám hiệu và Hội đồng TĐG về kết Đoàn ĐGN
10:00 – 11:00 quả sơ bộ của đợt khảo sát.
Trưởng Đoàn và lãnh đạo Trường ký
Đoàn ĐGN
biên bản hoàn thành đợt khảo sát

PH2
HT1
HT1
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PHỤ LỤC Đ
CÔNG VĂN PHẢN HỒI CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC
ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ VỀ DỰ THẢO BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI
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PHỤ LỤC E
VĂN BẢN CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI
GỬI CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ VỀ VIỆC TIẾP THU
HOẶC BẢO LƯU Ý KIẾN CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI
Nội dung

Nhận định của

Ý kiến và đề xuất của

Đoàn

Trường

Phản hồi của Đoàn ĐGN

Phần I. Tổng quan
Ý kiến của Trường:

3.Về

phần tóm - Từ năm 2013, - Mục tiêu của Trường - Mục tiêu của Trường là
tắt những Trường không có trong giai đoạn đến cơ sở cho xây dựng các
tồn
của
vị

tại văn bản phát biểu 2020 và tầm nhìn 2030 mục tiêu cụ thể của từng
đơn chính
mục

thức
tiêu

Trường.

về đã được khẳng định lĩnh vực trong Chiến lược
của chính thức theo từng phát triển (theo CV 1237
lĩnh vực cốt lõi trong quy định mục tiêu có liên
bản Chiến lược phát quan đến minh chức trực
triển đến 2020 ban hành tiếp tối thiểu thứ 2, 3 và 5;
năm 2013.

mục tiêu cụ thể theo từng
lĩnh vực hoạt động là
minh chức trực tiếp tối
thiểu thứ 4). Hiện nay
không có văn bản phát
biểu chính thức về mục
tiêu của Trường nên Đoàn
ĐGN giữ nguyên nhận
xét.

- Các thiết bị - Qua tổng rà soát các - Trường đã thực hiện
PCCC
không

đa
có

số thiết bị PCCC (sau khi đợt tổng rà soát các thiết
tem nhận được dự thảo Báo bị PCCC chứng tỏ Trường

kiểm định, đặt ở cáo ĐGN), Trường thấy quan tâm thực hiện rà soát
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Nhận định của

Ý kiến và đề xuất của

Đoàn

Trường
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vị trí không thuận chỉ có một số thiết bị và cải tiến liên tục sau
tiện sử dụng.

PCCC thiếu tem kiểm đánh giá. Tuy nhiên qua
định và được đặt ở vị trí tham quan, khảo sát cơ sở
không thuận tiện.

vật chất, Đoàn ĐGN phát

Đề xuất của Trường:

hiện nhiều thiết bị PCCC

- Đề nghị điều chỉnh hai không có tem kiểm định,
nhận xét này.

đặt ở vị trí không thuận
tiện sử dụng. Vì vậy,
Đoàn ĐGN thống nhất
điều chỉnh nhận xét này
thành: “Còn nhiều thiết bị
PCCC không có tem kiểm
định, đặt ở vị trí không
thuận tiện sử dụng”.

Phần II. Đánh giá theo tiêu chuẩn (chỉ nêu những tiêu chí cần giải trình)
Ý kiến của Trường:

Tiêu chí
1.2

- Mục tiêu phát - Như được giải trình ở - Xem nhận xét ở phần I
triển không được Phần I.
công
trong

bố

riêng - Trong bản Chiến lược - Trong bản Chiến lược
“Chiến phát triển đến 2020 ban phát triển Trường đến

lược phát triển hành năm 2013, mục năm 2020 ban hành năm
Trường Đại học tiêu và tầm nhìn của 2013, không có trình bày
Nha Trang đến Trường được viết tách mục tiêu của Trường (xem
năm 2020 tầm bạch.

mục lục và trang 04 của

nhìn 2030”.

bản Chiến lược)

- Cần tách bạch
giữa mục tiêu và
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Nhận định của

Ý kiến và đề xuất của

Đoàn

Trường

Phản hồi của Đoàn ĐGN

tầm nhìn

Đề xuất của Trường:
- Đề nghị điều chỉnh hai
nhận xét này.

chuẩn 2:

thấy các nhận định của
Đoàn ĐGN là phù hợp
nên không điều chỉnh.

Ý kiến của Trường:

Tiêu

- Các phân tích này cho

Đoàn ĐGN sẽ điều chỉnh

Sứ mạng và mục - Nhầm tên Tiêu chuẩn

lỗi đánh máy của tên Tiêu

tiêu của trường (kể cả ở phần Mục lục)

chuẩn 2 thành “Tổ chức

đại học

và quản lý”

Đề xuất của Trường:
-Tổ chức và quản lý
Ý kiến của Trường:

Tiêu chí
2.4

- Chưa đạt đầy đủ -

Đảng

ủy

Trong file minh chứng bổ

Trường sung

“Phan

hoi

BC

các khen thưởng ĐHNT được giao một DGN(10.2017)trong

các

năm số quyền cấp trên cơ sở TC2.4.rar”

(giai đoạn 2012- (tương

đương

và

“minh

cấp chung bo sung_03.11.zip”

2016) của các cơ Huyện) nên có thẩm Trường không cung cấp
quan quản lý cấp quyền tổ chức đánh giá được văn bản của Đảng
trên về thành tích và ra quyết định công bộ cấp trên về đánh giá
hoạt động của tổ nhận xếp loại chi bộ, chất lượng hoặc

công

chức Đảng, đoàn đảng viên hàng năm nhận chất lượng, thành
thể trong trường.

(thực hiện theo Hướng tích của Đảng bộ Trường.
dẫn số 07-HD-BTCTW Ngoài ra, trong các file
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Nhận định của

Ý kiến và đề xuất của

Đoàn

Trường

Phản hồi của Đoàn ĐGN

ngày 11/10/2011 của minh

chứng

bổ

sung

Ban Tổ chức TƯ). Thực Trường cung cấp các bản
hiện theo Hướng dẫn trích Biên bản hội nghị
trên, Tỉnh ủy Khánh Đảng ủy năm 2013, 2014,
Hòa cho phép Đảng bộ 2015, 2016, trong đó mỗi
Trường tự xếp loại hàng năm đều có đoạn sau:
năm và gửi báo cáo đến “Kính
Tỉnh ủy (tự đánh giá Thường

đề
vụ

nghị
Tỉnh

Ban
Ủy

Hoàn thành tốt nhiệm Khánh Hòa ra nghị quyết
vụ trở lên trong 5 năm công nhận kết quả đánh
gần đây – có minh giá chất lượng Đảng bộ,…
chứng kèm theo). Đến năm 20xx (có danh sách
ngày 25/9/2014, Ban Tổ kèm theo).”. Hiện nay
chức TƯ mới có Hướng Trường không có các nghị
dẫn

27-HD/BTCTW quyết công nhận này.

trong đó cho phép các Ngày 02/11/17, Đảng ủy
Tỉnh ủy “quyết định thí Trường ĐHNT có Công
điểm việc đánh giá, văn gửi đến Tỉnh ủy
phân loại chất lượng Khánh Hòa để đề nghị xác
đối với đảng bộ cấp nhận về kết quả xếp loại
huyện

và

đương”.

Đảng

tương Đảng bộ Trường ĐHNT
bộ trong giai đoạn 2012-

Trường đến nay chưa 2016.
được

tham gia

Tình

hình

Nha

vào Trang có bão lớn, lãnh

nhóm đánh giá thí điểm đạo Tỉnh bận chỉ đạo
của Tỉnh uỷ Khánh chống bão nên đến 6/11
Hoà.

Trường mới nhận được
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Nhận định của
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Trường
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- Công đoàn và Đoàn Công văn phản hồi của
TN/Hội SV đã được tổ Tỉnh ủy. Trường đã gửi
chức cấp trên khen văn

bản

này

đến

thưởng liên tục trong 5 TTKĐCL và Đoàn ĐGN
năm qua (minh chứng để làm minh chứng bổ
được gửi kèm).

sung đối với TC 2.4. Ngày
8/11 Đoàn ĐGN nhận
được minh chứng bổ sung
này (CV 1507-CV/TU).
Sau khi xem xét cho thấy
Đảng bộ Trường có đủ
các đánh giá 03 năm hoàn
thành tốt nhiệm vụ và 02
năm trong

sạch

vững

mạnh.
- Công Đoàn Trường,
theo minh chứng cung cấp
bổ sung, không đạt được
đầy đủ các khen thưởng
của Công đoàn cấp trên
liên tục 5 năm (Công đoàn
Trường nhận khen thưởng
công đoàn vững mạnh
xuất sắc năm 2012-2013,
2013-2014,

2014-2015;

Năm 2015-2016

chỉ có

bằng khen của Công đoàn
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Nhận định của

Ý kiến và đề xuất của

Đoàn

Trường

Phản hồi của Đoàn ĐGN
Giáo dục cho Ban chấp
hành công đoàn và 03 cá
nhân; Năm học 2016-2017
có bằng khen của Công
Đoàn Giáo dục cho 02
Khoa và 03 cá nhân. Như
vậy hai năm cuối không
có khen thưởng danh hiệu
công đoàn vững mạnh
xuất sắc, chỉ có khen
thưởng đơn vị và cá
nhân). Về Đoàn thanh
niên, theo các minh chứng
cung cấp bổ sung, cũng
cho thấy Trường chưa có
đủ các khen thưởng cấp
trên trong 05 năm (Đoàn
thanh niên cấp trên khen

- Công tác lãnh - Trong 5 năm qua, thưởng về xuất sắc trong
đạo, chỉ đạo của Đảng bộ trường rất công tác đoàn và phong
Đảng bộ trường quan tâm lãnh đạo, chỉ trào thanh niên trường học
về quy hoạch, bổ đạo công tác quy hoạch, trong 03 năm 2013-2014
nhiệm

CBQL bổ nhiệm CBQL (thông và

2014-2015,

2015-

chưa theo kịp với qua các Quyết định quy 2016), nhưng có khen
hoạt động thực hoạch CBQL cấp đơn thưởng thành tích trên số
tiễn ở cấp khoa vị trong 2 nhiệm kỳ mặt hoạt động. Về Hội
và cấp phòng.

2011-2015

và

2016- SV (theo minh chứng
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Nhận định của

Ý kiến và đề xuất của

Đoàn

Trường

Phản hồi của Đoàn ĐGN

2021, các Kế hoạch, Tờ cung cấp bổ sung) cũng
trình, Nghị quyết quý cho thấy Hội SV Trường
được gửi đính kèm). không có đủ các khen
Tuy nhiên trong thực thưởng cấp trên trong 05
tiễn, việc triển khai bổ năm (Hội SV đạt thành
nhiệm CBQL ở một số tích xuất sắc trong công
ít đơn vị có chậm so với tác Hội và phong trào SV
kế hoạch chung của trong 02 năm 2012-2013,
Trường.

2013-2014).

nhưng

có

Đề xuất của Trường:

khen thưởng thành tích

Đề nghị điều chỉnh trên số mặt hoạt động.
nhận xét này và đánh - Thực tiễn bổ nhiệm cán
giá Đạt.

bộ quản lý (theo Báo cáo
TĐG trang 167, 168, 169),
một số phòng, viện có
CBQL cấp trưởng

là

kiêm nhiệm; một số Khoa
vẫn còn Quyền trưởng
khoa.
- Các phân tích trên đây
cho thấy nhận xét của
Đoàn ĐGN là phù hợp
nên không điều chỉnh. Xét
mốc chuẩn của tiêu chí
2.4 và các phân tích về
thông tin bổ sung của
Trường bên trên, Đoàn
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Trường

Phản hồi của Đoàn ĐGN
ĐGN đồng ý mức đánh
giá tiêu chí này Đạt.

Đề xuất của Trường:

Tiêu chí
7.2

Đoàn ĐGN thống nhất

- Tỷ lệ CBGV Tỷ lệ CBGV tham gia điều chỉnh thành: “Tỷ lệ
tham

gia

thực thực hiện đề tài cấp cơ CBGV tham gia thực hiện

hiện đề tài cấp cơ sở còn thấp hơn so với đề tài cấp cơ sở còn thấp
sở thấp hơn so số lượng CBGV toàn so với số lượng CBGV
với

số

lượng trường.

CBGV

toàn trường.”

toàn

trường.
Ý kiến của Trường:

Tiêu chí
9.1

Phần mềm quản lý tài liệu

- Tính năng phần Phần mềm quản lý Thư của Trường có tên là
mềm quản lý thư viện đã được xây dựng KIPOS trang bị từ năm
viện còn hạn chế theo Chuẩn quốc gia về 2009. Qua phỏng vấn cán
chưa mang tính nghiệp vụ thư viện, bộ thủ thư và trong lúc
tự động cao.

được Bộ VH, TT-DL Đoàn ĐGN yêu cầu tra

- Cải thiện phần đánh

giá

(vào

năm cứu tài liệu cho thấy tính

mềm quản lý thư 2015) và cấp Bằng khen năng phần mềm quản lý
viện nhằm nâng cho giai đoạn 2011- thư viện còn hạn chế chưa
cao chất lượng 2015.

mang tính tự động cao.

tìm kiếm, quản lý Đề xuất của Trường:

Thủ thư mong muốn cải

tài liệu.

Đề nghị điều chỉnh thiện phần mềm quản lý
nhận xét này.

thư viện để việc tìm kiếm
nhanh hơn, chính xác hơn
(gõ không dấu, gõ tên
môn học/ học phần,...). Vì
vậy Đoàn ĐGN thống
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Trường

Phản hồi của Đoàn ĐGN
nhất không điều chỉnh
nhận xét này.

Ý kiến của Trường:

Tiêu chí
9.7

Diện

tích

Theo nội dung Ghi chú

mặt - Thông tư 24/2015/TT- của

bằng xây dựng BGDĐT

(về

Công

văn

chuẩn 1237/KTKĐCLGD-

tổng thể, KTX, Quốc gia đối với CSGD KĐĐH thì đến nay chưa
khu TDTT của đại học) bắt đầu có hiệu có văn bản sửa đổi bổ
Trường chưa đạt lực từ 09/11/2015, vì sung hoặc văn bản mới
mức

tối

thiểu vậy Trường đề nghị ban hành nào của cấp có

theo quy định của được đánh giá theo văn thẩm

quyền

tiêu chuẩn TCVN bản này. Theo đó, diện TCVN
3981-1985.

đối

với

3981-1985

nên

tích đất Trường được Đoàn ĐGN vẫn áp dụng
giao sử dụng vượt 38% TCVN 3981-1985 trong
so với chuẩn tối thiểu nhận xét, đánh giá tiêu chí
(số liệu chi tiết tại Báo 9.7
cáo TĐG).

Công

văn

1237/KTKĐCLGD-

Công

-

theo

văn KĐĐH. Vì vậy Đoàn

1237/KTKĐCLGD-

ĐGN bảo lưu nhận xét và

KĐĐH có Ghi chú: đánh giá đối với tiêu chí
“Việc áp dụng quy định này.
từ các văn bản trích
dẫn trên đây sẽ được
thay đổi khi có văn bản
sửa đổi bổ sung hoặc
văn bản mới ban hành
của

cấp

có

thẩm

quyền”.
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Phản hồi của Đoàn ĐGN

Đề xuất của Trường:
Đề nghị điều chỉnh
nhận xét này và đánh
giá Đạt.
Tiêu chí Thiết bị PCCC đa Ý kiến của Trường:
9.9

Như đã trình bày phía

số đặt ở vị trí Như được giải trình ở trên.
không thuận tiện Phần I.
sử dụng, không Đề xuất của Trường:
có
định,

tem
nội

kiểm Đề nghị điều chỉnh
quy nhận xét này.

PCCC mờ không
nhìn thấy chữ.
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BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỀ XUẤT CỦA NHÀ TRƯỜNG VÀ Ý KIẾN
CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI

Tiêu chuẩn/
Tiêu chí

Dự thảo của Đoàn Đánh
giá ngoài

Đạt

Chưa
đạt

Không
đánh
giá

Đề xuất của
Trường

Đạt

Chưa
đạt

Ý kiến của Đoàn
Đánh giá ngoài
trong báo cáo
ĐGN chính thức
Đạt

Chưa
đạt

Tiêu chuẩn 1
Tiêu chí 1.1

x

x

x

Tiêu chí 1.2

x

x

x

Tiêu chuẩn 2
Tiêu chí 2.1

x

x

x

Tiêu chí 2.2

x

x

x

Tiêu chí 2.3

x

x

x

x

x

Tiêu chí 2.4

x

Tiêu chí 2.5

x

x

x

Tiêu chí 2.6

x

x

x

Tiêu chí 2.7

x

x

x

Tiêu chuẩn 3
Tiêu chí 3.1

x

x

x

Tiêu chí 3.2

x

x

x

Tiêu chí 3.3

x

x

x

Tiêu chí 3.4
Tiêu chí 3.5

x
x

Tiêu chí 3.6

x
x

x

x
x

x

x

Tiêu chuẩn 4
Tiêu chí 4.1

x

x

x

Tiêu chí 4.2

x

x

x

Tiêu chí 4.3

x

x

x

Tiêu chí 4.4

x

x

x
124

Báo cáo đánh giá ngoài Trường Đại học Nha Trang

Tiêu chuẩn/
Tiêu chí

Dự thảo của Đoàn Đánh
giá ngoài

Đạt

Chưa
đạt

Không
đánh
giá

Đề xuất của
Trường

Đạt

Chưa
đạt

Ý kiến của Đoàn
Đánh giá ngoài
trong báo cáo
ĐGN chính thức
Đạt

Tiêu chí 4.5

x

x

x

Tiêu chí 4.6

x

x

x

Tiêu chí 4.7

x

x

Chưa
đạt

x

Tiêu chuẩn 5
Tiêu chí 5.1

x

x

x

Tiêu chí 5.2

x

x

x

Tiêu chí 5.3

x

x

x

Tiêu chí 5.4

x

x

x

Tiêu chí 5.5

x

x

x

Tiêu chí 5.6

x

x

x

Tiêu chí 5.7

x

x

x

Tiêu chí 5.8

x

x

x

Tiêu chí 6.1

x

x

x

Tiêu chí 6.2

x

x

x

Tiêu chí 6.3

x

x

x

Tiêu chí 6.4

x

x

x

Tiêu chí 6.5

x

x

x

Tiêu chí 6.6

x

x

x

Tiêu chí 6.7

x

x

x

Tiêu chuẩn 6

Tiêu chí 6.8
Tiêu chí 6.9

x

x

x

x

x

x

Tiêu chí 7.1

x

x

x

Tiêu chí 7.2

x

x

x

Tiêu chí 7.3

x

x

x

Tiêu chuẩn 7
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Tiêu chuẩn/
Tiêu chí

Dự thảo của Đoàn Đánh
giá ngoài

Đạt
Tiêu chí 7.4

Chưa
đạt

Không
đánh
giá

x

Tiêu chí 7.5

Đề xuất của
Trường

Đạt

Chưa
đạt

x
x

Ý kiến của Đoàn
Đánh giá ngoài
trong báo cáo
ĐGN chính thức
Đạt

Chưa
đạt

x
x

x

Tiêu chí 7.6

x

x

x

Tiêu chí 7.7

x

x

x

Tiêu chí 8.1

x

x

x

Tiêu chí 8.2

x

x

x

Tiêu chí 8.3

x

x

x

Tiêu chí 9.1

x

x

x

Tiêu chí 9.2

x

x

x

Tiêu chuẩn 8

Tiêu chuẩn 9

Tiêu chí 9.3

x

x

x

Tiêu chí 9.4

x

x

x

Tiêu chí 9.5

x

x

x

Tiêu chí 9.6

x

x

x

Tiêu chí 9.7

x

x

x

Tiêu chí 9.8

x

x

x

Tiêu chí 9.9

x

x

x

Tiêu chí 10.1

x

x

x

Tiêu chí 10.2

x

x

x

Tiêu chí 10.3

x

x

x

Tiêu chuẩn 10

Tổng

50

11

0

52

9

51

10

Tỷ lệ (%)

81,97

18,0

0

85,25

14,75

83,6

16,4
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