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Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ

Trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng được thành lập theo Nghị 

định 32/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính Phủ trên cơ sở của Trường 

Công nhân Kỹ thuật Nguyễn Văn Trỗi (1976) tiền thân là Trường Kỹ thuật Đà

Nẵng (1962). Là một đơn vị đào tạo công lập có nhiệm vụ cung cấp nhân lực kỹ 

thuật công nghệ trình độ cao đẳng và trung cấp cho các tỉnh khu vực miền Trung

và Tây Nguyên; trưởng thành và tạo được uy tín trong xã hội là nhờ truyền 

thống 50 năm đào tạo kỹ thuật, sự hỗ trợ từ Đại học Đà Nẵng cùng các trường 

thành viên khác và Nhà trường rất chú trọng đầu tư nâng cao chất lượng đào tạo. 

Là một trong những trường cao đẳng đầu tiên trong cả nước triển khai đào

tạo tín chỉ từ năm 2006, chương trình đào tạo được cải tiến không ngừng từ 180 

đơn vị học trình chuyển sang 150 tín chỉ, rồi 125 tín chỉ, 105 tín chỉ để đáp ứng 

nhu cầu phát triển không ngừng của xã hội.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kiểm định chất lượng giáo 

dục trong sự nghiệp đào tạo, Nhà trường đã đăng ký kiểm định chất lượng giáo 

dục từ năm 2008. Được sự đồng ý từ Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo 

dục, Nhà trường đã thành lập Hội đồng tự đánh giá, xây dựng kế hoạch tự đánh 

giá, triển khai đầy đủ các bước theo kế hoạch và hoàn thành Báo cáo tự đánh giá 

trong năm 2010. Mục đích của lần kiểm định đầu tiên này nhằm nâng cao nhận 

thức cho cán bộ giảng viên nhân viên và học sinh sinh viên toàn trường về chất 

lượng giáo dục, giúp Nhà trường nhìn nhận, đánh giá và rút kinh nghiệm một 

cách toàn diện các mặt hoạt động, từ đó xây dựng nhiệm vụ chiến lược cho từng 

giai đoạn; không ngừng nâng cao vai trò vị trí của một trường cao đẳng hàng

đầu của miền Trung và Tây Nguyên.

Được sự chỉ đạo của ĐHĐN, Nhà trường triển khai tự đánh giá giữa chu 

kỳ nhằm đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch hành động của lần tự đánh giá 

năm 2010, từ đó đề ra biện pháp và kế hoạch hành động tiếp theo, đồng thời xây 

dựng và củng cố văn hóa chất lượng trong Nhà trường.

Quy trình tự đánh giá theo các bước sau:

1. Xác định mục đích tự đánh giá.
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2. Thành lập Hội đồng tự đánh giá.

3. Lập kế hoạch tự đánh giá.

4. Thu thập thông tin minh chứng.

5. Xử lý phân tích thông tin minh chứng thu thập được.

6. Viết báo cáo tự đánh giá.

7. Triển khai các hoạt động sau khi hoàn thành tự đánh giá.

Công cụ đánh giá là các Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường 

cao đẳng theo Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007

của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Nhà trường đã huy động tất cả các đơn vị từ Ban Giám hiệu đến các Phòng

HCTH, Đào tạo, NCKH&HTQT, CTHSSV, hai tổ trực thuộc là Tổ tài vụ và Tổ 

khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục cùng với bốn Khoa; nhân sự từ lãnh

đạo đến nhân viên đều có tham gia vào công tác thu thập minh chứng hoặc viết 

báo cáo. Mục đích để tất cả mọi người hiểu được ý nghĩa của kiểm định, biết 

được tiêu chuẩn đánh giá chất lượng công việc chuyên môn từ đó sẽ hành động 

hiệu quả để nâng cao chất lượng trong công việc của đơn vị. 

Các nhóm chuyên trách, là đơn vị mà công việc hằng ngày có liên quan

trực tiếp đến nội dung tự đánh giá, đã phân tích những mặt mạnh mặt yếu trong 

lĩnh vực phụ trách theo các tiêu chuẩn, tiêu chí từ đó đề xuất kế hoạch hành

động cho Ban Giám hiệu duyệt để đưa vào báo cáo tự đánh giá.

Trong báo cáo, minh chứng được mã hóa theo dạng Hn.a.b.c trong đó:

- H: viết tắt của Hộp minh chứng.

- n: số thứ tự của hộp minh chứng.

- a: số thứ tự của tiêu chuẩn.

- b. số thứ tự của tiêu chí.

- c: số thứ tự của minh chứng.
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Phần II: TỔNG QUAN CHUNG

Là một thành viên của Đại học Đà Nẵng, được thừa hưởng cơ sở vật chất,

nguồn nhân lực và truyền thống của một trường kỹ thuật từ trước 1975; tọa lạc 

ngay giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng, Trường Cao đẳng Công nghệ có nhiệm 

vụ cung cấp lực lượng lao động có trình độ cử nhân cao đẳng, trung cấp chuyên

nghiệp, cho Miền Trung và Tây Nguyên theo định hướng nghề nghiệp ứng 

dụng. Với đặc thù là thành viên của một đại học vùng nên có được sự hỗ trợ 

nhiều mặt từ Đại học Đà Nẵng và các trường thành viên khác. Các mặt hoạt

động của Trường cũng có những điểm mạnh, tồn tại cần phải khắc phục theo 10 

tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường cao đẳng một cách tổng quan như sau:

Tiêu chuẩn 1: Sứ mạng và mục tiêu của trường cao đẳng:

Sứ mạng Trường Cao đẳng Công nghệ được xác định rõ ràng ngay từ khi 

mới thành lập trường dựa trên cơ sở của một trường đào tạo kỹ thuật trước đây.

Mục tiêu giáo dục phù hợp với sứ mạng và nguồn lực của Trường; luôn được rà

soát điều chỉnh phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của Thành phố 

Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên.

Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lí:

Cơ cấu tổ chức của Trường theo đúng qui định của Điều lệ trường cao 

đẳng, dưới sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của Đại học Đà Nẵng. Chức năng 

nhiệm vụ của các đơn vị và cá nhân đều được qui định cụ thể, các bộ phận đều 

có sự phối hợp với nhau giúp Nhà trường đạt được mục tiêu đào tạo.

Tiêu chuẩn 3: Chương trình giáo dục:

Chuyển sang đào tạo tín chỉ từ năm 2006, Nhà trường đã đầu tư rất nhiều 

cho việc xây dựng, điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo theo đúng Qui chế 

đào tạo tín chỉ và chương trình khung của Bộ GD&ĐT ban hành, phù hợp với 

mục tiêu đào tạo của Trường.

Tiêu chuẩn 4: Hoạt động đào tạo:

Nhà trường tổ chức các hoạt động đào tạo đầy đủ nghiêm túc theo các qui

chế, qui định của Bộ GD&ĐT và của Đại học Đà Nẵng; triệt để ứng dụng CNTT 
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vào quản lý đào tạo và giảng dạy;  đáp ứng nhu cầu đổi mới của xã hội và nâng

cao được vai trò vị trí của nhà trường trong đào tạo công nghệ trình độ cao đẳng 

của khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.

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

Là một trường thành viên của Đại học Đà Nẵng ngoài đội ngũ cán bộ quản 

lý được trang bị đầy đủ chuyên môn nghiệp vụ, đội ngũ giảng viên cơ hữu đủ 

đảm bảo nhiệm vụ giáo dục chuyên nghiệp, đội ngũ nhân viên đảm bảo phục vụ 

đầy đủ kịp thời công tác giảng dạy, Trường còn được bổ sung một lực lượng 

giảng viên khoa học cơ bản, ngoại ngữ, thể dục thể thao từ các trường thành viên

khác của Đại học Đà Nẵng, đáp ứng yêu cầu và qui mô đào tạo, nghiên cứu khoa 

học của Trường.

Tiêu chuẩn 6: Người học:

Người học được trao quyền tự chủ lựa chọn thời khóa biểu và tốc độ hoàn

thành khóa học, được cung cấp điều kiện đảm bảo rèn luyện kỹ năng chuyên

môn, kỹ năng xã hội và đạo đức đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước.

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

nghệ:

Nhà trường tạo điều kiện cho cán bộ giảng viên và sinh viên phát huy năng

lực sáng tạo trong các hoạt động nghiên cứu khoa học. ứng dụng, phát triển và

chuyển giao công nghệ tạo ra nhiều sản phẩm ứng dụng trong quản lý, đào tạo 

của nhà trường và trong thực tế sản xuất.

Tiêu chuẩn 8: Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác:

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo và thư viện được ưu tiên đầu 

tư đáp ứng đầy đủ kịp thời tiến độ giảng dạy; bảo đảm mục tiêu đào tạo nghiên

cứu khoa học; đáp ứng các sinh hoạt văn hóa văn nghệ thể dục thể thao của cán 

bộ giảng viên và sinh viên.

Tiêu chuẩn 9: Tài chính và quản lý tài chính:

Là một trường công lập, các hoạt động về tài chính của Trường đều phải 

tuân theo qui định của Bộ Tài chính, Bộ GD&ĐT, UBND thành phố Đà Nẵng 
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và Đại học Đà Nẵng. Các nguồn tài chính được quản lý phân bổ sử dụng công 

khai minh bạch đúng qui định.

Tiêu chuẩn 10: Quan hệ giữa nhà trường và xã hội:

Nhà trường thiết lập được mối quan hệ với chính quyền và các cơ quan

đoàn thể địa phương, bảo đảm an ninh trật tự xã hội. tạo môi trường giáo dục 

lành mạnh cho sinh viên học tập rèn luyện, quảng bá được hình ảnh của nhà

trường với địa phương và xã hội.
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Phần III: TỰ ĐÁNH GIÁ:

Tiêu chuẩn 1: Sứ mạng và mục tiêu của trường cao đẳng

Mở đầu :

Trường Cao đẳng Công nghệ đã xác định sứ mạng và mục tiêu rõ ràng, cụ 

thể. Mục tiêu giáo dục của Trường được định kì rà soát, bổ sung, triển khai thực 

hiện qua từng giai đoạn; phù hợp với sứ mạng đã được công bố, được xác định  

trên cơ sở nguồn lực của Nhà trường, định hướng phát triển của ĐHĐN, định 

hướng phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Đà Nẵng và của khu vực miền 

Trung và Tây Nguyên

Tiêu chí 1.1: Sứ mạng của trường cao đẳng được xác định, được công bố 

công khai, có nội dung rõ ràng; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, với các 

nguồn lực và định hướng phát triển của nhà trường; phù hợp với nhu cầu sử 

dụng nhân lực của địa phương và của ngành.

1. Mô tả:

Sứ mạng của Trường Cao đẳng Công nghệ là “Trung tâm đào tạo nguồn 

nhân lực kỹ thuật công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành

phố Đà Nẵng, khu vực miền Trung-Tây Nguyên và cả nước”, được thể hiện 

trong các Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ [H1.1.1.1], Chương trình hành động 

của Đảng ủy [H1.1.1.2], Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ các năm học [H1.1.1.3], 

Đề án phát triển Trường đến năm 2010 và trong Định hướng phát triển đến năm 

2015 và tầm nhìn đến năm 2020 của Nhà trường [H1.1.1.4].

Sứ mạng được công bố công khai trên website của Trường [H1.1.1.5], và

được phổ biến tới từng cán bộ viên chức và học sinh sinh viên trong Nhà trường 

qua niên giám [H1.1.1.6], Hội nghị cán bộ viên chức hàng năm [H1.1.1.7] và

các ấn phẩm khác [H1.1.1.8].

Sứ mạng hoàn toàn phù hợp với chức năng nhiệm vụ của  Trường, đáp 

ứng nhu cầu nguồn nhân lực kỹ thuật công nghệ của cả nước nói chung, của 

thành phố Đà Nẵng và các tỉnh khu vực miền Trung-Tây Nguyên nói riêng. Sứ 



- 7 -

mạng của Trường được cụ thể thành các mục tiêu và định kỳ được rà soát, bổ 

sung, điều chỉnh [H1.1.1.9].

Đội ngũ giảng dạy của Trường không ngừng được tăng cường về số lượng 

và nâng cao về chất lượng [H1.1.1.10]; cơ sở vật chất, phòng học, thư viện, nhà

xưởng, trang thiết bị thường xuyên được nâng cấp và bổ sung [H1.1.1.11]. Các

nguồn lực của Trường đảm bảo thực hiện được nhiệm vụ chiến lược và phù hợp 

với sứ mạng đã đề ra. 

Sứ mạng của Trường phù hợp và gắn kết với các chiến lược của địa 

phương (thành phố Đà Nẵng) [H1.1.1.11]. Điểm mạnh trong tuyên bố sứ mạng 

của Trường là xác định được vai trò của Trường trong việc đáp ứng được nhu 

cầu nhân lực của thành phố Đà Nẵng và khu vực [H1.1.1.12].

2. Điểm mạnh:

Sứ mạng của Trường đã được công bố công khai, có nội dung rõ ràng,

hoàn toàn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, nguồn lực và truyền thống phát 

triển của Trường. 

Sứ mạng của Trường đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực và chiến lược 

phát triển kinh tế xã hội của địa phương và cả nước.

3. Những tồn tại:

Công tác tuyên truyền sứ mạng của Trường chưa mạnh đến toàn thể 

CBVC và HSSV.

4. Kế hoạch hành động:

Nhà trường tiếp tục phổ biến, quán triệt sứ mạng đến toàn thể cán bộ viên

chức và học sinh sinh viên thông qua Hội nghị cán bộ viên chức, các khóa học 

chính trị đầu năm học, treo panô tuyên truyền, thường xuyên công bố sứ mạng 

của Trường đến các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và trên các phương tiện 

thông tin đại chúng.

5. Tự đánh giá: Đạt 

Tiêu chí 1.2: Mục tiêu của trường cao đẳng phù hợp với mục tiêu đào tạo 

trình độ cao đẳng quy định tại Luật Giáo dục và sứ mạng đã được tuyên bố 

của nhà trường; được định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh và được triển khai
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thực hiện.

1. Mô tả:

Mục tiêu của Trường là đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật thực hành công

nghệ, kỹ thuật viên cao cấp có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có kiến thức kỹ 

năng chuyên môn của chuyên ngành đào tạo một cách vững chắc và thực tiễn 

phù hợp với mục tiêu đào tạo quy định tại Luật Giáo dục [H1.1.2.1], phù hợp 

với sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật công nghệ của Nhà trường.

Trong Chương trình hành động của Đảng ủy, Ban Giám hiệu về việc 

thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ VI (2010-2015), Định hướng chiến lược phát triển 

Trường giai đoạn 2010-2015 và tầm nhìn đến năm 2020 đã nêu rõ mục tiêu

xuyên suốt của Trường là “Nâng cao chất lượng đào tạo một cách toàn diện, kết 

hợp mở rộng qui mô và ngành nghề một cách hợp lý trên cơ sở xây dựng đồng 

bộ về đội ngũ nhân lực và cơ sở vật chất, tạo tiền đề vững chắc phát triển thành

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đáp ứng được yêu cầu về nguồn nhân lực 

cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở miền Trung - Tây Nguyên và cả 

nước” [H1.1.2.2].

Để thực hiện được mục tiêu chung trên, Trường đã đề ra 5 mục tiêu cụ thể  

bao gồm: 1. Phát triển qui mô đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy; 2. Đẩy 

mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, viết giáo trình, tài liệu tham khảo, 3. Mở 

rộng công tác liên kết đào tạo và hợp tác quốc tế; 4. Xây dựng và phát triển đội 

ngũ giảng dạy và quản  lý; 5. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ 

giảng dạy, học tập. 

Mục tiêu của Trường được rà soát hàng năm và có điều chỉnh phù hợp với 

yêu cầu thực tế của xã hội và sứ mạng của Trường. Việc điều chỉnh, bổ sung 

mục tiêu của Trường được thể hiện trong các báo cáo tổng kết hằng năm và

phương hướng của năm học [H1.1.2.3].

Với sự chỉ đạo của Đại học Đà Nẵng và nỗ lực của tập thể CBVC Nhà

trường, Bộ GD&ĐT đã có quyết định số 3315/QĐ-BGD&ĐT ngày 03.7.2006

phê duyệt  Đề án “Quy hoạch phát triển tổng thể Đại học Đà Nẵng trọng điểm 

đến năm 2015” trong đó đồng ý thành lập trường đại học trên cơ sở Trường Cao 
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đẳng Công nghệ. [H1.1.2.4]. 

Nhà trường đã triển khai thực hiện mục tiêu đến từng đơn vị, phổ biến cho 

cán bộ viên chức, học sinh sinh viên nhà trường thông qua công tác tuyên truyền 

sinh hoạt đầu khóa, hội nghị cán bộ viên chức và các tài liệu giới thiệu về 

Trường [H1.1.2.5]. Nhà trường hiện đang đào tạo 17 chuyên ngành cấp cao 

đẳng, 9 chuyên ngành cấp trung học chuyên nghiệp. Hàng năm Trường cung cấp 

cho xã hội khoảng 1200 cử nhân cao đẳng, 600 trung cấp chuyên nghiệp. Nhà

trường không ngừng phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng 

viên; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ đào tạo để thực 

hiện mục tiêu đã đề ra.

2. Điểm mạnh:

Mục tiêu giáo dục của Trường có sự thống nhất cao giữa các cấp ủy Đảng, 

chính quyền và đoàn thể; phù hợp với qui định tại Luật Giáo dục và sứ mạng đã

được tuyên bố của nhà trường.

Mục tiêu của Trường được rà soát, điều chỉnh bổ sung hằng năm và cụ thể 

hóa bằng các chỉ tiêu, biện pháp cụ thể và được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi

trong toàn thể cán bộ viên chức và học sinh sinh viên.

3. Những tồn tại:

Là một trường thành viên của đại học vùng nên Nhà trường chưa hoàn

toàn được chủ động trong việc đề ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt mục tiêu

đã xác định.

4. Kế hoạch hành động:

Nhà trường sẽ chủ động và tích cực đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm 

thực hiện tốt nhất mục tiêu đã đề ra.

5. Tự đánh giá: Đạt 

Kết luận về Tiêu chuẩn 1:

Trường Cao đẳng Công nghệ đã xác định rõ sứ mạng và mục tiêu phù hợp 

với nguồn lực và định hướng phát triển của Trường, của ĐHĐN và sự phát triển 
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kinh tế xã hội, nhu cầu nhân lực của khu vực miền Trung-Tây Nguyên và cả 

nước. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sứ mạng, mục tiêu của 

Trường đến các giảng viên, cán bộ, viên chức và sinh viên, học sinh, các tổ chức 

có liên quan. Tích cực tìm ra giải pháp thiết thực nhằm thực hiện tốt nhất sứ 

mạng và mục tiêu của Trường, sớm trở thành Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật 

trên cơ sở nâng cấp từ Trường Cao đẳng Công nghệ.
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Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lý

Mở đầu:

Trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng được thành lập theo Nghị 

định 32/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 1994 của Chính phủ và được tổ chức 

hoạt động theo Quyết định 2455/QĐ-GDĐT ngày 21 tháng 06 năm 1996 của Bộ 

trưởng Bộ GD&ĐT. Trong quá trình hình thành và phát triển, Trường luôn 

nghiên cứu tham khảo mô hình tiên tiến; kiện toàn bộ máy tổ chức đảm bảo gọn 

nhẹ, hiệu quả, phù hợp với Luật giáo dục đại học, Điều lệ trường cao đẳng và

các văn bản hiện hành của Nhà nước, Bộ GD&ĐT.

Trường Cao đẳng Công nghệ là trường thành viên thuộc Đại học Đà

Nẵng, là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật phục vụ nhu cầu phát triển kinh 

tế xã hội khu vực miền Trung và Tây Nguyên, đào tạo cán bộ kỹ thuật và công

nghệ có trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân lành nghề; thực 

hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần vào sự phát triển 

chung của Đại học Đà Nẵng và của đất nước.

Tiêu chí 2.1: Cơ cấu tổ chức của trường cao đẳng được thực hiện theo quy 

định của Điều lệ trường cao đẳng và các quy định khác của pháp luật có liên

quan, được cụ thể hóa trong quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường

1. Mô tả:

Cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Công nghệ được thực hiện đúng 

theo Điều 32 trong Điều lệ trường cao đẳng [H2.2.1.1].

Cơ cấu tổ chức của các cấp trong Trường được thể hiện rõ trong niên

giám hàng năm của Nhà trường [H2.2.1.2], trên website của Trường [H2.2.1.3],

và được cụ thể hóa trong quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Đà Nẵng

và Trường Cao đẳng Công nghệ [H2.2.1.4].

Cơ cấu tổ chức bao gồm:

1. Hội đồng trường và chủ tịch hội đồng trường; 

2. Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng;
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3. Hội đồng khoa học và đào tạo;

4. Các phòng, tổ chức năng;

5. Các khoa;

6. Các bộ môn thuộc khoa;

7. Các trung tâm nghiên cứu và phát triển;

8. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam: Đảng bộ Trường CĐCN;

9. Các đoàn thể và tổ chức xã hội.

Mô hình cơ cấu tổ chức được thực hiện theo 3 cấp quản lý: 

- Trường: Ban Giám hiệu;

- Phòng/Khoa/Tổ trực thuộc/Trung tâm;

- Bộ môn/Tổ trực thuộc phòng.

Ban Giám hiệu nhà trường gồm có Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng. 

Hiệu trưởng đảm nhiệm vai trò quản lý chung và chịu trách nhiệm cao nhất 

trong việc điều hành công việc, các Phó Hiệu trưởng có nhiệm vụ giúp việc cho 

Hiệu trưởng, phụ trách một số mảng công việc được phân công.

Tham mưu giúp việc cho Ban Giám hiệu có bốn phòng và ba tổ chuyên

môn gồm: Phòng Hành chính Tổng hợp, Phòng Đào tạo, Phòng Công tác Học 

sinh - Sinh viên, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Tổ Tài vụ, Tổ 

Thư viện và Tổ Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục. Các đơn vị này đặt 

dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám hiệu; có nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp 

đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện các công tác của 

Trường; quản lý cán bộ, nhân viên của đơn vị theo các chức năng cụ thể được 

giao và theo đúng qui chế tổ chức hoạt động của Đại học Đà Nẵng.

Hiện nay, Trường Cao đẳng Công nghệ có bốn khoa trực thuộc với 14 bộ 

môn, đào tạo 17 chuyên ngành cao đẳng và 9 chuyên ngành trung cấp. Các khoa 

là đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đào tạo và quản lý sinh viên theo các

chuyên ngành thuộc khoa. Trong các khoa được tổ chức thành các bộ môn thực 

hiện quản lý chuyên môn một cách chặt chẽ. Về cơ cấu nhân sự tại các khoa 

được quy định rõ ràng. Ban chủ nhiệm khoa gồm trưởng khoa và phó trưởng 

khoa. Các chức danh trưởng phòng, trưởng khoa do Giám đốc Đại học Đà Nẵng 
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bổ nhiệm trên cơ sở đề nghị của Hiệu trưởng. Quy trình bổ nhiệm các chức danh 

trong Nhà trường được tiến hành theo đúng các nguyên tắc, trình tự và thủ tục 

do Nhà nước và cấp trên quy định .

2. Điểm mạnh:

Mô hình tổ chức kiểu “trực tuyến - chức năng” với ba cấp quản lý, phù

hợp với đặc điểm hoạt động của trường thành viên thuộc một đại học vùng, từ 

đó tập trung mọi nỗ lực của đơn vị vào hoạt động chuyên môn là đào tạo và

nghiên cứu khoa học.

Cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, các bộ phận có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng

nên công việc được giải quyết nhanh chóng, kịp thời đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ 

được giao.

3. Những tồn tại:

Hiện nay chưa đủ cơ sở pháp lý để thành lập Hội đồng trường, do đó chưa

đảm bảo theo Điều 32 của Điều lệ Trường Cao đẳng.

4. Kế hoạch hành động:

Xúc tiến thành lập Hội đồng trường. Thành lập Phòng Thanh tra pháp chế 

trong năm 2014.

5. Tự đánh giá: Đạt 

Tiêu chí 2.2: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đáp ứng các tiêu chuẩn và thực 

hiện đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm theo quy định

1. Mô tả:

Ban Giám hiệu Nhà trường gồm có một Hiệu trưởng và ba Phó Hiệu 

trưởng trong đó có ba tiến sĩ và một thạc sĩ đáp ứng các tiêu chuẩn trong Điều lệ 

trường cao đẳng [H2.2.2.1; H2.2.2.2].

Hiệu trưởng là người đại diện theo pháp luật của Nhà trường; chịu trách 

nhiệm trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động của Nhà trường theo các quy 

định của pháp luật, Điều lệ trường cao đẳng, các quy chế, quy định của Bộ 

GD&ĐT, quy chế tổ chức và hoạt động của Trường đã được cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt [H2.2.2.3]. Hiệu trưởng là giảng viên cao cấp; có thâm niên
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giảng dạy trên hai mươi năm; có uy tín và đạo đức tốt; có trình độ chuyên môn

cao, đạt được nhiều thành tích như chiến sĩ thi đua cấp Bộ, giảng viên giỏi cấp 

cơ sở, nhiều bằng khen của Thủ tướng, Bộ trưởng GD&ĐT, UBND thành phố 

Đà Nẵng, Huân chương Lao động [H2.2.2.4].

Ba Phó Hiệu trưởng do Giám đốc Đại học Đà Nẵng bổ nhiệm theo nhiệm 

kỳ của Hiệu trưởng với một Phó Hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất, một Phó 

Hiệu trưởng phụ trách đào tạo và một Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác 

nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế [H2.2.2.5]. Các Phó Hiệu trưởng là

những giảng viên có cơ cấu tuổi đời hợp lý, kinh nghiệm và chuyên môn cao,

đảm bảo tính kế thừa, đã từng kinh qua nhiều chức vụ quan trọng, có nhiều kinh 

nghiệm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành giảng dạy và nghiên cứu khoa học 

[H2.2.2.6; H2.2.2.7].

Ban Giám hiệu nhà trường đã thực hiện đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm 

theo qui định của Nhà nước [minh chứng phân công]. Trong những năm qua, 

dưới sự lãnh đạo của Ban Giám hiệu, Nhà trường đã đạt được danh hiệu trường 

tiên tiến liên tục trong các năm 2010, 2011, 2012 và trường xuất sắc các năm 

2010, 2011 [H2.2.2.8].

2. Điểm mạnh:

Ban Giám hiệu là những giảng viên có trình độ, có năng lực, tận tâm, tận 

lực với công việc, có nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành

giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Trên cơ sở phân công của Ban Giám hiệu, 

các Phó Hiệu trưởng phát huy được vai trò và bám sát được mảng công việc phụ 

trách.

3. Những tồn tại:

Quyền hạn của hiệu trưởng trường cao đẳng nằm trong Đại học vùng bị 

hạn chế so với điều lệ trường cao đẳng.

4. Kế hoạch hành động:

Trong giai đoạn 2013-2015 và tầm nhìn 2020, trên cơ sở Luật giáo dục đại 

học; Điều lệ trường cao đẳng; Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng,

trên cơ sở phân công, phân nhiệm của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phù hợp với 
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năng lực sở trường, yêu cầu phát triển của Nhà trường làm tăng tính chủ động, 

sáng tạo và phát huy hiệu quả công việc của các đồng chí trong Ban Giám hiệu.

5. Tự đánh giá: Đạt 

Tiêu chí 2.3: Hội đồng khoa học và đào tạo của trường có đủ thành phần và

thực hiện được chức năng theo quy định của Điều lệ trường cao đẳng

1. Mô tả:

Hội đồng Khoa học và đào tạo của Trường được thành lập theo quyết định 

của Đại học Đà Nẵng và có đủ thành phần theo quy định. Hội đồng Khoa học và

đào tạo có 29 thành viên với Hiệu trưởng làm chủ tịch hội đồng, các thành viên

khác gồm: các phó hiệu trưởng, trưởng các khoa chuyên môn, trưởng các phòng,

tổ trưởng trực thuộc và một số cán bộ làm công tác khoa học có uy tín, kinh 

nghiệm trong Đại học Đà Nẵng và các Sở ban ngành của thành phố Đà Nẵng 

[H2.2.3.1].

Hội đồng Khoa học và đào tạo của nhà trường đã thực hiện được chức 

năng theo quy định của Điều lệ trường cao đẳng [H2.2.3.2]. Đã ban hành Quy

chế làm việc, sáu tháng họp thường trực một lần và đã thông qua một số Nghị 

quyết định hướng phát triển của các nhà trường giai đoạn 2010-2015 và tầm 

nhìn năm 2020 [H2.2.3.3].

2. Điểm mạnh:

Hội đồng Khoa học và đào tạo có đủ thành phần theo qui định của Điều lệ 

trường cao đẳng. Các thành viên hội đồng thực hiện tốt chức năng tư vấn cho 

các hoạt động của Nhà trường, giúp Nhà trường định hướng chiến lược phát 

triển của trường trong thời gian đến.

3. Những tồn tại:

Hội đồng Khoa học và đào tạo chưa họp thường kỳ theo qui định mà chỉ 

họp thường trực Hội đồng để thông qua kế hoạch hằng năm.

4. Kế hoạch hành động:

Tăng cường họp Hội đồng Khoa học và đào tạo định kỳ 6 tháng một lần 

theo đúng quy chế hoạt động.
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5. Tự đánh giá: Đạt 

Tiêu chí 2.4: Các phòng chức năng, các khoa, các bộ môn trực thuộc trường, 

các bộ môn trực thuộc khoa được tổ chức phù hợp với yêu cầu của trường, có 

cơ cấu và nhiệm vụ theo quy định

1. Mô tả:

Trong giai đoạn đầu, thực hiện Nghị định số 32/CP ngày 04/04/1994 của 

Chính phủ về việc thành lập Trường Cao đẳng Công nghệ thuộc Đại học Đà

Nẵng và Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Đà Nẵng, cơ cấu tổ chức 

của Nhà trường gồm: Phòng Hành chính Tổng hợp; Phòng Đào tạo & Công tác 

HSSV; Khoa Cơ khí; Khoa Điện và Tổ tài vụ. 

Do nhu cầu phát triển của Nhà trường, các đơn vị được chia tách và thành

lập thêm. Năm 2006 Phòng QLKH&HTQT được thành lập theo quyết định số 

1230/QĐ-TCCB [H2.2.4.1]. Năm 2008, Phòng Công tác HSSV được thành lập 

theo quyết định số 86/QĐ-ĐHĐN-TCCB [H2.2.4.2] và Phòng Đào tạo & Công 

tác HSSV cũ được đổi tên thành Phòng Đào tạo [H2.2.4.3]. Tháng 3 năm 2007,

Tổ Đảm bảo Chất lượng được thành lập và đến tháng 11 năm 2008 được đổi tên

thành Tổ Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục theo chỉ đạo của Đại học 

Đà Nẵng [H2.2.4.4], năm 2013 thành lập Tổ Thư viện trực thuộc Ban giám hiệu

được tách ra từ Phòng QLKH&HTQT [H2.2.4.5].

Ban đầu Trường chỉ có hai khoa là Khoa Cơ khí và Khoa Điện, do qui mô

đào tạo phát triển, năm 2002 Nhà trường thành lập thêm Khoa Kỹ thuật Xây 

dựng [H2.2.4.6] và Khoa Công nghệ Hóa học [H2.2.4.7]. Dưới mỗi khoa là các

bộ môn quản lý giảng viên về mặt chuyên môn [H2.2.4.8].

Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng và tổ trực thuộc trường 

được cụ thể hóa qui định rõ ràng tại các Quyết định ban hành và được đăng tải 

trên website của nhà trường [H2.2.4.9].

Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của các khoa và bộ môn trực thuộc 

trường được cụ thể hóa rõ ràng tại các Quyết định ban hành và được đăng tải 

trên website của nhà trường [H2.2.4.10; H2.2.4.11].
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2. Điểm mạnh:

Các phòng chức năng, các khoa, tổ bộ môn thuộc khoa được tổ chức và

thành lập theo đúng Điều lệ trường cao đẳng. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm 

vụ và quyền hạn của ban chủ nhiệm khoa và bộ môn được quy định rõ theo

Quyết định số 30/QĐ-CĐCN ngày 25/8/2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng 

Công nghệ, Đại học Đà Nẵng.

Việc hình thành cấp bộ môn đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai 

thực hiện và quản lý thống nhất các hoạt động chuyên môn liên quan đến các 

chuyên ngành đào tạo.

3. Những tồn tại:

Đội ngũ cán bộ khoa, bộ môn còn mỏng, thường hay đi học nâng cao trình

độ nên dễ thay đổi, dễ thiếu.

Hoạt động (hay cơ cấu tổ chức) của Nhà trường còn một số mặt hạn chế 

về công tác khảo thí, công tác pháp chế và thanh tra giáo dục.

4. Kế hoạch hành động:

Năm 2014 sẽ hoàn chỉnh hệ thống cơ cấu tổ chức phù hợp với Điều lệ 

trường cao đẳng. Xúc tiến thành lập Tổ Thanh tra pháp chế của Nhà trường. 

Theo sự phát triển chung cơ cấu tổ chức Nhà trường sẽ được tiếp tục hoàn

thiện trên các mặt theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cho phù hợp 

với định hướng phát triển của Nhà trường trở thành cơ sở giáo dục đại học. Bên

cạnh đó sẽ thành lập thêm những khoa, bộ môn mới để đáp ứng nhu cầu phát 

triển của Nhà trường trong tương lai.

5. Tự đánh giá: Đạt 

Tiêu chí 2.5: Các tổ chức nghiên cứu và phát triển, các cơ sở thực hành,

nghiên cứu khoa học của trường được thành lập và hoạt động theo quy định.

1. Mô tả:

Nhiệm vụ trọng tâm của Trường Cao đẳng Công nghệ là đào tạo các cấp 

học cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp thuộc các ngành kỹ thuật mũi nhọn; 

kết hợp chặt chẽ với công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng chuyển giao 



- 18 -

công nghệ. Để nâng cao hiệu quả công tác này, ngoài Phòng QLKH&HTQT đã

được thành lập năm 2006 và Trung tâm Nghiên cứu và triển khai thiết bị nâng 

chuyển được thành lập năm 1996, Nhà trường đã thành lập thêm 2 trung tâm

hỗ trợ thêm cho công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng chuyển giao công 

nghệ đó là Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp vào năm 2010

[H2.2.5.1]; Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn kỹ thuật công nghệ vào năm

2012 [H2.2.5.2].

Bên cạnh các tổ chức đơn vị trên, nhằm nâng cao hiệu quả công tác 

nghiên cứu khoa học, Nhà trường đã thành lập 13 xưởng thực hành trong đó có

3 xưởng thực hành điện, 6 xưởng thực hành cơ khí, 4 xưởng thực hành xây

dựng. Các xưởng sử dụng hết công suất nhằm phục vụ tốt cho công tác giảng 

dạy thực hành của tất cả các ngành. Khu thí nghiệm với 13 phòng thí nghiệm 

gồm: phòng thí nghiệm điện tử viễn thông, phòng thí nghiệm máy điện, phòng

thí nghiệm tự động hóa, hai phòng thí nghiệm điện tử, phòng thí nghiệm cơ

điện tử, phòng thí nghiệm kỹ thuật đo, phòng thí nghiệm công nghệ hóa học, 

phòng thí nghiệm hóa - vi sinh, phòng thí nghiệm hóa cơ bản, phòng thí

nghiệm công nghệ môi trường, phòng thí nghiệm quá trình thiết bị, phòng thí

nghiệm sức bền vật liệu [H2.2.5.3].

Trong những năm qua, hoạt động khoa học công nghệ của trường đã

theo đúng định hướng, điều đó thể hiện rõ qua các hội nghị tổng kết hằng năm 

[H2.2.5.4]. Công tác nghiên cứu khoa học của trường tập trung chủ yếu vào

lĩnh vực khoa học kỹ thuật công nghệ, nhiều đề tài đã được triển khai và ứng 

dụng trong giảng dạy và quản lý tại Trường, đồng thời bổ sung được thêm

nhiều trang thiết bị phục vụ dạy học.

Tất cả các trung tâm, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, thư viện đều 

được sử dụng cho học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học đúng với qui 

định của Bộ GD&ĐT.

2. Điểm mạnh:

Nhà trường có Phòng QLKH&HTQT quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu 

khoa học công nghệ, triển khai ứng dụng vào thực tế giảng dạy trong trường. 



- 19 -

Các trung tâm, thư viện, xưởng thực hành, phòng thí nghiệm với trang thiết bị 

hiện đại phục vụ tốt cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

3. Những tồn tại:

Phòng thí nghiệm còn thiếu các thiết bị công nghệ cao phục vụ cho công 

tác nghiên cứu.

4. Kế hoạch hành động:

Chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho các dự án đầu tư có chiều 

sâu. Hằng năm, Nhà trường sẽ tăng ngân sách đầu tư bổ sung lên đến 10% để 

nâng cấp các thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo, thực hành, thí nghiệm và

nghiên cứu khoa học. Tranh thủ khai thác kinh phí từ các nguồn tài trợ, viện 

trợ.

5. Tự đánh giá: Đạt 

Tiêu chí 2.6: Có tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, bao gồm trung 

tâm hoặc bộ phận chuyên trách; có đội ngũ cán bộ có năng lực để triển khai 

các hoạt động đánh giá nhằm duy trì, nâng cao chất lượng các hoạt động của 

nhà trường

1. Mô tả:

Năm 2007 Trường Cao đẳng Công nghệ được Trung tâm Đảm bảo Chất 

lượng Đại học Đà nẵng hướng dẫn chỉ đạo, Hiệu trưởng đã ký quyết định thành

lập Tổ Đảm bảo chất lượng Trường Cao đẳng Công nghệ gồm các cán bộ có 

năng lực triển khai các hoạt động kiểm định đánh giá và nâng cao chất lượng 

đào tạo của Trường [H2.2.6.1].

Sau khi được Đại học Đà Nẵng cho phép thành lập Tổ Khảo thí và đảm 

bảo chất lượng giáo dục [H2.2.6.2], Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ 

đã ký quyết định bổ nhiệm tổ trưởng [H2.2.6.3]. 

Đội ngũ cán bộ công chức trong đơn vị đảm bảo chất lượng của Trường 

có đủ năng lực và trình độ tin học, ngoại ngữ để học tập, tiếp thu và đảm nhận 

nghiệp vụ chuyên trách [H2.2.6.4]; đã tham dự các lớp tập huấn văn hóa chất 

lượng và vai trò, hoạt động của trung tâm đảm bảo chất lượng [H2.2.6.5]; tập 
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huấn tự đánh giá [H2.2.6.6] và đánh giá ngoài [H2.2.6.7] do Bộ GD&ĐT tổ 

chức, tập huấn Áp dụng CDIO để phát triển chương trình đào tạo [H2.2.6.8].

Tuy mới thành lập nhưng đơn vị đã nghiên cứu biên soạn được các biểu 

mẫu đánh giá dự giờ [H2.2.6.9], khảo sát chương trình và chất lượng đào tạo 

[H2.2.6.10; H2.2.6.11; H2.2.6.12]; cùng với Ban Giám hiệu, Phòng đào tạo và

các khoa tiến hành dự giờ [H2.2.6.13], khảo sát sinh viên tốt nghiệp [H2.2.6.14]. 

Để nâng cao chất lượng đào tạo, từ năm học 2008-2009 Nhà trường đã

triển khai lấy ý kiến sinh viên phản hồi trực tuyến về công tác giảng dạy của 

từng giảng viên và các đơn vị phục vụ giảng dạy sau mỗi học kỳ khi sinh viên

vào mạng để xem kết quả học tập cá nhân [H2.2.6.15] và đã công bố các tiêu

chuẩn đánh giá chất lượng trường cao đẳng rộng rãi đến toàn thể cán bộ giảng 

viên và sinh viên của trường qua Niên giám kể từ năm học 2008-2009

[H2.2.6.16].

Nhà trường đã đăng ký kiểm định chất lượng vào năm 2008 và được sự 

đồng ý của Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục [H2.2.6.17], đây là

cơ sở để xây dựng kế hoạch phấn đấu, kế hoạch phát triển của Nhà trường trong 

giai đoạn đến 2020.

2. Điểm mạnh:

Nhà trường đã sớm thành lập Tổ Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục 

gồm các cán bộ nhân viên chuyên trách, có nghiệp vụ sư phạm, có kinh nghiệm 

giảng dạy nhiều năm, có trình độ ngoại ngữ và tin học, tham gia nhiều lớp tập 

huấn do Bộ GD&ĐT, ĐHĐN và các trường khác tổ chức. Hoạt động đảm bảo 

chất lượng của Trường đều căn cứ vào các tiêu chuẩn kiểm định và có sự hướng 

dẫn chỉ đạo của Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng, của Ban Đảm bảo chất 

lượng giáo dục ĐHĐN.

3. Những tồn tại:

Thiếu nhân sự có chuyên môn về đo lường đánh giá; nghiệp vụ đảm bảo 

chất lượng của cán bộ nhân viên trong đơn vị vẫn còn hạn chế, tổ chức hoạt 

động chưa bài bản, còn phải tự tìm tòi nghiên cứu thêm từ các trường trong và

ngoài nước.
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4. Kế hoạch hành động:

Tạo điều kiện để cán bộ chuyên trách công tác đảm bảo chất lượng tham 

gia các lớp tập huấn về nghiệp vụ. Phấn đấu đến năm 2015 tuyển thêm nhân sự 

có năng lực về đo lường đánh giá, có nhân sự phụ trách mảng ngân hàng đề thi 

và khảo thí.

5. Tự đánh giá: Đạt

Tiêu chí 2.7: Tổ chức Đảng trong trường cao đẳng phát huy được vai trò lãnh

đạo và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

1. Mô tả:

Tổ chức Đảng của Nhà trường là Đảng bộ cấp cơ sở với 5 chi bộ trực 

thuộc [H2.2.7.1]. Đảng bộ Trường luôn phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo mọi 

hoạt động của chính quyền và các đoàn thể, tổ chức xã hội trong Trường thông 

qua các Nghị quyết của Đảng bộ [H2.2.7.2]. 

Đảng ủy Nhà trường xây dựng quy chế hoạt động của cấp uỷ theo quy 

định đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn [H2.2.7.3]; thực hiện 

nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, đảm bảo chất 

lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ và tổ chức sinh hoạt định kỳ với các tổ chức 

đoàn thể quần chúng (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, Hội cựu 

chiến binh) [H2.2.7.4], với toàn thể cán bộ viên chức, học sinh sinh viên theo

quy định [H2.2.7.5]. Hàng năm, Đảng bộ đều tiến hành sơ kết, tổng kết các hoạt 

động, các cuộc vận động, công tác xây dựng Đảng ... và đề ra phương hướng 

nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn kế tiếp [H2.2.7.6]. 

Trong những năm qua, Đảng bộ Nhà trường lãnh đạo toàn diện và phát

huy sức mạnh tổng hợp, đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ, động viên được mọi 

nguồn lực, đẩy mạnh sự nghiệp đào tạo đa ngành, đa cấp theo hướng nghề 

nghiệp ứng dụng. Với những thành tích đạt được, Đảng bộ, chi bộ Nhà trường 

liên tục được công nhận là Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh, vững mạnh 

tiêu biểu và nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp ủy Đảng 

[H2.2.7.7].
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2. Điểm mạnh:

Đảng bộ trường được tổ chức chặt chẽ và hoạt động hiệu quả, các ủy viên

Ban chấp hành là những cán bộ có năng lực, phân bố đều ở các đơn vị công tác 

chủ chốt trong trường nên đã phát huy được vai trò lãnh đạo của Đảng trong mọi 

hoạt động của Nhà trường. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, đời sống vật chất, 

tinh thần của cán bộ, đảng viên, quần chúng và học sinh sinh viên không ngừng 

được nâng cao. Công tác phát triển đảng viên trong HSSV được Đảng bộ hết sức 

coi trọng nhằm trẻ hoá đội ngũ đảng viên, đảm bảo sự kế thừa và phát triển của 

tổ chức Đảng và sự phát triển bền vững của tổ chức Đoàn, Hội. 

Tổ chức Đảng của Nhà trường liên tục được công nhận là Đảng bộ trong 

sạch vững mạnh, vững mạnh tiêu biểu và được Đảng ủy cấp trên khen thưởng.

3. Những tồn tại:

Việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện một số hoạt động của Đảng bộ chưa

được thường xuyên.

4. Kế hoạch hành động:

Đảng ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giao cho Văn phòng

Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các đồng chí 

phụ trách các mảng công tác được phân công hoàn thành tốt nhiệm vụ được 

giao.

5. Tự đánh giá: Đạt 

Tiêu chí 2.8: Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong trường cao đẳng góp phần 

thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục và hoạt động theo quy định của pháp 

luật.

1. Mô tả:

Các đoàn thể, tổ chức xã hội của Trường Cao đẳng Công nghệ gồm Công 

đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Đoàn TNCS Hồ Chí Minh), 

Hội Sinh viên, Hội cựu chiến binh. Trong những năm qua, các tổ chức đoàn thể 

trong Trường đã hoạt động có hiệu quả, ban hành nhiều nghị quyết để góp phần 
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thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục của Trường và hoạt động theo quy định 

của pháp luật. [H2.2.8.1] 

Các đoàn thể, tổ chức xã hội hoạt động theo đúng quy chế, có lịch sinh 

hoạt rõ ràng [H02.2.8.2]. Hàng năm các tổ chức thực hiện tổng kết công tác hoạt 

động của đơn vị, có báo cáo tổng kết [H2.2.8.3], phổ biến đến tất cả các công 

đoàn viên, đoàn viên thanh niên lịch tiếp cán bộ, viên chức, giảng viên và học 

sinh, sinh viên của Cấp  ủy  trường  [H2.2.8.4] góp phần vào việc thực hiện quy 

chế dân chủ trong Nhà trường [H2.2.8.5]. Các tổ chức đoàn thể Trường Cao 

đẳng Công nghệ được Công đoàn và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên

cấp trên tặng thưởng nhiều giấy khen, bằng khen, cờ thi đua [H2.2.8.6].

Tổ chức Công đoàn trường đã tập hợp được sức mạnh của quần chúng 

trong mọi công việc chung, hoạt động theo đúng qui chế [H02.2.8.7] và luôn

phối hợp với Nhà trường hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và bảo vệ quyền 

lợi của người lao động [H2.2.8.8]. Công đoàn đóng vai trò quan trọng trong việc 

tổ chức phong trào thi đua trong cán bộ viên chức. Nhiều năm liền Công đoàn

trường được công nhận là Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, nhiều tập thể 

và cá nhân được tặng Bằng khen, Cờ thi đua của Công đoàn cấp trên: Liên đoàn

Lao động Thành phố Đà Nẵng, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Tổng Liên đoàn

Lao động Việt Nam. Nhiều cá nhân và tập thể của Đoàn Thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Công nghệ được các tổ chức Đoàn cấp trên tặng 

thưởng nhiều giấy khen, bằng khen. Đoàn trường nhiều năm liền được công 

nhận là “Đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc”. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh là lực lượng nòng cốt hỗ trợ Nhà trường trong công tác giáo dục sinh viên

rèn luyện tư cách đạo đức và học tập tốt, đóng vai trò chủ đạo tổ chức các 

phong trào thi đua, hoạt động tình nguyện, xã hội, từ thiện trong học sinh sinh 

viên Nhà trường [H2.2.8.9]. 

Hội sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ là một tổ chức đại diện cho 

toàn thể thanh niên trong Trường được Hội sinh viên Đại học Đà Nẵng công 

nhận [H2.2.8.10] đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên Cộng 
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sản Hồ Chí Minh tổ chức các câu lạc bộ tập hợp được nhiều thanh niên tham gia

và hoạt động có hiệu quả.

Hội cựu chiến binh hoạt động thường xuyên và đúng quy định và được 

cấp trên tặng nhiều Giấy khen [H2.2.8.11].

2. Điểm mạnh:

Các tổ chức đoàn thể trong Trường hoạt động theo đúng quy định, có sự 

đoàn kết, thống nhất cao, phát huy tích cực và hiệu quả nhiệm vụ của từng tổ 

chức góp phần thực hiện được mục tiêu, nguyên lý giáo dục của Trường được 

lãnh đạo Nhà trường và cấp trên đánh giá cao.

Các thành viên Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội 

SV, Hội cựu chiến binh đều là những cán bộ có năng lực và có uy tín được quần 

chúng tín nhiệm bầu chọn qua các kỳ đại hội.

3. Những tồn tại:

Hoạt động của các Công đoàn bộ phận và các Chi đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh ở một số đơn vị bộ phận, lớp chưa thực sự mạnh do các chủ tịch công 

đoàn kiêm nhiệm bị chi phối nhiều bởi công tác chuyên môn, cán bộ ban chấp 

hành chi đoàn đa số còn chưa có kinh nghiệm tổ chức phong trào.

4. Kế hoạch hành động:

Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn và công

tác Đoàn cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo. Tập trung xét chọn, tuyển chọn những 

đoàn viên thực sự có năng lực và tâm huyết vào hàng ngũ lãnh đạo các tổ chức 

đoàn thể xã hội.

5. Tự đánh giá: Đạt 

Tiêu chí 2.9: Đội ngũ cán bộ quản lý có phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý 

chuyên môn, nghiệp vụ và hoàn thành nhiệm vụ được giao

1. Mô tả:

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo khoa, phòng, bộ môn, tổ tổng cộng có 35 cán bộ 

trong đó có trình độ tiến sĩ là 6, thạc sĩ là 22, cán bộ có trình độ đại học là 6
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[H2.2.9.1]; được lựa chọn thông qua quy trình công khai, dân chủ và việc bổ 

nhiệm được tiến hành theo đúng trình tự thủ tục và quy định hiện hành.

Công tác bổ nhiệm nhân sự căn cứ theo văn bản hướng dẫn triển khai 

công tác quy hoạch cán bộ của Đại học Đà Nẵng, theo Điều lệ trường cao đẳng 

và Quyết định 27/2003 của Thủ tướng Chính phủ, Nhà trường đã tiến hành các

bước bổ nhiệm theo đúng quy trình và khách quan nhờ đó Trường xây dựng 

được một đội ngũ cán bộ quản lý có chất lượng đáp ứng các tiêu chuẩn qui định 

[H2.2.9.2].

Đội ngũ cán bộ quản lý của Trường có trình độ chuyên môn đạt chuẩn, 

một số cán bộ đã qua các lớp về bồi dưỡng chính trị, các lớp quản lý nhà nước 

và có kinh nghiệm trong quản lý giáo dục [H2.2.9.3].

Các cán bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện đúng chủ 

trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các cán bộ quản lý luôn nêu cao tinh

thần trách nhiệm trong công việc, có nhiều cán bộ đã đạt được bằng khen, giấy 

khen của cấp trên, đồng thời được những danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 

cấp bộ [H2.2.9.4].

2. Điểm mạnh:

Đội ngũ cán bộ quản lý được đào tạo chính quy qua nhiều lớp bồi dưỡng, 

có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, luôn tạo mọi điều kiện để đội ngũ 

cán bộ trẻ tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

3. Những tồn tại:

Một số cán bộ quản lý trẻ thường xuyên đi học để nâng cao trình độ 

chuyên môn nên ảnh hưởng đến hoạt động chung của nhà trường.

4. Kế hoạch hành động:

Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ.

Việc đi học nâng cao trình độ phải có kế hoạch rõ ràng chặt chẽ để không 

ảnh hưởng đến công việc chung, đảm bảo lực lượng làm việc.

Tiến hành công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản 

lý các cấp theo hướng chuyên nghiệp.

5. Tự đánh giá: Đạt 
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Kết luận về Tiêu chuẩn 2:

Trường Cao đẳng Công nghệ là thành viên của Đại học Đà Nẵng do đó có

cơ cấu tổ chức được đảm bảo theo đúng qui định của Điều lệ trường cao đẳng, 

của trường thành viên thuộc Đại học vùng. Cơ cấu tổ chức của Trường xứng 

đáng là một trường cao đẳng hàng đầu của khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Trường có đầy đủ các bộ phận chức năng và các đơn vị này đa số đều có đầy đủ 

nhân sự có trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm, cộng với sự chỉ đạo 

sâu sắc của Đảng bộ và sự phối hợp với các đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh

niên thực hiện một cách hiệu quả sứ mạng của Nhà trường.
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Tiêu chuẩn 3: Chương trình đào tạo

Mở đầu:

Xây dựng chương trình đào tạo và định kỳ cập nhật là nhiệm vụ quan 

trọng được Nhà trường chú trọng thực hiện từ khi chuyển sang hình thức đào tạo 

tín chỉ. Trên cơ sở chương trình khung của Bộ GD&ĐT, theo các yêu cầu công 

bố chuẩn đầu ra, bám sát mục tiêu đào tạo và nhu cầu xã hội, Trường đã có 3 lần 

điều chỉnh toàn bộ chương trình đào tạo kể từ khi chuyển sang đào tạo tín chỉ từ 

năm 2006. Chương trình đào tạo theo niên chế 180 ĐVHT được chuyển đổi 

thành chương trình đào tạo 150 tín chỉ vào năm 2006, sau đó được tiếp tục biên

soạn lại thành chương trình đào tạo 125 tín chỉ năm 2007 - áp dụng cho các khóa 

đào tạo 2006, 2007. Năm 2008 Nhà trường đã tiến hành biên soạn lại toàn bộ 12 

chương trình đào tạo từ 125 tín chỉ thành chương trình đào tạo 105 tín chỉ và mở 

thêm 2 ngành mới áp dụng từ khóa đào tạo 2008. Sau 3 năm triển khai chương

trình 105 tín chỉ, Nhà trường đã tiến hành rà soát, cụ thể hóa mục tiêu đào tạo 

thành chuẩn đầu ra và cập nhật toàn bộ 15 chương trình đào tạo, đồng thời mở 

mới 3 ngành đào tạo mới từ khóa đào tạo 2012. Chương trình đào tạo theo học 

chế tín chỉ được triển khai đến nay đã có 5 khóa sinh viên ra trường.

Tiêu chí 3.1: Chương trình đào tạo của trường cao đẳng 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 cao đẳng có uy tín trong nước 

hoặc trên thế giới; có sự tham gia của các nhà khoa học chuyên môn, giảng 

viên, cán bộ quản lý, đại diện của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, nhà tuyển 

dụng lao động và người đã tốt nghiệp.

1. Mô tả:

Các chương trình đào tạo của Trường được ban hành theo quyết định của 

Giám đốc Đại học Đà Nẵng [H3.3.1.1]; đã được biên soạn theo chương trình

khung do Bộ GD&ĐT ban hành và được điều chỉnh, thay đổi và biên soạn lại 

vào các năm 2006, 2008 và 2011. Qui trình xây dựng chương trình đào tạo đã

được thực hiện một cách khoa học và nghiêm túc. Chương trình đào tạo 150 tín 
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chỉ đã được cán bộ, giảng viên của Trường Cao đẳng Công nghệ và Trường Đại 

học Bách khoa Đại học Đà Nẵng tham gia xây dựng và góp ý [H3.3.1.2]. Khi

xây dựng chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ, Nhà trường đã thành lập 

Ban chỉ đạo xây dựng chương trình đào tạo gồm Ban giám hiệu, Trưởng phòng

đào tạo và các trưởng khoa; ban xây dựng chương trình đào tạo mỗi ngành gồm 

cán bộ quản lý khoa và các giảng viên có kinh nghiệm. Ban chỉ đạo xây dựng 

chương trình đào tạo đã đề ra kế hoạch, qui trình biên soạn, qui trình phản biện, 

xét duyệt nghiệm thu các chương trình đào tạo [H3.3.1.3], thống nhất các biểu 

mẫu, yêu cầu triển khai thống nhất ở tất cả các ngành và các khoa [H3.3.1.4].

Các phiên bản chương trình đào tạo được biên soạn theo cấu trúc chương

trình khung do Bộ GD&ĐT ban hành, thể hiện ở phân bổ cấu trúc và khối lượng 

số tín chỉ của 2 nhóm học phần giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp. 

Đối với tất cả các ngành, khối kiến thức giáo dục đại cương chiếm tỉ lệ 30% 

trong đó đảm bảo các học phần bắt buộc về giáo dục chính trị (10 tín chỉ), các 

học phần khoa học cơ bản, ngoại ngữ, tin học, giáo dục thể chất, giáo dục quốc 

phòng theo đúng các yêu cầu các thông tư hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Khối 

kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (70 tín chỉ) được phân bổ các học phần lý 

thuyết từ 45 đến 50 tín chỉ, các học phần thực hành, thực tập, đồ án từ 20 đến 25 

tín chỉ. Một số ngành đào tạo Bộ GD& ĐT chưa ban hành chương trình khung

thì được vận dụng tương tự khi biên soạn và cấu trúc chương trình.

Ngay từ khi bắt đầu biên soạn các chương trình đào tạo theo học chế tín 

chỉ vào năm 2006-2007, Nhà trường đã tham khảo một số chương trình đào tạo 

của các trường đại học thuộc khối ngành kỹ thuật công nghệ trong và ngoài

nước để vừa học tập cách đặt tên ngành, vừa chú trọng đặc điểm liên thông khi

sinh viên tiếp tục học lên đại học, vừa hướng đến sự hội nhập quốc tế. Chương

trình đào tạo của Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Đại học Bách Khoa Thành phố 

Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh,  Đại học 

Công nghệ Swinburne - Australia, Santiago Canyon College của Hoa Kỳ, tài

liệu Catalog các ngành đào tạo của hệ thống Community College vùng North

Carolina - Hoa Kỳ.  Tại thời điểm 2006, là một trong những trường cao đẳng 



- 29 -

đầu tiên triển khai đào tạo theo học chế tín chỉ nên không thể tham khảo chương

trình đào tạo của các trường cao đẳng khác trong nước.

Qui trình biên soạn các chương trình đào tạo được triển khai với sự tham

gia và phối hợp của toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý, giảng dạy ở các bộ môn, 

khoa. Trưởng bộ môn là người chịu trách nhiệm soạn thảo chính chương trình

đào tạo theo mẫu đã được Bộ GD&ĐT ban hành và theo hướng dẫn triển khai đã

được thống nhất của thường trực Hội đồng khoa học và đào tạo. Phiên bản dự 

thảo do trưởng bộ môn chuẩn bị được mang ra thảo luận ở bộ môn nhằm xét 

duyệt thống nhất về mục tiêu, nội dung, khối lượng số tín chỉ các học phần . 

Phiên bản dự thảo của mỗi chương trình đào tạo sau khi được thống nhất ở bộ 

môn được chuyển về Phòng Đào tạo - là bộ phận thường trực của Hội đồng khoa 

học và đào tạo để tổng hợp, kiểm tra, đối chiếu, so sánh . Quá trình phân tích

tổng hợp này nhằm thống nhất các học phần chung được giảng dạy ở nhiều 

ngành, nhằm đảm bảo tỉ lệ lý thuyết-thực hành-thực tập-đồ án cân đối ở tất cả 

các ngành. Sau khi được Hội đồng khoa học đào tạo phê duyệt và thống nhất , 

các bộ môn triển khai việc biên soạn đề cương chi tiết của từng học phần. Mỗi 

giảng viên sẽ tham gia viết đề cương và lấy ý kiến phản biện từ đồng nghiệp 

trong và ngoài trường về đề cương của môn học trước khi trình bộ môn họp 

thông qua .

Việc xây dựng chương trình đào tạo cũng nhận được các ý kiến phản biện 

từ các doanh nghiệp trong quá trình biên soạn- thông qua các phiếu phản biện 

được gởi trước khi chương trình đào tạo được phê duyệt. Hội thảo đào tạo nghề 

nghiệp theo nhu cầu xã hội [H3.3.1.5] cũng góp phần bổ sung các ý kiến điều 

chỉnh chương trình đào tạo. Chương trình 105 tín chỉ được nghiệm thu và đưa vào

áp dụng bắt đầu từ khóa 2008 [H3.3.1.6].

2. Điểm mạnh:

Việc xây dựng chương trình đã đảm bảo được khối lượng các kiến thức 

cốt lõi của ngành theo khung chương trình chung của Bộ GD&ĐT dành cho

khối ngành công nghệ. 
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Quá trình biên soạn chương trình đã tham khảo các chương trình đào tạo 

của các đại học trong và ngoài nước để đảm bảo tính khoa học, tính cập nhật và

đặc điểm liên thông.

Chương trình đào tạo đã được xây dựng, phản biện bởi đội ngũ cán bộ 

quản lý và giảng viên có kinh nghiệm dựa trên cơ sở chọn lọc, cập nhật các kiến 

thức tiên tiến và hiện đại, phù hợp với mục tiêu đào tạo theo định hướng nghề 

nghiệp ứng dụng của hệ cử nhân cao đẳng công nghệ, có tính đến các yếu tố 

phát triển nhanh của khoa học công nghệ và tham khảo ý kiến đóng góp của 

doanh nghiệp có sử dụng lao động tốt nghiệp từ Trường.

3. Những tồn tại:

Chưa thường xuyên thu thập và điều tra khảo sát ý kiến từ phía doanh 

nghiệp và đơn vị sử dụng lao động để điều chỉnh bổ sung kịp thời chương trình

đào tạo. Việc thu thập ý kiến chỉ mới được thực hiện qua các kỳ hội thảo. 

4. Kế hoạch hành động:

Trong kế hoạch biên soạn lại các chương trình đào tạo vào năm 2014, Nhà

trường sẽ tăng cường việc mời chuyên gia từ cộng đồng doanh nghiệp, tham gia 

bổ sung hoàn thiện chương trình đào tạo của các chuyên ngành và tham gia góp

ý phản biện chi tiết hơn vào việc biên soạn đề cương chi tiết các học phần. 

Tiếp tục tham khảo chương trình đào tạo của các trường cao đẳng và đại 

học khối ngành kỹ thuật công nghệ khi biên soạn lại chương trình đào tạo vào

năm 2014.

5. Tự đánh giá: Đạt

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 cao đẳng và đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực 

của thị trường lao động.

1. Mô tả: 

Các chương trình đào tạo của Trường đều ghi rõ mục tiêu đào tạo kỹ thuật 

viên cao cấp có trình độ cao đẳng, theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng, vừa 
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đáp ứng nhu cầu của người học, vừa đáp ứng yêu cầu nhân lực của thị trường 

lao động. Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra của mỗi ngành học đều được nêu rõ

ràng và cụ thể theo các khối kiến thức, kỹ năng và thái độ. Phân biệt và cụ thể 

hóa các loại kiến thức đại cương, kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên ngành. Về 

kỹ năng, nêu rõ yêu cầu về kỹ năng mềm, kỹ năng ngoại ngữ tin học, kỹ năng 

nghề nghiệp cơ bản và nâng cao. Chú trọng hình thành năng lực phát triển, năng 

lực tự học của người học sau khi tốt nghiệp. Các mục tiêu này được phản ánh và

cụ thể hóa khi viết đề cương chi tiết của mỗi học phần

Các mục tiêu và chuẩn đầu ra của mỗi chương trình đào tạo được công bố 

rõ trong niên giám hằng năm [H3.3.2.1], trên website của trường, mỗi học phần 

trong từng ngành đào tạo đều có mục tiêu yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, và

năng lực phù hợp với trình độ cấp cao đẳng [H3.3.2.2].

Qua 3 phiên bản biên soạn, bổ sung và cải tiến chương trình đào tạo vào

các năm 2006 [H3.3.2.3], năm 2008 [H3.3.2.4], năm 2011 [H3.3.2.5], cấu trúc 

của chương trình đào tạo hiện nay tương đối hoàn chỉnh, bảo đảm phát triển kiến 

thức kỹ năng cho người học một cách có hệ thống gồm các phần giáo dục đại 

cương, giáo dục chuyên nghiệp cơ sở và chuyên ngành, khối kiến thức kỹ năng 

mềm và phần tự chọn phong phú. Các học phần tự chọn khối đại cương, cơ sở 

và chuyên ngành cho phép người học chủ động lựa chọn định hướng trang bị 

kiến thức để học tiếp liên thông lên đại học hoặc định hướng trang bị kỹ năng để 

chuẩn bị việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Cấu trúc này là rất hợp lý, xét theo 

đặc thù mục tiêu đào tạo của cấp cao đẳng.

Phân bổ chuẩn theo học kỳ, cùng với cây chương trình [H3.3.2.6] của các 

chương trình đào tạo là minh họa cho tính hệ thống và tính khoa học của chương

trình đào tạo. Căn cứ vào phân bổ chuẩn và cây chương trình, sinh viên có thể 

tham khảo để tự mình thiết kế kế hoạch và tiến độ học tập của toàn khóa học-

tùy biến theo điều kiện riêng của cá nhân, làm cơ sở để đăng ký thời khóa biểu 

học tập mỗi học kỳ. 

Số lượng tín chỉ của mỗi học phần, tỉ lệ lý thuyết - thực hành - thực tập -

đồ án của mỗi chương trình đào tạo được xác định phù hợp với khối lượng kiến 
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thức và kỹ năng cần phải hình thành cho người học. Các học phần tiên quyết, 

song hành đối với mỗi học phần đều được nêu cụ thể trong chương trình bảo 

đảm tính logic của chương trình đào tạo.

Các học phần tự chọn cho phép bổ sung dễ dàng các học phần mới, đáp 

ứng yêu cầu cập nhật thường xuyên chương trình đào tạo, đồng thời đáp ứng các 

yêu cầu linh hoạt của thị trường lao động.

Kết quả khảo sát sinh viên khóa 07 có 97% đánh giá chương trình đào tạo 

có mục tiêu rõ ràng cụ thể, đại đa số không có ý kiến gì về trình tự cấu trúc 

chương trình [H3.3.2.7].

Trên cơ sở Hội thảo đào tạo nghề nghiệp gắn với nhu cầu xã hội ngày 25

và 26 tháng 4 năm 2008 [H3.3. 2.8], các doanh nghiệp đã đề nghị một số yêu

cầu đối với sinh viên tốt nghiệp. Nhà trường đã đưa vào một số học phần tự 

chọn như Kỹ năng giao tiếp, Phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học, Phát 

triển dự án, Giáo dục môi trường để nâng cao năng lực cho sinh viên tốt nghiệp, 

đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. Khối kiến thức kỹ năng mềm đã chuyển từ 

môn tự chọn tự do - phiên bản 2008 - thành tự chọn bắt buộc kể từ chương trình

đào tạo 2011.

Nhà trường cũng đã mở thêm 2 ngành học mới là Xây dựng hạ tầng đô thị 

và Kiến trúc công trình vào năm 2008, ba ngành Công nghệ sinh học, Hệ thống 

thông tin quản lý và Quản lý xây dựng vào năm 2012 [H3.3.2.9] để đáp ứng đa 

dạng nhu cầu xã hội. Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cũng như trong

khu vực cũng thường xuyên gởi thông báo tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp của 

Trường [H3.3.2.10].

2. Điểm mạnh: 

Tất cả các chuyên ngành đào tạo đều có mục tiêu rõ ràng cụ thể. Các học 

phần được cấu trúc hợp lý đáp ứng nhu cầu kiến thức trước mắt cũng như lâu dài

cho người học, vừa chú trọng kiến thức kỹ năng thực hành cấp cao đẳng, vừa 

chú ý năng lực phát triển cho người học. Các chương trình đào tạo được thiết kế 

có tính mềm dẻo, dễ dàng điều chỉnh bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường 

lao động.



- 33 -

3. Những tồn tại:

Chưa có sự rà soát đề cương chi tiết của các học phần, lồng ghép mục tiêu

giảng dạy học phần hướng đến đảm bảo thực thi đầy đủ các mục tiêu đào tạo của 

chương trình.

4. Kế hoạch hành động: 

Triển khai việc rà xét lại đề cương chi tiết của học phần ở các bộ môn, 

đảm bảo lồng ghép mục tiêu giảng dạy học phần nhằm thực hiện mục tiêu đào

tạo và chuẩn đầu ra khi xây dựng chương trình đào tạo vào năm 2014.

5. Tự đánh giá: Đạt

Tiêu chí 3.3: Các học phần, môn học trong chương trình đào tạo có đủ đề 

cương chi tiết, tập bài giảng hoặc giáo trình, tài liệu tham khảo đáp ứng mục 

tiêu của học phần, môn học.

1. Mô tả: 

Khi triển khai xây dựng chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ vào

năm 2006, Nhà trường đã chỉ đạo việc biên soạn và xét duyệt đề cương chi tiết 

các học phần [H3.3.3.1]. Các giảng viên từ các bộ môn trong và ngoài trường 

soạn thảo đề cương chi tiết các học phần theo mẫu do Nhà trường đề ra 

[H3.3.3.2], được phản biện [H3.3.3.3] và nghiệm thu bởi Hội đồng nghiệm thu 

[H3.3.3.4] trước khi Hiệu trưởng ký quyết định ban hành [H3.3.3.5].

Trên cơ sở mục tiêu giảng dạy, nội dung học phần, giáo trình tài liệu tham 

khảo trong đề cương chi tiết học phần, giảng viên bộ môn biên soạn bài giảng, 

bài tập lớn, bài kiểm tra thi kết thúc học phần theo yêu cầu.

Hệ thống WebCT (Web Course Tool) được nhà trường xây dựng từ năm 

2006 tích hợp với hệ thống thông tin của Nhà trường, phân quyền đến tất cả GV, 

cho phép GV xuất bản tài liệu học tập theo từng học phần trên mạng internet và

sinh viên có đăng ký học phần được truy xuất dễ dàng. Hệ thống này hiện có tài

liệu của 147 học phần - tương ứng 30% các môn học của tất cả các ngành đào

tạo.

Thư viện Nhà trường cũng thường xuyên lấy ý kiến từ các khoa và sinh
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viên để bổ sung nguồn tài liệu tham khảo, giáo trình cho phù hợp với yêu cầu 

đào tạo của Nhà trường [H3.3.3.6].

2. Điểm mạnh: 

Tất cả các học phần đều có đề cương chi tiết, giáo trình và tài liệu tham 

khảo cho giảng viên biên soạn bài giảng và sinh viên học tập. Bên cạnh thư viện 

của Trường còn có Trung tâm Thông tin Tư liệu với nguồn tài liệu trong và

ngoài nước phong phú cho giảng viên và sinh viên học tập nghiên cứu.

Hệ thống WebCT tạo ra hạ tầng hệ thống tốt, là tiền đề cơ sở cho việc số 

hóa tài liệu giảng dạy - học tập một cách thuận lợi.

3. Những tồn tại:

Tỉ lệ môn học có tài liệu trên WebCT chưa đều khắp. Một số học phần 

mới chưa có giáo trình và chưa có tập bài giảng lưu hành nội bộ.

4. Kế hoạch hành động: 

Yêu cầu các bộ môn và mỗi giảng viên lập kế hoạch soạn tài liệu học tập 

bổ sung trên hệ thống WebCT trong năm học 2013-2014. Đưa tiêu chí hoàn

thành nhiệm vụ soạn thảo và cập nhật tài liệu trên WebCT thành tiêu chuẩn xét 

thi đua khen thưởng hàng năm dành cho giảng viên.

5. Tự đánh giá: 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 và của ngành.

1. Mô tả: 

Chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường xây dựng từ năm 

học 2006 định kỳ được điều chỉnh sau mỗi 3 năm, từng bước chuyển đổi từ 

chương trình đào tạo theo niên chế 180 đơn vị học trình thành chương trình đào

tạo theo học chế tín chỉ 150 tín chỉ [H3.3.4.1], rút ngắn còn 125 tín chỉ 

[H3.3.4.2] vào năm 2007, xây dựng lại thành chương trình đào tạo 105 tín chỉ 
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vào năm 2008 [H3.3.4.3, H3.3.4.4] và biên soạn điều chỉnh, bổ sung chuẩn đầu 

ra năm 2011 [H3.3.4.5, H3.3.4.6, H3.3.4.7].

Các học phần đã được điều chỉnh, bổ sung mỗi khi biên soạn lại chương

trình đào tạo. Kể từ phiên bản chương trình đào tạo 2006 với 444 học phần của 

13 ngành đào tạo, chuyển sang chương trình đào tạo 2008 có 434 học phần của 

15 ngành đào tạo- đã điều chỉnh thay đổi bổ sung 134 học phần. Chương trình

đào tạo 2011 được biên soạn lại có 537 học phần của 18 chuyên ngành đào tạo 

đã điều chỉnh và bổ sung 216 học phần. Các số liệu này là minh chứng cho việc 

định kỳ điều chỉnh bổ sung chương trình đào tạo.

Chương trình đào tạo được xây dựng, điều chỉnh và bổ sung có tham khảo 

từ chương trình của các trường trong và ngoài nước. Khi chuẩn bị triển khai đào

tạo tín chỉ, nhà trường đã cử đoàn đến tham quan học tập tại các Trường Đại học 

Bách khoa Đà Nẵng, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học 

Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành

phố Hồ Chí Minh [H3.3.4.8, H3.3.4.9]. Chương trình đào tạo của các trường đại 

học nước ngoài như Đại học Bách khoa Tiểu bang California, Đại học Irvine 

California, Đại học Swinburne - Australia, Trường Cao đẳng Vieux Montreal -

Canada [H3.3.4.10] đã được Nhà trường tham khảo khi xây dựng và điều chỉnh 

các chương trình đào tạo.

Nhà trường đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến của doanh nghiệp để xây dựng 

chương trình đào tạo vào tháng 4 năm 2008 [H3.3.1.5]. Với các ý kiến đóng góp 

của nhiều doanh nghiệp [H3.3.4.11] như Công ty Ô tô Trường Hải, Công ty 

TNHH Hưng Nghiệp (Đồng Nai), Công ty Cao su Đà Nẵng, Nhà trường đã bổ 

sung các học phần như Kỹ năng giao tiếp, Pháp luật và nghề nghiệp... vào

chương trình đào tạo của các ngành.

Nhà trường đã xây dựng các phiếu khảo sát chương trình đào tạo cho các 

đối tượng là doanh nghiệp [H3.3.4.12] và sinh viên [H3.3.4.13]. Trong năm

2010 đã tiến hành khảo sát một số doanh nghiệp [H3.3.4.14, H3.3.4.15], sinh 

viên mới tốt nghiệp [H3.3.4.16], cựu sinh viên [H3.3.4.17] và đã nhận được ý 

kiến phản hồi về chương trình đào tạo cũng như chất lượng đào tạo. Nhà trường 
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cũng có thống kê phản hồi của sinh viên tốt nghiệp tại trang web 

http://www.dct.udn.vn/daotao/tkfbtn.asp [H3.3.4.18].

Sinh viên tốt nghiệp đã đáp ứng được nhu cầu nhân lực của địa phương và

khu vực. Kết quả khảo sát năm 2009 cho thấy  trong tổng số các sinh viên đã có

việc làm, 80% đang làm việc tại khu vực miền Trung, 16% tại miền Nam và 4%

tại miền Bắc [H3.3.4.19]. Nhà trường cũng đã được Ủy ban Nhân dân Thành

phố Đà Nẵng khen tặng nhân kỷ niệm 50 năm thành lập trường về cung cấp 

nhân lực cho thành phố [H3.3.4.20] và đã có nhiều doanh nghiệp tuyển dụng 

sinh viên của trường [H3.3.4.21].

2. Điểm mạnh: 

Chương trình đào tạo  của Trường đã định kỳ được cập nhật bổ sung điều 

chỉnh sau mỗi lộ trình 3 năm. Việc chuyển đổi chương trình đào tạo từ niên chế 

sang tín chỉ đã được làm thận trọng với bước đi thích hợp trong các năm 2006-

2008. Việc biên soạn và điều chỉnh các chương trình đào tạo có tham khảo các 

chương trình tiên tiến quốc tế, tham khảo ý kiến các doanh nghiệp, sinh viên tốt 

nghiệp để đáp ứng mục tiêu đào tạo và nhu cầu xã hội.

3. Những tồn tại:

Việc điều chỉnh, biên soạn lại chương trình đào tạo mặc dù đã được tiến 

hành định kỳ sau mỗi 3 năm, tuy nhiên cần được xem xét thể chế hóa thành các

qui định.

Căn cứ khoa học cho việc điều chỉnh - biên soạn lại chương trình đào tạo  

chưa được tiến hành thông qua các khảo sát đánh giá bài bản mà chủ yếu dựa 

trên phản hồi của cộng đồng doanh nghiệp và nhận thức thực tiễn của đội ngũ 

cán bộ quản lý và giảng viên, các bộ môn và khoa.

4. Kế hoạch hành động: 

Hội đồng Khoa học Đào tạo sẽ xem xét tham mưu việc ban hành qui định 

cập nhật biên soạn lại chương trình đào tạo theo định kỳ.

Triển khai dự án khảo sát các doanh nghiệp và sinh viên tốt nghiệp để có 

số liệu và căn cứ điều chỉnh chương trình đào tạo phiên bản 2014.

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

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

1. Mô tả: 

Chương trình đào tạo của Trường gồm 18 ngành kỹ thuật – công nghệ 

được xây dựng trên cơ sở chương trình khung của Bộ GD&ĐT đối với cấp học 

cao đẳng kỹ thuật với mục tiêu đào tạo được xác định theo 2 hướng: chuẩn bị 

kiến thức cho việc học tiếp liên thông lên cấp đại học và chuẩn bị kỹ năng nghề 

nghiệp cho sinh viên đi làm ngay sau khi tốt nghiệp. 

Hướng đến mục tiêu chuẩn bị kiến thức cho sinh viên học liên thông lên

đại học, chương trình đào tạo đã cấu trúc khối kiến thức giáo dục đại cương

tương đương với bậc đại học - tiêu biểu là số tín chỉ các học phần  khoa học cơ

bản (13-15 tín chỉ) và các học phần giáo dục chính trị (10 tín chỉ). Các học phần 

cơ sở của các chuyên ngành cũng được phân bổ số tín chỉ tương đương học phần 

cơ sở ở bậc đại học. Từ phiên bản chương trình đào tạo 2011, một số tín chỉ giáo 

dục đại cương cũng như chuyên ngành được chuyển thành học phần tự chọn để 

cho phép sinh viên tự quyết định lựa chọn 1 trong 2 hướng: chuẩn bị học tiếp 

liên thông lên đại học hoặc chú trọng học khối kiến thức kỹ năng nghề để chuẩn 

bị đi làm ngay sau khi tốt nghiệp. 

Hướng đến mục tiêu liên thông sang ngành đào tạo khác, học cùng lúc 2

ngành, chương trình đào tạo đã được thiết kế có các học phần chung thuộc khối 

kiến thức giáo dục đại cương và kiến thức cơ sở - giao thoa giữa nhiều ngành -

để tạo điều kiện thuận lợi cho việc học liên thông ngang từ ngành này sang

ngành khác.

Các biện pháp đã nêu bảo đảm tạo điều kiện để người học tích lũy kiến 

thức và có thể tiếp tục học lên đại học sau khi tốt nghiệp [H3.3.5.1]. Khảo sát 

năm 2009 cho thấy hơn 41% sinh viên tốt nghiệp trong năm tiếp tục học liên

thông đại học [H3.3.5.2]. Tất cả các chương trình đào tạo tại Trường Cao đẳng 

Công nghệ đã được đào tạo liên thông lên bậc đại học tại Trường Đại học Bách 

khoa thuộc Đại học Đà Nẵng [H3.3.5.3] và các trường đại học kỹ thuật công 

nghệ trong cả nước, theo các qui định về đào tạo liên thông đã được Bộ GD&ĐT 
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ban hành [H3.3.5.4, H3.3.5.5]. Có 43 sinh viên tốt nghiệp 2 chuyên ngành đào

tạo tại Trường CĐCN trong các năm 2010-2013 [H3.3.5.6].

Nhà trường cũng xúc tiến các hoạt động liên kết để cho phép sinh viên tốt 

nghiệp CĐCN có thể học liên thông lên đại học theo các chương trình quốc tế 

[H3.3.5.7]. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin của Trường đã

được Trường Đại học Khoa học Công nghệ Lunghwa Đài Loan công nhận và ký

kết liên thông lên đại học [H3.3.5.8]. Đã có 5 sinh viên ngành CNTT học liên

thông tại Đại học Lunghwa, 2 trong số đó đã học tiếp lên bậc Cao học tại Đại 

học Lunghwa. 

2. Điểm mạnh: 

Chương trình đào tạo các ngành đã được xây dựng với mục tiêu liên thông

ngang và dọc ngay từ đầu, có xem xét hướng liên thông vào các trường đại học 

trong và ngoài ĐHĐN, cũng như các chương trình đào tạo liên thông quốc tế và

ở nước ngoài.

Tính liên thông giữa các chương trình đào tạo trong cùng cấp học được 

thể hiện rõ ràng thông qua sự thuận lợi khi sinh viên học cùng lúc 2 chương

trình.

Đảm bảo mục tiêu học liên thông đã tạo ra sức hút tuyển sinh của Nhà

trường trong nhiều năm qua.

3. Những tồn tại:

Việc xúc tiến liên thông với đại học nước ngoài mới chỉ thực hiện ở 

ngành Công nghệ thông tin, chưa mở rộng được cho các ngành khác.

4. Kế hoạch hành động: 

Tiếp tục tìm kiếm và mở rộng liên kết với các trường nước ngoài để xúc 

tiến các chương trình đào tạo liên thông quốc tế cho nhiều ngành.

5. Tự đánh giá: 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. Mô tả: 
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Sau khi triển khai đào tạo tín chỉ được một năm, vào ngày 19 tháng 5 năm

2007 Nhà trường đã tổ chức sơ kết [H3.3.6.1] để đánh giá những thuận lợi khó 

khăn trong bước đầu đào tạo tín chỉ từ vấn đề tổ chức của bộ phận quản lý đào

tạo, chương trình đào tạo cho đến triển khai giảng dạy ở bộ môn. 

Tháng 11 năm 2009, sau khi khóa sinh viên đầu tiên đào tạo tín chỉ tốt 

nghiệp, Nhà trường lại tổ chức Hội nghị khoa học đánh giá kết quả đào tạo 

[H3.3.6.2]. Thành công trong mô hình đào tạo mới đã tạo ra một bước ngoặc lớn 

trong sự phát triển của Trường Cao đẳng Công nghệ. Chương trình đào tạo được 

biên soạn, cập nhật với 3 phiên bản luôn được nâng cấp cho 18 chuyên ngành

đào tạo cao đẳng chính qui và 6 chuyên ngành đào tạo liên thông [H3.3.2.5].

Chương trình đào tạo cũng được đánh giá góp ý bởi các doanh nghiệp qua 

Hội thảo đào tạo nghề nghiệp theo nhu cầu trong năm 2008 [H3.3.1.5].

Nhà trường đã xây dựng được phiếu khảo sát chương trình đào tạo và đã

tiến hành khảo sát với các đối tượng là sinh viên khóa 08 đang học năm cuối 

[H3.3.6.3], sinh viên tốt nghiệp khóa 07 [H3.3.6.4], một số sinh viên các khóa

trước [H3.3.6.5], và các doanh nghiệp [H3.3.6.6].

Sử dụng kết quả của những hội nghị và khảo sát, nhà trường đã có các

điều chỉnh về chương trình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng 

nhu cầu xã hội.

2. Điểm mạnh: 

Chương trình đào tạo của Trường đã được định kỳ đánh giá xem xét thông 

qua ý kiến phản hồi của sinh viên tốt nghiệp hàng năm. Các hội thảo, hội nghị 

và tuyển dụng trực tiếp của doanh nghiệp tại Trường cũng như các hoạt động 

hợp tác trao đổi với đối tác nước ngoài đã thúc đẩy cho việc cải tiến nâng cao 

chất lượng chương trình đào tạo.

3. Những tồn tại:

Chưa xúc tiến việc đánh giá chương trình đào tạo cụ thể của từng ngành.

4. Kế hoạch hành động: 
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Định kỳ bốn năm một lần, từ năm 2014 Nhà trường sẽ xúc tiến qui trình

đánh giá chương trình đào tạo của từng ngành để có những điều chỉnh cải tiến 

cho phù hợp với nhu cầu xã hội.

5. Tự đánh giá: Đạt

Kết luận về Tiêu chuẩn 3:

Chương trình đào tạo tại Trường CĐCN đã được xây dựng đảm bảo các 

cơ sở pháp lý, tính khoa học, tính mục tiêu, tính thực tiễn và được cập nhật định 

kỳ. Chương trình đào tạo có mục tiêu rõ ràng, chuẩn đầu ra cụ thể và bảo đảm 

tính liên thông với chương trình đại học và học ngành thứ 2. Hạ tầng mạng và hệ 

thống thông tin - đặc biệt là hệ thống học liệu WebCT đã đảm bảo tính khả thi 

cho việc thực hiện các mục tiêu của chương trình đào tạo. Quá trình xây dựng 

chương trình đào tạo đã thu hút sự tham gia của tất cả các thành phần có liên

quan như các nhà quản lý, đội ngũ giảng viên, cộng đồng doanh nghiệp, cựu 

sinh viên và chú trọng phương châm đào tạo theo nhu cầu xã hội.
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Tiêu chuẩn 4: Hoạt động đào tạo

Mở đầu:

Hoạt động đào tạo - triển khai thực hiện sứ mệnh đào tạo - đã mang lại uy 

tín của học hiệu Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng. Trường đã tổ chức đào tạo theo 

học chế tín chỉ từ năm 2006, đã nghiêm túc tuân thủ các qui chế qui định của Bộ 

GD&ĐT và Đại học Đà Nẵng từ quản lý đào tạo đến tổ chức giảng dạy, kiểm tra 

đánh giá.

Xây dựng qui trình quản lý đào tạo hợp lý và khoa học. Xây dựng được 

phần mềm quản lý đào tạo và hệ thống thông tin tích hợp hiệu quả, phát huy triệt 

để ưu thế hạ tầng mạng và CNTT trong giảng dạy và quản lý đào tạo là các đặc 

điểm nổi bật của hoạt động đào tạo tại Trường CĐCN. Trang web đào tạo 

http://www.dct.udn.vn/daotao luôn sôi động với các thông tin mới cập nhật, với 

sự tham gia của toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, sinh viên là minh

chứng cho hoạt động đào tạo năng động của Nhà trường.

Tiêu chí 4.1: Công tác tuyển sinh được đảm bảo thực hiện công bằng, khách 

quan theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1. Mô tả:

Là một trường thành viên của Đại học Đà Nẵng, công tác tuyển sinh của 

Trường do Hội đồng tuyển sinh Đại học Đà Nẵng [H4.4.1.1] đảm nhận và thực 

hiện theo đúng qui định của Bộ GD&ĐT.

Thông báo tuyển sinh của Trường được công bố rộng rãi trên các phương

tiện thông tin đại chúng như Báo Thanh niên [H4.4.1.2], Báo Tuổi trẻ

[H4.4.1.3], trên trang tuyển sinh của Đại học Đà Nẵng [H4.4.1.4], trên trang

web của Trường [H4.4.1.5].

Các chế độ ưu tiên vùng miền, đối tượng trong tuyển sinh được thực hiện 

nghiêm túc theo các qui định tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.

Chỉ tiêu tuyển sinh của từng năm học [H4.4.1.6], điểm trúng tuyển đợt 1 

[H4.4.1.7], đợt 2 [H4.4.1.8] và danh sách trúng tuyển các đợt [H4.4.1.9] được 

công bố trên trang web của Trường và của Đại học Đà Nẵng.
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2. Điểm mạnh: 

Công tác tuyển sinh của Trường do Hội đồng tuyển sinh Đại học Đà Nẵng 

thực hiện nên bảo đảm công bằng khách quan và theo đúng những qui định của 

Bộ GD&ĐT. 

Tư vấn tuyển sinh trực tuyến qua trang tư vấn của ĐHĐN đã cung cấp 

thông tin đến thí sinh qua mỗi mùa tuyển sinh.

3. Những tồn tại:

Việc tổ chức quảng bá tuyển sinh về các địa phương ở vùng sâu vùng xa

vẫn còn hạn chế.

4. Kế hoạch hành động: 

Tiếp tục hình thức tuyển sinh như hiện nay, mở rộng tư vấn tuyển sinh 

đến nhiều địa phương hơn nữa.

5. Tự đánh giá: Đạt.

Tiêu chí 4.2: Công khai số liệu thống kê hằng năm về người tốt nghiệp và có

việc làm phù hợp với ngành nghề được đào tạo.

1. Mô tả:

Hằng năm, số liệu thống kê về người tốt nghiệp được Nhà trường thông 

báo công khai theo đúng qui định của Bộ GD&ĐT về ba công khai của Nhà

trường [H4.4.2.1]. 

Danh sách sinh viên tốt nghiệp được công bố công khai trên trang web

của Trường http://www.dct.udn.vn/daotao/ddktn.asp [H4.4.2.2]. Kết quả sinh 

viên tốt nghiệp được Nhà trường lưu trữ cẩn thận đúng theo qui định của Bộ 

GD&ĐT theo công văn số 52/2002/QĐ-BGDĐT [H4.4.2.3].

Số liệu thống kê về sinh viên tốt nghiệp được công bố trong báo cáo của 

Hiệu trưởng tại hội nghị cán bộ viên chức hằng năm [H4.4.2.4]. Kể từ năm 

2006, tất cả sinh viên phải thực hiện phản hồi đánh giá khóa học tại 

http://www.dct.udn.vn/daotao/graduatefb.asp sau khi bảo vệ tốt nghiệp.

Từ năm 2007, nhân kỷ niệm 45 thành lập Trường, trang web dành cho

sinh viên tốt nghiệp được xây dựng nhằm thu thập phản hồi của cựu sinh viên tại 
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địa chỉ http://www.dct.udn.vn/daotao/alumni.asp [H4.4.2.8]. Tại đây, cựu sinh 

viên có thể đăng ký thành viên và cập nhật thông tin trực tuyến về cá nhân và

trao đổi với các thành viên khác.

Tự năm 2009 Trường tiến hành khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên

về nhận bằng tốt nghiệp [H4.4.2.9]. Qua các đợt khảo sát này Nhà trường đã có

số liệu về người tốt nghiệp có việc làm phù hợp với ngành nghề được đào tạo; 

trong năm 2010 - 2011 có 88% số sinh viên tốt nghiệp có việc làm, năm 2011-

2012 có 61% số sinh viên có việc làm, năm học 2012- 2013 có 69% số sinh viên

có việc làm. Các số liệu này được công bố tại Lễ khai giảng năm học mới 

[H4.4.2.10].

2. Điểm mạnh:

Nhà trường đã thực hiện khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên tốt 

nghiệp và xây dựng trang web cựu sinh viên, đã công khai số liệu thống kê hằng 

năm về sinh viên tốt nghiệp trên trang web của trường, trong các báo cáo của 

Hiệu trưởng.

3. Những tồn tại:

Việc liên lạc với sinh viên tốt nghiệp để cập nhật tình trạng việc làm sau

sáu tháng hay một năm có khó khăn vì sinh viên hay thay đổi số điện thoại hoặc 

không thường xuyên sử dụng email do đó số liệu cập nhật không hoàn toàn

chính xác.

Chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa hai đơn vị phát bằng và khảo sát nên

số lượng phiếu khảo sát thu được ít hơn số sinh viên đến nhận bằng tốt nghiệp.

4. Kế hoạch hành động:

Phối hợp chặt chẽ với bộ phận cấp phát bằng tốt nghiệp để đảm bảo toàn

bộ số sinh viên đến nhận bằng tốt nghiệp đều thực hiện khảo sát. Thực hiện công 

bố số liệu sinh viên có việc làm trên trang web cựu sinh viên của Trường nhằm 

thu hút cựu sinh viên cập nhật thông tin việc làm của cá nhân.

5. Tự đánh giá: Đạt
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Tiêu chí 4.3: Tổ chức đào tạo theo mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo 

của trường đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của xã hội.

1. Mô tả:

Tổ chức đào tạo để đảm bảo đạt được các mục tiêu, nội dung chương

trình; đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng lao động xã hội là mối quan tâm, ưu tiên

hàng đầu của tất cả lãnh đạo nhà trường, của các bộ phận chức năng, các khoa 

phòng trong toàn trường.

Hằng năm, kế hoạch giảng dạy được Phòng đào tạo dự thảo, gởi lấy ý 

kiến của tất cả các đơn vị trong Trường trước khi trình lãnh đạo Trường và Giám

đốc Đại học Đà Nẵng phê duyệt [H4.4.3.1]. Kế hoạch năm học dựa trên thiết kế 

lộ trình giảng dạy của các chương trình đào tạo, số lượng sinh viên của các 

ngành và các khóa. Mỗi học kỳ, Phòng Đào tạo căn cứ kế hoạch năm học để tổ 

chức mở lớp học phần và báo giảng đến các khoa và các trường trong Đại học 

Đà Nẵng để phân công giảng viên phụ trách [H4.4.3.2]. Kế hoạch mở lớp học 

phần với đầy đủ thông tin về giảng viên phụ trách, thời gian học được đưa lên

mạng [H4.4.3.3, H4.4.3.4] để sinh viên đăng ký môn học cho từng học kỳ.

Phân bố chuẩn cho từng ngành đào tạo được công bố trên trang web của 

Trường [H4.4.3.5] để sinh viên tham khảo, lựa chọn phương án đăng ký môn

học và lập thời khóa biểu cá nhân. Sinh viên cũng được phép xin mở lớp theo 

yêu cầu để chủ động học rút ngắn hoặc học trả nợ - theo kịp tiến độ của khóa 

học.

Với sứ mệnh của một Trường đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng 

dụng, công tác giảng dạy các học phần thực hành - thí nghiệm - thực tập - đồ án 

được chú ý tạo điều kiện đầu tư trang thiết bị- vật tư thực tập kịp thời, bố trí lớp 

với qui mô nhỏ - tối đa 35 sinh viên - nhằm bảo đảm chất lượng giảng dạy các 

học phần liên quan đến kỹ năng tay nghề.

Nhằm gắn kết hoạt động đào tạo với thực tiễn sản xuất, Hội đồng khoa 

học và đào tạo trong phiên họp thứ 1 của nhiệm kỳ 2011- 2015 đã đề xuất việc 

tổ chức "Học kỳ doanh nghiệp" theo hướng tổ chức cho sinh viên đến thực tập 

tại các cơ sở sản xuất trong 1 học kỳ (từ 8 đến 15 tuần tùy theo điều kiện thực 
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tế) . Do những khó khăn phát sinh từ khủng hoảng chung của nền kinh tế, chủ 

trương tổ chức học kỳ doanh nghiệp hiện vẫn đang được các Bộ môn, Khoa tiếp 

tục tìm kiếm cơ hội hợp tác với doanh nghiệp để xúc tiến.

Kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2009 [H4.4.3.6] với 88% sinh 

viên có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo cho thấy mức độ đáp ứng nhu 

cầu xã hội của các chương trình đào tạo.

2. Điểm mạnh: 

Nhà trường đã tự xây dựng được phần mềm quản lý đào tạo hoàn chỉnh 

phù hợp với cấp học được đào tạo theo học chế tín chỉ.

Các chương trình đào tạo của các ngành mang tính thực tế cao, đáp ứng 

được yêu cầu mục tiêu đào tạo và có tính mềm dẻo thuận lợi cho người học.

Đã chú trọng đúng mức yêu cầu đào tạo kỹ năng thực hành của chương

trình đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng.

Sinh viên tốt nghiệp có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo đáp ứng 

nhu cầu lao động của xã hội.

3. Những tồn tại:

Một số giảng viên - đặc biệt giảng viên trẻ - chưa có kinh nghiệm thực tế 

để triển khai minh họa trong nội dung giảng dạy.

Chưa tiến hành các hoạt động khảo sát ý kiến giảng viên.

4. Kế hoạch hành động: 

Sẽ xúc tiến mối quan hệ hợp tác với các cơ quan - doanh nghiệp để triển 

khai "Học kỳ doanh nghiệp" trong năm học 2013-2014, đồng thời tạo điều kiện 

cho giảng viên trẻ trải nghiệm thực tế tại môi trường doanh nghiệp. 

Định kỳ thực hiện khảo sát đối với giảng viên.

5. Tự đánh giá: Đạt

Tiêu chí 4.4: Đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát triển năng 

lực tự học, tự nghiên cứu và tinh thần hợp tác của người học.

1. Mô tả:

Trường Cao Đẳng Công Nghệ đã nỗ lực không ngừng nâng cao chất 
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lượng đào tạo bằng nhiều biện pháp trong đó đổi mới hoạt động dạy và học là

một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Tại các hội nghị cán bộ viên chức 

[H4.4.4.1], hội nghị công đoàn của Trường hằng năm [H4.4.4.2], đổi mới dạy và

học là một chủ đề thường xuyên được đề cập và thu hút sự quan tâm đối với 

thực trạng đào tạo nhằm khắc phục các nhược điểm và phát huy gương sáng dạy 

tốt, học tốt.

Nhà trường đã xây dựng được công cụ giúp giảng viên đưa bài giảng lên

mạng để sinh viên tự nghiên cứu trước và sau khi đến lớp. Khi bắt đầu triển khai 

đào tạo tín chỉ cho khóa 2006, Nhà trường đã tiến hành xây dựng ngay hệ thống 

Web Course Tools (WebCT) [H4.4.4.3] nhằm tạo nguồn học liệu theo các 

chương trình đào tạo của Trường, tạo điều kiện để giảng viên upload trực tuyến 

các tài liệu giảng dạy được tổ chức theo từng chương của mỗi học phần tại bất 

kỳ máy tính nào có nối mạng Internet. Sinh viên có đăng ký học phần nào thì sẽ 

được quyền truy cập trang web của học phần đó để tham khảo tài liệu học tập. 

Tính đến nay, đã có 177 học phần upload tài liệu học tập lên WebCT trên tổng 

số khoảng 500 học phần được giảng dạy tại Trường [H4.4.4.4].

Nhằm động viên giảng viên upload và biên soạn tài liệu cho hệ thống 

WebCT, Nhà trường đã có chính sách chi bồi dưỡng cho giảng viên có tài liệu 

upload trên mạng [H4.4.4.5] đồng thời phát hành tài liệu hướng dẫn việc biên

soạn tóm tắt bài giảng theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy và học  

[H4.4.4.6].

Trong năm 2012, Nhà trường đã tổ chức Tọa đàm “Xây dựng năng lực tự 

học tự nghiên cứu cho sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ” nhằm chỉ đạo 

cho công tác đổi mới phương pháp dạy và học hiện nay phải tập trung theo 

hướng phát triển năng lực tự học tự nghiên cứu và tăng cường vai trò chủ động 

trong học tập của sinh viên [H4.4.4.7].

Để nâng cao kỹ năng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên, Đại học Đà

Nẵng thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đại học cho 

giảng viên của tất cả các trường thành viên [H4.4.4.8]. Nhà trường cũng tạo điều 

kiện cho giảng viên tham dự các hội thảo tập huấn về phương pháp giảng dạy -
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đánh giá do Đại học Đà Nẵng tổ chức [H4.4.4.9; H4.4.4.10]. 

Tất cả các giảng viên của Trường đều phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm đại học do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp [H4.4.4.11], trong chương

trình bồi dưỡng này giảng viên được trang bị đầy đủ kiến thức nghiệp vụ sư

phạm, phương pháp giảng dạy đại học tiên tiến tích cực.

Nhằm vận động đổi mới phương pháp học tập, làm cho chủ thể người học 

nhận thức được vai trò trung tâm của mình, Nhà trường đã chủ động lồng ghép 

tập huấn phương pháp học tập cho sinh viên ngay trong tuần sinh hoạt công dân 

đầu khóa [H4.4.4.12] cũng như sinh hoạt đầu mỗi năm học dành cho sinh viên

các khóa.

Từ năm học 2008, chương trình đào tạo của tất cả các ngành được bổ 

sung hai học phần tự chọn là Phương pháp học tập & NCKH nhằm trang bị 

phương pháp luận tự học cho sinh viên và học phần Kỹ năng Giao tiếp để phát 

triển các kỹ năng xã hội và tinh thần hợp tác cho sinh viên [H4.4.4.13].

Khảo sát giảng viên về đổi mới phương pháp giảng dạy cho kết quả 98% 

giảng viên có yêu cầu sinh viên tự tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu, 74% giảng viên

có giao nhiệm vụ cho sinh viên thực hiện theo nhóm và 39% giảng viên có đổi 

mới trong phương pháp đánh giá kết quả học tập của sinh viên [H4.4.4.14].

Nhà trường đã đưa các tiêu chí phát triển năng lực tự học tự nghiên cứu và

tinh thần hợp tác cho sinh viên vào phiếu dự giờ để đánh giá chất lượng giảng 

dạy của giảng viên [H4.4.4.15] và đã triển khai thực hiện [H4.4.4.16].

2. Những điểm mạnh

Đổi mới phương pháp dạy và học là trọng tâm chú ý trong mọi hoạt động 

của đội ngũ lãnh đạo từ cấp trường đến các khoa và đã được đông đảo giảng 

viên hưởng ứng. 

Hạ tầng thông tin và cơ sở vật chất phục vụ đổi mới dạy và học đã được 

triển khai một cách đồng bộ và vững chắc, làm tiền đề cho các biện pháp vận 

động đổi mới dạy và học. Giảng viên có thể nhận được đánh giá của sinh viên

qua trang phản hồi, đây chính là một nguồn thông tin hữu ích để giảng viên tự 

điều chỉnh phương pháp giảng dạy cho phù hợp.
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3. Những tồn tại:

Có sự thiếu đồng bộ trong hoạt động giữa đội ngũ giảng viên cơ hữu và

giảng viên thỉnh giảng từ các trường thành viên khác của Đại học Đà Nẵng. Các 

biện pháp vận động đổi mới dạy và học thường ít tác động đến giảng viên thỉnh 

giảng vốn không do trường mời mà do phân công từ các khoa của các trường 

thành viên khác trong Đại học Đà Nẵng.

Một số giảng viên cũng còn e ngại trong việc sử dụng hệ thống WebCT 

để xây dựng kho học liệu dùng chung của Trường do sợ mất bản quyền bài

giảng, hạn chế này cũng đồng thời lãng phí môi trường phát triển và nâng cao

chất lượng dạy học.

Cuộc vận động đổi mới phương pháp học chưa thực sự tác động mạnh 

đến chủ thể là người học, nhân vật trung tâm của đào tạo tín chỉ. Chưa phối hợp 

tốt hoạt động của Đoàn Thanh Niên và Hội Sinh viên trong cuộc vận động đổi 

mới phương pháp học tập cho sinh viên.

4. Kế hoạch hành động

Ban hành chính sách khen thưởng thi đua dựa trên thành tích đổi mới 

giảng dạy, dựa trên những dữ liệu cụ thể trên hệ thống web của nhà trường.

Xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn của các bộ môn và khoa hướng 

đến những sản phẩm cụ thể phục vụ đổi mới dạy – học. 

Phối hợp Đoàn Thanh Niên và Hội Sinh viên tổ chức định kỳ các hội nghị 

phương pháp luận học tập đại học để quảng bá và trang bị phương pháp học tập, 

tinh thần hợp tác cho sinh viên. Phát triển phương pháp học nhóm cho sinh 

viên. Nhà trường ký hợp đồng hợp tác với các tổ chức giáo dục triển khai các 

lớp học kỹ năng mềm.

Xây dựng phiếu sinh viên đánh giá giảng dạy có các tiêu chí phát huy

phương pháp giảng dạy tích cực và đổi mới phương pháp đánh giá kết quả học 

tập.

5. Tự đánh giá: Đạt
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Tiêu chí 4.5: Đổi mới phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá kết quả 

học tập của người học; đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác, công

bằng và phù hợp với hình thức đào tạo, hình thức học tập và đặc thù môn

học, đảm bảo mặt bằng chất lượng giữa các hình thức đào tạo.

1. Mô tả:

Kiểm tra đánh giá chính xác kết quả học tập của sinh viên là biện pháp 

đảm bảo chất lượng nhằm đạt mục tiêu của các chương trình đào tạo. Nhận thức 

tầm quan trọng đặc biệt của công tác kiểm tra đánh giá trong quá trình đào tạo, 

Nhà trường đã tiến hành từng bước chuẩn hóa qui trình kiểm tra đánh giá, đồng 

thời cũng cho phép giảng viên linh động điều chỉnh theo đặc thù của môn học. 

Căn cứ qui chế của Bộ GD&ĐT, Nhà trường cho phép giảng viên được 

quyền sử dụng các phương pháp kiểm tra đánh giá khác nhau, tùy theo đặc thù

môn học và đặc điểm của lớp học.

Nhằm đảm bảo đánh giá quá trình, đánh giá nỗ lực tự học, đánh giá thái 

độ của người học, nhà trường qui định điểm tổng kết học phần phải là điểm 

trung bình có trọng số của các cột điểm thi cuối kỳ, thi giữa kỳ và điểm kiểm tra 

thường xuyên. [H4.4.5.1]. Giảng viên được quyền điều chỉnh các trọng số sao 

cho điểm thi cuối kỳ tối thiểu 50%. Cách thức đánh giá điểm kiểm tra thường 

xuyên và điểm giữa kỳ cũng cho phép giảng viên qui định đối với từng lớp.

Điểm kiểm tra thường xuyên là tổng hợp kết quả theo dõi tiến độ học tập, 

kết quả của bài tập giao về nhà, kết quả hoạt động tại lớp do giảng viên qui định 

và công bố tại buổi học đầu tiên.

Kiểm tra giữa kỳ do giảng viên tự tổ chức trong tuần lễ kiểm tra giữa kỳ -

ghi trên kế hoạch năm học. Tùy theo đặc điểm của học phần, GV có thể qui định 

lấy điểm bài tập lớn, tiểu luận hoặc thuyết trình thay cho điểm kiểm tra giữa kỳ.

Kỳ thi kết thúc học kỳ các học phần lý thuyết được Phòng Đào tạo thống 

nhất tổ chức để đảm bảo nghiêm túc, công bằng và khách quan. Kỳ thi được tổ 

chức theo kế hoạch đào tạo mỗi năm do Giám đốc Đại học Đà Nẵng phê duyệt 

[H4.4.3.1]. Đề thi của các học phần do nhiều giảng viên dạy sẽ do bộ môn ra đề 
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chung cho tất cả các lớp để đảm bảo tính khách quan và công bằng. Mỗi phòng

thi được bố trí hai cán bộ coi thi là cán bộ giảng viên của Trường [H4.4.5.2]; cán 

bộ coi thi, sinh viên vi phạm qui chế thi sẽ bị xử lý kỷ luật theo qui chế 

[H4.4.5.3]. Giảng viên cũng có quyền cho thi vấn đáp hoặc bảo vệ bài tập lớn 

thay cho hình thức thi cuối kỳ trên giấy.

Hình thức thi đối với các học phần ngoại ngữ (Tiếng Anh) là trắc nghiệm 

với nhiều đề thi được sử dụng và tổ chức chấm chéo để bảo đảm khách quan và

chính xác [H4.4.5.4].

Chương trình đào tạo mỗi ngành học đều có học phần Đồ án tổng hợp 

[H3.3.2.5] tương đương với học phần 5 tín chỉ để đánh giá tổng quát năng lực 

của sinh viên và được chấm bởi hội đồng chấm thi tốt nghiệp các khoa thành lập 

theo quyết định do Hiệu trưởng ký hằng năm [H4.4.5.5].

Do tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ, sinh viên liên thông và sinh viên

chính qui có thể cùng học chung với nhau trong các lớp học phần nên bảo đảm 

được mặt bằng chất lượng giữa hai hình thức đào tạo.

Nhà trường có trang web phản hồi công tác giảng dạy để sinh viên góp ý

về công tác giảng dạy [H4.4.5.6]. Kết quả khảo sát sinh viên khóa 07 đã tốt 

nghiệp, các câu hỏi góp ý về hình thức kiểm tra đánh giá các học phần, tính 

chính xác trong kiểm tra đánh giá và hiệu quả của kiểm tra đánh giá đều được 

sinh viên phản hồi tương đối tốt [H3.3.6.4].

2. Điểm mạnh: 

Phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học đã được đổi mới phù

hợp với đặc điểm của từng học phần, đa dạng hóa các biện pháp kiểm tra đánh 

giá và chú trọng kiểm tra đánh giá nỗ lực mang tính quá trình của người học.

Việc tổ chức kỳ thi kết thúc học kỳ được quản lý thống nhất bởi Phòng

đào tạo, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên, vừa đảm bảo sự khách quan, 

công bằng, hạn chế yếu tố tiêu cực thỏa hiệp người dạy và người học.

3. Những tồn tại:

Đề thi mới chỉ được phê duyệt mang tính pháp lý, chưa được đánh giá 

xem xét, so sánh theo các mục tiêu giảng dạy của học phần. 
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Chưa có biện pháp chấm phúc tra để bảo đảm tính chính xác của việc 

chấm bài.

4. Kế hoạch hành động: 

Xúc tiến việc xây dựng ngân hàng đề thi - đi kèm theo đó là sự xem xét -

phê duyệt đề thi đảm bảo các mục tiêu giảng dạy của học phần.

Xem xét việc ban hành qui định tổ chức chấm phúc tra ngẫu nhiên bài thi

kết thúc học kỳ từ năm 2014.

5. Tự đánh giá: Đạt

Tiêu chí 4.6: Đảm bảo an toàn, chính xác trong lưu trữ kết quả học tập của 

người học.

1. Mô tả: 

Việc lưu trữ kết quả học tập của sinh viên được thực hiện theo qui định 

của Hiệu trưởng về quản lý giảng dạy và học tập [H4.4.6.1] nhằm đảm bảo lưu

trữ an toàn, chính xác và có thể kiểm tra đối chiếu khi cần thiết.  

Mỗi học kỳ, sau khi sinh viên đăng ký môn học, dữ liệu đăng ký được cập 

nhật trên thời khóa biểu của sinh viên và trên danh sách lớp học phần được công 

bố trên trang web đào tạo của Trường. Danh sách lớp được chính thức hóa trên

bảng điểm cá nhân của  sinh viên và trên bảng điểm lớp học phần trước thời 

điểm kiểm tra giữa kỳ. Qui trình này đảm bảo sự đúng đắn dữ liệu của danh sách 

lớp và bảng điểm - sinh viên không đăng ký học không có tên trong bảng điểm 

của lớp, không nhìn thấy kết quả trên bảng điểm cá nhân.

Qui trình quản lý điểm tạo điều kiện thuận lợi, an toàn và nhanh chóng

của việc nhập điểm, đối chiếu kiểm tra tính chính xác của điểm khi cần. Bảng 

điểm lớp học phần được GV download theo định dạng file Excel từ trang đào

tạo. GV chỉ được phép download bảng điểm của lớp được phân công phụ trách. 

GV nhập điểm vào file Excel và gởi điểm qua email về Phòng đào tạo. Chuyên

viên Phòng đào tạo upload điểm trực tiếp từ file Excel vào cơ sở dữ liệu kết nối 

với website để công bố điểm cho sinh viên biết [H4.4.6.2]. Bảng điểm sau khi 

được công bố sẽ được PĐT in bản cứng trên giấy để GV ký xác nhận và phê
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duyệt theo qui định. Bảng điểm chính thức được nộp cho PĐT sau khi có đủ chữ 

ký phê duyệt, một bản sao được nộp cho Tổ khảo thí & đảm bảo chất lượng để 

lưu trữ đối chiếu. Khoa quản lý học phần có thể yêu cầu GV nộp bản sao thứ 2 

để lưu trữ đối chiếu tại văn phòng khoa. Giảng viên có thể xem và kiểm tra điểm 

của các sinh viên trong lớp mình phụ trách sau khi hoàn tất nộp điểm[H4.4.6.3]

Sinh viên có khiếu nại về điểm hoặc xin phúc khảo bài thi, có thể yêu cầu 

phúc khảo trong vòng 15 ngày kể từ ngày công bố điểm trên mạng. Kết quả 

chấm phúc khảo hoặc các sai sót về điểm nếu có - do lỗi của GV - sẽ được điều 

chỉnh bằng phiếu điều chỉnh điểm được phê duyệt bởi Khoa, đính kèm bài thi

chấm phúc khảo - nộp về PĐT để điều chỉnh trên hệ thống và lưu bản cứng đi 

kèm bảng điểm cứng.

Biện pháp sao lưu cơ sở dữ liệu được PĐT thực hiện cuối mỗi ngày làm

việc, đảm bảo tính bền vững và an toàn của dữ liệu điểm. Chỉ có người dùng có

đăng nhập hợp lệ mới được xem điểm trên hệ thống.

2. Điểm mạnh: 

Qui trình quản lý điểm đã mô tả bên trên đảm bảo sự an toàn, nhanh

chóng, chính xác, tránh được các sai sót do nhập liệu thủ công. Kết quả điểm 

được lưu bằng file Excel, lưu trên cơ sở dữ liệu, cùng với 2 bản cứng tại PĐT và

Tổ khảo thí và đảm bảo chất lượng cho phép kiểm tra đối chiếu bảo đảm tính 

chính xác và có thể thanh tra kiểm toán khi cần.

3. Những tồn tại:

An ninh mạng chưa bảo đảm đối với dữ liệu lưu trên máy chủ. 

4. Kế hoạch hành động: 

Thường xuyên sao lưu dữ liệu. Đầu tư nâng cấp hệ thống khi có điều kiện. 

Tiến hành biện pháp duyệt điểm điện tử.

5. Tự đánh giá: Đạt
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Tiêu chí 4.7: Kết quả học tập của người học được thông báo kịp thời. Văn 

bằng tốt nghiệp và chứng chỉ học tập được cấp theo qui định và được công bố 

trên trang thông tin điện tử của nhà trường.

1. Mô tả: 

Công bố kết quả học tập trên bảng điểm điện tử của sinh viên và cấp phát 

văn bằng chứng chỉ kịp thời là những ưu điểm của hệ thống thông tin tại Trường

Cao đẳng Công nghệ  trên cơ sở các qui chế về quản lý và cấp phát bằng của hệ 

thống giáo dục quốc dân hiện hành [H4.4.7.1], ngoài ra Nhà trường còn có qui

định về quản lý giảng dạy và học tập tại Trường [H4.4.7.2] đăng ở …

Qui trình quản lý điểm trong quá trình đào tạo được thực hiện theo qui 

định xử lý học vụ và quản lý hệ đào tạo tín chỉ [H4.4.7.3] do Hiệu trưởng ký 

quyết định ban hành.

Ngay sau khi nhận được bảng điểm từ giảng viên gởi qua email, Phòng

đào tạo sẽ tiến hành nhập điểm vào hệ thống máy tính bằng cách upload trực 

tuyến file điểm từ bất kỳ máy tính có nối mạng internet. Kết quả nhập điểm lập 

tức được chuyển đến cá nhân mỗi sinh viên thông qua tin nhắn đến điện thoại di 

động. Sinh viên đăng ký sử dụng dịch vụ SMS học đường do Netplus cung cấp 

sẽ ngay lập tức nhận được điểm tổng kết của mỗi học phần. Sinh viên không sử 

dụng dịch vụ tin nhắn có thể đăng nhập vào hệ thống để xem kết quả học tập của 

mình [H4.4.7.4].

Dịch vụ SMS do NetPlus cung cấp, tích hợp với website Trường gởi kết 

quả học tập và các thông tin quan trọng cho sinh viên qua tin nhắn SMS đến 

điện thoại di động của sinh viên hoặc gia đình [H4.4.7.5, H4.4.7.6].

Bảng điểm kết quả học tập toàn khóa được cấp cho mỗi sinh viên vào cuối 

khóa cùng lúc với Giấy chứng nhận tốt nghiệp; đồng thời cũng được Phòng đào

tạo đáp ứng trong vòng 2 ngày làm việc nếu sinh viên có yêu cầu cấp bảng điểm 

bổ sung.

Kết quả xét tốt nghiệp mỗi học kỳ được công bố trên trang web đào tạo 

của Trường [H4.4.7.7] trước và sau khi Hội đồng nhà trường họp xét quyết định 

công nhận tốt nghiệp. Điều này giúp tránh được các sai sót đáng tiếc làm chậm 
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trễ việc xét công nhận tốt nghiệp của sinh viên. Ngay sau khi Hội đồng xét tốt 

nghiệp quyết định, sinh viên sẽ được cấp Giấy chứng nhận tạm thời [H4.4.7.8]. 

và được cấp Bằng tốt nghiệp chính thức trong vòng 30 ngày kế tiếp. 

Sinh viên có thể đăng ký dự lễ phát bằng tốt nghiệp [H4.4.7.9], hoặc đến 

nhận tại Phòng đào tạo trong giờ làm việc.  

Thông tin tốt nghiệp của sinh viên sẽ được cập nhật trên cơ sở dữ liệu 

sinh viên tốt nghiệp ngay sau khi Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp họp. Cơ sở 

dữ liệu của sinh viên tốt nghiệp hiện có đầy đủ dữ liệu của sinh viên tốt nghiệp 

từ khóa đào tạo 1996 và được công bố công khai có thể tra cứu trên trang web

Trường tại địa chỉ http://www.dct.udn.vn/daotao/graduate.asp.

2. Điểm mạnh: 

Kết quả học tập mỗi học kỳ của sinh viên được thông báo kịp thời cho 

sinh viên ngay khi có điểm, giúp sinh viên kịp thời đăng ký điều chỉnh bổ sung 

học phần cho học kỳ kế tiếp.

Danh sách sinh viên tốt nghiệp được cập nhật dữ liệu và thông báo trên

trang web của Trường. Văn bằng tốt nghiệp được cấp kịp thời theo đúng các qui 

định của Bộ GD&ĐT và ĐHĐN.

Đảm bảo tính riêng tư và bí mật thông tin cá nhân của mỗi sinh viên. Chỉ 

có bản thân sinh viên mới được xem bảng điểm của mình.

3. Những tồn tại:

Kết quả điểm tổng kết học phần được tính trên cơ sở 3 cột điểm thành

phần. Lẽ ra điểm kiểm tra giữa kỳ phải được công bố ngay sau tuần lễ kiểm tra 

giữa kỳ để sinh viên kịp điều chỉnh thái độ và phương pháp học tập – nhưng ít

khi được công bố kịp thời.

Một số GV chậm nộp điểm tổng kết học phần do không chấm bài kịp, 

hoặc do không tuân thủ thời hạn nộp điểm.

4. Kế hoạch hành động: 

Từng bước chấn chỉnh kỷ luật nộp điểm giữa kỳ và nộp điểm cuối kỳ của 

GV thông qua chế tài khen thưởng xử phạt và xét thi đua năm học.
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Đảm bảo tính kịp thời của việc kiểm tra đánh giá bằng việc phát triển đội 

ngũ cán bộ trợ giảng để giúp giảm tải chấm bài cho giảng viên.

5. Tự đánh giá: Đạt

Tiêu chí 4.8: Có cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo của nhà trường, tình hình

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

1. Mô tả: 

Từ năm học 2005-2006 chuẩn bị triển khai đào tạo tín chỉ, Nhà trường đã

xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ quản lý đào tạo. Toàn bộ các chương trình

đào tạo, ngành, lớp học, giáo viên, sinh viên đã được đánh mã nhằm xây dựng 

cơ sở dữ liệu quản lý chung trong toàn trường. Hệ thống này được nâng cấp và

hoàn thiện liên tục để đáp ứng nhu cầu số hóa toàn bộ thông tin đào tạo và mở 

rộng nhiều tiện ích cho tất cả người dùng của hệ thống. 

Toàn bộ hoạt động của Nhà trường đã được tin học hóa  từ lúc sinh viên

nhập học cho đến tất cả các khâu liên quan đến hoạt động dạy – học và quản lý 

nói chung. Cơ sở dữ liệu này được quản lý tập trung bởi Phòng đào tạo và chia

sẻ hợp lý với các bộ phận chức năng khác như Phòng CTHSSV, Tài vụ, Thư

viện, các khoa và giảng viên cán bộ nhân viên. Toàn bộ hoạt động của Nhà

trường có thể truy cập và cập nhật thường xuyên bởi tất cả cán bộ quản lý, giảng 

viên và sinh viên học sinh tại hơn 300 trang web động thuộc địa chỉ 

http://www.dct.udn.vn/daotao.

Cùng với hệ thống dữ liệu đã xây dựng, các tiện ích quản lý được phát 

triển đã góp phần nâng cao hiệu suất làm việc của các bộ phận chức năng, đặc 

biệt là bộ phận đào tạo với hàng loạt các nghiệp vụ phải cung cấp kịp thời đến 

giảng viên và sinh viên. Tại trang web của Trường có thể xem kế hoạch đào tạo 

hằng năm do Giám đốc Đại học Đà Nẵng duyệt [H4.4.3.1]; thời khóa biểu của 

các khoa, giảng viên, lớp học phần [H4.4.3.4] ; giảng viên có thể lấy danh sách

lớp học phần [H4.4.8.1] và rất nhiều tiện ích phục vụ khác.

Trường có sơ sở dữ liệu về sinh viên tốt nghiệp [H4.4.8.2], tình hình việc 

làm và thu nhập [H4.4.8.3]. Kết quả thống kê khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 
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2009 có 88% sinh viên có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo, thu nhập 

bình quân tháng của sinh viên tốt nghiệp là 2,3 triệu đồng. Trang cựu sinh viên

có module phục vụ đăng ký thành viên cựu sinh viên cũng như thu thập ý kiến 

phản hồi của sinh viên tốt nghiệp http://www.dct.udn.vn/daotao/alumni.asp

[H4.4.8.4] phục vụ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu việc làm và thu nhập của 

sinh viên tốt nghiệp.

2. Điểm mạnh: 

Hệ thống thông tin của Nhà trường đã được đông đảo giáo viên và sinh

viên trong và ngoài trường đánh giá cao về mức độ tiện dụng và cập nhật kịp 

thời. Cán bộ quản lý có chuyên môn công nghệ thông tin là một ưu điểm của hệ 

thống thông tin quản lý tại Trường Cao đẳng Công nghệ bảo đảm đủ cơ sở dữ 

liệu để quản lý đào tạo.

Trường đã có cơ sở dữ liệu về sinh viên tốt nghiệp, tình hình việc làm và

thu nhập của sinh viên tốt nghiệp.

3. Những tồn tại:

Chưa có bộ phận phụ trách cựu sinh viên. Trang web cựu sinh viên chưa

có biện pháp để thu hút cựu sinh viên tham gia. Khó thu thập và cập nhật dữ liệu 

của sinh viên tốt nghiệp.

4. Kế hoạch hành động: 

Tiếp tục điều tra thu thập thông tin sinh viên tốt nghiệp, bổ sung hoàn

thiện trang web cựu sinh viên, phân công người phụ trách theo dõi, liên lạc, cập 

nhật thông sinh viên tốt nghiệp.

5. Tự đánh giá: Đạt

Tiêu chí 4.9: Có kế hoạch đánh giá chất lượng đào tạo đối với người học sau 

khi ra trường và kế hoạch điều chỉnh hoạt động đào tạo cho phù hợp với yêu

cầu của xã hội. 

1. Mô tả: 

Kế hoạch đánh giá chất lượng đào tạo đã được triển khai từ khóa đào tạo 

2005, sinh viên tốt nghiệp đã nhận được phiếu khảo sát đánh giá khóa học nhằm 
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thu thập phản hồi của sinh viên phục vụ việc điều chỉnh chương trình đào tạo 

[H4.4.9.1] cho đến nay đã thu được hàng nghìn phiếu khảo sát của sinh viên của 

mỗi khóa và tổng hợp số liệu bằng biểu đồ tại địa chỉ 

http://www.dct.udn.vn/daotao/TKFBTN.asp [H4.4.9.2, H4.4.9.3].

Kể từ năm 2009, tất cả sinh viên về nhận bằng tốt nghiệp đều phải điền 

phiếu khảo sát tình trạng việc làm, thu nhập và góp ý về chất lượng đào tạo 

[H4.4.9.4]. Mẫu phiếu này được dùng cho tất cả sinh viên tốt nghiệp đang đi học 

liên thông đại học, có việc làm và chưa có việc làm [H4.4.9.5]. Với sinh viên đã

có việc làm thì có một mẫu phiếu khảo sát khác [H4.4.9.6] về chất lượng đào

tạo. Mẫu phiếu này đã được phát hành đến các đơn vị có sử dụng sinh viên tốt 

nghiệp của Trường tuy nhiên số phản hồi chưa nhiều nên chưa có kết quả thống 

kê.

Quá trình chuyển sang đào tạo tín chỉ và biên soạn lại các chương trình

đào tạo áp dụng cho các khóa 2006, 2007, 2008 là quá trình điều chỉnh hoạt 

động đào tạo nhằm nâng cao chất lượng sinh viên tốt nghiệp mặc dù xuất phát 

điểm không phải từ các số liệu phản hồi của sinh viên tốt nghiệp mà từ nhu cầu 

tự thân phát triển Nhà trường trong bối cảnh chung của giáo dục Việt Nam. Việc 

điều chỉnh hoạt động giáo dục đã được đánh giá bằng Hội thảo sơ kết đào tạo tín 

chỉ vào tháng 5 năm 2007 [H4.4.9.7] và Hội nghị khoa học đánh giá kết quả sau 

ba năm đào tạo tín chỉ vào tháng 11 năm 2009 [H4.4.9.8] và Hội thảo tổng kết 

đào tạo tín chỉ năm 2011 [H4.4.9.9] thực hiện theo Nghị quyết chuyên đề về đào

tạo tín chỉ của Đảng ủy Đại học Đà Nẵng[H4.4.9.10].

2. Điểm mạnh: 

Trường đã thực hiện khảo sát đánh giá chất lượng đào tạo đối với sinh 

viên tốt nghiệp; đã định kỳ điều chỉnh hoạt động đào tạo kể từ khi bắt đầu 

chuyển sang đào tạo tín chỉ.

3. Những tồn tại:

Việc khảo sát chất lượng đào tạo chỉ được tiến hành đối với những sinh 

viên mới tốt nghiệp về Trường nhận bằng; chưa khảo sát được nhiều đối với 

những sinh viên đã tốt nghiệp từ nhiều năm trước.
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4. Kế hoạch hành động: 

Tăng cường quan hệ với doanh nghiệp bằng các "đại sứ" CĐCN tại các cơ

sở nhằm tạo thuận lợi khi thu nhận ý kiến phản hồi từ cộng đồng, các nhà quản 

lý doanh nghiệp.

Thành lập các chi hội cựu sinh viên theo từng ngành để thực hiện các 

khảo sát chất lượng sinh viên tốt nghiệp, từ đó xây dựng kế hoạch điều chỉnh 

hoạt động đào tạo của nhà trường.

Định kỳ tổ chức đánh giá hoạt động đào tạo bằng các khảo sát và hội thảo 

khoa học theo lộ trình 3 năm 1 lần.

5. Tự đánh giá: Đạt

Kết luận về Tiêu chuẩn 4:

Hoạt động đào tạo của Trường Cao đẳng Công nghệ theo đúng qui định 

của Bộ GD&ĐT và Đại học Đà Nẵng từ khâu tuyển sinh cho đến khi sinh viên

tốt nghiệp. Công tác tuyển sinh của Trường do Đại học Đà Nẵng đảm nhận nên

bảo đảm công khai, công bằng và đúng yêu cầu của Bộ. Đã thống kê được tỉ lệ 

sinh viên tiếp tục học liên thông lên đại học, sinh viên có việc làm phù hợp và

không phù hợp ngành nghề đào tạo. 

Nhà trường đã chuyển sang hình thức đào tạo tín chỉ từ năm 2006, phải 

đổi mới toàn bộ hoạt động đào tạo từ tổ chức quản lý đến phương pháp giảng 

dạy của giảng viên và phương pháp học tập của sinh viên cho đến phục vụ đào

tạo để đáp ứng linh hoạt nhu cầu của người học và đòi hỏi của xã hội. Nhà

trường đã xây dựng được trang web tương đối hoàn chỉnh và tin học hóa toàn bộ 

cơ sở dữ liệu đào tạo bảo đảm đáp ứng chính xác, kịp thời công tác tổ chức quản 

lý đào tạo; cung cấp cho sinh viên những tiện ích phục vụ nhu cầu học tập. nhà

trường đã tiến hành khảo sát đánh giá chất lượng đào tạo với sinh viên tốt 

nghiệp, tổ chức hội thảo gặp gỡ các doanh nghiệp để tìm hiểu về nhu cầu xã hội.

Nhà trường đang tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu sinh viên tốt nghiệp và

sẽ công bố rộng rãi những số liệu này bằng nhiều hình thức hơn.
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Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên

Mở đầu:

Trường Cao đẳng Công nghệ được thành lập từ năm 1994 với truyền 

thống hơn 50 năm xây dựng và phát triển và gần 20 năm kinh nghiệm đào tạo 

cấp cao đẳng. Đến nay đội ngũ CBVC của Nhà trường gồm có 216 trong đó: 6

tiến sĩ, 15 nghiên cứu sinh, 69 thạc sĩ, 15 đang học cao học, 90 trình độ đại học 

và 21 nhân viên phục vụ. Bên cạnh đó Trường còn được sự hỗ trợ của hơn 100

giảng viên từ các trường thành viên khác của Đại học Đà Nẵng trong công tác

giảng dạy.

Tiêu chí 5.1: Cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên thực hiện các nghĩa vụ 

và được đảm bảo các quyền theo quy định của Điều lệ trường cao đẳng

1. Mô tả:

Cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên thực hiện tốt nghĩa vụ và được 

đảm bảo quyền lợi theo qui định của Điều lệ trường cao đẳng [H5.5.1.1], Luật 

lao động; Luật cán bộ công chức; Luật viên chức [H5.5.1.2].

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của nhà trường luôn nêu cao tinh thần 

trách nhiệm trong công tác, được phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể. Các 

phòng, tổ trực thuộc là những đơn vị tham mưu giúp việc cho Ban Giám hiệu

thực hiện công việc theo đúng chức năng nhiệm vụ của đơn vị [H5.5.1.3].

Đội ngũ giảng viên được quyền làm việc theo đúng sự phân công đó là

được bố trí giảng dạy phù hợp với chuyên môn, được học tập nâng cao trình độ 

chuyên môn cũng như tham gia các lớp bồi dưỡng về chính trị, ngoại khóa, được 

khuyến khích tham gia nghiên cứu khoa học ứng dụng vào thực tế sản xuất, vào

giảng dạy và quản lý [H5.5.1.4].

Đội ngũ nhân viên được quyền làm việc theo đúng sự phân công đó là

phục vụ công tác giảng dạy, luôn hoàn thành tốt công việc được giao, phục vụ 

tốt cho công tác giảng dạy của nhà trường nhằm phát huy tối đa hiệu quả trang 

thiết bị hiện có của đơn vị; các cán bộ nhân viên phục vụ cho công tác đào tạo 
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được học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, bồi 

dưỡng kiến thức [H5.5.1.5].

Cán bộ, giảng viên và nhân viên của nhà trường được hưởng đầy đủ, kịp 

thời chế độ: chế độ phụ cấp ưu đãi, chế độ phụ cấp thâm niên, chế độ phụ cấp 

độc hại [H5.5.1.6], được xét nâng lương trước hạn  được tham quan trong các

dịp hè, nghỉ mát [H5.5.1.7], tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục 

thể thao do nhà trường và Đại học Đà Nẵng phát động [H5.5.1.8]. Bên cạnh đó, 

Nhà trường tạo mọi điều kiện cho cán bộ được đi học tập, nghiên cứu trong và

ngoài nước [H5.5.1.9].

2. Điểm mạnh:

Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên có năng lực chuyên

môn, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ 

được giao. Các chế độ chính sách được nhà trường thực hiện đầy đủ, đúng qui 

định đảm bảo quyền lợi cho cán bộ công nhân viên nhà trường

3. Những tồn tại:

Ý thức của một số ít cán bộ, giảng viên chưa cao, chưa nghiêm túc trong

kỷ luật lao động, giờ giấc làm việc chưa đảm bảo.

Công tác kiểm tra giám sát thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, giảng viên,

nhân viên tại các đơn vị chưa thường xuyên và chặt chẽ.

4. Kế hoạch hành động:

Tuyên truyền, nâng cao ý thức của CBVC hơn nữa. Tăng cường công tác 

thanh tra kiểm tra để nâng cao chất lượng giảng dạy và phục vụ.

5. Tự đánh giá: Đạt 

Tiêu chí 5.2: Có chủ trương, kế hoạch và biện pháp tuyển dụng, đào tạo, bồi 

dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên, cán bộ và

nhân viên, tạo điều kiện cho họ tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp 

vụ ở trong nước và ở ngoài nước; chú trọng đào tạo và phát triển các giảng 

viên trẻ

1. Mô tả:
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Trường Cao đẳng Công nghệ là trường thành viên của Đại học Đà Nẵng, 

vì vậy công tác tuyển dụng thực hiện hoàn toàn theo qui định của Đại học Đà

Nẵng và của Bộ GD&ĐT.

Mục tiêu xuyên suốt trong quá trình phát triển của Trường Cao đẳng Công 

nghệ là nâng cao chất lượng đào tạo một cách toàn diện, kết hợp với sự mở rộng 

quy mô và ngành nghề một cách hợp lý trên cơ sở phát triển đồng bộ về đội ngũ 

và cơ sở vật chất xây dựng  Trường Cao đẳng Công nghệ trở thành một cơ sở 

đào tạo cán bộ kỹ thuật, công nghệ có chất lượng cao có thể trực tiếp tham gia 

sản xuất trong điều kiện hiện tại và thích nghi nhanh chóng với sự đổi mới của 

công nghệ.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà

trường luôn có chủ trương, kế hoạch xây dựng đội ngũ nhân lực có năng lực 

công tác chuyên môn và nghiệp vụ tốt [H5.5.2.1] và được thể hiện trong nghị 

quyết cán bộ công nhân viên chức nhà trường [H5.5.2.2]. Công tác tuyển dụng 

được thực hiện theo quy trình, qui định 12 bước theo tiêu chuẩn ISO 9000-2000,

của Đại học Đà Nẵng và được thông báo công khai trên trang web của Nhà

trường [H5.5.2.3]. Kết quả tuyển dụng năm 2010 là 3 người, năm 2011 là 5

người, năm 2012 là 24 người và đầu năm 2013 là 9 người [H5.5.2.4]. Công tác

bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên, cán bộ và

nhân viên luôn được chú trọng và có hiệu quả. Tất cả các giảng viên của trường 

đều phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đại học [H5.5.2.5]. Nhà trường tạo 

điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giảng viên, nhân viên tham gia các hội nghị, các 

lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ [H5.5.2.6; H5.5.2.7] các lớp bồi dưỡng 

ngoại ngữ [H5.5.2.8] do Đại học Đà Nẵng tổ chức.

Nhà trường luôn tranh thủ các nguồn kinh phí để đưa cán bộ giảng viên

tham quan học tập, bồi dưỡng chuyên môn trong nước [H5.5.2.9], các dự án 

phát triển quan hệ hợp tác quốc tế để bố trí cán bộ giảng viên đi học tập bồi 

dưỡng ở nước ngoài [H5.5.2.10].
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Giảng viên trẻ mới về Trường luôn được các giảng viên có kinh nghiệm 

hướng dẫn tập sự [H5.5.2.11] và được tham gia các dự án nâng cao trình độ ở 

nước ngoài [H5.5.2.12].

2. Điểm mạnh:

Trường có chủ trương, kế hoạch và biện pháp tuyển dụng, bồi dưỡng 

giảng viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đảm bảo về cơ cấu, số 

lượng đáp ứng nhu cầu đào tạo của trường. Đặc biệt nhà trường luôn tạo mọi 

điều kiện để cán bộ giảng viên được học tập tại nước ngoài để nâng cao trình độ 

chuyên môn.

3. Những tồn tại:

Một số ít cán bộ giảng viên trẻ chưa đảm bảo chưa thực hiện chủ trương

bồi dưỡng đào tạo nước ngoài.

Công tác tuyển dụng chưa chủ động tìm nguồn nhân lực giỏi, đa dạng và

phong phú. Việc tuyển dụng nhân lực cho một số ngành còn khó khăn vì thiếu 

ứng viên đáp ứng yêu cầu.

4. Kế hoạch hành động:

Đẩy mạnh việc đưa cán bộ giảng viên trẻ tham gia học tập nước ngoài

theo đề án 911 của Chính phủ.

Mở rộng và lập kế hoạch tuyển dụng giảng viên trẻ hàng năm sớm so với 

kế hoạch để chủ động nguồn tuyển dụng chất lượng cao.

5. Tự đánh giá: Đạt 

Tiêu chí 5.3: Có đủ số lượng giảng viên để thực hiện chương trình đào tạo và

nghiên cứu khoa học; đạt được mục tiêu của chiến lược phát triển giáo dục 

nhằm giảm tỷ lệ trung bình sinh viên / giảng viên

1. Mô tả:

Đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên của nhà trường hiện nay có 216 

người, trong đó: có 06 tiến sĩ, 15 NCS, 69 thạc sĩ, 15 đang học cao học, 80 có 

trình độ đại học và 20 nhân viên phục vụ.  
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Số lượng cán bộ của nhà trường không ngừng tăng lên hằng năm, đặt biệt 

là đội ngũ cán bộ giảng dạy. Cụ thể năm 2010 có 179 người [H5.5.3.1], năm

2011 có 183 người [H5.5.3.2], năm 2012 có 207 người [H5.5.3.3], hiện nay có 

216 người [H5.5.3.4], trong đó có 153 cán bộ giảng dạy, 67 cán bộ có trình độ 

sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ), 39 cán bộ đang theo học chương trình sau đại học 

trong và ngoài nước [H5.5.3.5]. Số lượng CBVC đăng ký tham gia NCKH cũng

tăng dần theo thời gian [H5.5.3.6].

Ngoài ra, nhà trường còn có sự hỗ trợ của các giảng viên từ các trường 

thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng đến tham gia giảng dạy gồm 118 trong đó có 

05 PGS, 28 tiến sĩ, 65 thạc sĩ, 20 đại học [H5.5.3.7]. Trong những năm qua, cán 

bộ giảng viên của trường và các trường thành viên trong Đại học Đà Nẵng đã

đảm đương được nhiệm vụ đào tạo và đảm bảo tỷ lệ theo quy định <30 sinh viên

trên 01 giảng viên.

2. Điểm mạnh:

Lực lượng cán bộ giảng dạy chuyên môn của trường có đủ số lượng và

trình độ để hoàn thành nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.

3. Những tồn tại:

Sự phân bố giảng viên không đồng đều ở một số các khoa, chuyên ngành,

trong đó Khoa Kỹ thuật Xây dựng tỷ lệ sinh viên so với giảng viên khá cao.

4. Kế hoạch hành động:

Để đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng cho đội ngũ cán bộ giảng dạy, 

Trường Cao đẳng Công nghệ sẽ nhanh chóng tuyển dụng phát triển đội ngũ 

giảng viên của ngành xây dựng và một số chuyên ngành khác có trình độ chuyên

môn cao.

5. Tự đánh giá: Đạt 

Tiêu chí 5.4: 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
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1. Mô tả:

Đội ngũ giảng viên của Nhà trường đạt chuẩn qui định, trong đó có 153 

giảng viên gồm 6 tiến sĩ, 15 nghiên cứu sinh, 67 thạc sĩ và 30 giảng viên đang

học cao học, 35 giảng viên có trình độ đại học [H5.5.4.1]. Hầu hết các giảng 

viên đều đạt chuẩn, được phân công giảng dạy đúng chuyên môn được đào tạo,

đảm bảo cơ cấu chuyên môn và trình độ theo quy định [H5.5.4.2]. Trường tạo 

điều kiện cho cán bộ giảng viên đi học bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nhằm 

nâng cao trình độ và chất lượng giảng dạy [H5.5.4.3]. Giảng viên của trường 

thường được tham gia các lớp học ngoại ngữ do Đại học Đà Nẵng tổ chức để 

nâng cao trình độ tiếng Anh [H5.5.4.4] và có trình độ tin học đủ để đáp ứng yêu

cầu về giáo dục và đào tạo của đơn vị [H5.5.4.5]. Đội ngũ giảng viên của Nhà

trường có năng lực chuyên môn vững vàng, đảm nhận giảng dạy đúng chuyên môn,

nghiệp vụ, có nhiều cán bộ qua nhiều năm đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và cấp bộ, 

giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng [H5.5.4.6].

2. Điểm mạnh:

Đội ngũ giảng viên đạt chuẩn theo quy định, giảng viên được phân công 

giảng dạy đúng chuyên ngành đào tạo. Số lượng và cơ cấu giảng viên ở các bộ 

môn hợp lí. Giảng viên được trang bị nghiệp vụ sư phạm; hằng năm được bồi 

dưỡng cập nhật kiến thức về quản lý nhà nước, quản lý giáo dục, hội nhập kinh 

tế quốc tế; được học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học và trình độ chuyên

môn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.

3. Những tồn tại:

Trình độ ngoại ngữ của các giảng viên không đồng đều, còn hạn chế.

4. Kế hoạch hành động:

Nhà trường và Đại học Đà Nẵng tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng ngoại 

ngữ và động viên giảng viên đi đào tạo tại nước ngoài, góp phần nâng cao trình

độ và năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ giảng viên.

5. Tự đánh giá: Đạt 
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Tiêu chí 5.5: Đội ngũ giảng viên được đảm bảo cân bằng về kinh nghiệm công 

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

1. Mô tả:

Nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy và uy tín cho nhà

trường, đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm chuyên môn cao là lực lượng nòng

cốt giữ vai trò quyết định; đồng thời để đảm bảo phát triển lâu dài ổn định và

bền vững nhà trường cũng chú trọng đến công tác xây dựng đội ngũ giảng viên

kế cận, trẻ hóa đội ngũ giảng viên trong các ngành chuyên môn. Đây là vấn đề 

đảm bảo sự cân bằng về kinh nghiệm chuyên môn của lớp già và trẻ trung năng 

động sáng tạo của lớp trẻ.

Do đặc điểm là trường thành viên của Đại học Đà Nẵng, với mục tiêu tận 

dụng nguồn nhân lực chung nên việc giảng dạy tại Trường được nhiều giảng 

viên từ các trường thành viên khác tham gia và đảm nhận. Trình độ chuyên môn

và kinh nghiệm thâm niên công tác cũng rất đa dạng nhưng nhìn chung đa phần 

có kinh nghiệm chuyên môn trên 10 năm giảng dạy. Bên cạnh đó tại trường 

cũng có một đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm vừa tham gia công tác quản lý 

vừa tham gia giảng dạy chuyên môn kết hợp với đội ngũ cán bộ giảng dạy trẻ 

đảm nhận một số môn học chuyên ngành, tham gia hướng dẫn các bài tập, bài

thực hành và hướng dẫn thí nghiệm, từng bước nâng cao trình độ và tích lũy

kinh nghiệm, góp phần tự bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng dạy trẻ của nhà

trường.

Hiện nay, đội ngũ giảng viên cơ hữu của nhà trường đủ đảm bảo cân bằng 

về kinh nghiệm công tác chuyên môn [H5.5.5.1]. Số cán bộ giảng viên dưới 30 

tuổi là 50 người chiếm 30,3%, từ 30 đến 40 là 39 người chiếm 23,6%, từ 40 đến 

50 là 40 người chiếm 24,2%, trên 50 là 35 người chiếm 21,1%, [H5.5.5.2 ].

Trường đã đề ra nhiều kế hoạch, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng và

trẻ hoá đội ngũ giảng viên thể hiện trong các báo cáo hội nghị cán bộ viên chức 

hằng năm [H5.5.5.3] và đã tuyển dụng được nhiều giảng viên trẻ thay thế những 

giảng viên sắp nghỉ hưu [H5.5.5.4 ].

2. Điểm mạnh:
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Do đặc thù của một đại học vùng và những ưu điểm trong việc tận dụng 

nguồn nhân lực chung nên cơ cấu giảng viên có thâm niên tham gia giảng dạy 

tại trường là cân đối, đáp ứng được yêu cầu chuẩn hóa về kiến thức chuyên môn

đào tạo, tạo nền tảng truyền thống cho các giảng viên trẻ học tập kinh nghiệm và

trao đổi chuyên môn đảm bảo được nhiệm vụ đào tạo các khối ngành trong Nhà

trường.

Bên cạnh đó hằng năm Nhà trường đều có tăng cường đội ngũ cán bộ 

giảng dạy trẻ nên việc quy hoạch và phát triển đội ngũ giảng viên này trong

tương lai được đảm bảo theo hướng chuẩn hóa về số lượng và chất lượng.

3. Những tồn tại:

Trình độ chuyên môn của giảng viên Khoa Kỹ thuật Xây dựng còn thấp so 

với yêu cầu mặt bằng chung.

4. Kế hoạch hành động:

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên có trình độ học vị và

học hàm cao cho Khoa Kỹ thuật Xây dựng.

5. Tự đánh giá: Đạt 

Tiêu chí 5.6: Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên đủ số lượng, có năng lực 

chuyên môn và được định kỳ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ có 

hiệu quả cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học

1. Mô tả:

Ngoài đội ngũ kỹ thuật viên và nhân viên tại các phòng thí nghiệm, xưởng 

thực hành cũng góp một phần không nhỏ vào uy tín và sự phát triển của nhà

trường. Hiện nay, đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên của trường gồm có 45 người 

đủ để đáp ứng nhu cầu hướng dẫn thí nghiệm và thực hành của Nhà trường 

[H5.5.6.1]. Nhà trường đã xây dựng các chức danh nhân viên kỹ thuật và nghiệp 

vụ theo chức năng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định [H5.5.6.2]. Hằng năm, 

Trường xây dựng kế hoạch tuyển dụng và bồi dưỡng nhân viên kỹ thuật, nghiệp 

vụ có phẩm chất, năng lực chuyên môn tốt để hỗ trợ cho việc giảng dạy của 

giảng viên và việc học tập của sinh viên, đã tổ chức cho cán bộ đi tham quan học 
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tập tại các trường ở Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Singapore để cán bộ học 

hỏi, trao đổi kinh nghiệm [H5.5.6.3]. Nhà trường đã tạo điều kiện cho kỹ thuật 

viên, nhân viên tham gia học tập, bồi dưỡng để nâng cao kiến thức nhằm phục 

vụ tốt cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học [H5.5.6.4]. Nhà trường đã

cử CBVC tham gia tập huấn công tác quản lý nhà nước, công tác pháp chế,  

công tác nghiệp vụ khác [H5.5.6.5]

2. Điểm mạnh:

Đội ngũ nhân viên kỹ thuật và nghiệp vụ đảm bảo theo trình độ chuyên

môn nghiệp vụ; chiếm một tỷ lệ tương đối và kiêm nhiệm nhiều công việc, thích 

ứng công việc khi có nhu cầu điều chuyển hoặc thực hiện nhiệm vụ mới.

3. Những tồn tại:

Một số nhân viên nghiệp vụ ở các phòng, tổ trực thuộc còn hạn chế nhạy 

bén, sáng tạo trong công việc.

4. Kế hoạch hành động:

Nhà trường sẽ có kế hoạch phối hợp với các cở sở đào tạo (Trường ĐH

Trần Đại Nghĩa; Công ty Ngân Giang…) để bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 

đội ngũ nhân viên.

5. Tự đánh giá: Đạt 

Tiêu chí 5.7: Tổ chức đánh giá các hoạt động giảng dạy của giảng viên; chú

trọng việc triển khai đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá

kết quả học tập của người học.

1. Mô tả:

Nhà trường tổ chức đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên qua các

hình thức thu thập ý kiến phản hồi của sinh viên về giảng viên, tổ chức dự giờ 

giảng viên trên lớp, bình bầu danh hiệu thi đua cuối năm học tại từng đơn vị.

Hệ thống thông tin thu thập ý kiến phản hồi của sinh viên đã được triển 

khai từ năm học 2006-2007 và đã thu nhận bình quân trên 20.000 lượt phản hồi 

góp ý của sinh viên trong 1 học kỳ. Mỗi lượt phản hồi sinh viên sẽ hoàn thành

một phiếu góp ý cho một giảng viên phụ trách giảng dạy lớp học phần mà sinh
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viên đã học. Ý kiến phản hồi của sinh viên là cơ sở để giảng viên tự đánh giá lại 

hoạt động giảng dạy của mình [H5.5.7.1].

Ý kiến phản hồi của sinh viên cho từng giảng viên cũng là thông tin để 

Nhà trường tham khảo trong đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên, nhắc 

nhở, can thiệp và đề ra biện pháp khắc phục khi có những ý kiến phản hồi xác 

đáng và có độ tin cậy cao.

Mỗi học kỳ, Nhà trường tổ chức dự giờ lên lớp một số giảng viên

[H5.5.7.2] để đánh giá thực trạng giảng dạy và cũng để các giảng viên trong

khoa, bộ môn trao đổi học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Các tiêu chí đánh giá

phương pháp giảng dạy trên phiếu dự giờ chú trọng đến đổi mới phương pháp

dạy học [H5.5.7.3]. 

Ngoài sinh hoạt chuyên môn tại mỗi bộ môn, cuối năm học tất cả các 

giảng viên sẽ được đồng nghiệp trong khoa và bộ môn nhận xét đánh giá công 

tác giảng dạy trong năm học  trước khi đưa ra Hội đồng thi đua trường xét duyệt.

Đổi mới phương pháp giảng dạy và phương pháp đánh giá kết quả học tập 

của sinh viên trong đào tạo tín chỉ là chìa khóa đảm bảo mục tiêu đào tạo và

chuẩn đầu ra. Bên cạnh các hoạt động đánh giá, tự đánh giá và bình xét thi đua,

Nhà trường cũng tiến hành các hội thảo khoa học về đổi mới phương pháp giảng 

dạy, cũng như tạo các điều kiện và chính sách thúc đẩy giảng viên đổi mới 

phương pháp giảng dạy .

Tháng 6 năm 2006, trước khi chuyển sang đào tạo tín chỉ, Nhà trường tổ 

chức Hội thảo đào tạo tín chỉ và đổi mới hoạt động dạy học [H5.5.7.4] nhằm 

trao đổi những thông tin về hình thức đào tạo mới này trong đó có những yêu

cầu đổi mới phương pháp dạy học. Trong hội thảo, Nhà trường cũng đã giới 

thiệu công cụ WebCT (Web Course Tools) [H5.5.7.5] cho phép giảng viên tải 

các tài liệu học tập lên mạng và sinh viên có thể tải về để học tập. Hệ thống này

giúp tăng cường vai trò chủ động trong học tập của sinh viên ở trên lớp cũng 

như ở nhà, giảm thiểu việc truyền đạt kiến thức một chiều từ giảng viên sang

sinh viên, tăng thời gian dành cho trao đổi thảo luận và luyện tập trên lớp. Cho 
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đến nay hệ thống đã có 147 học phần được cập nhật bài giảng trong tổng số gần 

500 học phần của chương trình đào tạo cấp cao đẳng.

Tháng 10 năm 2010 Nhà trường cũng đã tổ chức Hội thảo dạy học tiếng 

Anh chuyên ngành theo quan điểm lấy người học làm trung tâm [H5.5.7.6]

nhằm tìm biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Anh cho sinh viên cao

đẳng thuộc lĩnh vực công nghệ và đổi mới phương pháp dạy học theo hình thức 

đào tạo tín chỉ. Hội thảo tăng cường ứng dụng CNTT - đổi mới hoạt động giảng 

dạy theo học chế tín chỉ tháng 6/2012 đã thu hút sự tham gia thảo luận và đánh

giá hoạt động đào tạo cũng như đề xuất nhiều giải pháp đổi mới hoạt động giảng 

dạy .

Phương pháp đánh giá kết quả học tập của sinh viên cũng được đổi mới từ 

chỗ chỉ đánh giá một lần vào cuối học kỳ sang đánh giá theo ba hình thức kiểm 

tra: thường xuyên, giữa kỳ và cuối kỳ. Điểm kiểm tra thường xuyên chiếm 20% 

điểm học phần, điểm giữa kỳ là 30% và điểm cuối kỳ là 50% cho các học phần 

lý thuyết. Những học phần có đồ án hay bài tập lớn và học phần thực hành thì tỉ 

lệ giữa các điểm thành phần được nêu trong đề cương chi tiết học phần được bộ 

môn và khoa xét duyệt. 

Qui định của Nhà trường cho phép giảng viên tùy theo đặc thù của môn 

học để qui định các hình thức kiểm tra đánh giá khác nhau chứ không chỉ một  

hình thức thi viết như trước đây.

Việc tổ chức thi kết thúc học kỳ do Phòng đào tạo đảm nhận với đề thi 

chung do Bộ môn duyệt cũng tạo các cơ sở đảm bảo tính khách quan của việc 

kiểm tra đánh giá khi có nhiều giảng viên cùng giảng dạy một học phần. 

2. Điểm mạnh: 

Đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên qua nhiều kênh thông tin:

góp ý phản hồi của sinh viên, dự giờ lên lớp và bình xét thi đua khen thưởng là

các biện pháp đa dạng nhằm giúp giảng viên tự điều chỉnh hoạt động giảng dạy.

Trang bị kiến thức đổi mới phương pháp giảng dạy, cùng với các qui 

định, chính sách tạo điều kiện để giảng viên đổi mới phương pháp giảng dạy và

kiểm tra đánh giá.



- 70 -

3. Những tồn tại:

Các hình thức và tiêu chí đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên

chưa phong phú.

Dữ liệu phản hồi của SV chưa được phân tích để khai thác các thông tin 

bổ ích khác.

4. Kế hoạch hành động: 

Xây dựng qui trình đánh giá chéo từ cấp bộ môn – đối với các học phần 

có nhiều GV tham gia giảng dạy - để có thêm kênh thông tin đa chiều trong 

đánh giá giảng dạy của giảng viên.

Hoàn chỉnh các mẫu khảo sát sinh viên và phản hồi kết quả khảo sát đến 

giáo viên

5. Tự đánh giá: Đạt

Kết luận về Tiêu chuẩn 5:

Đội ngũ cán bộ, giảng viên và nhân viên cơ hữu của Trường đáp ứng tiêu

chuẩn của Bộ; được phân công nhiệm vụ theo đúng lĩnh vực chuyên môn và

trình độ, thực hiện nghĩa vụ theo qui định và được đảm bảo đầy đủ các quyền 

lợi. Nhà trường thường xuyên tuyển dụng bổ sung đội ngũ giảng viên, nhân viên

trẻ có năng lực và có chính sách bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giảng viên,

nhân viên.

Trong thời gian gần đây, công tác tuyển dụng nhân sự mới đã phần nào

theo kịp tốc độ phát triển của Nhà trường nên đã xây dựng được bộ máy tiêu chí

hoàn chỉnh để đánh giá công tác giảng dạy.
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Tiêu chuẩn 6: Người học

Mở đầu:

Với truyền thống và kinh nghiệm trên 50 năm đào tạo các chuyên viên kỹ 

thuật có chất lượng tốt, Trường Cao đẳng Công nghệ cung cấp cho sinh viên

một môi trường học tập thuận lợi để trau dồi kiến thức, rèn luyện các kỹ năng 

nghề nghiệp, đạo đức tác phong và các kỹ năng mềm nhằm đạt được mục tiêu

đào tạo của mỗi ngành nghề, đáp ứng yêu cầu của xã hội.

Tiêu chí 6.1: Người học được hướng dẫn đầy đủ về chương trình đào tạo, kiểm 

tra đánh giá và các quy định trong quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo

1. Mô tả:

Chương trình giáo dục của Trường được công bố trên trang web

[H6.6.1.1] và được in trong niên giám hằng năm cung cấp cho mỗi sinh viên

vào đầu năm học [H6.6.1.2].

Tất cả sinh viên khi nhập học vào Trường Cao đẳng Công nghệ đều phải 

tham dự tuần sinh hoạt công dân đầu khóa để nắm bắt các nội dung liên quan

đến toàn bộ quá trình học tập tại Trường gồm: qui chế đào tạo tín chỉ trong đó có 

kiểm tra đánh giá cùng với việc hướng dẫn đăng ký môn học, qui chế đánh giá 

rèn luyện và chế độ chính sách cho học sinh sinh viên [H6.6.1.3]. Để đảm bảo 

đợt học chính trị đầu khóa cho tất cả các học sinh- sinh viên trong nhà trường 

phòng CTHSSV đã phân lịch học cụ thể cho các lớp [H6.6.1.4].

Sinh viên phải tham gia đầy đủ các buổi học của đợt sinh hoạt công dân 

đầu khóa, bản thân và gia đình phải ký Bản cam kết [H6.6.1.5]. Sinh viên phải 

tham gia kiểm tra cuối đợt sinh hoạt công dân đầu khóa đạt yêu cầu mới được 

công nhận hoàn thành đợt học, đây cũng là một trong những điều kiện để được 

Phòng CTHSSV ký giấy thanh toán ra trường [H6.6.1.6]. Những sinh viên

không đạt yêu cầu phải tham dự đợt học khác [H6.6.1.7; H6.6.1.8], điều này

nhằm đảm bảo sinh viên nắm vững được chương trình giáo dục, qui chế đào tạo, 

rèn luyện, chế độ chính sách được hưởng; nhận thức chính trị, pháp luật và các
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hoạt động trong thời gian học cũng như các qui định của Nhà trường, tạo thuận 

tiện cho sinh viên trong quá trình học tập.

Niên giám của Nhà trường có hướng dẫn cụ thể các văn bản, thông tư,

quy chế, qui định của Bộ GD&ĐT và của Đại học Đà Nẵng để sinh viên tham

khảo trong thời gian học tại Trường. Qua tài liệu này, sinh viên cũng có thể tìm

hiểu các vấn đề liên quan đến ngành học, kế hoạch học tập của năm và mục tiêu

yêu cầu cách đánh giá của từng học phần trong chương trình.

Tài liệu phục vụ tuần Sinh hoạt chính trị công dân đầu khóa cũng cung 

cấp cho sinh viên các nội dung cần thiết về qui chế đào tạo, rèn luyện và chế độ 

chính sách [H6.6.1.9].

Sinh viên còn được giảng viên chủ nhiệm tư vấn hướng dẫn nhiều vấn đề 

như chọn môn học, đăng ký môn học cho từng kỳ, đánh giá rèn luyện, chế độ 

chính sách... Ngoài ra, Nhà trường còn có một kênh thông tin rất hữu hiệu là

trang web của Trường trong đó từng sinh viên có thể xem thời khóa biểu của 

mỗi cá nhân [H6.6.1.10], phân bố kế hoạch học tập chuẩn từng năm [H6.6.1.11], 

các thông báo của giảng viên đến sinh viên về sinh hoạt lớp hoặc thông báo học 

tập [H6.6.1.12].

Phụ huynh có thể theo dõi quá trình học tập, rèn luyện và sinh hoạt của 

con mình qua trang web của Trường và hệ thống tin nhắn SMS gởi tin đến phụ 

huynh (nếu có đăng ký) [H6.6.1.13].

2. Điểm mạnh:

Sinh viên được hướng dẫn đầy đủ về chương trình đào tạo, qui chế đào

tạo, rèn luyện, chế độ chính sách, pháp luật và các hoạt động khác từ đầu khóa 

học, trong từng năm học và cuối khóa học. Sinh viên được tư vấn học tập và

sinh hoạt thông qua hệ thống giáo viên chủ nhiệm của Trường. Tất cả thông tin 

liên quan đến sinh viên được công khai qua các thông báo tại Trường và trên

trang web của Trường và hệ thống tin nhắn SMS nhắn đến phụ huynh.

3. Những tồn tại:

Chưa có thói quen thường xuyên lên mạng trong học kỳ đầu tiên nên

nhiều SV không kịp thời nắm được thông tin, thông báo của Nhà trường. 
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Phương thức tuyên truyền và phổ biến các thông tin cần thiết của Trường 

chưa thật hấp dẫn để thu hút sự chú ý của sinh viên, nhất là sinh viên mới vào.

4. Kế hoạch hành động:

Nâng cao vai trò của giảng viên chủ nhiệm trong việc phổ biến, hướng 

dẫn, tư vấn cho sinh viên, nhất là sinh viên mới vào trường.

Tăng cường sử dụng các phương pháp và hình thức tuyên truyền hấp dẫn 

hơn như lồng ghép vào các sinh hoạt học thuật, thể thao, văn nghệ.

5. Tự đánh giá: Đạt 

Tiêu chí 6.2: Người học được đảm bảo các chế độ chính sách xã hội và được 

chăm sóc sức khoẻ định kỳ, được tạo điều kiện hoạt động, tập luyện văn nghệ, 

thể dục thể thao, được đảm bảo an toàn trong khuôn viên nhà trường; được 

tư vấn việc làm và các hình thức hỗ trợ khác.

1. Mô tả:

Vào đầu khóa và đầu năm học, sinh viên được phổ biến về các chế độ

chính sách hỗ trợ cho sinh viên như: miễn giảm học phí, vay vốn ưu đãi, trợ cấp 

xã hội, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm y tế, chấp hành pháp luật, an ninh trật tự 

trong trường học và ngoài xã hội cũng như nhiều nội dung khác về chính trị, 

hoạt động đoàn ... trong tuần sinh hoạt công dân đầu khóa.

Người học được quan tâm, bảo vệ quyền lợi trong quá trình học tập được

thể hiện qua các chính sách hỗ trợ cho sinh viên: triển khai xác nhận để sinh

viên xin miễn giảm học phí theo Nghị định 49 của Chính phủ [H6.6.2.1], vay

vốn ưu đãi đối với học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn [H6.6.2.2], chế độ 

học bổng khuyến khích học tập [H6.6.2.3], trợ cấp xã hội [H6.6.2.4], chế độ học 

bổng tài trợ [H6.6.2.5] và các chế độ chính sách ưu đãi đối với sinh viên

[H6.6.2.6; H6.6.2.7; H6.6.2.8; H6.6.2.9].

Sinh viên cần xác nhận để xin miễn giảm học phí, vay vốn ưu đãi, tạm 

hoãn nghĩa vụ quân sự và các nhu cầu xác nhận khác được giải quyết nhanh gọn 

tại Phòng CTHSSV trong vòng tối đa 32 giờ sau khi nộp đơn [H6.6.2.10].
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Hằng năm, Nhà trường tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên khi mới 

nhập học [H6.6.2.11; H6.6.2.12] và sinh viên nào chưa khám sức khỏe theo lịch 

thì được khám lại trong đợt khác [H6.6.2.13]. Nhà trường có nhân viên y tế 

thường trực để chăm sóc sức khỏe tại chỗ cho sinh viên [H6.6.2.14]. Sinh viên

vào Trường bắt buộc phải mua bảo hiểm y tế (theo qui định về bảo hiểm y tế 

toàn dân) và khuyến khích mua bảo hiểm con người [H6.6.2.15]. Nhờ vậy nhiều

em đã được thanh toán đền bù khi gặp tai nạn hoặc bệnh tật, có điều kiện tốt để

khám chữa bệnh và phục hồi sức khỏe nhanh chóng.

Ngoài thời gian học giáo dục thể chất theo chương trình chính khóa, sinh

viên được tạo điều kiện để tập luyện sinh hoạt văn hóa văn nghệ thể dục thể 

thao. Đoàn Thanh niên đóng vai trò nòng cốt trong việc tổ chức các hoạt động 

văn hóa, văn nghệ cho sinh viên như các cuộc thi văn nghệ [H6.6.2.16], văn 

nghệ chào đón sinh viên khóa mới [H6.6.2.17], văn nghệ chào mừng 20/11 

[H6.6.2.18]. Cứ hai năm một lần Trường Cao đẳng Công nghệ thành lập đội 

tuyển tham gia Đại hội thể dục thể thao của sinh viên Đại học Đà Nẵng đã được 

tổ chức vào năm 2011[H6.6.2.19], năm 2013 [H6.6.2.20]. Sinh viên còn được 

tham gia các giải bóng đá nam, bóng đá nữ, kéo co, cờ vua, ... do các liên chi tổ 

chức tại sân bãi của Trường [H6.6.2.21], hoặc tham gia các trận đấu giao lưu với

các đơn vị khác [H6.6.2.22].

Người học được đảm bảo an toàn trong khuôn viên Nhà truờng. Trường 

đã thành lập Tổ Công tác An ninh - Trật tự [H6.6.2.23] và Đội Thanh niên Xung

kích [H6.6.2.24]. Lực lượng bảo vệ của Trường có nhiệm vụ bảo vệ tài sản và

bảo đảm an toàn cho sinh viên, cán bộ giảng viên trong khuôn viên Nhà trường 

và trong ký túc xá [H6.6.2.25]. Ngoài ra Trường đã ký qui chế phối hợp bảo 

đảm an ninh trật tự với Trường Cao đẳng Đông Á, Công an Phường Thanh Bình

[H6.6.2.26], có phương án trực và giữ gìn trật tự cho các ngày lễ tết và cao điểm 

[H6.6.2.27].

Trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ với doanh nghiệp được thành lập 

năm 2010 [H6.6.2.28] đã kết hợp với Phòng CTHSSV, Đoàn TNCSHCM và các

đơn vị khác trong Nhà trường để hướng dẫn, tư vấn, thông báo nơi tuyển dụng,
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giúp đỡ cho sinh viên năm cuối trang bị các kỹ năng mềm và các hình thức hỗ 

trợ khác như: tư vấn việc làm tại Trường thông qua sàn giao dịch việc, tìm các

hợp đồng lao động phù hợp để tạo thu nhập và tăng khả năng thích ứng với công

việc thực tế cho sinh viên [H6.6.2.29; H6.6.2.30], qua đó định hướng được việc

đào tạo theo nhu cầu của xã hội.

2. Điểm mạnh:

Người học được đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định của 

Nhà nước; được khám sức khỏe lúc mới nhập học, được chăm sóc sức khỏe thường 

xuyên tại Trường; được tạo điều kiện tham gia các hoạt động văn  hóa văn nghệ, 

thể dục thể thao phong phú; được đảm bảo an toàn trong khuôn viên của Trường và

được tư vấn việc làm trong quá trình học tập.

3. Những tồn tại:

Hoạt động tư vấn việc làm cho sinh viên chưa được tổ chức thường 

xuyên.

Do đào tạo theo học chế tín chỉ, mỗi sinh viên có một thời khóa biểu riêng

biệt nên giáo viên chủ nhiệm rất khó tìm được thời điểm sinh hoạt thích hợp cho 

tất cả sinh viên trong lớp, vì vậy vai trò tư vấn của giáo viên chủ nhiệm chưa

phát huy đầy đủ.

4. Kế hoạch hành động:

Phòng CTHSSV và Trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ với doanh 

nghiệp sẽ phối hợp tăng cường quan hệ với các đơn vị chuyên nghiệp để có 

thể tổ chức có kế hoạch và định kỳ việc tư vấn giúp đỡ sinh viên trong tìm

việc làm và quan hệ với các doanh nghiệp cũng như tổ chức các hội thảo tư

vấn nghề nghiệp cho sinh viên.

Nhà trường sẽ bố trí lịch sinh hoạt lớp cụ thể và nhắc nhở, kiểm tra giáo 

viên chủ nhiệm sinh hoạt theo kế hoạch của Nhà trường đã sắp xếp.

5. Tự đánh giá: Đạt 

Tiêu chí 6.3: Người học được phổ biến, giáo dục về chính sách, chủ trương,

đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước; được tạo điều kiện để tu 

dưỡng và rèn luyện chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tinh thần trách
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nhiệm và thái độ hợp tác; được tạo điều kiện để tham gia công tác Đảng, đoàn

thể

1. Mô tả:

Để cho sinh viên nắm vững qui chế, chế độ chính sách cũng như cập nhật 

tình hình và qui định mới, Nhà trường bắt buộc sinh viên phải tham dự lớp sinh

hoạt công dân đầu khóa [H6.6.3.1; H6.6.3.2] và lớp sinh hoạt chính trị vào đầu

mỗi năm học [H6.6.3.3]. Trong suốt khóa học, sinh viên được phổ biến các

chính sách, chủ trương đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tình hình

thời sự trong nước và quốc tế do các báo cáo viên từ Thành Ủy và Sở Công an

[H6.6.3.4; H6.6.3.5], hoặc các báo cáo chủ đề đột xuất theo sự chỉ đạo của Bộ

GD&ĐT, Thành Ủy như Báo các về tình hình biển đảo [H6.6.3.6]; được tuyên

truyền về tác hại thuốc lá, ma túy và các biện pháp phòng chống dịch bệnh do

các Bác sĩ thuộc Trung tâm truyền thông thuộc Sở Y tế thành phố báo cáo

[H6.6.3.7].

Nhà trường thường xuyên tổ chức họp giáo viên chủ nhiệm đầu năm học

[H6.6.3.8] để chỉ đạo và tập huấn cho giảng viên chủ nhiệm về nhiệm vụ của

giáo viên chủ nhiệm cũng như nội dung cần phổ biến, tư vấn cho sinh viên trong

các buổi sinh hoạt lớp. Ngoài ra hằng tháng, theo định kỳ vào chiều thứ Hai đầu

tiên của tháng, Phòng CTHSSV và Đoàn TNCSHCM tổ chức họp giao ban các

Phó trưởng khoa phụ trách công tác HSSV và các Bí thư, lớp trưởng tất cả các

lớp để phổ biến nội dung cần tuyên truyền và thông báo trong buổi sinh hoạt lớp

hằng tháng [H6.6.3.9]. Phòng CTHSSV cũng đã qui định việc đăng ký giờ, ngày

địa điểm họp của các lớp để tiện kiểm tra, theo dõi [H6.6.3.10].

Thông qua các buổi họp lớp hằng tháng Nhà trường thông báo kịp thời

cho sinh viên những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước [H6.6.3.11

cũng như những hoạt động trong tháng [H6.6.3.12].

Sinh viên được tạo điều kiện để rèn luyện tu dưỡng tư tưởng, đạo đức, lối

sống qua việc đăng ký học tập tu dưỡng theo tấm gương đạo đức Bác Hồ

[H6.6.3.13], các chiến dịch tình nguyện hè do Đoàn Thanh Niên tổ chức

[H6.6.3.14]. Trong các chiến dịch này, sinh viên có cơ hội giúp đỡ thí sinh từ
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các tỉnh về Đà Nẵng dự thi, sinh viên đã về các vùng quê khó khăn của Tây

Nguyên giúp đỡ đồng bào, làm công tác xã hội tại xã vùng núi Huyện Hòa Vang

Đà Nẵng, Huyện Nông Sơn và Huyện Hiệp Đức, Quảng Nam, tặng quà cho bà

mẹ Việt Nam anh hùng … Nhà trường cũng thường xuyên tổ chức các hoạt

động tuyên truyền phòng chống ma túy tội phạm để giáo dục đạo đức cũng như

rèn kỹ năng sống cho sinh viên [H6.6.3.15]. Nhà trường cũng đã phối hợp với

địa phương và các đơn vị chuyên trách để tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường,

tuyên truyền phòng chống dịch bệnh [H6.6.3.16], hiến máu nhân đạo

[H6.6.3.17].

Trường đã luôn quan tâm đến việc xây dựng và phát huy vai trò của tổ

chức đoàn thể đối với người học. Đảng Ủy nhà trường luôn quan tâm đến việc

tạo điều kiện để phát triển Đảng trong HSSV [H6.6.3.18]. Sinh viên được tham

dự các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, được kết nạp Đảng [H6.6.3.19], tham

gia công tác Đoàn, Hội [H6.6.3.20].

2. Điểm mạnh:

Định kỳ hằng năm, Nhà trường tổ chức các đợt học chuyên đề về chủ

trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để sinh viên nắm rõ đường

lối chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Trường đã chú trọng tạo điều kiện cho sinh viên tu dưỡng và rèn luyện

chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống. Hầu hết sinh viên có lối sống trong sáng,

lành mạnh, có hiểu biết và chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và

Pháp luật của Nhà nước.

Công tác Đảng, đoàn thể là một trong những mặt mạnh của Trường. Sinh

viên tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội, nỗ lực phấn đấu trở thành đảng viên.

Các hình thức hoạt động của tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên và Hội Sinh viên đã

có tác dụng giáo dục toàn diện, thiết thực đối với sinh viên, tạo môi trường

thuận lợi để người học được rèn luyện về đạo đức, lối sống, tư tưởng chính trị.

3. Những tồn tại:

Một số hoạt động đoàn thể của Trường chưa lan tỏa ra toàn thể SV Nhà

trường. Do điều kiện thời gian và vật chất hạn hẹp nên việc tổ chức các hoạt



- 78 -

động đoàn thể với qui mô lớn còn gặp khó khăn.

4. Kế hoạch hành động:

Nhà trường sẽ tăng cường tổ chức cho người học các sinh hoạt giao lưu,

học tập thú vị với các đơn vị bạn nhằm đa dạng hóa các hoạt động đoàn thể phù

hợp với lứa tuổi thanh niên trong Trường để lôi kéo nhiều người học tham gia

hơn nữa.

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, hỗ trợ thêm kinh phí, tạo điều kiện

thuận lợi để tổ chức tốt các hoạt động đoàn thể, đặc biệt những hoạt động có quy

mô lớn. Ngoài ra Trường cũng sẽ tìm biện pháp để đẩy mạnh hoạt động của các

chi đoàn lớp để hoạt động Đoàn lan tỏa ra nhiều sinh viên hơn.

5. Tự đánh giá: Đạt 

Tiêu chí 6.4: Thực hiện đánh giá năng lực của người tốt nghiệp theo mục tiêu

đào tạo; có kết quả điều tra về mức độ người tốt nghiệp đáp ứng nhu cầu sử 

dụng nhân lực của địa phương và của ngành.

1. Mô tả:

Trường đã tiến hành các đợt khảo sát đánh giá năng lực sinh viên tốt 

nghiệp theo mục tiêu đào tạo đối với sinh viên mới tốt nghiệp năm 2010 

[H6.6.4.1], các doanh nghiệp [H6.6.4.2] và cựu sinh viên [H6.6.4.3].

Từ tháng 10 năm 2009 đến tháng 3 năm 2010 tiến hành khảo sát 443 sinh 

viên tốt nghiệp năm 2009 [H6.6.4.4] về nhận bằng. Theo kết quả khảo sát những 

sinh viên đã có việc làm, mức độ sinh viên đáp ứng yêu cầu của công việc với tỉ 

lệ đáp ứng rất tốt là 4%, tỉ lệ đáp ứng tốt là 58% và trung bình là 37% cho thấy 

mức độ đạt được mục tiêu đào tạo của nhà trường.

Tháng 7 năm 2010 đã tiến hành khảo sát khoảng 60 doanh nghiệp và các

cựu sinh viên đang làm việc tại các doanh nghiệp này [H6.6.4.5], tuy nhiên số 

lượng phản hồi của doanh nghiệp và cựu sinh viên chưa nhiều nên chưa thể tổng 

kết đánh giá được.

Kết quả đợt khảo sát tháng 10 năm 2009 cũng cho thấy mức độ đáp ứng 

nhu cầu nhân lực địa phương với 80% sinh viên tốt nghiệp của Trường đang làm
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việc tại các tỉnh miền Trung, 4% tại miền Bắc và 16% tại miền Nam. Tỉ lệ đáp 

ứng cho khối ngành kỹ thuật là 88% sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng

ngành nghề được đào tạo.

2. Điểm mạnh: 

Khảo sát sinh viên tốt nghiệp phần nào đánh giá được mức độ đạt được 

mục tiêu đào tạo của Nhà trường, mức độ đáp ứng nhu cầu nhân lực của địa 

phương và của ngành.

3. Những tồn tại:

Khảo sát doanh nghiệp và cựu sinh viên đã được tiến hành nhưng số 

lượng phản hồi chưa như mong muốn.

4. Kế hoạch hành động: 

Hoàn thiện các biểu mẫu khảo sát, tiếp tục lấy ý kiến sinh viên tốt nghiệp 

và đi đến các doanh nghiệp gặp gỡ các nhà quản lý và cựu sinh viên để khảo sát.

5. Tự đánh giá: Đạt

Kết luận về Tiêu chuẩn 6:

Sinh viên được cung cấp đầy đủ thông tin về qui chế đào tạo; được bảo 

đảm chế độ chính sách xã hội theo qui định hiện hành; được tạo điều kiện và

môi trường để rèn luyện và học tập.

Đã thành lập được trung tâm tư vấn hỗ trợ sinh viên trong định hướng 

nghề nghiệp, tìm việc làm.



- 80 -

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

Mở đầu :

Theo định hướng phát triển của Đại học Đà Nẵng và của Trường Cao 

đẳng Công nghệ, nghiên cứu khoa học là một trong hai nhiệm vụ trọng tâm của 

giảng viên. Bên cạnh công tác giảng dạy, các giảng viên phải thực hiện định 

mức giờ nghiên cứu khoa học theo đúng các quy định chung của Bộ GD&ĐT và

Đại học Đà Nẵng.

Hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ của cán bộ giảng 

viên và sinh viên nhằm phát huy tư duy sáng tạo, ứng dụng lý thuyết vào thực tế, 

tạo ra các sản phẩm sử dụng trong Trường và xã hội. Hằng năm Nhà trường đã

trích một khoản kinh phí đảm bảo cho hoạt động nghiên cứu khoa học trong 

Trường.

Nhà trường rất quan tâm đến lĩnh vực chuyển giao công nghệ. Đây một 

trong những thước đo đánh giá chất lượng, tính ứng dụng thực tiễn của các công 

trình nghiên cứu. Một số sản phẩm từ công trình nghiên cứu, đề tài khoa học của 

cán bộ Nhà trường, được sử dụng ở các đơn vị trong Đại học Đà Nẵng và doanh

nghiệp.

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 cao đẳng.

1. Mô tả:

Mục tiêu phát triển khoa học công nghệ của Nhà trường nhằm góp phần 

thực hiện sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật công nghệ, đáp ứng nhu 

cầu phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Đà Nẵng, khu vực miền Trung –

Tây nguyên và của đất nước [H7.7.1.1]. Trường đã chủ động xây dựng kế 

hoạch khoa học công nghệ phù hợp với sứ mạng trên [H7.7.1.2]

Hằng năm Nhà trường đều lập kế hoạch hoạt động khoa học và công

nghệ. Quy trình xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hoạt động khoa học 

và công nghệ tiến hành như sau:
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 Đầu năm học, Trường gửi văn bản thông báo và hướng dẫn về hoạt động 

khoa học công nghệ đến các đơn vị trong toàn trường để cán bộ viên

chức và các đơn vị tiến hành đăng ký nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các 

cấp [H7.7.1.3].

 Trên cơ sở các đăng ký của cá nhân và đơn vị, Trường thành lập Hội 

đồng tư vấn để xét chọn đề tài [H7.7.1.4]. Sau khi các đề tài đã được các 

cấp có thẩm quyền (cấp Bộ, cấp ĐHĐN, cấp trường) chuẩn y, Nhà

trường tiến hành lập kế hoạch khoa học và công nghệ của năm 

[H7.7.1.5] và gửi về cho Đại học Đà Nẵng. Đại học Đà Nẵng duyệt cấp 

kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ [H7.7.1.6], sau đó 

Nhà trường tiến hành ký hợp đồng với các chủ nhiệm đề tài [H7.7.1.7].

 Hết thời hạn đã ký hợp đồng thực hiện đề tài, các chủ nhiệm đề tài nộp 

sản phẩm và Trường tiến hành các thủ tục nghiệm thu [H7.7.1.8].

 Thực hiện theo quy định của Đại học Đà Nẵng, từ năm 2012 hằng năm 

Nhà trường trích từ 1,5-2% khoản thu học phí để dành cho hoạt động 

khoa học và công nghệ, được thể hiện trong Phụ lục quy chế chi tiêu nội 

bộ của Nhà trường [H7.7.1.9].

2. Điểm mạnh:

Trường luôn cập nhật, tuân thủ hệ thống các văn bản quy định cụ thể và

chi tiết theo hướng dẫn của các cấp quản lý nhờ đó chủ động và có kế hoạch 

xây dựng, triển khai và phát triển các hoạt động khoa học và công nghệ một 

cách hiệu quả, phù hợp với sứ mạng nghiên cứu và phát triển của Trường.

3. Những tồn tại:

Hoạt động quản lý khoa học công nghệ còn tập trung ở cấp trường nên

các khoa, phòng chưa chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công 

nghệ cho riêng đơn vị theo chuyên môn.

Chưa có các nhóm nghiên cứu chuyên môn để tham gia đăng ký, xây 

dựng và đấu thầu đề tài khoa học ngoài Đại học Đà Nẵng.

4. Kế hoạch hành động:

Nhà trường xây dựng và ban hành các qui định nhằm thúc đẩy các khoa, 
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phòng chủ động lập kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ hằng năm, phù

hợp với chuyên môn của khoa, phòng.

Xây dựng các nhóm nghiên cứu chuyên môn gồm các thành viên có học 

vị, học hàm, trình độ chuyên môn cao trong trường, đồng thời kết hợp với các 

thành viên có năng lực nghiên cứu khoa học ngoài trường.

5. Tự đánh giá: Đạt 

Tiêu chí 7.2: Có chủ trương và tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên, nhân

viên và người học tham gia nghiên cứu khoa học và phát huy sáng kiến.

1. Mô tả:

Để khuyến khích cán bộ, giảng viên, giáo viên phát huy sáng kiến cải 

tiến kỹ thuật, tham gia nghiên cứu khoa học, hằng năm Nhà trường đều tạo 

điều kiện cho mọi cán bộ giảng viên nhân viên và sinh viên tham gia nghiên

cứu khoa học và phát huy sáng kiến, lập nguồn kinh phí hỗ trợ thêm cho các đề 

tài cấp cơ sở (năm 2013: 8 triệu đồng/đề tài), không giới hạn số lượng đề tài

đăng ký thực hiện ở các cấp [H7.7.2.1]. 

Hằng năm Nhà trường dành kinh phí cho nghiên cứu khoa học trên tổng 

kinh phí của Trường được thể hiện qua bảng 7.2a:

Năm 2009 2010 2011 2012

Tổng kinh 
phí (VNĐ)

402.000.000 419.000.000 299.000.00 263.000.000

Tỉ lệ kinh 
phí (%)

1,67 1,34 0,72 0,57

Bảng 7.2a: Tổng kinh phí và tỉ lệ kinh phí thực tế chi cho nghiên cứu 

khoa học trên tổng kinh phí của trường hằng năm

(Nguồn: Thống kê từ báo cáo quyết toán tài chính năm của Tổ tài vụ)

Từ năm 2009 đến năm 2012, cán bộ giảng viên trong Trường đã nghiên

cứu và nghiệm thu thành công đề tài KHCN các cấp, bài báo đăng tạp chí 

KHCN như mô tả ở bảng dưới đây [H7.7.2.2].
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Nhà trường dành một khoản kinh phí hỗ trợ cho sinh viên tham gia

nghiên cứu khoa học, số lượng đề tài nghiên cứu khoa học được nghiệm thu 

của sinh viên từ 2009-2012 [H7.7.2.3, H7.7.2.4]. Theo thông lệ cứ 2 năm 1 lần, 

Nhà trường tổ chức hội nghị khoa học sinh viên trong năm 2011 nhà trường đã

tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên nhằm tạo điều kiện để sinh 

viên nhà trường tham gia nghiên cứu khoa học và phát huy sáng kiến của mình

[H7.7.2.5], tuyển chọn 18 đề tài sinh viên NCKH tham dự Hội nghị sinh viên

Nghiên cứu Khoa học Đại học Đà Nẵng năm 2012, kết quả đạt được 2 giải 

nhất, 02 giải nhì, 02 giải ba [H7.7.2.6]. Năm 2010, có 01 đề tài sinh viên

NCKH đoạt giải Ba giải thưởng sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam VIFOTEC 

[H7.7.2.7].

Trong công tác chỉ đạo và quản lý hoạt động khoa học công nghệ, lãnh

đạo nhà trường luôn bám sát thực hiện Nghị quyết 60 của Đảng ủy Đại học Đà

Nẵng về việc đẩy mạnh hoạt động NCKH, chuyển giao công nghệ, quan hệ 

doanh nghiệp và đào tạo. Đảng ủy và Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Công 

nghệ đã xây dựng Chương trình hành động số 35-CTHĐ/ĐU-BGH, ngày

19/9/2011 thực hiện Nghị quyết số 60-NQCĐ/ĐU của Đảng ủy ĐHĐN. Đã tổ 

chức Hội nghị “Quán triệt Nghị quyết số 60-NQCĐ/ĐU ngày 04/8/2011 của 

Đảng ủy Đại học Đà Nẵng và thực hiện Chương trình hành động số 35-

CTHĐ/ĐU-BGH của Đảng ủy - Ban Giám hiệu” vào ngày 27/3/2012

[H7.7.2.8, H7.7.2.9].

Nhà trường đã phát động, hỗ trợ các giảng viên viết bài báo khoa học 

đăng Tập san Khoa học và Công nghệ của Trường [H7.7.2.10] và Tạp chí 

Năm
Đề tài

cấp Bộ

Đề tài cấp 

ĐHĐN

Đề tài cấp 

trường

Đề tài sinh

viên NCKH

Bài báo đăng

Tạp chí

2009 3 23 24 9

2010 3 28 18 10

2011 0 3 14 15 28

2012 0 3 16 18 35
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Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng [H7.7.2.11, H7.7.2.12]. Nhân dịp kỷ 

niệm 50 năm xây dựng và phát triển, Nhà trường đã tổ chức Hội nghị Khoa 

học để cán bộ, giảng viên có cơ hội trao đổi, trình bày những ý tưởng, kết quả 

NCKH, chia sẻ những mối quan tâm về khoa học để góp phần nâng cao hiệu 

quả nghiên cứu, giảng dạy trong nhà trường [H7.7.2.13, H7.7.2.14].

2. Điểm mạnh:

Trường có chủ trương và tạo mọi điều kiện cho cán bộ giảng viên, nhân

viên, người học tham gia nghiên cứu khoa học và phát huy sáng kiến. 

Đã ban hành quy định tính khối lượng giờ NCKH dành cho giảng viên.

Nhà trường thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học triển 

khai ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn giảng dạy ở Trường, nhằm tạo 

điều kiện cho giảng viên công bố các kết quả NCKH. Nhà trường cũng tạo 

điều kiện cho cán bộ giảng viên tham dự các hội nghị, hội thảo bên ngoài.

3. Những tồn tại:

Chưa có hình thức khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong nghiên cứu khoa học.

4. Kế hoạch hành động:

Ban hành các quy định về việc khen thưởng những cán bộ viên chức 

hoàn thành đề tài trong thời hạn được xếp loại tốt hoặc có giờ nghiên cứu khoa 

học trên 1000 giờ một năm.

5. Tự đánh giá: Đạt 

Tiêu chí 7.3: Có các kết quả nghiên cứu khoa học được ứng dụng vào việc 

nâng cao chất lượng dạy và học, quản lý của trường và các cơ sở giáo dục 

khác ở địa phương.

1. Mô tả:

Nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ gắn kết với nhiệm vụ đào tạo đối với 

đội ngũ cán bộ giảng dạy của Nhà trường. Phần lớn đề tài nghiên cứu khoa học 

đều trực tiếp hay gián tiếp gắn kết với mục tiêu, chương trình đào tạo và những 

chủ đề thực hành tại các phòng thí nghiệm và xưởng thực hành [H7.7.3.1]. Mặt 
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khác, do tính chất đào tạo của Nhà trường định hướng theo ứng dụng công nghệ 

nên đa số những đề tài nghiên cứu khoa học của Trường tập trung theo hướng 

triển khai ứng dụng thực tế. 

Trong 4 năm qua từ năm 2009-2012 Nhà trường đã có các kết quả nghiên

cứu khoa học được xếp loại theo bảng thống kê dưới đây:

Cấp ĐHĐN

STT Năm Xuất sắc Tốt Khá

1. 2011 3/3 100%

2. 2012 3/3 100%

3.

Cấp Trường

STT Năm Xuất sắc Tốt Khá Đạt

1. 2009 19/23 83% 4/23 17%

2. 2010 24/28 86% 3/28 10% 1/28 4%

3. 2011 12/14 86% 2/14 14%

4. 2012 11/16 69% 4/16 25% 1/16 6%

Bảng 7.3a: Thống kê kết quả nghiên cứu khoa học

(Nguồn: Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế)

Số lượng đề tài được ứng dụng sau nghiệm thu được thống kê qua bảng dưới:

Đề tài cấp Bộ Đề tài cấp cơ sở

Năm học
Đã

nghiệm 

thu

Được

ứng dụng

Đã

nghiệm 

thu

Được

ứng dụng

Tỉ lệ (%) 

đề tài các

cấp được

ứng dụng

2009-2010 3 3 23 20 88,5%

2010-2011 3 3 28 25 90,3%

2011-2012 0 0 17 12 70,6%

2012-2013 0 0 19 15 78,9%

Tổng 6 6 82 72 83,9%

Bảng 7.3b: Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học được ứng dụng vào thực tế
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(Nguồn: Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế)

Các đề tài nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng dạy học và

quản lý của Trường gồm: triển khai phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung

tâm, chương trình quản lý tài sản, chương trình quản lý đào tạo, chương trình

quản lý công tác học sinh sinh viên.

Bên cạnh đó Nhà trường cũng đã chú trọng đến việc triển khai các thành

quả nghiên cứu khoa học công nghệ đưa vào ứng dụng trong thực tế, cụ thể một  

sản phẩm nghiên cứu khoa học của giảng viên đã được sử dụng trong thực tế sản 

xuất [H7.7.3.2].

Các giảng viên sử dụng trang thiết bị của Nhà trường thực hiện các hợp 

đồng chuyển giao công nghệ với các doanh nghiệp .

2. Điểm mạnh:

Trang thiết bị phong phú đa dạng trong các lĩnh vực đào tạo cùng với đội 

ngũ cán bộ giảng dạy và kỹ thuật viên hướng dẫn thực hành, thí nghiệm có 

nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp.

Thực tế đã triển khai tốt các hoạt động nghiên cứu khoa học vào giảng 

dạy, học tập, quản lý và ứng dụng vào sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng 

đào tạo và tăng cường cơ sở vật chất phục vụ đào tạo cho Nhà trường.

3. Những tồn tại:

Một số đề tài nghiên cứu khoa học có mức đầu tư hạn chế, nguồn kinh phí 

thực hiện có giới hạn nên qui mô chưa lớn. Cán bộ, giảng viên chưa mạnh dạn 

tham gia các hội thi sáng tạo, tay nghề...

Gắn kết hoạt động nghiên cứu khoa học trong Nhà trường với các hoạt 

động sản xuất của doanh nghiệp vẫn chưa nhiều.

4. Kế hoạch hành động:

Có chính sách hỗ trợ cho các đề tài có tính ứng dụng thực tiễn, thông qua 

việc chuyển giao công nghệ các đề tài này có thể thu một phần kinh phí, tiếp tục 

hỗ trợ cho các đề tài khác.

Ưu tiên tạo điều kiện các đề tài nghiên cứu khoa học phù hợp với những 

nhu cầu thiết thực của trường và địa phương.
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Tăng cường gắn kết hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao 

công nghệ của Nhà trường với doanh nghiệp địa phương thông qua các hội nghị, 

hội thảo khoa học, khảo sát thực tế.

5. Tự đánh giá: Đạt 

Tiêu chí 7.4: Có các bài báo, công trình nghiên cứu khoa học đăng trên các

tập san, các ấn phẩm khoa học; có các tài liệu, giáo trình phục vụ cho công 

tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của trường.

1. Mô tả:

Trường có các bài báo được đăng tải trên các tập san, các ấn phẩm khoa 

học; có giáo trình được giảng dạy tại Trường và có một số sách được xuất bản 

lưu hành trong toàn quốc.

Số lượng các bài báo đăng trên các báo, tạp chí khoa học chuyên ngành,

tập san khoa học, các giáo trình giảng dạy, bài giảng phục vụ cho công tác đào

tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Trường trong 5 năm qua 

[H7.7.4.1] được thống kê qua bảng dưới đây:

Năm học
2008-

2009

2009-

2010

2010-

2011

2011-

2012

2012-

2013
Tổng

Số bài báo 7 9 10 32 37 95

Số giáo trình 4 10 4 8 10 36

Số sách 2 1 3

Bài giảng 

trực tuyến
26 24 25 27 25 127

Bảng 7.4a: Số lượng sách báo giáo trình

(Nguồn: Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế)

Nhà trường đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học về đổi mới phương pháp

giảng dạy với chủ đề: “Xây dựng năng lực tự học, tự nghiên cứu và tinh thần 

học tập hợp tác của người học” [H7.7.4.2,H7.7.4.3]. Khuyến khích giảng viên

viết bài Hội thảo Quốc tế với chủ đề “Đa dạng sinh thái: Những thách thức 

trong một môi trường đang thay đổi ở Đông Nam Á”[H7.7.4.4].
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Từ năm 2011 đến năm 2012 nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động khoa 

học công nghệ như: xuất bản Tập san Khoa học Công nghệ, tổ chức các Hội 

nghị, Hội thảo khoa học. Thông qua các Hội nghị, Hội thảo cán bộ, giảng viên

công bố các bài báo giới thiệu những công trình nghiên cứu chuyên sâu và các

đề tài nghiên cứu khoa học trên các tập san khoa học công nghệ trong và ngoài

nước.

STT Tên Tập san khoa học đã xuất bản và Kỷ 

yếu Hội nghị, Hội thảo đã tổ chức 

Thời 

gian

Mã minh

chứng

1. Tập san Thông tin Khoa học & Công nghệ 

Trường Cao đẳng Công nghệ

Năm

2011

[H7.7.4.5]

2. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học nâng cao chất lượng 

đào tạo theo học chế tín chỉ Trường Cao đẳng 

Công nghệ

Năm

2011

[H7.7.4.6]

3. Kỷ yếu Tọa đàm khoa học Xây dựng năng lực 

tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên trường Cao 

đẳng Công nghệ

Năm

2012

[H7.7.4.7]

4. Kỷ yếu Hội nghị sinh viên NCKH 2009

2011

[H7.7.4.8]

5. Hội nghị Khoa học nhân dịp Lễ kỷ niệm 50 

năm xây dựng & phát triển Trường Cao đẳng 

Công nghệ (1962 – 2012)

Năm

2012

[H7.7.4.9]

Bảng 7.4b: Các Tập san khoa học đã xuất bản và Kỷ yếu Hội nghị, 

Hội thảo đã tổ chức

Các giáo trình, tài liệu giảng dạy của Trường đều gắn với chương trình

đào tạo; phục vụ đắc lực cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát

triển công nghệ với 37 giáo trình được đưa lên mạng của Trường [H7.7.4.10].

2. Điểm mạnh:

Thông qua các hội nghị, hội thảo khoa học đã giúp cho Nhà trường thay 

đổi chương trình đào tạo và cách quản lý phù hợp với thực tế của xã hội và các

giảng viên đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng bài giảng.
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Các giảng viên đã nhận thức tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu 

khoa học nên rất tích cực viết bài báo và đăng ký đề tài khoa học.

3. Những tồn tại:

Các bài viết được đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành chỉ tập 

trung vào một số tác giả. Số lượng bài báo được gửi đăng ở các tạp chí chuyên

ngành quốc tế còn ít.

4. Kế hoạch hành động:

Tiếp tục thực hiện việc tính định mức giờ nghiên cứu khoa học hàng

năm theo quy chế chi tiêu nội bộ của Đại học Đà Nẵng và quy định của Nhà

trường. Điều này bắt buộc cán bộ, giảng viên phải kê khai cụ thể các hoạt động 

nghiên cứu khoa học đã thực hiện trong năm, trong đó có các bài báo đã gửi 

đăng trong các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước.

Yêu cầu các cán bộ đang học tập ở nước ngoài cung cấp các bài báo

quốc tế đã được đăng; Nhà trường sẽ áp dụng chế độ khen thưởng, hỗ trợ kinh 

phí cho những giảng viên có bài đăng trong các tạp chí nước ngoài, có bài báo

đăng tại các hội nghị, hội thảo quốc tế, nhằm khuyến khích giảng viên thực 

hiện công tác này.

5. Tự đánh giá: Đạt 

Tiêu chí 7.5: Có các hoạt động kết hợp nghiên cứu khoa học với đào tạo; có 

các hoạt động về quan hệ quốc tế. Kết quả của các hoạt động khoa học và

quan hệ quốc tế đóng góp vào việc phát triển nguồn lực của trường.

1. Mô tả:

Hàng năm Trường có báo cáo kết quả hợp tác quốc tế về nghiên cứu và

chuyển giao công nghệ song phương, đa phương từ năm 2009 đến năm 2012 

[H7.7.5.1]. Trường đã thiết lập được mối quan hệ song phương với nhiều 

trường đại học và cao đẳng trên thế giới để hợp tác đào tạo, trong đó chương

trình hợp tác đào tạo liên thông lên đại học với Trường Đại học Khoa học và

Công nghệ Lunghwa - Đài Loan đã được Giám đốc Đại học Đà Nẵng đồng ý 



- 90 -

cho triển khai và đến nay đã có 5 sinh viên của Trường đã hoàn thành khóa học 

liên thông tại Đài Loan [H7.7.5.2]

Các hoạt động hợp tác quốc tế góp phần tạo thêm nguồn lực cho nhà

Trường [H7.7.5.3].

STT
Tên đơn vị 

đối tác

Quốc 

gia
Thông tin về văn bản hợp tác

Ngày

tháng

năm ký

1

Đại học 

Khoa

học và Công

nghệ 

Lunghwa

Đài

Loan

Ký kết MOU về hợp tác đào tạo, 

trao đổi cán bộ & sinh viên; trao

đổi tài liệu học tập; hợp tác nghiên

cứu khoa học; hợp tác đào tạo sinh 

viên theo chương trình liên thông

(3+1,5) giữa Trường Cao đẳng 

Công nghệ, ĐHĐN và Đại học 

Khoa học và Công nghệ Lunghwa

09/3/2010

2

Đại học 

Khoa

học và Công

nghệ 

Minghsin

Đài

Loan

Hợp tác, trao đổi thông tin, tài liệu 

giảng dạy; trao đổi cán bộ và sinh

viên, học bổng; hợp tác nghiên cứu 

khoa học; tổ chức các buổi hội 

thảo... hợp tác đào tạo sinh viên

theo chương trình chuyển tiếp 

(2+2) giữa Trường Cao đẳng Công 

nghệ, ĐHĐN và Đại học Khoa học 

và Công nghệ Minghsin

06/8/2010

3

Trường Cao 

đẳng Công 

nghệ Quốc 

gia Anan

Nhật 

Bản

Ký kết MOU về hợp tác đào tạo, 

giao lưu văn hóa, trao đổi cán bộ 

và sinh viên; trao đổi tài liệu, ấn 

phẩm khoa học, hợp tác nghiên cứu 

khoa học, và các chương trình đào

tạo khác dựa trên quan hệ hợp tác 

27/05/2011
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STT
Tên đơn vị 

đối tác

Quốc 

gia
Thông tin về văn bản hợp tác

Ngày

tháng

năm ký

giữa Trường Cao đẳng Công nghệ, 

ĐHĐN và Trường Cao đẳng Công 

nghệ Quốc gia Anan

4

Trường 

Đại học 

Champasak

Lào

Ký kết MOU về hợp tác đào tạo, 

giao lưu văn hóa, trao đổi cán bộ & 

sinh viên; trao đổi tài liệu, ấn phẩm

khoa học, hợp tác nghiên cứu khoa 

học; tổ chức các buổi siminar, 

meeting... giữa Trường Cao đẳng 

Công nghệ, ĐHĐN và Trường Đại 

học Champasak

08/11/2011

5

Đại học 

Khoa

học và Công

nghệ Chung 

Chou

Đài

Loan

Ký kết MOU về hợp tác đào tạo, 

giao lưu văn hóa, trao đổi cán bộ & 

sinh viên; trao đổi tài liệu, ấn phẩm 

khoa học, hợp tác nghiên cứu khoa 

học; tổ chức các buổi siminar, 

meeting... giữa Trường Cao đẳng 

Công nghệ, ĐHĐN và Trường Đại 

học Chung Chou

23/11/2011

6
Công ty

ME.Inc

Nhật 

Bản

Ký kết hợp tác đào tạo chuyên gia

về kỹ thuật thang máy; phát triển 

nguồn nhân lực chất lượng cao để 

phục vụ cho nền công nghiệp Việt 

Nam; trao đổi nguồn lực lao động 

giữa Việt Nam và Nhật Bản

03/06/2012
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STT
Tên đơn vị 

đối tác

Quốc 

gia
Thông tin về văn bản hợp tác

Ngày

tháng

năm ký

7

Khoa Kỹ 

thuật 

& CNTT -

Trường ĐH 

Công nghệ 

Sydney

Úc

Ký kết phụ lục của MOU giữa ĐH 

Công nghệ Sydney và ĐH Đà

Nẵng: Trường CĐCN hợp tác với 

Khoa Kỹ thuật & CNTT - Trường 

ĐH Công nghệ Sydney về trao đổi 

thông tin, tài liệu, cán bộ, sinh 

viên, học bổng; Cộng tác trong các 

bài giảng, tiểu luận, hội nghị 

chuyên đề, ... và hợp tác trong các

hoạt động học tập khác giữa 

Trường Cao đẳng Công nghệ, 

ĐHĐN và Trường ĐH Công nghệ 

Sydney

21/6/2012

8

Trường 

Đại học 

Valenciennes

CH

Pháp

Ký kết MOU về tợp tác đào tạo, 

trao đổi cán bộ & sinh viên; hợp 

tác nghiên cứu khoa học; trao đổi 

thông tin, tài liệu, ấn phẩm khoa 

học; tổ chức các buổi siminar, các 

khóa đào tạo, nghiên cứu theo 

nhóm; cùng tham gia các dự án 

nghiên cứu giữa Trường Cao đẳng 

Công nghệ, ĐHĐN và Đại học 

Valenciennes

23/07/2012
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STT
Tên đơn vị 

đối tác

Quốc 

gia
Thông tin về văn bản hợp tác

Ngày

tháng

năm ký

9

Đại học 

Khoa

học Ứng 

dụng Turku

Phần 

Lan

Ký kết MOU về hợp tác đào tạo, 

trao đổi cán bộ & sinh viên; hợp 

tác nghiên cứu khoa học; đào tạo 

sinh viên theo chương trình chuyển 

tiếp (3+2) giữa Trường Cao đẳng 

Công nghệ, ĐHĐN và Đại học 

Khoa học Ứng dụng Turku

01/10/2012

Từ năm 2011 đến năm 2012 đã làm thủ tục cho sinh viên đến thực tập tại 

các trường nước ngoài có quan hệ hợp tác trao đổi sinh viên thực tập với Nhà

trường và tiếp nhận các sinh viên nước ngoài đến thực tập tại Trường.

S
T
T

Đơn vị gửi sinh viên

thực tập

Đơn vị tiếp nhận 

sinh viên thực tập

Số 

lượng

Năm

tiếp 

nhận

Mã

minh

chứng

1. Trường Cao đẳng 

Công nghệ - ĐHĐN

Trường Cao đẳng 

Công nghệ Quốc gia 

Anan - Nhật Bản

4 2011 và

2012

[H7.7.5.

5]

2. Trường Cao đẳng 

Công nghệ Grenoble 1 

– Pháp

Trường Cao đẳng 

Công nghệ - ĐHĐN

1 2012 [H7.7.5.

5]

3. Trường Cao đẳng 

Công nghệ Quốc gia 

Anan - Nhật Bản

Trường Cao đẳng 

Công nghệ - ĐHĐN

4 2011 và

2012

[H7.7.5.

8]

4. Trường Cao đẳng 

Công nghệ - ĐHĐN

Trường Đại học 

Mahasarakham –

Thái Lan

10 2012 và

2013

[H7.7.5.

9]

Thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Champasak – Lào, cấp 2 suất 

học bổng cho sinh viên Lào sang học tập tại Trường Cao đẳng Công nghệ 
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[H7.7.5.4]. Thông qua quan hệ quốc tế, hằng năm tiếp nhận 20 suất học bổng 

(mỗi suất 2.000.000đ) dành cho sinh viên của Nhà trường từ Hội cựu học sinh 

Trường Blaise Pascal Đà Nẵng tại Cộng hòa Pháp [H7.7.5.6].

Dựa trên thỏa thuận được ký kết giữa Trường Cao đẳng Công nghệ với 

Trường Cao đẳng Công nghệ Grenoble 1 – Pháp, vào tháng 06 năm 2011

Trường đã cử một giảng viên sang làm việc một tháng theo chương trình trao

đổi kinh nghiệm giảng dạy [H7.7.5.7]. 

Nhà trường đã xây dựng quan hệ hợp tác đào tạo với Công ty ME. Inc –

Nhật Bản tổ chức lớp đào tạo kỹ thuật thang máy trong năm 2012. Trường đã

trao giấy chứng nhận cho 12 sinh viên sau khi hoàn thành khóa học và Công ty

đã chọn 2 sinh viên xuất sắc của khóa học đi đào tạo tiếp 3 năm tại Nhật Bản 

từ nguồn học bổng của Công ty tài trợ. Năm 2013 tiếp tục liên kết với Công ty 

tổ chức Khóa 2. Tháng 10 năm 2013, Trường Cao đẳng Công nghệ đã tiếp 

nhận và lắp đặt một thang máy của Công ty ME.Inc và Công ty Fujitech trao

tặng trị giá 22.000 USD [H7.7.5.10].

2. Điểm mạnh:

Trường đã đẩy mạnh việc gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo, do vậy 

các đề tài nghiên cứu khoa học đã hỗ trợ tốt cho công tác đào tạo. Quan hệ hợp 

tác với các trường cao đẳng, đại học quốc tế đã góp phần thiết thực vào việc 

nâng cao nguồn lực của Nhà trường.

Qua các đợt học tập kinh nghiệm tại nước ngoài đã giúp cho cán bộ, 

giảng viên, sinh viên của Trường nâng cao được kiến thức chuyên môn, trình

độ ngoại ngữ, kinh nghiệm về quản lý để vận dụng vào điều kiện cụ thể của 

Trường.

3. Những tồn tại:

Do kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của một số cán bộ và sinh viên còn chưa

đủ nên chưa thụ hưởng được nhiều lợi ích từ các hoạt động hợp tác quốc tế 

cũng như đáp ứng được các tiêu chuẩn tiếng Anh đầu vào của các chương trình

liên kết đào tạo với nước ngoài.
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4. Kế hoạch hành động:

Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với các trường đại học, cao đẳng ở 

nước ngoài như Đài Loan, Úc, Pháp, Nhật Bản, Đức, Thái Lan... để tăng cường 

tìm kiếm các nguồn học bổng cho sinh viên và giảng viên nhà trường. 

Tích cực tìm kiếm thêm những nguồn tài trợ quốc tế cho hoạt động 

nghiên cứu khoa học trong nhà trường; Tìm thêm các nguồn tài trợ trang thiết 

bị thí nghiệm phục vụ cho đào tạo chuyên môn từ các doanh nghiệp nước 

ngoài.

Tổ chức và khuyến khích giảng viên, sinh viên đăng ký theo học các 

khóa học ngoại ngữ, góp phần nâng cao năng lực ngoại ngữ, khả năng giao tiếp 

tiếng nước ngoài.

5. Tự đánh giá: Đạt 

Kết luận về Tiêu chuẩn 7:

Hoạt động nghiên cứu khoa học của tập thể cán bộ giảng viên và sinh

viên gắn liền với lĩnh vực công nghệ Nhà trường đang đào tạo, góp phần tăng 

cường thiết bị đồ dùng dạy học, nâng cao năng lực nghiên cứu cho cán bộ giảng 

viên và sinh viên.

Một số đề tài nghiên cứu của Nhà trường có tính ứng dụng cao, góp phần 

tăng cường công tác chuyển giao công nghệ.

Các hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà trường với các trường đại học 

quốc tế góp phần tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội tham gia các chương

trình liên thông tiếp tục học tập ở nước ngoài, đồng thời cũng giúp cho các cán 

bộ nhà trường tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, học vị.

Các quan hệ hợp tác quốc tế góp phần tăng cường cơ sở vật chất cho Nhà

trường, nâng cao trình độ giảng viên, quảng bá hình ảnh của Nhà trường đến 

một số nước.

Triển khai ứng dụng kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học vẫn còn hạn 

chế trong phạm vi Nhà trường, chưa phổ biến ở các trường khác và các đơn vị 

sản xuất. 
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Trình độ ngoại ngữ của cán bộ và sinh viên trong Trường chưa tốt nên

chưa phát huy được hết khả năng nghiên cứu và học tập.

Tiêu chuẩn 8: Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác

Mở đầu:

Trường đã đầu tư xây dựng thư viện, các phòng thí nghiệm thực hành và

trang thiết bị hỗ trợ cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học cho cán 

bộ, giảng viên và sinh viên của Trường. Các hoạt động ngoại khóa như văn nghệ 

thể dục thể thao cũng được đầu tư thích đáng.

Tiêu chí 8.1: Thư viện có đủ tài liệu, sách, báo, tạp chí để tham khảo và học 

tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo theo quy định. Tổ chức phục vụ 

đáp ứng yêu cầu học tập của người học.

1. Mô tả:

Thư viện trường có tổng diện tích là 311m2 gồm các phòng đọc, kho 

phòng đọc, phòng mượn, kho phòng mượn, phòng xử lý kỹ thuật và văn phòng.

Thư viện được bố trí tại một khu vực yên tĩnh tạo điều kiện tốt để sinh viên đến 

đọc sách và nghiên cứu tài liệu. Tổng số đầu sách hiện có là 3.372 với 7.154 

bản, trong đó sách giáo trình có 1014 tên và 45.918 bản, sách tham khảo khoa 

học kỹ thuật và xã hội 25.136 bản [H8.8.1.1]. Số đầu sách trung bình là 187 cho

một ngành đào tạo. Ngoài ra, thư viện còn có 54 loại báo, tạp chí [H8.8.1.2]. Từ 

năm 2010 đến 2012, trung bình mỗi năm Nhà trường đầu tư một khoản kinh phí 

là 80 triệu đồng để mua bổ sung đầu sách, báo, tạp chí các loại [H8.8.1.3].

Thư viện hiện có bốn cán bộ, trong đó có ba cán bộ có trình độ đại học 

(hai cán bộ chuyên ngành thư viện) và một có trình độ cao đẳng [H8.8.1.4]. Thư

viện có quy định thời gian làm việc [H8.8.1.5], có tủ thư mục và văn bản hướng 

dẫn để sinh viên làm thủ tục mượn sách [H8.8.1.6]. Danh mục sách giáo trình và

sách tham khảo hiện nay đã đưa lên trang web của Trường để sinh viên và cán

bộ giảng viên tiện tra cứu [H8.8.1.7], tuy nhiên chưa được quản lý bằng mạng 

máy tính.
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Trang thư viện có mục góp ý [H8.8.1.8] để sinh viên đóng góp ý kiến xây 

dựng thư viện, tổng hợp những ý kiến phản hồi được nêu chung trong trang phản 

hồi công tác quản lý [H8.8.1.9].

Tại các Khoa của Nhà trường đều có tủ sách riêng với nhiều tài liệu tham 

khảo phục vụ cho công tác chuyên môn và nghiên cứu của cán bộ,  giảng viên.

Ngoài thư viện của Trường, sinh viên còn được sử dụng Trung tâm Thông 

tin Học liệu tại Đại Học Đà Nẵng – đường Nguyễn Thị Minh Khai [H8.8.1.10] 

và tại Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, đó là nguồn tài nguyên dồi dào

dùng chung cho sinh viên và cán bộ giảng dạy toàn Đại học Đà Nẵng tham 

khảo. Tài liệu tại Trung tâm Thông tin Học liệu bao gồm nhiều bài báo, tạp chí, 

các báo cáo nghiên cứu khoa học, luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ, từ điển và

bách khoa toàn thư, nhiều bản sách tham khảo và hệ thống máy tính nối mạng  

phục vụ cho công tác nghiên cứu và học tập [H8.8.1.11; H8.8.1.12].

2. Điểm mạnh:

Thư viện của Trường hiện nay đã đáp ứng được cơ bản về nhu cầu học tập 

của sinh viên, nghiên cứu khoa học và giảng dạy của giảng viên. Số lượng đầu 

sách đủ phục vụ công tác đào tạo các ngành học tại Trường. Việc tổ chức phục 

vụ cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu học tập của người học.

3. Những tồn tại:

Diện tích thư viện còn nhỏ, phong cách vẫn mang dáng dấp của một thư

viện truyền thống, trang thiết bị hiện đại còn thiếu. Chưa ứng dụng nhiều công 

nghệ thông tin vào công tác thư viện và chưa nối mạng với các thư viện khác.

4. Kế hoạch hành động:

Nhà trường đã phối hợp với Đại học Đà Nẵng lập dự án xây dựng tòa nhà

thư viện tại phía đường Lý Tự Trọng, phối hợp với Trung tâm Thông tin Học 

liệu xây dựng dự án triển khai tin học hóa và nâng cấp thư viện.

5. Tự đánh giá: Đạt 

Tiêu chí 8.2: Có đủ các phòng học và diện tích lớp học cho việc dạy và học; có 

đủ các phòng thực hành, thí nghiệm và trang thiết bị theo yêu cầu của 

chương trình đào tạo.
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1. Mô tả:

Trường có hệ thống giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành với 

tổng diện tích là 15.999 m2 [H8.8.2.1]. Diện tích bình quân đạt 2,28 m2/SV

[H8.8.2.2]. Trong đó, hệ thống giảng đường có 38 phòng học và 6 phòng máy

tính thực hành tin học [H8.8.2.3]. Có 18 phòng thí nghiệm và 13 xưởng thực 

hành. Giảng đường được sử dụng với hiệu quả cao, đáp ứng đủ nhu cầu học tập 

và các hoạt động học thuật của sinh viên [H8.8.2.4; H8.8.2.5]. Các phòng thí

nghiệm, thực hành được trang bị các thiết bị, máy móc đồng bộ đáp ứng đầy đủ 

nội dung, chương trình đào tạo. Hầu hết các học phần và các bài thí nghiệm, 

thực hành thực tập đều có thiết bị, máy móc để thực hiện [H8.8.2.6]. Các phòng

thí nghiệm và xưởng thực hành không ngừng được củng cố, nâng cấp, hoàn

thiện để đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên

và sinh viên [H8.8.2.7].

Tất cả các phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành đều được bố trí 

trong khuôn viên của Trường.

Hằng năm Nhà trường đầu tư kinh phí từ ngân sách và nguồn thu sự 

nghiệp để mua sắm các vật tư tiêu hao, dụng cụ thực hành, thực tập cho sinh 

viên [H8.8.2.8].

2. Điểm mạnh:

Trường có đủ phòng học, diện tích lớp học đảm bảo cho số lượng sinh 

viên trong lớp, đủ phòng thí nghiệm thực hành đạt tiêu chuẩn, đủ trang thiết bị 

phù hợp với yêu cầu của từng chuyên ngành đào tạo đáp ứng cơ bản công tác 

đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Các phòng thí nghiệm, xưởng thực hành và các trang thiết bị đều được 

khai thác sử dụng tối đa, góp phần rất quan trọng vào việc hoàn thành tốt nhiệm 

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

Trường có đủ các phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành; không

phải thuê cơ sở bên ngoài để đào tạo.

3. Những tồn tại:

Một số phòng thí nghiệm, xưởng thực hành số lượng bàn thí nghiệm còn ít
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so với số lượng sinh viên thực hành. Một số trang thiết bị chưa đồng bộ với các 

thiết bị hiện đại.

4. Kế hoạch hành động:

Hằng năm, Trường sẽ tiếp tục dùng nguồn kinh phí từ Quỹ phát triển hoạt 

động sự nghiệp để đầu tư, mua sắm thêm thiết bị cho các bài thí nghiệm còn

thiếu; thay thế dần các thiết bị cũ; và tăng cường mua sắm các trang thiết bị hiện 

đại.

5. Tự đánh giá: Đạt 

Tiêu chí 8.3: Có đủ phòng làm việc cho các cán bộ, giảng viên và nhân viên

cơ hữu theo quy định.

1. Mô tả:

Trường có một nhà hai tầng với tổng diện tích 1.200 m2 [H8.8.3.1;

H8.8.3.2], gồm 20 phòng được bố trí phòng làm việc cho Ban Giám hiệu, văn 

phòng Đảng uỷ, Công đoàn, các phòng chức năng và tổ trực thuộc [H8.8.3.3;

H8.8.3.4].

Hiện trường có 4 khoa, 14 bộ môn, 4 trung tâm, văn phòng Đoàn thanh

niên, phòng y tế được bố trí phòng làm việc rải rác ở các nơi như tầng 1 trong 

giảng đường khu A, tầng 2 và tầng 3 giảng đường khu B và mặt tiền đường Cao 

Thắng với tổng diện tích 890 m2 [H8.8.3.5]. Ngoài ra, cán bộ giảng viên và nhân

viên tại các phòng thí nghiệm, xưởng thực hành đều có phòng làm việc đầy đủ 

[H8.8.3.6]. Nhìn chung, diện tích và số lượng phòng làm việc đủ cho cán bộ, 

giáo viên và nhân viên cơ hữu theo quy định.

2. Điểm mạnh:

Nhà trường có đủ phòng làm việc cho cán bộ giảng viên và nhân viên cơ

hữu thuộc các phòng, khoa theo quy định.

3. Những tồn tại:

Phòng làm việc của một vài bộ môn còn bố trí chung với văn phòng khoa,

các văn phòng trung tâm vẫn còn bố trí chung với các phòng chức năng.
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4. Kế hoạch hành động:

Trường có kế hoạch trong năm 2014-2015 xây dựng mới các văn phòng

trung tâm ở phía đường Cao Thắng và Ông Ích Khiêm. Đồng thời, sắp xếp lại 

các xưởng thực hành dành một phần diện tích để cải tạo thành nơi làm việc của 

bộ môn.

5. Tự đánh giá: Đạt 

Tiêu chí 8.4: Có phòng máy tính được nối mạng đáp ứng nhu cầu học tập của 

người học; có biện pháp hỗ trợ người học tiếp cận với công nghệ thông tin.

1. Mô tả:

Trường có 6 phòng máy tính phục vụ cho việc giảng dạy và học tập các 

học phần tin học của các lớp chuyên tin và không chuyên với tổng số 268 máy 

[H8.8.4.1]. Các máy tính đều được nối mạng, kết nối internet, một số phòng máy

có máy chiếu gắn cố định, có trang bị máy chủ riêng để dễ quản lý và đáp ứng 

nhu cầu thực hành tin học của sinh viên [H8.8.4.2].

Tại phòng máy tính thực hành, Nhà trường còn bố trí các bàn máy tính để 

sinh viên có thể sử dụng máy tính cá nhân của mình.

Nhà trường đã đầu tư trang bị một phòng quản lý mạng với 3 máy chủ cấu 

hình mạnh giúp hệ thống mạng Internet hoạt động ổn định, phục vụ cho nhu cầu 

đào tạo và quản lý theo hệ thống tín chỉ [H8.8.4.3; H8.8.4.4]. Hiện Nhà trường 

có 41 máy chiếu đa năng phục vụ cho giảng dạy, nhiều thiết bị thí nghiệm có 

chức năng kết nối với máy tính, hỗ trợ tốt cho việc dạy – học và đồng thời hỗ trợ 

sinh viên tiếp cận nhanh với công nghệ thông tin [H8.8.4.5].

Nhà trường đã lắp đặt hệ thống Internet không dây giúp cho cán bộ giảng 

viên và sinh viên có thể truy cập Internet mọi nơi trong Trường là một biện pháp 

hỗ trợ tiếp cận công nghệ thông tin. Hệ thống này luôn được nâng cấp nhằm 

phục vụ tốt nhất cho người sử dụng [H8.8.4.6; H8.8.4.7]. Ngoài ra, trang sinh

viên tại địa chỉ http://www.dct.udn.vn/daotao/student.asp có mục hướng dẫn hỗ 

trợ sinh viên khai thác các tài nguyên trên Internet và quản lý việc học của mỗi 

cá nhân [H8.8.4.8].
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Số lượng máy tính phục vụ cho công tác quản lý, điều hành của Nhà

trường hiện có là 76 máy tính, trong đó có 65 máy tính để bàn và 11 máy tính

xách tay [H8.8.4.9; H8.8.4.10].

2. Điểm mạnh:

Các phòng máy tính được trang bị đồng bộ, nối mạng đầy đủ, hệ thống 

mạng hoạt động ổn định, có kết nối internet và trang bị máy chiếu gắn cố định,  

đã đáp ứng tốt nhu cầu học tập của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào

tạo, phục vụ hiệu quả cho các phương pháp giảng dạy mới.

Người học được tạo điều kiện tiếp cận với công nghệ thông tin, giúp cho 

việc học tập có kết quả tốt hơn.

3. Những tồn tại:

Trang thiết bị tin học nhanh lạc hậu nên phải thường xuyên nâng cấp, sửa 

chữa, thay thế.

4. Kế hoạch hành động:

Hằng năm Nhà trường thường xuyên đầu tư bổ sung máy tính mới, nâng 

cấp các phòng máy cũ, trang bị máy tính tại thư viện để sinh viên sử dụng. Phát 

huy hiệu quả mạng Internet không dây để sinh viên có điều kiện tốt hơn trong

khai thác tài nguyên mạng.

5. Tự đánh giá: Đạt 

Tiêu chí 8.5: Có ký túc xá, đảm bảo đủ diện tích nhà ở và sinh hoạt cho sinh 

viên nội trú và có các dịch vụ phục vụ người học theo quy định.

1. Mô tả:

Ký túc xá Trường Cao đẳng Công nghệ được xây dựng từ năm 1998 và

2002 tại số 02 đường Thanh Sơn, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, trên

khuôn viên đất có diện tích 2.600m2, phía bắc giáp đường Thanh Sơn, phía tây

giáp đường Ông Ích Khiêm, phía nam giáp sân vận động Trường Cao đẳng 

Công nghệ, phía đông giáp nhà dân. KTX gồm 2 khối nhà 5 tầng với tổng diện 

tích là 5.700 m2 [H8.8.5.1; H8.8.5.2] gồm một văn phòng làm việc tổ Quản lý 

KTX, một phòng tự học, một phòng dành cho cán bộ trực đêm và 99 phòng ở 
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[H8.8.5.3] . Mỗi phòng ở có diện tích 32m2 có công trình phụ khép kín và chia

làm hai loại:

- Có 85 phòng ở dành cho sinh viên nhà trường và sinh viên của các 

trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng, mỗi phòng ở có 8 sinh viên được 

cung cấp điện, nước. Các tiện nghi sinh hoạt gồm: 4 giường tầng có tủ cá nhân 

để sinh viên cất giữ tài sản, một bộ bàn ghế tự học và các dụng cụ khác 

[H8.8.5.4].

- Có 14 phòng dành cho sinh viên nước ngoài đang theo học ở các trường 

thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng. Mỗi phòng ở 4 SV được trang bị tủ, bàn học 

cá nhân, quạt điện, máy nước nóng và các dụng cụ khác [H8.8.5.5]. 

KTX có thể bố trí được 680 sinh viên Việt Nam và 56 sinh viên nước 

ngoài [H8.8.5.6] tương ứng dưới 10% HSSV toàn trường. KTX có đầy đủ tiêu

chí như Điều 3 Chương I của Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú (ban 

hành kèm theo Thông tư số 27/2011/TT-BGDĐT ngày 27/6/2011 của Bộ trưởng 

Bộ GDĐT) [H8.8.5.7].  KTX có biển tên đặt tại cổng chính, trên đó ghi rõ tên

gọi và địa chỉ đầy đủ bằng tiếng Việt; có bảng nội quy đặt ở gần cổng 

[H8.8.5.8]; có nhà bảo vệ, văn phòng và phòng trực của Tổ Quản lý KTX; có hệ 

thống loa phóng thanh. Các phòng ở, phòng làm việc... đều có biển tên, số 

phòng. Có nhà để xe máy và xe đạp, đủ chỗ cho nhu cầu gửi xe của HSSV nội 

trú. KTX có nhà ăn sinh viên 410m2 [H8.8.5.9; H8.8.5.10] phục vụ ăn uống giải 

khát cho HSSV từ 5 giờ sáng đến 23 giờ đêm. Ngoài ra, còn có 5 ki ốt dành cho

các dịch vụ bán hàng tạp hóa, nhu yếu phẩm, photocopy, Internet, cắt tóc, phục 

vụ hỗ trợ sinh hoạt HSSV nội trú [H8.8.5.11]. 

Phòng Công tác HSSV của Nhà trường là đơn vị trực tiếp quản lý KTX, 

tiếp nhận đơn đăng ký chỗ ở của HSSV và xét theo thứ tự ưu tiên để bố trí chỗ ở 

theo Thông tư số 27 [H8.8.5.12; H8.8.5.13]. Nếu đã giải quyết hết HSSV diện 

ưu tiên mà KTX còn chỗ thì bố trí cho các đối tượng HSSV còn lại cho đến khi

kín chỗ ở  tại các phòng.

2. Điểm mạnh:

KTX nằm ở trung tâm thành phố, được xây dựng khang trang trong khuôn 
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viên trường; đầy đủ tiện nghi, nhìn ra 2 đường phố chính thông thoáng rất thuận 

tiện cho sinh viên nội trú trong việc sinh hoạt và đi lại, học tập.

KTX có hệ thống dịch vụ phong phú đáp ứng đủ nhu cầu cần thiết của 

HSSV nội trú.

Công tác quản lý ký túc xá luôn được Nhà trường quan tâm, các bộ phận 

chức năng đã phối hợp với các cơ quan địa phương đảm bảo an ninh trật tự, tạo 

môi trường sinh hoạt học tập tốt. Phòng Công tác HSSV cùng Đoàn Thanh niên

Nhà trường thường xuyên tổ chức các phong trào giao lưu văn nghệ, thể thao và

hoạt động xã hội phong phú, góp phần nâng cao ý thức rèn luyện và đời sống 

tinh thần cho sinh viên nội trú.

3. Những tồn tại:

KTX chưa đáp ứng đủ 100%  số sinh viên có nhu cầu chỗ ở, do một số 

trường và đơn vị của ĐHĐN chưa có KTX nên Nhà trường phải chia sẻ. 

Lệ phí KTX sinh viên đóng hàng tháng theo qui định chung còn thấp 

(80.000đ/sv/tháng), không đủ kinh phí cho việc chống xuống cấp; Nhà trường 

phải bù thêm phần kinh phí này.

4. Kế hoạch hành động:

Nhà trường kết hợp với Công ty Đức Mạnh (cơ quan đầu tư và quản lý 

KTX sinh viên thành phố Đà Nẵng) để giới thiệu sinh viên của Nhà trường có 

nhu cầu nội trú được ở KTX.

Hằng năm, Nhà trường đầu tư thêm kinh phí để sửa chữa chống xuống 

cấp.

5. Tự đánh giá: Đạt 

Tiêu chí 8.6: Có trang thiết bị và sân bãi cho các hoạt động văn hoá, nghệ 

thuật, thể dục thể thao, đảm bảo diện tích khu thể dục thể thao theo quy định.

1. Mô tả:

Nhà trường có một hội trường diện tích 192 m2 với 150 chỗ ngồi 

[H8.8.6.1; H8.8.6.2] với sân khấu được trang bị hệ thống âm thanh ánh sáng cố 

định tại chỗ phục vụ cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của cán bộ giảng 
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viên và sinh viên [H8.8.6.3; H8.8.6.4]. Ngoài ra, Nhà trường còn trang bị một 

sân khấu di động diện tích 32 m2 [H8.8.6.5], cùng với một số thiết bị âm thanh 

do Đoàn Thanh niên quản lý để phục vụ cho các hoạt động sinh hoạt văn hóa 

ngoài trời của sinh viên [H8.8.6.6].

Đối với các hoạt động thể dục thể thao, Trường có một sân bóng đá với 

diện tích 6.664 m2 được đầu tư hệ thống thoát nước, trồng cỏ và chăm sóc đặc 

biệt phục vụ hữu hiệu cho các giải bóng đá trường [H8.8.6.7]. Bên cạnh sân 

bóng đá là sân bóng rổ ngoài trời nền bê tông với diện tích gần 1.000m2 phục vụ 

cho bộ môn bóng rổ và bóng chuyền. Khu vực giảng dạy thể dục với đầy đủ 

dụng cụ  như xà đơn, xà kép, hố nhảy xa, nhảy cao [H8.8.6.8]. Phía trong là nhà

tập thể chất đa năng diện tích 860m2 có mái che kiên cố [H8.8.6.9; H8.8.6.10],  

đạt tiêu chuẩn phục vụ cho các môn: bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn

và các hoạt động thể thao trong nhà khác [H8.8.6.11].

2. Điểm mạnh:

Trường có đầy đủ trang thiết bị và sân bãi cho các hoạt động văn hóa, 

nghệ thuật, thể dục thể thao và được đầu tư mạnh mẽ đảm bảo cho các hoạt động 

văn hóa và rèn luyện sức khỏe cho cán bộ giảng viên và sinh viên Nhà trường.

Do có địa điểm thuận lợi nên Nhà trường đã khai thác cở sở thể dục thể 

thao với hiệu suất cao, tạo không khí nhộn nhịp sau giờ học trong Trường góp 

phần nâng cao hiệu quả đào tạo.

3. Những tồn tại:

Hội trường diện tích nhỏ, số chỗ ngồi còn ít, sân khấu hội trường nhỏ nên

phần nào hạn chế quy mô các hoạt động sinh hoạt chính trị và văn hóa, nghệ 

thuật của Nhà trường. 

Sân bóng đá và nhà tập phải phục vụ cho số lượng sinh viên khá đông nên

công tác bảo dưỡng và quản lý gặp nhiều khó khăn.

4. Kế hoạch hành động:

Nhà trường có kế hoạch đến năm 2015 xây dựng hội trường mới với quy 

mô 500 chỗ ngồi, trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, đồng bộ, đáp 

ứng yêu cầu sinh hoạt chính trị và văn hóa, nghệ thuật. 
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Tiếp tục bảo dưỡng, nâng cấp một số hạng mục phục vụ thể dục thể thao 

phù hợp với nhu cầu thực tế và duy trì một số công trình Nhà trường hiện có.

5. Tự đánh giá: Đạt 

Tiêu chí 8.7: Có quy hoạch tổng thể về sử dụng và phát triển cơ sở vật chất 

của trường.

1. Mô tả:

Trường Cao đẳng Công nghệ được thành lập năm 1995 với cơ sở vật chất 

lúc ban đầu được tiếp quản từ Trường Kỹ thuật Nguyễn Văn Trỗi Đà Nẵng 

[H8.8.7.1] tiền thân là Trường Kỹ thuật Đà Nẵng (1962). Đến năm 2000, Chủ 

tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 3930/QĐ-

UB phê duyệt tổng thể mặt bằng định vị xây dựng Trường Cao đẳng Công nghệ 

thuộc Đại học Đà Nẵng [H8.8.7.2].

Đại học Đà Nẵng đã có đề án quy hoạch phát triển tổng thể đến năm 2015 

[H8.8.7.3] trong đó có Trường Cao đẳng Công nghệ. Theo đề án này, về qui 

hoạch định hướng phát triển Nhà trường sẽ trở thành cơ sở giáo dục bậc đại học, 

về qui hoạch phát triển cơ sở vật chất, Nhà trường sẽ được xây mới cơ sở hạ 

tầng với tổng kinh phí ước tính khoảng 150 tỷ đồng. Tuy nhiên, cho đến nay các 

qui hoạch định hướng này triển khai rất chậm do nhiều nguyên nhân khách quan

khác nhau.

Trong ba năm gần đây, từ năm 2010-2012 Nhà trường đã chủ động lập kế 

hoạch tăng cường và phát triển cơ sở vật chất từng năm [H8.8.7.4]. Kinh phí cho 

kế hoạch này được trích từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn thu hợp pháp 

của Nhà trường [H8.8.7.5]. Kết quả kế hoạch thực hiện chi tiết tăng cường và

phát triển cơ sở vật chất hàng năm như sau [H8.8.7.6]:

MUA SẮM TSCĐ

(VNĐ)

SỬA CHỮA, NẦNG CẤP, XÂY 

MỚI CSVC (VNĐ)TT NĂM

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1 2010 2.353.000.00 945.257.000 1.750.000.000 1.441.473.657

2 2011 2.818.000.000 749.104.294 2.284.000.000 1.39.83.000
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3 2012 5.481.215.000 2.290.750.380 4.315.000.000 3.146.620.474

Năm 2013, dự kiến Nhà trường sẽ đầu tư mua sắm trang thiết bị và sửa 

chữa, nâng cấp các công trình với kinh phí ước tính là 7,6 tỷ đồng [H8.8.7.7], 

trong đó :

- Trang thiết bị thí nghiệm thực hành :2,4 tỷ đồng

- Mua sắm tài sản cố định khác : 2,4 tỷ đồng

- Sửa chữa, nâng cấp các công trình : 2,8 tỷ đồng

Nhà trường có kế hoạch đầu tư xây dựng mới công trình nhà đa năng cao

5 tầng với tổng diện tích 3000m2. Tổng mức đầu tư dự kiến 45.000.000.000 

đồng, dự án đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt theo quyết định số: 986/QĐ-

BGD&ĐT ngày 19 tháng 3 năm 2013 [H8.8.7.8].

Công tác kiểm kê và đánh giá lại tài sản cố định được thực hiện định kỳ 

hàng năm [H8.8.7.9]. Qua công tác này, Nhà trường có cơ sở lập kế hoạch trang 

bị mới, sửa chữa và nâng cấp trang thiết bị đào tạo, phục vụ đào tạo được tốt 

hơn.

2. Điểm mạnh:

Trường đã có đề án quy hoạch phát triển tổng thể đến năm 2015 theo quy 

hoạch chung của Đại học Đà Nẵng. Nhà trường đã chủ động trong công tác lập 

kế hoạch tăng cường và phát triển cơ sở vật chất từng năm bằng kinh phí từ 

nguồn thu hợp pháp phần dành cho quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

3. Những tồn tại:

Chưa xây dựng đề án phát triển tổng thể riêng của Nhà trường trong từng 

giai đoạn. Công tác triển khai theo đề án quy hoạch phát triển tổng thể đến năm 

2015 của Đại học Đà Nẵng còn chậm. Kinh phí sử dụng phát triển cơ sở vật chất 

của Trường phần lớn đều lấy từ nguồn thu hợp pháp tại chỗ, kinh phí này không

lớn nên phần nào hạn chế việc đầu tư mua sắm trang thiết bị và sửa chữa, nâng 

cấp, xây mới các công trình.

4. Kế hoạch hành động:

Triển khai xây dựng đề án phát triển tổng thể riêng của Nhà trường trình
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các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Để có được nguồn kinh phí lớn phát triển cơ

sở vật chất, Nhà trường cần chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao xây dựng 

và tham gia các dự án về đầu tư chiều sâu, dự án khoa học công nghệ, dự án 

giáo dục đại học.

5. Tự đánh giá: Đạt 

Tiêu chí 8.8: Có biện pháp bảo vệ tài sản, trật tự, an toàn, an ninh cho cán bộ 

quản lý, giảng viên, nhân viên và người học.

1. Mô tả:

Nhà trường đã có những biện pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ tài sản, trật tự, 

an toàn cho toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên trong trường.

Lực lượng bảo vệ chuyên trách gồm 9 người được trang bị đầy đủ trang phục và

dụng cụ phục vụ công tác bảo vệ tài sản, trật tự an ninh một cách nghiêm túc và

thường xuyên [H8.8.8.1], có quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn đầy đủ 

[H8.8.8.2] và trường cũng có tổ chức thêm lực lượng tự vệ gồm 14 đồng chí 

[H8.8.8.3].

Các ca trực của đội bảo vệ có nhiệm vụ tuần tra các khu vực chung, xử lý 

các tình huống xảy ra trong trường. Vào các dịp lễ, tết, nghỉ hè, lãnh đạo trường 

và lãnh đạo các khoa, phòng và các nhân viên được phân công trực  tăng cường 

để kịp thời chỉ đạo công tác an ninh trật tự và các công tác phòng cháy, chữa 

cháy [H8.8.8.4]. Trường đã xây dựng nội quy bảo vệ cơ quan: nội quy ra vào

cổng [H8.8.8.5]; nội quy các xưởng thực hành [H8.8.8.6], phòng thí nghiệm 

[H8.8.8.7]; nội quy phòng cháy, chữa cháy [H8.8.8.8]; nội quy học đường 

[H8.8.8.9].

Ngoài ra, Phòng Hành chính Tổng hợp đã xây dựng các phương án tổ 

chức lực lượng cụ thể cho từng hoạt động; kịp thời thông báo cho cán bộ, sinh 

viên các biện pháp phòng ngừa trộm cắp tài sản, phòng chống tội phạm và các tệ 

nạn xã hội; xây dựng quy chế phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Thanh 

Bình, Công an phường Thanh Bình, Phòng PA25 [H8.8.8.10]. Trường đã xây

dựng các phương án bảo vệ trường, ngăn chặn hiện tượng thanh niên xấu ở địa 
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phương vào gây mất an ninh trật tự, trộm cắp trong trường bằng các ký hợp 

đồng giữa Nhà trường và Công an Phường Thanh Bình để bảo vệ trật tự cho cán 

bộ và người học [H8.8.8.11].

Trường cử cán bộ bảo vệ tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ cơ

quan nhằm tăng cường công tác an ninh trật tự tại cơ quan [H8.8.8.12]. Hằng 

năm Nhà trường thường xuyên đăng ký thực hiện phong trào bảo vệ an ninh tổ 

quốc [H8.8.8.13]. Nhờ có các biện pháp tích cực trên, công tác bảo vệ tài sản, 

trật tự, an toàn, an ninh cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên được đảm 

bảo tốt. Nhà trường đã thành lập Ban kiểm tra thực hiện và thực hiện công tác an 

toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn

thực phẩm [H8.8.8.14].

2. Điểm mạnh:

Nhà trường đã có nhiều biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn về người và

tài sản cho cán bộ viên chức và sinh viên, học sinh. Có bộ phận bảo vệ chuyên

trách, phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh địa phương, mới trang bị hệ 

thống camera giám sát nhà xe.

3. Những tồn tại:

Chưa có phương án bảo vệ an toàn trong các tình huống đột xuất, khẩn

cấp, nghiệp vụ của lực lượng bảo vệ chuyên trách còn hạn chế.

4. Kế hoạch hành động:

Tiếp tục bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ chuyên trách. Xây

dựng phương án bảo vệ trong tình huống khẩn cấp.

5. Tự đánh giá: Đạt 

Kết luận về Tiêu chuẩn 8:

Cơ sở vật chất của nhà trường đủ đáp ứng nhu cầu đào tạo. Thư viện có 

đủ sách báo phục vụ sinh viên. Phòng học đảm bảo đủ diện tích cho số lượng 

sinh viên mỗi lớp học; xưởng thí nghiệm thực hành có đầy đủ trang thiết bị cho 

sinh viên thực tập; các phòng máy tính đủ cho sinh viên học tập các học phần tin 

học cơ bản và chuyên ngành; có mạng không dây hỗ trợ sinh viên học tập; ký 



- 109 -

túc xá bảo đảm phục vụ chỗ ở cho các đối tượng chính sách; có sân bãi và trang

thiết bị cho hoạt động thể dục, thể thao, văn nghệ của sinh viên.

Thư viện diện tích còn nhỏ; ký túc xá chưa đáp ứng nhu cầu nội trú theo 

quy mô đào tạo; kinh phí hàng năm đầu tư cho phát triển cơ sở vật chất còn ít so

với nhu cầu phát triển.
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Tiêu chuẩn 9: Tài chính và quản lý tài chính

Mở đầu:

Trường Cao đẳng Công nghệ là đơn vị dự toán cấp 3 chịu sự quản lý trực 

tiếp của Ban Kế hoạch Tài chính - Đại học Đà Nẵng và Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Trường Cao đẳng Công nghệ là đơn vị sự nghiệp có thu - nguồn tài chính

của trường là từ nguồn ngân sách nhà nước cấp và nguồn thu sự nghiệp. Trong 

đó, nguồn ngân sách cấp chiếm tỉ trọng 30% và nguồn thu sự nghiệp chiếm tỉ lệ 

70%. Trong những năm qua để hoạt động có hiệu quả Nhà trường đã khai thác

các nguồn thu như: học phí, lệ phí và các hoạt động dịch vụ khác. Các nguồn 

kinh phí của nhà trường đều được sử dụng đúng mục đích theo quy định của 

Nhà nước, ưu tiên cho công tác đào tạo, NCKH, phục vụ giảng dạy và nâng cao

đời sống CBVC. Hàng năm Nhà trường đều chủ trương trích từ nguồn thu sự 

nghiệp để chi hỗ trợ giảng dạy nghiên cứu khoa học, viết tài liệu, giáo trình; hỗ 

trợ cán bộ, giảng viên, nhân viên học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, chuyên

môn; hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động đoàn thể (Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh

niên, Hội sinh viên, Hội cựu chiến binh…). Tất cả chính sách này của trường 

được toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên trong trường hoan nghênh và được 

thể hiện trong qui chế chi tiêu nội bộ. Mức sống của cán bộ công chức ngày

càng được nâng cao và cải thiện hơn. Việc đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị 

phục vụ giảng dạy, học tập, làm việc ngày càng được nhà trường quan tâm thích 

đáng, để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu dạy và học. Các cơ sở giảng dạy 

đều được cải tạo, sửa chữa khang trang, sạch đẹp, đã có sức thu hút đối với học 

sinh, sinh viên.

Tiêu chí 9.1: Có quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện quản lý tài chính theo quy

định về chế độ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu.

1. Mô tả:

Trên cơ sở qui chế chi tiêu nội bộ của Đại học Đà Nẵng, Giám đốc Đại 

học Đà Nẵng giao quyền cho Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ xây 

dựng Phụ lục qui chế chi tiêu nội bộ của Trường để phù hợp với tình hình tài
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chính Nhà trường. Phụ lục qui chế chi tiêu nội bộ đã được xây dựng, thảo luận 

rộng rãi, dân chủ, công khai, có ý kiến tham gia của tổ chức công đoàn và đã

được ban hành thành văn bản pháp lý.[H9.9.1.1]

Qui chế chi tiêu nội bộ bao gồm các qui định về chế độ, tiêu chuẩn, định 

mức thu chi thống nhất trong toàn trường, đảm bảo cho Nhà trường và các đơn

vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, sử dụng các nguồn kinh phí chủ 

động, có hiệu quả và thống nhất trong công tác quản lý. Trong qui chế chi tiêu

nội bộ ưu tiên nguồn tài chính để thực hiện các khoản chi nghiệp vụ đảm bảo qui 

mô, chất lượng hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của Nhà

trường và các chế độ có liên quan đến con người, tạo điều kiện từng bước tăng 

thu nhập cho cán bộ, viên chức trong toàn trường.

Từ đầu năm tài chính, Nhà trường được Ban kế họach tài chính xét duyệt 

giao dự toán kinh phí [H9.9.1.2].

Trong phạm vi nguồn tài chính được giao hàng năm, trên cơ sở định mức 

kinh tế kỹ thuật về chế độ chi tiêu tài chính của nhà nước, dự kiến các khoản 

thu chi hàng năm, Nhà trường tổ chức thảo luận [minh chứng], công bố việc 

phân bổ kinh phí [minh chứng] chủ động bố trí nguồn kinh phí để thực hiện 

nhiệm vụ được giao. Nhà trường đã xây dựng các định mức chi tiêu phù hợp 

(bao nhiêu), đảm bảo được hoạt động thường xuyên của đơn vị. Tăng cường 

công tác quản lý tài chính, sử dụng nguồn kinh phí có hiệu quả, mở rộng, nâng 

cao chất lượng đào tạo; tăng thu, tiết kiệm chi tăng thêm thu nhập cho cán bộ 

giáo viên nhà trường.[H9.9.1.3]

Đơn vị mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng nhà nước để 

phản ánh các khoản kinh phí thuộc ngân sách nhà nước và các khoản kinh phí 

thuộc nguồn thu sự nghiệp của đơn vị, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách 

nhà nước theo chế độ hiện hành. [H9.9.1.4].

Báo cáo quyết toán tài chính hàng năm: Sau khi năm tài chính được kết 

thúc nhà trường  báo cáo công tác tài chính của năm về các nguồn thu chi thực tế 

để rút ra những vấn đề đã thực hiện được, những vấn đề chưa thực hiện được, 

những vấn đề còn thiếu sót để kịp thời chấn chỉnh, có kế hoạch bổ sung sửa đổi 
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trong năm sau nhằm đưa công tác tài chính ngày càng tốt và hoàn thiện hơn.

[H9.9.1.5].

Theo định kỳ hàng năm các đơn vị chủ quản cấp trên trực tiếp đến đơn vị 

kiểm tra sổ sách chứng từ, nội dung thu chi ngân sách nhà nước, lập biên bản và

thông báo duyệt quyết toán của cấp có thẩm quyền phê duyệt.[H9.9.1.6].

Thực hiện chế độ thanh tra kiểm tra, kiểm toán hàng năm của nội bộ

nhà trường theo định kỳ hoặc đột xuất để đánh giá tình hình thực hiện, sử dụng 

hiệu quả nguồn vốn và quản lý tiền vốn của đơn vị, việc thu chi thực hiện đúng 

theo quy định hiện hành của Nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

[H9.9.1.7].

Trường Cao đẳng Công nghệ là đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng, chịu 

sự kiếm tra giám sát, thanh tra, kiểm toán của cơ quan chủ quản và các cơ quan

Nhà nước có thẩm quyền theo định kỳ hoặc đột xuất. Kiểm tra về tình hình thu

chi tài chính, sổ sách chứng từ, báo cáo quyết toán, qua công tác thanh tra kiểm 

tra rút ra được những vấn đề còn thiếu sót để chấn chỉnh và khắc phục những 

khuyết điểm trong công tác quản lý tài chính, chấp hành đầy đủ, đúng luật kế 

toán và chế độ kế toán hiện hành của Nhà nước [H9.9.1.8].

2. Điểm mạnh:

Căn cứ vào các văn bản của Nhà nước, Trường đã xây dựng Phụ lục qui 

chế chi tiêu nội bộ và được thông qua rộng rãi, dân chủ, công khai trong CBVC 

Trường. Trong việc thu chi quản lý tài chính Nhà trường có kế hoạch và tự chủ 

về nguồn kinh phí, đáp ứng được công tác giảng dạy và học tập ngày càng tốt 

hơn; các mục chi đảm bảo theo tính chất công việc, công tác tài chính báo cáo

công khai, rõ ràng, đúng định kỳ, các chế độ chính sách quy định của CBVC, 

HSSV được bảo đảm đầy đủ, kịp thời, chi tiêu tiết kiệm, đúng mục đích.

3. Những tồn tại:

Trong quá trình thực hiện qui chế chi tiêu nội bộ vẫn còn một số mục 

mang tính chất chung chung, chưa cụ thể, làm cho người thực hiện gặp nhiều 

khó khăn, vướng mắc.

4. Kế hoạch hành động:
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Trong các năm tới Nhà trường sẽ rà soát, điều chỉnh lại các mục cụ thể và

phù hợp hơn để nhằm đáp ứng quyền lợi cho cán bộ, giáo viên và HSSV, thực 

hiện nhiệm vụ chính trị,  đào tạo của Nhà trường, ổn định và ngày càng phát

triển.

5. Tự đánh giá: Đạt 

Tiêu chí 9.2: Có các nguồn tài chính ổn định, đáp ứng các hoạt động đào tạo, 

nghiên cứu khoa học và các hoạt động hợp pháp khác của trường.

1. Mô tả:

Từ đầu năm Nhà trường được cơ quan quản lý cấp trên giao dự toán

và phê duyệt dự toán [minh chứng phê duyệt]. Trên cơ sở dự toán được 

duyệt, đơn vị chủ động phân bổ, lập dự toán nguồn kinh phí cho từng nội dung 

mục tiêu phù hợp với hoạt động của đơn vị [H9.9.2.1]

Cuối năm, đơn vị lập Báo cáo quyết toán tài chính năm, gửi cơ quan quản 

lý cấp trên. Theo kế hoạch, cơ quan quản lý có thẩm quyền trực tiếp đến đơn vị 

kiểm tra, lập biên bản và thông báo phê duyệt quyết toán năm [H9.9.2.2]

Nguồn kinh phí của Nhà trường chủ yếu từ 2 nguồn thu:

+ Nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp: nguồn kinh phí hoạt động thường 

xuyên được ngân sách nhà nước đảm bảo một phần kinh phí [minh chứng]; kinh 

phí thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật 

chất mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động đào tạo và kế hoạch hàng năm

khoảng 25% tổng nguồn thu của trường.

+ Nguồn thu sự nghiệp khác của Trường: thu học phí và lệ phí từ người 

học theo chế độ quy định hiện hành của Nhà nước, các khoản thu sự nghiệp về 

lãi ngân hàng, thanh lý tài sản và các khoản thu hợp pháp khác. [minh chứng]

Nguồn thu của trường được theo dõi chi tiết theo từng nội dung, tập hợp 

đầy đủ, hợp pháp và thu đúng theo qui định của nhà nước. Nhà trường luôn có 

kế hoạch khai thác các nguồn tài chính, phân bổ hợp lý và sử dụng có hiệu quả 

các nguồn tài chính nhằm đảm bảo kinh phí chi thường xuyên cho hoạt động của 

trường và tái đầu tư phát triển, trong đó không ngừng nâng cao thu nhập cho 
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CBVC. Các nguồn thu hợp pháp của trường ngày càng tăng đáp ứng chi thường 

xuyên và phục vụ tái đầu tư.[H9.9.2.3]

Trên cơ sở nguồn kinh phí được giao và dự kiến các nguồn thu khác trong

năm, đơn vị lập dự toán phân bổ sử dụng nguồn kinh phí cho các mục hoạt động 

của trường, các bộ phận khoa, phòng có dự trù mua sắm và các mục chi cần thiết 

để làm căn cứ thực hiện [H9.9.2.04].

2. Điểm mạnh:

Các nguồn tài chính của Trường tuy không lớn, nhưng ổn định, được khai 

thác một cách hợp pháp, sử dụng đúng mục đích tiết kiệm đáp ứng các hoạt 

động đào tạo, nghiên cứu khoa học, học tập nâng cao trình độ chuyên môn và

cải thiện đời sống vật chất cũng như tinh thần của cán bộ giảng viên.

3. Những tồn tại:

Chưa tận dụng khai thác tối đa cớ sở vật chất trang thiết bị sẵn có của 

trường, nhất là trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học để tạo thêm nguồn thu cho 

hoạt động của Nhà trường.

4. Kế hoạch hành động:

Trong các năm tới Trường cần có kế hoạch mở rộng qui mô, loại hình đào

tạo một cách hợp lý đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và

tận dụng cơ sở vật chất sẵn có để tăng thêm nguồn thu, sử dụng kinh phí tiết 

kiệm, hiệu quả để nhằm đáp ứng các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và

các hoạt động khác của nhà trường, đồng thời tăng thu nhập cho cán bộ viên

chức của trường.

5. Tự đánh giá: Đạt 

Tiêu chí 9.3: Thực hiện công khai tài chính để giảng viên, cán bộ, công nhân 

viên biết và tham gia kiểm tra, giám sát.

1. Mô tả:

Công khai tài chính là biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ 

viên chức của Nhà trường. Công tác công khai tài chính của Nhà trường được 

thực hiện hằng năm, để các bộ phận, cán bộ công nhân viên kiểm tra, giám sát, 
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kịp thời phản ánh những vấn đề còn vướng mắc chưa rõ trong công tác quản lý 

tài chính với ban thanh tra của Nhà trường [H9.9.3.1]. Ban thanh tra Nhà trường 

có trách nhiệm kiểm tra cụ thể rõ ràng minh bạch để trả lời, theo kiến nghị của 

CBVC, góp phần nâng cao hiệu quả dân chủ trong hoạt động tài chính và quản 

lý tài chính nhà trường [H9.9.3.2].

Công tác quản lý tài chính của Trường được tin học hoá với các chương

trình phần mềm phục vụ cho công tác kế toán, quản lý học phí, tài sản… đảm 

bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời, thuận tiện cho công tác kiểm tra, thanh tra tài

chính.

Hằng năm, Trường thành lập tổ tự kiểm tra công tác tài chính nội bộ để 

kiểm tra, giám sát việc thu chi hoạt động của Trường thực hiện có đúng qui định 

Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ. Từ đó đánh giá, kiến nghị và chấn chỉnh 

những thiếu sót trong công tác quản lý tài chính [H9.9.3.3].

2. Điểm mạnh:

Hàng năm Nhà trường thực hiện tốt công tác công khai tài chính theo định 

kỳ đầy đủ để mọi người kiểm tra các hoạt động thu chi của Nhà trường, đóng 

góp ý kiến trong sử dụng các nguồn thu, nhằm phát huy những mặt mạnh; 

khắc phục những Những tồn tại, đưa công tác tài chính và quản lý tài chính

ngày càng đi vào nề nếp và có hiệu quả thiết thực. Công tác thanh tra giám sát 

được thực hiện thường xuyên, nâng cao hiệu quả dân chủ trong quản lý tài

chính, từ công khai tài chính các phòng, bộ phận tham gia góp ý xây dựng kế 

hoạch mua sắm phù hợp yêu cầu, đúng mục đích, đúng nội dung, thực hành tiết 

kiệm chống lãng phí, góp phần cải thiện đời sống nâng cao thu nhập cho CBVC 

của Nhà trường.

3. Những tồn tại:

Việc công khai tài chính chỉ thực hiện ở hội nghị cán bộ viên chức hằng 

năm, chưa đa dạng các hình thức công khai.

4. Kế hoạch hành động:

Trường sẽ đa dạng hoá các hình thức công khai tài chính như: thông báo

bằng văn bản, niêm yết các biểu mẫu báo cáo tài chính tại đơn vị thường xuyên
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để cán bộ viên chức kiểm tra, giám sát công tác tài chính được thuận tiện hơn.

5. Tự đánh giá: Đạt 

Kết luận về Tiêu chuẩn 9:

Công tác tài chính và quản lý tài chính của Nhà trường đã đi vào nề nếp, 

cơ bản đã thực hiện đầy đủ, đúng các chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước 

quy định, hạch toán thu, chi rõ ràng, nguồn thu chủ yếu chi cho công tác giảng 

dạy và phục vụ học tập cho học sinh sinh viên học trên mô hình học cụ, hoá chất 

và các dụng cụ học tập khác. Trong những năm tiếp theo Nhà trường cố gắng 

đưa công tác hoạt động tài chính và quản lý tài chính tốt hơn nữa để phục vụ cho 

công tác dạy và học đạt kết quả cao, đúng tầm với quy mô Trường.
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Tiêu chuẩn 10: Quan hệ giữa nhà trường và xã hội

Mở đầu:

Nhà trường đã thiết lập được mối quan hệ với chính quyền và tổ chức xã

hội ở địa phương trong địa bàn hoạt động của Nhà trường nhằm phối hợp và giải 

quyết tốt những vấn đề có liên quan đến địa phương và xã hội như vấn đề an 

ninh trật tự, môi trường, phong trào văn hóa thể dục thể thao, phong trào đền ơn

đáp nghĩa; hoạt động xã hội, từ thiện, hiến máu nhân đạo... Các hoạt động này

đã tạo ra môi trường giáo dục lành mạnh cho cán bộ viên chức và học sinh sinh 

viên, đem lại hiệu quả tích cực cho công tác giáo dục, rèn luyện chính trị, tư

tưởng, lối sống đạo đức, cải thiện đời sống văn hoá tinh thần của cán bộ, học 

sinh sinh viên Nhà trường.

Tiêu chí 10.1: Thiết lập được các mối quan hệ giữa nhà trường với các cơ sở 

văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, thông tin đại chúng ở địa phương.

1. Mô tả:

Cùng với nhiệm vụ chính là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho xã

hội, Trường Cao đẳng Công nghệ đã thiết lập các mối quan hệ giữa nhà trường 

với các cơ sở văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, thông tin đại chúng ở địa 

phương nhằm phục vụ tốt hơn cho các hoạt động của Trường và tạo môi trường 

thuận lợi cho CBVC và HSSV nâng cao đời sống văn hoá tinh thần. 

Nhà trường đã thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với Phòng Bảo vệ An ninh 

nội bộ và văn hóa thể thao [H10.10.1.1], Phòng PA83 - công an Thành phố Đà

Nẵng [H10.10.1.2] phối hợp, thực hiện phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an 

ninh tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực văn hóa tư

tưởng. 

Trường Cao đẳng Công nghệ thường xuyên tổ chức các hoạt động văn 

nghệ, thể dục thể thao, giao lưu giữa trường với các cơ sở văn hoá nghệ thuật, 

thể dục thể thao nhân dịp tổ chức Lễ Kỷ niệm ngày thành lập Trường và chào

mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Phát huy hết mọi nguồn lực sẵn có và tranh

thủ sự hỗ trợ của một số đơn vị, cá nhân đã dàn dựng được một số chương trình,
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tiết mục, thuê mướn phục trang...[H10.10.1.3] góp phần tạo cho các hoạt động 

này đạt được những kết quả nhất định [H10.10.1.4]. 

Nhiều năm qua, giữa Nhà trường với Sở Thông tin và Truyền thông, các

tổ chức thông tin đại chúng: báo, dài phát thanh - truyền hình đóng trên địa bàn

Thành phố Đà Nẵng đã tạo được mối quan hệ gắn kết chặt chẽ trong các hoạt 

động thông tin tuyên truyền, quảng bá Nhà trường, công khai về chỉ tiêu, tuyển 

sinh hàng năm [H10.10.1.5], hoạt động nhân đạo, hoạt động xã hội 

khác...[H10.10.1.6].

2. Điểm mạnh:

Nhà trường đã thiết lập được mối quan hệ với các cơ sở văn hoá, nghệ 

thuật, thể dục thể thao, thông tin đại chúng ở địa phương góp phần quảng bá 

rộng rãi hình ảnh của Trường và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động văn 

hoá văn nghệ, thể dục thể thao của CBVC, HSSV ngày càng phát triển.

3. Những tồn tại:

Chưa chủ động thiết lập các mối quan hệ với các cơ sở văn hóa để được 

hỗ trợ thêm về chuyên môn với hoạt động này.

4. Kế hoạch hành động:

Nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch, chủ động hơn trong việc thiết lập mối 

quan hệ với các cơ sở văn hóa ở địa phương để có được sự hỗ trợ thêm về mặt 

chuyên môn và vật chất cho nhà trường.

5. Tự đánh giá: Đạt 

Tiêu chí 10.2: Thiết lập được các mối quan hệ giữa nhà trường với chính 

quyền và các cơ quan, đoàn thể ở địa phương để thực hiện các hoạt động văn 

hoá - xã hội.

1. Mô tả:

Trường Cao đẳng Công nghệ đóng trên địa bàn Phường Thanh Bình,

Quận Hải Châu, là khu vực trung tâm của Thành phố Đà Nẵng. Nhà trường thiết 

lập được mối quan hệ chặt chẽ với UBND các cấp và các cơ quan đoàn thể ở địa 

phương để thực hiện các hoạt động văn hoá-xã hội. 
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Nhà trường và UBND Phường Thanh Bình có sự phối hợp trong nhiều 

hoạt động đảm bảo an ninh trật tự và vấn đề tệ nạn xã hội trên địa bàn, phối hợp 

trong các công tác tuyên truyền và thực hiện đường lối chủ trương chính sách

của Đảng và Nhà nước, Nhà trường đôn đốc cán bộ viên chức và HSSV tham

gia các công tác của địa phương.

Tổ chức thực hiện tốt nội dung ký kết giữa Nhà trường với Công an 

Phòng PA83 Thành phố Đà Nẵng, Công an Phường Thanh Bình và hỗ trợ về 

kinh phí nhằm tăng cường công tác phối hợp bảo vệ khu vực chung và đảm bảo 

an ninh trật tự, xử lý các vấn đề về xã hội của Trường và khu ký túc xá.

[H10.10.2.1].

Cùng với hoạt động hiến máu nhân đạo, thanh niên tình nguyện nhà

trường đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương triển khai nhiều hoạt 

động vì môi trường, Phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội và chủ động tham gia 

chương trình chung sức cộng đồng, tình nguyện mùa hè xanh, các hoạt động 

đóng góp quỹ người nghèo, quỹ từ thiện, xây nhà tình nghĩa, phụng dưỡng Bà

mẹ Việt Nam anh hùng [H10.10.2.2].

Các cán bộ viên chức của Trường tích cực tham gia các hoạt động văn 

nghệ, giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao do các cơ quan, đoàn thể các cấp ở địa 

phương tổ chức [H10.10.2.3]. 

Các thành quả của Nhà trường và các hoạt động trong các dịp lễ hội và

ngày truyền thống của Nhà trường đều được giới thiệu trên các phương tiện 

thông tin đại chúng ở địa phương như trên trang web của Trường, báo, đài phát

thanh và truyền hình, các phương tiện quảng bá khác [H10.10.2.4].

2. Điểm mạnh:

Sự phối hợp đồng bộ giữa Nhà trường và các cơ quan chính quyền, đoàn

thể địa phương góp phần tạo sự ổn định chung trong khu vực. Nhà trường đã

cùng với địa phương phối hợp tổ chức nhiều hoạt động về văn hóa xã hội chung 

rất sôi nổi và hiệu quả.

Công tác quản lý của Nhà trường có nề nếp, công tác tuyên truyền giáo 

dục cán bộ viên chức và HSSV đối với nghĩa vụ ở địa phương được chú trọng 
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nên mối quan hệ giữa Nhà trường và địa phương ngày càng tốt đẹp và phát triển 

theo hướng tích cực, đảm bảo các yêu cầu nhiệm vụ chung.

3. Những tồn tại:

Các hình thức tổ chức hoạt động văn hóa xã hội của Nhà trường chưa

phong phú.

4. Kế hoạch hành động:

Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác vói các cơ sở văn hóa nghệ thuật của 

địa phương.

5. Tự đánh giá: Đạt 

Kết luận về Tiêu chuẩn 10:

Nhà trường đã xây dựng được mối quan hệ chặt chẽ, có hiệu quả với 

chính quyền địa phương, các cơ quan đoàn thể các cấp trong việc đảm bảo an 

ninh trật tự, an toàn xã hội trong khu vực Trường và địa bàn thành phố; thực 

hiện các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các phong trào đền ơn

đáp nghĩa, hiến máu nhân đạo. 

Trong thời gian tới, trường sẽ tích cực chủ động hơn nữa để phối họp

làm cho các hoạt động văn hoá - xã hội phong phú hơn.
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Phần IV. KẾT LUẬN

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng là công cụ để 

Trường tự đánh giá nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo của 

Trường, xác nhận mức độ đáp ứng mục tiêu đề ra trong từng giai đoạn nhất 

định, giải trình với các cơ quan quản lí nhà nước có thẩm quyền và xã hội về 

thực trạng chất lượng đào tạo của Trường để cơ quan chức năng đánh giá và

công nhận trường cao đẳng đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, làm cơ sở cho 

người học lựa chọn trường và nhà tuyển dụng lao động tuyển chọn nhân lực. 

Trong gần nửa thế kỉ qua, Trường Cao đẳng Công nghệ luôn bám sát mục 

tiêu đề ra, phù hợp với chức năng nhiệm vụ, với các nguồn lực và định hướng 

phát triển của Trường, đáp ứng nguồn nhân lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế -

xã hội của tỉnh.

Báo cáo tự đánh giá của Trường tập trung vào thực hiện những việc sau: 

mô tả, làm rõ thực trạng của Trường; phân tích, giải thích, so sánh và đưa ra

những nhận định, chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu và những biện pháp khắc 

phục; lên kế hoạch hành động để cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo.

Báo cáo tự đánh giá của Trường đã được toàn thể cán bộ, giáo viên , nhân

viên và người học đóng góp xây dựng với tinh thần trách nhiệm và làm chủ cao. 

Trường rất mong Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ GD&ĐT đánh giá 

ngoài một cách thật khách quan giúp Trường nhận thức được chính xác thực 

trạng của mình để tiếp tục vươn lên thực hiện sứ mạng cao cả đã tuyên bố.
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TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

Mã trường: DDC

Tên trường: CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Khối ngành: A, B, K

Ngày hoàn thành tự đánh giá:: 31/10/2013
Các mức đánh giá: Đ: Đạt ; C: Chưa Đạt ; KĐG: Không đánh giá

5.3 ĐTiêu chuẩn 1: Sứ mạng và mục tiêu của trường cao 
đẳng. 5.4 Đ

1.1 Đ 5.5 Đ

1.2 Đ 5.6 Đ

5.7 Đ

Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lý

2.1 Đ Tiêu chuẩn 6: Người học

2.2 Đ 6.1 Đ

2.3 Đ 6.2 Đ
2.4 Đ 6.3 Đ

2.5 Đ 6.4 Đ

2.6 Đ

2.7 Đ

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

2.8 Đ 7.1 Đ

2.9 Đ 7.2 Đ

7.3 Đ

Tiêu chuẩn 3: Chương trình giáo dục 7.4 Đ

3.1 Đ 7.5 Đ

3.2 Đ

3.3 Đ

Tiêu chuẩn 8: Thư viện, trang thiết bị học tập 
và cơ sở vật chất khác 

3.4 Đ 8.1 Đ

3.5 Đ 8.2 Đ

3.6 Đ 8.3 Đ

8.4 Đ

Tiêu chuẩn 4: Hoạt động đào tạo 8.5 Đ

4.1 Đ 8.6 Đ

4.2 Đ 8.7 Đ

4.3 Đ 8.8 Đ

4.4 Đ

4.5 Đ Tiêu chuẩn 9: Tài chính và quản lý tài chính

4.6 Đ 9.1 Đ

4.7 Đ 9.2 Đ

4.8 Đ 9.3 Đ

4.9 Đ

Tiêu chuẩn 10:Quan hệ giữa nhà trường và xã hội Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ cán  bộ quản lý, giảng viên và
nhân viên 10.1 Đ

5.1 Đ 10.2 Đ

5.2 Đ

Tổng hợp:
- Số tiêu chuẩn có ít nhất 1 tiêu chí đạt :…10….; Số tiêu chí đạt: 55(chiếm 100%);
- Số tiêu chí chưa đạt: 0 (chiếm.0.%); Số tiêu chí không đánh giá:.0 (chiếm 0.%).

Đà Nẵng, ngày..... tháng..... năm 2013

HIỆU TRƯỞNG
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Phần V: PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục 

CƠ SỞ DỮ LIỆU 

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

Thời điểm báo cáo: tính đến ngày ……/……. /200….

I. Thông tin chung của nhà trường

1. Tên trường (theo quyết định thành lập): 

Tiếng Việt: Trường Cao Đẳng Công Nghệ, Đại học Đà Nẵng

Tiếng Anh: Danang College of Technology, University of Danang

2. Tên viết tắt của trường:

Tiếng Việt: CĐCN

Tiếng Anh: DCT

3. Tên trước đây (nếu có): Trường Kỹ Thuật Đà Nẵng (1962)

Trường Công nhân Kỹ Thuật Nguyễn Văn Trỗi (1976)

Trường Kỹ Thuật Nguyễn Văn Trỗi (1993)

4. Cơ quan/Bộ chủ quản: Đại học Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo

5. Địa chỉ trường: 48 Cao Thắng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

6. Thông tin liên hệ: Điện thoại 0511 3822 571 Số fax 0511 3894 884

E-mail: vntien@dct.udn.vn Website http://www.dct.udn.vn

7. Năm thành lập trường: 1994 theo Nghị định  số 32/CP

8. Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I: 1996

9. Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khoá I: 1999

10. Loại hình trường đào tạo:

Công lập  Bán công Dân lập Tư thục    

Loại hình khác: Không

II. Giới thiệu khái quát về nhà trường

11. Khái quát về lịch sử phát triển, tóm tắt thành tích nổi bật của trường: nêu

tóm tắt các giai đoạn phát triển, tổng số khoa, ngành, quan hệ hợp tác, thành tích

nổi bật (không quá 1 trang):

Trường Cao đẳng Công nghệ là một trường công lập; thành viên của Đại 

học Đà Nẵng được thành lập theo Nghị định 32/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994

của Chính Phủ. Thừa hưởng cơ sở vật chất của Trường Kỹ thuật Đà Nẵng có 

truyền thống đào tạo nhân lực kỹ thuật từ năm 1962, đến năm 1976 được đổi tên

thành Trường Công nhân Kỹ thuật Nguyễn Văn Trỗi, năm 1987 được Chính Phủ 

Liên Xô giúp đỡ trang bị lại toàn bộ thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo, 
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Trường CĐCN xứng đáng là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật và công

nghệ phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội khu vực miền Trung và Tây

Nguyên.

Hiện nay Trường có hai cấp đào tạo cử nhân cao đẳng và trung cấp chuyên

nghiệp; gồm bốn khoa với 17 chuyên ngành đào tạo cấp cao đẳng, 7 chuyên

ngành đào tạo cao đẳng liên thông và 9 ngành trung cấp chuyên nghiệp. 

Từ một trường lúc mới thành lập, đội ngũ giảng viên cơ hữu chỉ đủ để 

đảm nhiệm công tác giảng dạy thực hành, đến nay hầu hết các học phần chuyên

môn đều do giảng viên của Nhà trường giảng dạy. Đội ngũ cán bộ giảng viên

nhân viên của Trường hiện đã có 216 người, trong đó có 153 cán bộ giảng dạy 

gồm 6 tiến sĩ, 15 nghiên cứu sinh, 60 thạc sĩ, 12 giảng viên chính, 16 đang học 

cao học và 44 giảng viên có trình độ đại học. Với cơ chế đại học vùng, Trường 

còn được sự hỗ trợ của các giáo sư, phó giáo sư và đội ngũ giảng viên có trình

độ tiến sĩ, thạc sĩ, giảng viên chính từ các trường thành viên khác trong Đại học 

Đà Nẵng về đào tạo chuyên môn, khoa học cơ bản, chính trị và ngoại ngữ.

Qui mô đào tạo của Nhà trường liên tục phát triển, ngành nghề đào tạo 

không ngừng được bổ sung để thích ứng với sự phát triển kinh tế xã hội của đất 

nước. Từ năm học 2004-2005, Trường được Bộ GD&ĐT cho phép triển khai 

đào tạo thí điểm liên thông trung cấp chuyên nghiệp - cao đẳng - đại học ở một 

số ngành học.

Nét nổi bật là từ năm học 2006 - 2007 Nhà trường đã tiên phong triển 

khai đào tạo theo học chế tín chỉ đối với cấp cao đẳng: sinh viên được chủ động 

sắp xếp kế hoạch học tập của mình trực tuyến qua mạng Internet; đăng ký môn 

học, tra cứu thư viện, quản lý điểm, thời khoá biểu của giảng viên, sinh

viên, quản lý học phí cũng thông qua mạng trực tuyến; quản lý thẻ sinh viên

thông qua ảnh và mã vạch; xây dựng công cụ WebCT (Web Course Tools) triển 

khai học liệu mở upload-download tài liệu học tập trực tuyến…

Trong những năm qua, nhờ nỗ lực của Nhà trường cùng với sự hỗ trợ tích 

cực của Đại học Đà Nẵng, Trường Cao đẳng Công nghệ đã thiết lập được mối 
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quan hệ song phương với nhiều trường đại học và cao đẳng trên thế giới, đặc 

biệt là ở Pháp, Canada, Úc, Ấn Độ, Đài Loan và các nước ASEAN.

Những thành tích mà Nhà trường đã nhận được gồm Huân chương Lao

động Hạng Ba, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua của UBND

Thành phố Đà Nẵng, nhiều bằng khen của Bộ trưởng, chủ tịch UBND Thành

phố Đà Nẵng cho các đơn vị, cá nhân trong toàn trường.

12. Cơ cấu tổ chức hành chính của nhà trường (sơ đồ mô tả tổ chức hành chính

của nhà trường):

13. Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của nhà trường:

(các phòng, ban, khoa, trung tâm chỉ ghi cấp trưởng)

Các đơn vị 

(bộ phận)
Họ và tên

Chức danh, 

học vị, chức vụ
Điện

1. Hiệu 

trưởng

Võ Như Tiến GVCC, Tiến sĩ 0511 38

vntien@
 thoại, email

35706

dct.udn.vn

ĐBCLGD
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2. Phó Hiệu 

trưởng

Nguyễn Thế Tranh GVC, Thạc sĩ 0511 3835747

nntranh@dct.udn.vn

3. Phó Hiệu 

trưởng

Hoàng Dũng GVC, Tiến sĩ 0511 3532596

hdung@ac.udn.vn

4. Phó Hiệu 

trưởng

Nguyễn Anh Duy GV, Tiến sĩ 0511 3532597

naduy2000@gmail.com

5. Tổ chức 

Đảng

Võ Như Tiến GVCC, Tiến sĩ 

Bí thư Đảng ủy 

0511 3835706

vntien@dct.udn.vn

6. Công đoàn Dương Ngọc Thọ GVC, Thạc sĩ,

Chủ tịch CĐ

0511 3819594

duongngoctho@gmail.c

om

7. Đoàn TN Võ Quang Trường Thạc sĩ,

Bí thư đoàn

0511 3896602

truong124@yahoo.com

8. Phòng

Đào tạo

Dương Ngọc Thọ GVC, Thạc sĩ,

Trưởng phòng

0511 3896639

duongngoctho@gmail.c

om

9. Phòng

HCTH

Đoàn Chí Thiện CVC, Thạc sĩ,

Trưởng phòng

0511 3894399

thien_cdcn@yahoo.com

10. Phòng

CTHSSV

Trần Quốc Việt GVC, Thạc sĩ,

Trưởng phòng

0511 3530368

tqviet06@gmail.com

11. Phòng

QLKH &

HTQT

Phan Quí Trà GVC, Tiến sĩ,

Trưởng phòng

0511 3530168

phanquitra@gmail.com

12. Tổ tài vụ Nguyễn Thị Thịnh Cử nhân,

KTVC,

Tổ trưởng

0511 3895839

ntthinh1808@gmail.com

13. Tổ KT& 

ĐBCLGD

Nguyễn Văn Thiết Thạc sĩ,

Tổ trưởng

0511 3532093

dbclcdcn@gmail.com

14. TT Quan

hệ Doanh 

nghiệp & hỗ 

trợ sinh viên

Nguyễn Thế Tranh GVC, Thạc sĩ,

Giám đốc TT

0913497348

nntranh@dct.udn.vn

15. TT Nâng

chuyển &

TK TB Nâng

chuyển

Nguyễn Xuân Hùng GVC, Tiến sĩ,

Giám đốc TT

0913476885

nxhungcdn@gmail.com

16. Khoa

Cơ khí

Nguyễn Quang 

Minh

GV, Tiến sĩ,

Trưởng khoa

0511 3894883

nqminh@ud.edu.vn

17. Khoa

Điện

Nguyễn Anh Duy GV, Tiến sĩ,

Trưởng khoa

0511 3894882

naduy2000@gmail.com
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18. Khoa

Công nghệ

Hóa học

Trần Văn Tiến GVC, Thạc sĩ,

Trưởng khoa

0511 3519689

tranvantien@dng.vnn.v

n

19. Khoa Kỹ 

thuật Xây

dựng

Phan Tiến Vinh GV, Thạc sĩ,

Phó Trưởng 

khoa

0511 3519690

msc_vinhphan@yahoo.

com

14. Các ngành/ chuyên ngành đào tạo (còn gọi là chương trình đào tạo):

Số lượng ngành đào tạo cao đẳng:………………17……………….

Số lượng ngành đào tạo cao đẳng liên thông: ……7……………….
Số lượng ngành đào tạo TCCN: .............................9 ........................

15. Các loại hình đào tạo của nhà trường (đánh dấu X vào các ô tương ứng):

Có Không

Chính quy

Không chính quy

Từ xa 

Liên kết đào tạo với nước ngoài

Liên kết đào tạo trong nước 

Nâng bậc

16. Tổng số các khoa đào tạo: ……………………4….……………………..

III. Cán bộ, giảng viên, nhân viên của nhà trường

17. Thống kê số lượng cán bộ, giảng viên và nhân viên (gọi chung là cán bộ) của 

nhà trường:
STT Phân loại Nam Nữ Tổng số

I Cán bộ cơ hữu

Trong đó:

211

I.1 Cán bộ trong biên chế 78 48 126

I.2 Cán bộ hợp đồng dài hạn (từ 

1 năm trở lên) và hợp đồng 

không xác định thời hạn

37 21 85

II Các cán bộ khác 

Hợp đồng ngắn hạn (dưới 1 

năm, bao gồm cả giảng viên

thỉnh giảng)

79 17 96

Tổng số 307
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(Nhà trường cần có cơ sở dữ liệu về cán bộ của nhà trường, bao gồm cả 

cơ hữu và hợp đồng ngắn hạn. Từ cơ sở dữ liệu lấy ra các thông tin trên).

18. Thống kê, phân loại giảng viên (chỉ tính những giảng viên trực tiếp giảng 

dạy trong 4 năm gần đây:

Giảng viên cơ hữu

Số 

TT

Trình độ, học 

vị, chức danh

Số 

lượng 

giảng 

viên

Giảng viên

trong biên

chế trực 

tiếp giảng 

dạy

Giảng viên

hợp đồng 

dài hạn1

trực tiếp 

giảng dạy

Giảng 

viên kiêm

nhiệm là

cán bộ 

quản lý

Giảng 

viên

thỉnh 

giảng 

trong

nước

Giảng 

viên

quốc tế

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Giáo sư, Viện sĩ 0 0 0 0 0 0

2 Phó Giáo sư 9 0 0 0 9 0

3 Tiến sĩ khoa học 0 0 0 0 0 0

4 Tiến sĩ 32 0 0 6 26 0

5 Thạc sĩ 118 50 14 11 43 0

6 Đại học 79 28 44 0 7 0

7 Cao đẳng 4 0 0 0 4 0

8 Trình độ khác 2 2

Tổng số 244 78 58 17 91 0

(Khi tính số lượng  các TSKH, TS thì không bao gồm những giảng viên vừa có 

học vị vừa có chức danh khoa học vì đã tính ở 2 dòng trên)

Tổng số giảng viên cơ hữu = Cột (3) - cột (7) = 153 người

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu: 153/211 = 72,5%

19. Quy đổi số lượng giảng viên của nhà trường (theo hướng dẫn tại công văn số 

1325/BGDĐT ngày 09/02/2007):

Số liệu bảng 19 được lấy từ bảng 18 nhân với hệ số quy đổi.

Giảng viên cơ hữu

Số 

TT

Trình độ, 

học vị, 

chức danh

Hệ 

số 

quy

đổi

Số 

lượng 

giảng 

viên

GV

trong

biên chế 

trực tiếp 

GV hợp 

đồng dài

hạn trực 

tiếp giảng 

GV

kiêm

nhiệm 

là cán

GV

thỉnh 

giảng

GV

quốc 

tế

GV

quy đổi

1 Hợp đồng dài hạn (sử dụng ở đây) bao gồm hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) và hợp đồng không xác định 
thời hạn
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giảng 

dạy

dạy bộ 

quản lý

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Hệ số quy 

đổi

1,0 1,0 0,3 0,2 0.2

1 Giáo sư,

Viện sĩ

3,0 0 0 0 0 0 0 0

2 Phó giáo

sư

2,5 9 0 0 0 22,5 0 22,5

3 Tiến sĩ khoa 

học

3,0 0 0 0 0 0 0 0

4 Tiến sĩ 2,0 32 0 0 3,6 10,4 0 14

5 Thạc sĩ 1,3 118 65 18,2 4,29 11,18 0 98,67

6 Đại học 1,0 79 28 44 0 1,4 0 73,4

7 Cao đẳng 0,5 4 0 0 0 0,4 0 0,4

8 Trình độ 

khác

0,2 2 0 0 0 0,4 0 0,4

Tổng 244 93 62,2 7,89 46,28 209,37

Cách tính:

Cột 10  = cột 3. (cột 5 + cột 6 + 0,3.cột 7 + 0,2.cột 8 + 0,2*cột 9)

20. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo trình độ, giới tính và độ tuổi (số 

người):

Phân loại theo 

giới tính 

Phân loại theo tuổiST

T

Trình độ / 

học vị

Số 

lượng,

người

Tỷ 

lệ

(%) Nam Nữ < 30 30-

40

41-

50

51-

60

>

60

1 Giáo sư, Viện sĩ 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0

2 Phó Giáo sư 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0

3 Tiến sĩ khoa học 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0

4 Tiến sĩ 6 3,9 6 0 0 4 0 2 0

5 Thạc sĩ 75 49,0 54 21 16 42 5 12 0

6 Đại học 72 47,1 52 20 44 12 11 5 0

7 Cao đẳng 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0

8 Trình độ khác 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0

Tổng 153 100 102 41 60 58 16 19 0



- 130 -

20.1 Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo mức độ thường xuyên sử dụng 

ngoại ngữ và tin học cho công tác giảng dạy và nghiên cứu:

Tỷ lệ (%) giảng viên cơ hữu sử 

dụng ngoại ngữ và tin họcSTT Tần suất sử dụng

Ngoại ngữ Tin học

1 Luôn sử dụng (trên 80% thời gian của 

công việc)
9 80

2 Thường sử dụng (trên 60-80% thời 

gian của công việc)
19 18

3 Đôi khi sử dụng (trên 40-60% thời 

gian của công việc)
45 2

4 Ít khi sử dụng (trên 20-40% thời gian 

của công việc)
18 0

5 Hiếm khi sử dụng hoặc không sử dụng 

(0-20% thời gian của công việc)
9 0

6 Tổng 100 100

20.2 Tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu: 35,2 tuổi

20.3 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ

hữu của nhà trường: 4 %

20.4 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu 

của nhà trường: 75/153= 49,01 %

IV. Người học

(Người học bao gồm sinh viên cao đẳng và học sinh trung cấp chuyên nghiệp)

21. Tổng số học sinh đăng ký dự thi vào trường, số sinh viên/học sinh trúng 

tuyển và nhập học trong 4 năm gần đây (hệ chính quy):

Năm học Số thí 

sinh dự 

thi

(người)

Số 

trúng

tuyển 

(người)

Tỷ lệ 

cạnh 

tranh

Số nhập 

học thực 

tế 

(người)

Điểm 

tuyển đầu 

vào

(thang

điểm 30)

Điểm trung 

bình của 

sinh

viên/học 

sinh được 

tuyển

Số lượng 

sinh

viên/học 

sinh quốc 

tế nhập học 

(người)

Cao đẳng

2009-2010 1728

2010-2011 1771

2011-2012 2211

2012-2013

Dự thi

và xét

tuyển

1752

Theo

điểm 

chuẩn 

của Bộ 

GD&ĐT

Cao đẳng 

liên thông
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2009-2010 363

2010-2011 227

2011-2012 296

2012-2013 179

TCCN
2009-2010 1481 960

2010-2011 1244

2011-2012 1356

2012-2013 728

Số lượng sinh viên/học sinh hệ chính quy đang học tập tại trường (theo hướng 

dẫn tại công văn số 1325/BGDĐT ngày 09/02/2007): 8293 người (tính cả 

TCCN)

22. Thống kê, phân loại số lượng sinh viên/học sinh nhập học trong 4 năm gần 

đây các hệ chính quy và không chính quy:

Đơn vị: người

Các tiêu chí 2009-

2010

2010-

2011

2011-

2012

2012-

2013

1. Sinh viên cao đẳng

Trong đó:

2091 1998 2507 1931

Hệ chính quy cao đẳng 1728 1771 2211 1752

Hệ chính quy cao đẳng liên thông 363 227 296 179

2. Học sinh TCCN

Trong đó:

Hệ chính quy 962 1244 1356 728

Hệ không chính quy 0 0 0 0

Tổng số sinh viên/học sinh chính quy (chưa quy đổi) 12817 / 4 năm

Tổng số sinh viên/học sinh quy đổi (theo hướng dẫn tại công văn số 

1325/BGDĐT ngày 09/02/2007) (CĐ x 1+CĐLT x 0,5+TCCN x 0,5) = 10140 /

4 năm

Tỷ lệ sinh viên/học sinh trên giảng viên (sau khi quy đổi)

(10140 sv /209,37gvqđ) = 48,43 sv/gv 4 năm

23. Số sinh viên/học sinh quốc tế nhập học trong 4 năm gần đây:
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Đơn vị: người

Năm học

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Số lượng 0 0 0 0

Tỷ lệ (%) trên

tổng số sinh 

viên/học sinh quy 

đổi

0% 0% 0% 0%

24. Sinh viên/học sinh có chỗ ở trong kí túc xá / tổng số sinh viên/học sinh có

nhu cầu:

Các tiêu chí 2009-

2010

2010-

2011

2011-

2012

2012-

2013

1. Tổng diện tích phòng ở (m2) 5700 5700 5700 5700

2. Sinh viên/học sinh có nhu cầu về phòng

ở (trong và ngoài ký túc xá), người
5021 5231 5400 5730

3. Số lượng sinh viên/học sinh được ở 

trong ký túc xá, người
735 739 748 772

4. Tỷ số diện tích trên đầu sinh viên/học 

sinh ở trong ký túc xá, m2/người
7,755 7,176 7,620 7,38

25. Số lượng (người) và tỷ lệ (%) người học tham gia nghiên cứu khoa học:

Năm học
2009-

2010

2010-

2011

2011-

2012

2012-

2013

Số lượng 18 15 18 19

Tỷ lệ (%) trên tổng số sinh 

viên/học sinh quy đổi

0,19% 0,12% 0,15% 0,16%

26. Thống kê số lượng người tốt nghiệp trong 4 năm gần đây:
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Đơn vị: người

Năm tốt nghiệp

Các tiêu chí 2009-

2010

2010-

2011

2011-

2012

2012-

2013

1. Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng

Trong đó:

Hệ chính quy 1231 1249 1388 1486

Hệ không chính quy 0 0 0 0

2. Học học sinh tốt nghiệp TCCN

Trong đó:

Hệ chính quy 613 520 459 775

Hệ không chính quy

(Tính cả những học viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định nhưng đang

chờ cấp bằng)

27. Tình trạng tốt nghiệp của sinh viên cao đẳng hệ chính quy:

Năm tốt nghiệp

Các tiêu chí 2009-

2010

2010-

2011

2011-

2012

2012-

2013

1. Số lượng sinh viên tốt nghiệp (người) 1231 1249 1388 1486

2. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp so với số 

tuyển vào (%)

58,87 62,82 55,36 76,95

3. Đánh giá của sinh viên tốt nghiệp về 

chất lượng đào tạo của nhà trường:

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này

chuyển xuống câu 4

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này điền

các thông tin dưới đây

3.1 Tỷ lệ sinh viên trả lời đã học được 

những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho 

công việc theo ngành tốt nghiệp (%)

62

3.2 Tỷ lệ sinh viên trả lời chỉ học được 

một phần kiến thức và kỹ năng cần thiết 

cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%)

37

3.3 Tỷ lệ sinh viên trả lời KHÔNG học 

được những kiến thức và kỹ năng cần thiết 

cho công việc theo ngành tốt nghiệp

1

4. Sinh viên có việc làm trong năm đầu 

tiên sau khi tốt nghiệp:

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này
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chuyển xuống câu 5

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này điền 

các thông tin dưới đây

4.1 Tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng

ngành đào tạo (%)

- Sau 6 tháng tốt nghiệp

- Sau 12 tháng tốt nghiệp 88 64 55

4.2 Tỷ lệ sinh viên có việc làm trái ngành

đào tạo (%)

12 36 45

4.3 Thu nhập bình quân/tháng của sinh 

viên có việc làm (triệu đồng)

2,3 3,05 3,6

5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về sinh 

viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành

đào tạo:

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này

chuyển xuống kết thúc bảng này

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này điền 

các thông tin dưới đây

5.1 Tỷ lệ sinh viên đáp ứng yêu cầu của 

công việc, có thể sử dụng được ngay (%)

5.2 Tỷ lệ sinh viên cơ bản đáp ứng yêu cầu 

của công việc, nhưng phải đào tạo thêm

(%)

5.3 Tỷ lệ sinh viên phải được đào tạo lại 

hoặc đào tạo bổ sung ít nhất 6 tháng (%)

Ghi chú:

- Sinh viên tốt nghiệp là sinh viên có đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp 

theo quy định, kể cả những sinh viên chưa nhận được bằng tốt nghiệp.

- Sinh viên có việc làm là sinh viên tìm được việc làm hoặc tạo được việc làm.

- Năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: 12 tháng kể từ ngày tốt nghiệp.

- Các mục bỏ trống đều được xem là nhà trường không điều tra về việc này.

28. Tình trạng tốt nghiệp của học sinh TCCN hệ chính quy:

Năm tốt nghiệp

Các tiêu chí 2009-

2010

2010-

2011

2011-

2012

2012-

2013

1. Số lượng học sinh tốt nghiệp (người) 613 520 846 388

2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp so với số tuyển 

vào (%)

63,7 41,8 62,38 53,29

3. Đánh giá của học sinh tốt nghiệp chất 

lượng đào tạo của nhà trường:
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A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này

 chuyển xuống câu 4

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này

điền các thông tin dưới đây

3.1 Tỷ lệ học sinh trả lời đã học được những 

kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc 

theo ngành tốt nghiệp (%)

3.2 Tỷ lệ học sinh trả lời chỉ học được một 

phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công 

việc theo ngành tốt nghiệp (%)

3.3 Tỷ lệ học sinh trả lời KHÔNG học được 

những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công 

việc theo ngành tốt nghiệp

4. Học sinh có việc làm trong năm đầu tiên

sau khi tốt nghiệp:

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này

 chuyển xuống câu 5

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này

điền các thông tin dưới đây

4.1 Tỷ lệ học sinh có việc làm đúng ngành

đào tạo (%)

- Sau 6 tháng tốt nghiệp

- Sau 12 tháng tốt nghiệp

4.2 Tỷ lệ học sinh có việc làm trái ngành đào

tạo (%)

4.3 Thu nhập bình quân/tháng của học sinh có 

việc làm

5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về học sinh 

tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo:

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này

chuyển xuống và kết thúc bảng này

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này

điền các thông tin dưới đây

5.1 Tỷ lệ học sinh đáp ứng yêu cầu của công việc, 

có thể sử dụng được ngay (%)

5.2 Tỷ lệ học sinh cơ bản đáp ứng yêu cầu của 

công việc, nhưng phải đào tạo thêm (%)

5.3 Tỷ lệ học sinh phải được đào tạo lại hoặc 

đào tạo bổ sung ít nhất 6 tháng (%)

Ghi chú: Sử dụng các chú thích ở câu 27
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V. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

29. Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ 

của nhà trường được nghiệm thu trong 4 năm gần đây:

Số lượng

STT Phân loại đề tài

Hệ

số** 2009-

2010

2010-

2011

2011-

2012

2012-

2013

Tổng 

(đã quy

đổi)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Đề tài cấp NN 2,0

2 Đề tài cấp Bộ* 1,0 3 3 0 0 6

3 Đề tài cấp trường 0,5 23 28 14 16 40,5

4 Tổng 26 31 14 16 46,5

Cách tính: Cột 8 = cột 3 . (cột 4 + cột 5 + cột 6 + cột 7)

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp nhà nước

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng học 

hàm và chức danh khoa học nhà nước (có điều chỉnh).

Tổng số đề tài quy đổi: 6,5

Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ (quy đổi) 

trên cán bộ cơ hữu: 0,3 đề tài/1 cán bộ cơ hữu

30. Doanh thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của nhà trường 

trong 4 năm gần đây:

STT Năm Doanh thu từ 

NCKH và

chuyển giao 

công nghệ 

(triệu VNĐ)

Tỷ lệ doanh thu từ 

NCKH và chuyển 

giao công nghệ so 

với tổng kinh phí 

đầu vào của nhà

trường (%)

Tỷ số Doanh thu từ 

NCKH và chuyển giao 

công nghệ trên cán bộ cơ

hữu 

(triệu VNĐ/ người)

1 2009 0

2 2010 0

3 2011 0

4 2012 0

31. Số lượng cán bộ cơ hữu của nhà trường tham gia thực hiện đề tài khoa học 

trong 4 năm gần đây:

Số lượng cán bộ tham gia

Số lượng đề tài Đề tài cấp 

NN

Đề tài

cấp Bộ*

Đề tài cấp 

trường

Ghi chú

Từ 1 đến 3 đề tài 0 6 82

Từ 4 đến 6 đề tài 0 0 0

Trên 6 đề tài 0 0 0
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Tổng số cán bộ tham gia 0 6 82

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp nhà nước

32. Số lượng sách của nhà trường được xuất bản trong 4 năm gần đây:

Số lượng

STT Phân loại sách Hệ

số**
2009 2010 2011 2012 Tổng (đã

quy đổi)

1 Sách chuyên khảo 2,0 1 2

2 Sách giáo trình 1,5 0 1 0 0 1,5

3 Sách tham khảo 1,0 0 0 0 0 0

4 Sách hướng dẫn 0,5 0 0 0 0 0

5 Tổng 0 0 0 0 3,5

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng học 

hàm và chức danh khoa học nhà nước (có điều chỉnh).

Tổng số sách (quy đổi): 3,5

Tỷ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 0,02

33. Số lượng cán bộ cơ hữu của nhà trường tham gia viết sách trong 4 năm gần đây:

Số lượng cán bộ cơ hữu tham gia viết sách

Số lượng sách Sách

chuyên

khảo

Sách giáo

trình

Sách

tham

khảo

Sách

hướng 

dẫn

Từ 1 đến 3 cuốn sách 1 4 2 0

Từ 4 đến 6 cuốn sách 0 0 0 0

Trên 6 cuốn sách 0 0 0 0

Tổng số cán bộ tham gia 1 4 2 0

34. Số lượng bài của các cán bộ cơ hữu của nhà trường được đăng tạp chí trong 

4 năm gần đây:

Số lượng

STT Phân loại tạp chí Hệ

số**

2009 2010 2011 2012 Tổng (đã

quy đổi)

1 Tạp chí KH quốc tế 1,5 4 2 9

2 Tạp chí KH cấp 

Ngành trong nước

1,0 5 4 15 35 59

3 Tạp chí / tập san 

của cấp trường

0,5 4 2 17 11,5

4 Tổng 9 10 32 37 79,5

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng học 

hàm và chức danh khoa học nhà nước (có điều chỉnh).
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Tổng số bài đăng tạp chí (quy đổi): 79,5

Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu:  79,5/211 = 0,38 bài/cb

35. Số lượng cán bộ cơ hữu của nhà trường tham gia viết bài đăng tạp chí trong 

4 năm gần đây:

Nơi đăng

Số lượng CBGD có bài báo

đăng trên tạp chí
Tạp chí 

KH quốc 

tế

Tạp chí KH cấp 

Ngành trong

nước

Tạp chí / tập 

san của cấp 

trường

Từ 1 đến 5 bài báo 6 8 14

Từ 6 đến 10 bài báo 0 2 0

Từ 11 đến 15 bài báo 0 0 0

Trên 15 bài báo 0 0 0

Tổng số cán bộ tham gia 6 10 14

36. Số lượng báo cáo khoa học do cán bộ cơ hữu của nhà trường báo cáo tại các 

Hội nghị, Hội thảo, được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu 

trong 4 năm gần đây:

Số lượng

Số

TT

Phân loại 

hội thảo

Hệ

số**
2009 2010 2011 2012 Tổng 

(đã quy

đổi)

1 Hội thảo quốc tế 1,0 4 3 7

2 Hội thảo trong nước 0,5 5 4 15 34 29

3 Hội thảo cấp trường 0,25 4 2 13 2 5,25

4 Tổng 9 10 28 39 41,25

(Khi tính Hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các Hội thảo của trường vì đã

được tính 1 lần)

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng học 

hàm và chức danh khoa học nhà nước (có điều chỉnh).

Tổng số bài báo cáo (quy đổi): 41,25

Tỷ số bài báo cáo (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu:  41,25/211 = 0,2 bài/ cb

37. Số lượng cán bộ cơ hữu của nhà trường có báo cáo khoa học tại các Hội 

nghị, Hội thảo được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 4 

năm gần đây:

Cấp hội thảo
Số lượng CB có báo cáo khoa 

học tại các Hội nghị, Hội thảo
Hội thảo 

quốc tế

Hội thảo 

trong nước

Hội thảo ở 

trường

Từ 1 đến 5 báo cáo 6 2 14

Từ 6 đến 10 báo cáo 0 0 0

Từ 11 đến 15 báo cáo 0 0 0
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Trên 15 báo cáo 0 0 0

Tổng số cán bộ than gia 6 2 14

(Khi tính Hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các Hội thảo của trường)

38. Số bằng phát minh, sáng chế được cấp:

Năm học Số bằng phát minh, sáng chế được cấp

(ghi rõ nơi cấp, thời gian cấp, người được cấp)

2009-2010 0

2010-2011 0

2011-2012 0

2012-2013 0

39. Nghiên cứu khoa học của sinh viên/học sinh:

39.1. Số lượng sinh viên/học sinh của nhà trường tham gia thực hiện đề tài khoa

học trong 4 năm gần đây:

Số lượng sinh viên/học sinh tham gia

Số lượng đề tài Đề tài cấp 

NN

Đề tài

cấp Bộ*

Đề tài cấp 

trường

Ghi

chú

Từ 1 đến 3 đề tài 94

Từ 4 đến 6 đề tài 0

Trên 6 đề tài 0

Tổng số sinh viên/học sinh tham 

gia

94

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp nhà nước

39.2. Thành tích nghiên cứu khoa học của sinh viên/học sinh: 

(Thống kê các giải thưởng nghiên cứu khoa học, sáng tạo, các bài báo, công

trình được công bố)

Số lượng

STT
Thành tích nghiên cứu khoa 

học 
2009-

2010

2010-

2011

2011-

2012

2012-

2013

1 Số giải thưởng nghiên cứu 

khoa học, sáng tạo

0 1 0 0

2 Số bài báo được đăng, công 

trình được công bố

VI. Cơ sở vật chất, thư viện, tài chính

40. Tổng diện tích đất sử dụng của trường (tính bằng m2): 38 945

41. Diện tích sử dụng cho các hạng mục sau (tính bằng m2):

- Nơi làm việc: 1 200 Nơi học:  16 849 Nơi vui chơi giải trí: 8 324

42. Diện tích phòng học (tính bằng m2):

- Tổng diện tích phòng học: 9 418 (cả xưởng và hội trường: 18 158)
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- Tỷ số diện tích phòng học trên sinh viên/học sinh chính quy: 

(9418/7615 ) = 1,23 m2/SV hoặc (18158/7615= 2,38m2/SV )

43. Tổng số đầu sách  trong thư viện của nhà trường 3 372 cuốn

Tổng số đầu sách gắn với các ngành đào tạo có cấp bằng của nhà trường:72 068

cuốn

44. Tổng số máy tính của trường: 

- Dùng cho hệ thống văn phòng: 80

- Dùng cho sinh viên/học sinh học tập: 268

Tỷ số số máy tính dùng cho sinh viên/học sinh trên sinh viên/học sinh chính 

quy: (268/7615) = 0,036 máy/SV

45. Tổng kinh phí từ các nguồn thu của trường trong 4 năm gần đây:

- Năm 2009: 23.980.803.726 VNĐ

- Năm 2010: 28.500.000.000 VNĐ

- Năm 2011: 41.303.004.324 VNĐ

- Năm 2012: 45.902.958.901 VNĐ

46. Tổng thu học phí (chỉ tính hệ chính quy) trong 4 năm gần đây:

- Năm 2009-2010: 14.030.693.278 VNĐ

- Năm 2010-2011: 21.569.764.126 VNĐ

- Năm 2011-2012: 28.072.147.371 VNĐ

- Năm 2012-2013: 28.116.348.975 VNĐ

VII. Tóm tắt một số chỉ số quan trọng

Từ kết quả khảo sát ở trên, tổng hợp thành một số chỉ số quan trọng dưới đây

1. Giảng viên:

Tổng số giảng viên cơ hữu (người): 153

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu (%):

(153/211) = 72,5%

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên

cơ hữu của nhà trường (%): (6/153) = 3,92%

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu 

của nhà trường (%): (75/211) = 33,1%

2. Người học (sinh viên/học sinh):

Tổng số sinh viên/học sinh chính quy (người): 12817

Tổng số sinh viên/học sinh quy đổi (người): 10140

Tỷ số sinh viên/học sinh trên giảng viên (sau khi quy đổi):

(12817sv / 208,97gvqđ) = 61,33 / (SV/GV4 năm)

Tỷ lệ sinh viên/học sinh tốt nghiệp so với số tuyển vào (%):

7721/11886 = 64,95 %

3. Đánh giá của Người học tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường:

Tỷ lệ sinh viên/học sinh trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng 

cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%): 62%
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Tỷ lệ sinh viên/học sinh trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ 

năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%): 37%

4. Người học có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp:

Tỷ lệ sinh viên/học sinh có việc làm đúng ngành đào tạo (%): 88%

Tỷ lệ sinh viên/học sinh có việc làm trái ngành đào tạo (%): 12%

Thu nhập bình quân/tháng của sinh viên/học sinh có việc làm (Triệu 

VNĐ): 3,6 triệu đồng

5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về Người học tốt nghiệp có việc làm đúng

ngành đào tạo:

Tỷ lệ sinh viên/học sinh đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được 

ngay (%): 85%

Tỷ lệ sinh viên/học sinh cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc, nhưng

phải đào tạo thêm (%): 15%

6. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ:

Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ (quy 

đổi) trên cán bộ cơ hữu: 0,3 đề tài/1 cán bộ cơ hữu

Tỷ số doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ trên cán bộ cơ hữu: 0

Tỷ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 0,02 cuốn/1 

cán bộ cơ hữu

Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 0,38 bài/ cb

Tỷ số bài báo cáo (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 0,2 bài /cb

7. Cơ sở vật chất:

Tỷ số máy tính dùng cho sinh viên/học sinh trên sinh viên/học sinh chính 

quy: 0,036 máy/sv

Tỷ số diện tích phòng học trên sinh viên/học sinh chính quy: 2,38 m2/ sv
Tỷ số diện tích ký túc xá trên sinh viên/học sinh chính quy: 0,73 m2/ sv
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Phụ lục 2: QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HĐ TỰ ĐÁNH GIÁ
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Phụ lục 3: Danh sách thành viên Ban Thư ký và các nhóm công tác
chuyên trách
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Phụ lục 4: Kế hoạch tự đánh giá
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Phụ lục 5: Bảng biể



1

Phụ lục 6: DANH MỤC MINH CHỨNG 


