
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN 

�������� 

 

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ  
(ĐỂ ĐĂNG KÝ KI ỂM ĐNNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC) 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2017 
 HIỆU TRƯỞNG 

 PGS. TS. Cao Hào Thi 



 2 

DANH SÁCH VÀ CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN H ỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ 

(Hội đồng Tự đánh giá được thành lập theo Quyết định số 90-17/QĐ-DSG-ĐT ngày 
09/05/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn) 

Danh sách gồm có 21 thành viên. 

STT 
- Chức danh 
- Họ tên cán bộ 

- Chức vụ 
- Nhiệm vụ trong Hội đồng tự đánh giá 

- Ký tên 

01 PGS. TS. Cao Hào Thi Hiệu trưởng    

    Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá   

02 TS. Trương Quang Mùi Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT   

    Ủy viên   

03 THS. Nguyễn Kiều Oanh Chủ tịch Công đoàn   

    Ủy viên   

04 CN. Võ Thị Như Thủy Bí thư Đoàn Thanh niên   

    Ủy viên   

05 TS. Trần Ngọc Lân Trưởng ban Ban Khoa học Cơ bản   

    Ủy viên   

06 TS. Lê Minh Ngọc Trưởng khoa Khoa Cơ khí   

    Ủy viên   

07 TS. Tăng Văn Tơ Trưởng khoa Khoa Điện - Điện tử   

    Ủy viên   

08 TS. Đặng Trường Sơn Trưởng khoa Khoa Công nghệ Thông tin   

    Ủy viên   

09 GS. TSKH. Lưu DuNn Trưởng khoa Khoa Công nghệ Thực phNm   

    Ủy viên   

10 THS. Dương Quang Mỹ Phó khoa Khoa Quản trị Kinh doanh   

    Ủy viên   

11 TS. Đỗ Đào Hải Trưởng khoa Khoa Kỹ thuật Công trình   

    Ủy viên   

12 TS. Đỗ Lệnh Hùng Tú Trưởng khoa Khoa Design   

    Ủy viên   

13 THS. Hoàng Ngọc Khải Trưởng ban Ban Thanh tra Giáo dục   

    Ủy viên   
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STT 
- Chức danh 
- Họ tên cán bộ 

- Chức vụ 
- Nhiệm vụ trong Hội đồng tự đánh giá 

- Ký tên 

14 TS. Trương Thị Anh Đào Trưởng ban Ban Đảm bảo và Kiểm định CLGD   

    Ủy viên   

15 TS. Phan Công Chính Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo quốc tế   

    Ủy viên   

16 THS. Lê Thị Phương Hằng Phó phòng Phòng Công tác sinh viên   

    Ủy viên   

17 THS. Nguyễn Thành Trung Phó phòng Phòng Hành chánh Quản trị   

    Ủy viên   

18 TS. Ngô Thị Thu Thủy Trưởng phòng Phòng Kế hoạch Tài chính   

    Ủy viên   

19 THS. Võ Xuân Thịnh Phó phòng Phòng QLKH và Sau Đại học   

    Ủy viên   

20 THS. Lê Thị Ngọc Phượng Trưởng phòng Phòng Đào tạo   

    Ủy viên Thường trực   

21 KS. Trần Thị Hoàng Vân Chuyên viên Phòng Đào tạo   

    Thư ký   
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Phần I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Chất lượng Giáo dục là một vấn đề quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển 
của nhà trường. Trong quá trình hoạt động đào tạo, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn 
luôn quan tâm đến chất lượng, đảm bảo chất lượng đào tạo nhằm cung cấp cho xã hội 
nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu sử dụng lao động và đóng góp cho sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Chính vì những lý do trên, nhà trường đã nghiêm túc thực hiện yêu cầu của Công 
văn số 1398/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 05/03/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 
việc triển khai công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao 
đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Nhà trường đã thành lập Hội đồng Tự đánh giá, Ban 
Thư ký và các nhóm công tác chuyên trách, triển khai công tác Tự đánh giá cơ sở giáo 
dục đại học trong toàn trường. Công tác tự đánh giá được thực hiện hai lần. Lần thứ nhất 
hoàn thành vào Tháng 02/2014. Lần thứ hai vào Tháng 05/2017, đã cập nhật bản báo cáo 
tự đánh giá năm 2014 để chuNn bị cho việc triển khai đánh giá ngoài. 

Hội đồng Tự đánh giá đã nghiêm túc thực hiện công việc tự đánh giá Nhà trường 
theo quy định tại Thông tư 62/2012/TT-BGDDT, ngày 28/12/2012 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo. Hội đồng đã sử dụng bộ công cụ Tiêu chuNn đánh giá chất lượng giáo dục 
trường đại học được ban hành theo Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDDT, ngày 
01/11/2007 và sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 37/2012/TT-BGDDT, ngày 30/10/2012 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

Hội đồng đã tiến hành quy trình phân tích, tự đánh giá lại toàn bộ hoạt động của nhà 
trường từ xác định sứ mạng; xây dựng chiến lược phát triển; hoạt động đào tạo; nghiên 
cứu khoa học; hoạt động tài chính; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị; xây 
dựng và phát triển đội ngũ cho đến các hoạt động dành cho người học …. Hội đồng đã 
hoàn tất công tác Tự đánh giá, kiểm định chất lượng trường đại học bằng bản Báo cáo Tự 
đánh giá của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn với đầy đủ 10 tiêu chuNn và 61 tiêu chí, 
chuNn bị cơ sở cho công tác đánh giá ngoài để công nhận Nhà trường đạt tiêu chuNn chất 
lượng giáo dục. 

Có thể khẳng định, hoạt động tự đánh giá là một khâu then chốt trong hàng loạt 
công tác nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo. Bằng hoạt động tự đánh giá, nhà trường đã 
tiến hành rà soát một cách tổng thể nhất, chi tiết nhất mọi mặt hoạt động của nhà trường, 
nhìn thấy những mặt mạnh, phát hiện những tồn tại, yếu kém để từ đó thực hiện những 
cải tiến nhằm nâng cao chất lượng đào tạo với kế hoạch hành động hết sức cụ thể trong 
thời gian sắp tới. 

Bên cạnh đó, thông qua hoạt động tự đánh giá, nhà trường thể hiện tính tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm và cho thấy năng lực của trường trong mọi hoạt động từ đào tạo, nghiên 
cứu khoa học cho đến cung cấp dịch vụ đào tạo theo đúng chức năng, nhiệm vụ của một 
cở sở giáo dục đại học và phù hợp với mục tiêu và sứ mạng của nhà trường. 
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Phần II.  TỔNG QUAN CHUNG 

I. Thông tin chung của nhà trường 

1. Tên trường 

� Tên tiếng Việt: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN 

� Tên tiếng Anh: SAIGON TECHNOLOGY UNIVERSITY 

2. Tên viết tắt của trường 

� Tên tiếng Việt: ĐHCNSG 

� Tên tiếng Anh: STU 

� Mã trường trong tuyển sinh: DSG 

3. Tên trường qua các thời kỳ: 

� Từ tháng 09/1997: Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dân lập Tp. Hồ Chí Minh 

� Từ tháng 04/2004: Trường Đại học Dân lập Kỹ nghệ Tp. Hồ Chí Minh 

� Từ tháng 03/2005: Trường Đại học Dân lập Công nghệ Sài Gòn 

� Từ tháng 07/2007: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn 

4. Cơ quan/ Bộ chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

5. Địa chỉ: Số 180 Cao Lỗ, Phường 04, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh 

6. Thông tin liên hệ: 

� Điện thoại:  (08) 38505520, (08) 38508269   

� Số Fax:  (08) 38506595 

� Email:  contact@stu.edu.vn  

� Website:  www.stu.edu.vn 

7. Loại hình trường đào tạo: Dân lập (DL) 

8. Năm thành lập trường: 

� Quyết định số 798/TTg, ngày 24/09/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
thành lập Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dân lập Tp. Hồ Chí Minh. 

� Quyết định số 57/2004/QĐ-TTg, ngày 06/04/2004 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc thành lập Trường Đại học Dân lập Kỹ nghệ Tp. Hồ Chí Minh trên cơ 
sở Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dân lập Tp. Hồ Chí Minh. 

� Quyết định số 52/2005/QĐ-TTg, ngày 16/03/2005 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc đổi tên Trường Đại học Dân lập Kỹ nghệ Tp. Hồ Chí Minh thành 
Trường Đại học Dân lập Công nghệ Sài Gòn. 

9. Thời gian bắt đầu đào tạo khóa thứ nhất: Tháng 12/1997 

10. Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khóa thứ nhất:  Tháng 11/2000 

11. Các loại hình đào tạo của nhà trường: 

� Hệ chính quy tập trung 



 7 

� Hệ vừa làm vừa học 

� Chương trình Liên kết đào tạo với nước ngoài. 

12. Các ngành đào tạo (còn gọi là các chương trình đào tạo): 

� Số lượng ngành đào tạo cao học: 01 ngành 

− Ngành Công nghệ thực phNm 60540103 

� Số lượng ngành đào tạo đại học:  08 ngành 

− Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 52510203 

− Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 52510301 

− Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 52510302 

− Ngành Công nghệ thông tin 52480201 

− Ngành Công nghệ thực phNm 52540101 

− Ngành Quản trị kinh doanh 52340101 

− Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng 52580201 

− Ngành Thiết kế công nghiệp 52210402 

� Số lượng ngành đào tạo cao đẳng:  08 ngành 

− Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 51510203 

− Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 51510301 

− Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 51510302 

− Ngành Công nghệ thông tin 51480201 

− Ngành Công nghệ thực phNm 51540102 

− Ngành Quản trị kinh doanh 51340101 

− Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng 51510102 

− Ngành Thiết kế công nghiệp 51210402 

� Số lượng ngành đào tạo liên thông cao đẳng lên đại học:  08 ngành 

− Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 52510203 

− Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 52510301 

− Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 52510302 

− Ngành Công nghệ thông tin 52480201 

− Ngành Công nghệ thực phNm 52540101 

− Ngành Quản trị kinh doanh 52340101 

− Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng 52580201 

− Ngành Thiết kế công nghiệp 52210402 

� Số lượng ngành đào tạo đại học vừa học vừa làm: 08 ngành  

− Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 52510203 

− Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 52510301 

− Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 52510302 

− Ngành Công nghệ thông tin 52480201 

− Ngành Công nghệ thực phNm 52540101 

− Ngành Quản trị kinh doanh 52340101 
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− Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng 52580201 

− Ngành Thiết kế công nghiệp 52210402 

� Số lượng ngành liên kết đào tạo Quốc tế:  02 ngành 

− Ngành Quản trị Kinh doanh  

− Ngành Khoa học máy tính 

13. Tổng số các khoa/ban đào tạo: 08 khoa và 01 ban 

14. Cơ cấu tổ chức hành chính của nhà trường thời điểm Tháng 05/2017 
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II.  Giới thi ệu khái quát về nhà trường 

Tiền thân của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn là Trường Cao đẳng Kỹ nghệ 
Dân lập Tp. Hồ Chí Minh (SEC). SEC được thành lập theo Quyết định số 198/QĐ-TTg 
ngày 24/09/1997 của Thủ tướng Chính phủ. SEC được vinh dự là trường cao đẳng ngoài 
công lập đầu tiên của cả nước đào tạo các ngành kỹ thuật công nghệ. 

Tháng 04/2004, trên cơ sở xem xét năng lực và thành tích đào tạo của trường, Chính 
phủ ra Quyết định số 57/2004/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Dân lập Kỹ nghệ Tp. 
Hồ Chí Minh (SEU) trên cơ sở Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dân lập Tp. Hồ Chí Minh.  

Đến tháng 03/2005, theo Quyết định số 52/2005/QĐ-TTg, trường được đổi tên 
thành Trường Đại học Dân lập Công nghệ Sài gòn. 

Tháng 07/2007, Trường Đại học Dân lập Công nghệ Sài Gòn chính thức đổi tên 
thành Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Tên tiếng Anh là Saigon Technology 
University (STU). 

Hiện nay, STU đang đào tạo cao đẳng, đại học, cao học; nghiên cứu khoa học và 
chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực: Cơ – Điện tử, Viễn thông, Công nghệ Thông 
tin, Điện – Điện tử, Công nghệ Thực phNm, Kỹ thuật Công trình Xây dựng, Thiết kế 
Công nghiệp và Quản trị Kinh doanh.  

Tính đến nay, qua gần 20 năm đào tạo, Trường đã tuyển được 20 khóa cao đẳng, 13 
khóa đại học, 12 khóa liên thông đại học và 9 khóa trung cấp. Đào tạo được 13.681 kỹ 
sư/cử nhân đại học, 10.698 kỹ sư/cử nhân cao đẳng và 1.819 người tốt nghiệp trung cấp 
chuyên nghiệp. Trong đó, 25.972 người tốt nghiệp hệ chính quy tập trung và 406 người 
tốt nghiệp hệ vừa làm vừa học. Bằng tốt nghiệp của trường thuộc hệ thống văn bằng quốc 
gia và có giá trị trong cả nước. 

Về hiệu quả đào tạo, trong khoảng thời gian một năm sau khi ra trường, nhóm sinh 
viên tốt nghiệp có thể nhanh chóng tìm được việc làm, với tỷ lệ gần 80% số tốt nghiệp. 
Trong đó, khoảng trên 50% người học có thể tìm được việc làm đúng với ngành nghề 
được đào tạo. 

Qua các con số thống kê về đào tạo, Trường có thể chứng minh năng lực đào tạo, về 
chương trình đào tạo, về đội ngũ, về cơ sở vật chất, và về phương thức tổ chức, quản lý 
đào tạo.  

III.  Một số ghi nhận tiêu biểu trong quá trình tri ển khai Tự đánh giá: 

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã xây dựng chiến lược phát triển trường, đặt 
ra các mục tiêu, định hướng quá trình phát triển và đề xuất các giải pháp chiến lược cụ 
thể, khả thi và phù hợp với nguồn lực nội tại và xu hướng hội nhập của thời đại. Trong 
đó, đặt trọng tâm vào các mảng công tác sau: (1) Quản trị nhà trường; (2) Công tác đào 
tạo; (3) Công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; (4) Công tác phát triển 
nguồn lực bao gồm nhân lực, cơ sở vật chất, tài chính; (5) Công tác người học; và (6) một 
số công tác khác. 

Trong hoạt động đào tạo, nhà trường đã triển khai việc đào tạo theo hệ thống tín chỉ 
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kể từ năm học 2009 – 2010. Đến nay, việc đào tạo theo hệ thống tín chỉ đã dần hoàn 
thiện, đi vào thực chất và đạt được những kết quả nhất định thể hiện qua hiệu quả đào tạo 
của trường: 

� Tỷ lệ sinh viên được tốt nghiệp so với số tuyển đầu vào đạt tỷ lệ trung bình 
trên 63,61%. (Nguồn: Số liệu tổng hợp từ Phòng Đào tạo) 

� Tình hình có việc làm của sinh viên trong thời gian một năm đầu tiên sau tốt 
nghiệp đạt tỷ lệ trung bình 79,21%. Trong đó, hơn 50% sinh viên có việc làm 
đúng với chuyên ngành đào tạo (Nguồn: Số liệu điều tra các năm). 

Nhà trường có một đội ngũ cán bộ, giảng viên và nhân viên đủ để đáp ứng yêu cầu 
đào tạo và cung cấp các dịch vụ đào tạo có chất lượng cao. Tính đến tháng 04/2017, toàn 
trường có 380 người, trong đó giảng viên cơ hữu là 270 người với hơn 80% có trình độ 
sau đại học. Ngoài ra, trường còn mời thỉnh giảng gần 400 giảng viên đến từ các học 
viện, đại học, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp trong cả nước để sinh viên có cơ hội 
học tập, làm việc với đội ngũ giảng viên, chuyên gia có chuyên môn cao và nhiều kinh 
nghiệm. Với số lượng và chất lượng đội ngũ như trên, đảm bảo đáp ứng yêu cầu đào tạo 
về quy mô cũng như chất lượng.  

Bên cạnh đó, nhà trường luôn chú trọng đầu tư, xây dựng và phát triển cơ sở vật 
chất ngày càng lớn mạnh nhằm đáp ứng nhu cầu phong phú, đa dạng của nhà trường. 
Trên diện tích đất 2 hecta, nhà trường đã xây dựng được 28.000m2 sàn, trong đó trên 
20.000m2 diện tích xây dựng phục vụ trực tiếp cho đào tạo. Với quy mô đào tạo hiện tại, 
nhà trường đạt điều kiện trên 2,5m2/sinh viên. Hướng đến năm 2017, Trường đang triển 

khai dự án đầu tư xây dựng giai đoạn 4; với diện tích xây dựng toàn dự án là 6.412 
2m ; 

và diện tích sàn xây dựng mới là 15.542 
2m . 

Hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế là một trong những hoạt động 
được Nhà trường quan tâm và thúc đNy phát triển. Cán bộ và giảng viên của trường đã 
tham gia công tác nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, 
Tỉnh, Thành phố cho đến cấp Trường và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tuy 
nhiên, công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của trường chưa có 
nguồn thu đủ để duy trì và triển khai hoạt động nghiên cứu và đây cũng là một hạn chế 
còn tồn tại mà Nhà trường đã tự đánh giá trong báo cáo. 

Các hoạt động liên quan đến người học luôn được Nhà trường quan tâm, tổ chức 
triển khai một cách đồng bộ, có hệ thống và đạt được kết quả tốt. Việc làm tốt công tác 
người học nhằm đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người học. Các hoạt động đều nhằm 
mục đích chăm lo và bảo về quyền lợi chính đáng của sinh viên; giúp sinh viên hiểu về 
quyền lợi cũng như trách nhiệm của mình. Nhà trường luôn tạo điều kiện thuận lợi cho 
sinh viên học tập, rèn luyện và được đảm bảo an toàn trong khuôn viên của trường. Các 
hoạt động được tổ chức có hiệu quả đồng đều ở các mảng học tập, nghiên cứu, rèn luyện 
chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống. Trong quá trình tự đánh giá, nhà trường đã ghi 
nhận được những vấn đề còn chưa tốt trong công tác người học. Có thể nói, các biện 
pháp mà Nhà trường thực hiện để hỗ trợ việc học tập và sinh hoạt của người học chưa có 
hiệu quả và chưa tác dụng tích cực lên người học. 
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Trong quá trình hoạt động, lĩnh vực quản lý hoạt động tài chính cũng là một thế 
mạnh của nhà trường. Là một trường đại học ngoài công lập, nhà trường hoạt động theo 
nguyên tắc tự chủ tài chính, tự cân đối thu – chi, thể hiện trên số liệu kế toán theo đúng 
quy định và được quản lý, kiểm soát bởi Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh. Các nguồn 
kinh phí của nhà trường thể hiện trên số liệu kế toán bao gồm các khoản chi về đào tạo, 
chi nghiên cứu khoa học, chi quản lý, các khoản chi phí cho sinh viên, chi cho các quỹ 
phúc lợi, khen thưởng, chi phí liên kết quốc tế và chi đầu tư cơ sở vật chất. Tất cả đều 
được sử dụng từ nguồn thu hoạt động tài chính của trường và phân bổ theo tỷ lệ, riêng 
kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng bằng nguồn vốn góp của người góp vốn. Nhà 
trường ưu tiên cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hỗ trợ giảng viên – nhân viên 
nâng cao trình độ chuyên môn, hỗ trợ cho các hoạt động đoàn thể (Đảng, Công đoàn, 
Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, …) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của 
nhà trường. Việc đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập, làm việc 
ngày càng được Nhà trường đặc biệt quan tâm, tiếp cận với công nghệ hiện đại; giảng 
đường phục vụ giảng dạy đã được xây dựng khang trang sạch đẹp và có sức thu hút đối 
với sinh viên. 

Tóm lại, trong quá trình triển khai công tác Tự đánh giá, Hội đồng Tự đánh giá đã 
tiến hành phân tích, đánh giá lại toàn bộ các mặt hoạt động dựa trên thực tiễn, số liệu 
thống kê và minh chứng trong thời gian 7 năm hoạt động gần nhất (kể từ năm học 2009 – 
2010 đến nay). Qua đó, Hội đồng đã ghi lại những nhận xét tiêu biểu thể hiện trong Phần 
III – Tự đánh giá của nhà trường với nội dung đánh giá lần lượt và chi tiết 61 tiêu chí của 
10 tiêu chuNn được quy định trong Tiêu chuNn đánh giá kiểm định chất lượng trường đại 
học. 

Kết quả Báo cáo Tự đánh giá sẽ được sử dụng để chuNn bị cho công tác đánh giá 
ngoài và giúp Nhà trường định hướng cải tiến các hoạt động trong thời gian đến để đảm 
bảo chất lượng đào tạo. 
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Phần III.  TỰ ĐÁNH GIÁ C ỦA NHÀ TRƯỜNG 

Tiêu chu*n 1. SỨ MẠNG VÀ MỤC TIÊU CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

Phần mở đầu: 

Bản Chiến lược phát triển Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn được xây dựng hết 
sức công phu, trải qua nhiều giai đoạn từ phân tích thực trạng của nhà trường với điểm 
mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong bối cảnh phát triển kinh tế, xã hội của Tp. Hồ 
Chí Minh, của Việt Nam, của các nước khác cho đến việc viết bản dự thảo chiến lược lần 
thứ nhất, lần thứ hai, … tổ chức các buổi thảo luận tại cấp khoa/phòng/ban và tổ chức hội 
thảo cấp trường để lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, giảng viên và nhân viên trong toàn 
trường và hoàn thiện bản chiến lược. 

Bản Chiến lược phát triển trường thời kỳ 2012 – 2017 và tầm nhìn 2020 đã được 
Hội đồng Quản trị biểu quyết thông qua tại phiên họp ngày 19/12/2012 và Chủ tịch Hội 
đồng Quản trị đã ký quyết định số 171/QĐ-DSG-HĐQT để ban hành. 

Bản Chiến lược phát triển Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn được xây dựng gồm 
năm nội dung chính: (1) Sứ mạng; (2) Tầm nhìn; (3) Mục tiêu chiến lược; (4) Định 
hướng chiến lược; và (5) Giải pháp chiến lược. 

Tiêu chí 1.1. Sứ mạng của trường đại học được xác định phù hợp với chức 
năng, nhiệm vụ, các nguồn lực và định hướng phát triển của nhà trường; phù hợp 
và gắn kết với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước. 

(1) Mô tả: 

Sứ mạng của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn được công bố trong Chiến lược 
phát triển trường thời kỳ 2012 – 2017 và tầm nhìn đến năm 2020 [MC01.1-01]: “Trường 
Đại học Công nghệ Sài Gòn là cơ sở đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, đa hệ, với các trình 
độ cao đẳng, đại học, cao học và nghiên cứu sinh; Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng 
có phNm chất đạo đức, tư duy độc lập, sáng tạo, chuyên môn cao, nghiệp vụ giỏi, văn 
hóa, ngoại ngữ tốt, phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và xu thế 
toàn cầu hóa của thế giới”. 

Sứ mạng của Trường đã được toàn thể cán bộ, giảng viên và nhân viên đóng góp ý 
kiến xây dựng [MC01.1-02]. Quá trình xây dựng chiến lược thể hiện tính dân chủ, công 
khai, huy động được trí tuệ công sức của đội ngũ trong trường. 

Sứ mạng này được xác định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, nguồn lực và định 
hướng phát triển của nhà trường; phù hợp và gắn kết với chiến lược phát triển kinh tế - xã 
hội của địa phương và cả nước: 

� Ngay từ khi mới thành lập, nhà trường đã xác định chức năng chính của 
trường là đào tạo và nghiên cứu khoa học theo hướng ứng dụng, có nhiệm vụ 
cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển kinh tế, xã hội và sự 
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nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, … Và để thực hiện được điều 
này, trong quá trình đầu tư, xây dựng và phát triển trường, tập thể nhà trường 
luôn hướng đến các “giá trị thực”: (1) Xây dựng cơ sở vật chất; (2) Xây dựng, 
phát triển đội ngũ; (3) Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo; (4) Tăng 
cường chức năng tổ chức, quản lý và điều hành và (5) ĐNy mạnh công tác 
nghiên cứu khoa học trong nhà trường. Chính vì vậy có thể nói, sứ mạng của 
nhà trường được xác định hoàn toàn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và 
nguồn lực của nhà trường. 

� Sứ mạng của trường được xác định phù hợp và gắn kết với chiến lược phát 
triển kinh tế xã hội của địa phương và cả nước. Trường Đại học Công nghệ 
Sài Gòn triển khai đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực và đa hệ với nhiều trình độ 
khác nhau, … nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và phù hợp với 
nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội như “Phát tri ển mạnh mẽ lực lượng sản 
xuất với trình độ khoa học, công nghệ ngày càng cao, đồng thời hoàn thiện 
quan hệ sản xuất trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, 
quan điểm này nhấn mạnh yêu cầu mới, quan trọng của lực lượng sản xuất và 
quan hệ sản xuất. Lực lượng sản xuất phải dựa vào trình độ khoa học, công 
nghệ ngày càng cao, phản ánh xu thế khoa học, công nghệ đã trở thành lực 
lượng sản xuất trực tiếp, còn quan hệ sản xuất trong nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa phải bảo đảm “phát triển nhanh hài hoà các 
thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp”  – Trích từ bài viết của đồng 
chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nêu bật 
những nội dung chủ yếu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 
2011 – 2020. 

(2) Điểm mạnh 

Lãnh đạo nhà trường là các nhà quản lý, nhà giáo có tầm và có tâm; đã từng giữ 
những vị trí lãnh đạo chủ chốt trong các Sở, trường đại học, học viện, các doanh nghiệp; 
có chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục đại học. 

Lãnh đạo nhà trường đã xây dựng chiến lược phát triển trường, đặt ra các mục tiêu, 
định hướng quá trình phát triển và đề xuất các giải pháp chiến lược cụ thể, khả thi và phù 
hợp với nguồn lực nội tại và xu hướng hội nhập của thời đại. 

(3) Những tồn tại 

Hiện nay, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đang tập trung đào tạo các ngành kỹ 
thuật công nghệ. Đây là lĩnh vực đào tạo đòi hỏi suất đầu tư cho một sinh viên rất lớn do 
phải trang bị hệ thống phòng thí nghiệm, thực hành, xưởng thực tập, trang thiết bị phục 
vụ đào tạo với chi phí cao. Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, sức thu hút của những 
ngành này không cao, dẫn đến rất ít sinh viên học những ngành kỹ thuật công nghệ, thậm 
chí nhà trường còn phải có chính sách thu hút sinh viên bằng cách miễn giảm học phí 
50% - 100%. Từ thực tế trên cho thấy, việc nhà trường xác định sứ mạng là một cơ sở 
đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực cũng là một thách thức lớn mà nhà trường phải vượt qua 
bằng những bước đi thật vững chắc, những giải pháp chiến lược thật cụ thể, hiệu quả mới 
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đảm bảo được sự phát triển bền vững cho nhà trường. 

Sau khi xác định được sứ mạng, nhà trường đã phổ biến đến tất cả cán bộ, giảng 
viên và nhân viên trong toàn trường. Ngoài ra, công tác tuyên truyền về sứ mạng của nhà 
trường còn được tiến hành thường xuyên, bằng nhiều kênh thông tin để đến được các đơn 
vị, cá nhân trong và ngoài trường đặc biệt là các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu sử 
dụng lao động. Tuy nhiên, việc hiểu và nhận thức về sứ mạng của trường vẫn còn hạn chế 
nhất định. Sinh viên vẫn chưa được quán triệt cụ thể về sứ mạng nhà trường, chỉ mới 
dừng lại ở các cấp lãnh đạo. 

(4) Kế hoạch hành động 

Để thực hiện được sứ mạng nhà trường đề ra, điều cần thiết là phải chú trọng đến 
việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, xây dựng và phát triển đội ngũ, xây 
dựng phát triển chương trình đào tạo tốt và đNy mạnh công tác tổ chức – quản trị trường 
đại học. 

Tăng cường công tác tuyên truyền sứ mạng của trường thông qua việc truyền tải 
thông tin trên website nhà trường, xây dựng các bảng sứ mạng của trường và được đặt tại 
các vị trí trang trọng trong hội trường, thư viện, … 

Ngoài ra, không thể thiếu việc xây dựng và quảng bá hình ảnh của nhà trường trong 
kế hoạch hoạt động sắp tới. Đây không chỉ là hoạt động bề nổi mà phải đi vào thực chất 
bằng việc đảm bảo chất lượng đào tạo, chất lượng dịch vụ cung cấp, … thỏa mãn yêu cầu 
ngày càng cao của người học, của phụ huynh học sinh, của đơn vị sử dụng lao động và 
của xã hội. 

(5) Tự đánh giá: ĐẠT 

Tiêu chí 1.2. Mục tiêu của trường đại học được xác định phù hợp với mục 
tiêu đào tạo trình độ đại học quy định tại Luật Giáo dục và sứ mạng đã tuyên bố 
của nhà trường; được định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh và triển khai thực hiện. 

(1) Mô tả 

Mục tiêu của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn được xác định: “Tăng trưởng 
đáng kể về giá trị tự thân và đóng góp xứng đáng vào sự phát triển kinh tế - xã hội thông 
qua hoạt động giáo dục đào tạo, nghiên cứu triển khai, chuyển giao công nghệ có chất 
lượng cũng như hợp tác quốc tế với môi trường năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp”. 

Mục tiêu của trường đại học được xác định phù hợp với mục tiêu đào tạo trình độ 
đại học quy định tại Luật Giáo dục và sứ mạng đã tuyên bố của nhà trường thể hiện qua 
việc đào tạo có chất lượng, kết hợp nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Người học 
qua quá trình đào tạo tại trường, khi tốt nghiệp được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng 
cần thiết, đáp ứng yêu cầu sử dụng lao động chất lượng cao của xã hội. Nhà trường thông 
qua các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, từng bước phát triển và 
gia tăng giá trị [MC01.2-01] 

Mục tiêu chung của Trường đã được cụ thể hóa thành mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể ở 
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từng đơn vị trong nhà trường. 

Trong quá trình triển khai thực hiện chiến lược phát triển, mục tiêu chung của nhà 
trường được định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh phù hợp với từng giai đoạn phát triển.  

Trong giai đoạn 2012 – 2017, để thực hiện được sứ mạng đề ra, nhà trường đã xác 
định các mục tiêu chiến lược hết sức cụ thể cùng với các giải pháp để thực hiện được 
mục tiêu đó: [MC01.2-02] 

� Đối với việc Quản trị nhà trường:  
- Vận hành trường theo mô hình trường đại học tư thục một cách năng 

động, hiệu quả, chuyên nghiệp, cố gắng ngang tầm với các trường đại 
học tiên tiến trong khu vực. 

- Đánh giá hiệu quả hoạt động công tác quản lý hiện hành và xây dựng mô 
hình quản lý mới phù hợp với luật giáo dục đại học và quy chế tổ chức 
hoạt động của trường đại học tư thục. Xây dựng quy trình quản lý dựa 
trên ứng dụng công nghệ thông tin. 

� Đối với công tác đào tạo:  
- Tạo nhiều cơ hội và nâng cao hiệu quả học tập của sinh viên. Đào tạo 

con người có phNm chất đạo đức, có kiến thức, kỹ năng, có khả năng tư 
duy độc lập, sáng tạo và trách nhiệm công dân. Nâng cao chất lượng đào 
tạo đạt chuNn quốc gia, tiếp cận với chuNn khu vực và từng bước tiến tới 
chuNn quốc tế. Cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho nhu cầu 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

- Để đạt được mục tiêu này, nhà trường phải hoàn thiện hệ thống đào tạo 
theo học chế tín chỉ; ChuNn hóa và cập nhật chương trình đào tạo theo 
nhu cầu xã hội và theo chuNn mực quốc gia; Tăng cường nội dung, chất 
lượng và kỹ năng ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh); Xác định và tập 
trung đầu tư một số ngành có thế mạnh của trường thành ngành mũi 
nhọn; Xây dựng môi trường, cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện học tập 
đạt chuNn khu vực. 

� Đối với công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ:  
- Mục tiêu là nâng cao năng lực nghiên cứu, khả năng đào tạo và tự đào 

tạo của đội ngũ giảng viên. Khai thác tiềm năng, uy tín khoa học của nhà 
trường – một cơ sở đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực về mặt nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh 
tế - xã hội của đất nước. Thu hút nguồn cán bộ khoa học trẻ, tài năng cho 
công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và góp phần tăng 
trưởng ngân sách đầu tư phát triển của nhà trường. Kích thích lòng hăng 
say tìm tòi, học tập của sinh viên. 

- Muốn vậy, phải khuyến khích và đNy mạnh việc công bố các công trình 
nghiên cứu khoa học trên các tạp chí Khoa học – Công nghệ có uy tín 
trong nước và quốc tế; Xuất bản tạp chí Khoa học – Giáo dục; Tăng 
cường thỏa đáng kinh phí và chi phí cho các đề tài nghiên cứu, giải pháp 
ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đảm bảo quyền lợi của người làm 
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nghiên cứu. 

� Đối với việc phát triển nguồn lực bao gồm nhân lực, cơ sở vật chất, tài chính 
và thương hiệu của nhà trường:  
- Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đến năm 2020, 

100% đội ngũ giảng viên có thể giao tiếp bằng tiếng nước ngoài và có 
trình độ sau đại học, 25% đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ.  

- Phát triển cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, đáp ứng nhu cầu hoạt động 
giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, xây 
dựng được khu thể dục thể thao đa năng, khang trang và nơi giữ xe đảm 
bảo đủ nhu cầu. 

- Thu hút nguồn vốn đầu tư nội bộ trường và bên ngoài vào việc xây dựng 
ký túc xá, nơi giữ xe và khu thể dục thể thao. Khai thác hiệu quả quyền 
tự chủ tài chính và các chính sách khuyến khích đầu tư của Nhà nước đối 
với cơ sở giáo dục ngoài công lập.  

- Giữ gìn sức mạnh và sự trong sáng của thương hiệu nhà trường. Lấy hiệu 
quả, chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học làm cơ sở tăng trưởng 
niềm tin đối với nhà trường của xã hội trong và ngoài nước. 

Các mục tiêu giáo dục của nhà trường ghi trong chiến lược trung, dài hạn luôn phù 
hợp với chủ trương, chính sách của nhà nước và được cụ thể hóa thành kế hoạch hành 
động, xây dựng các nhiệm vụ cho mỗi năm, được các đơn vị đưa vào kế hoạch và triển 
khai thực hiện [MC01.2-03].  

Vào mỗi dịp tổng kết học kỳ và năm học, mỗi đơn vị đều có phần đánh giá, tổng kết 
những hoạt động đã tiến hành dựa theo kế hoạch thực hiện của đơn vị. 

(2) Điểm mạnh 

Tùy theo từng giai đoạn phát triển, nhà trường luôn xác định các mục tiêu chiến 
lược phù hợp. Trong quá trình xây dựng chiến lược, xác định mục tiêu chung, nhà trường 
luôn tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, giảng viên và nhân viên trong toàn trường. 
Nhờ vậy, các mục tiêu chiến lược luôn hết sức cụ thể, rõ ràng, phù hợp với nhiệm vụ, 
chức năng của một trường đào tạo đại học. 

Từ mục tiêu chung, Hội đồng Quản trị, Ban Giám hiệu, các đơn vị trong toàn 
trường lập kế hoạch chi tiết, cụ thể cho từng đầu mục công việc trong khoảng thời gian 
nhất định. Kết thúc mỗi giai đoạn, nhà trường đều tổ chức đánh giá kết quả thực hiện. 

(3) Những tồn tại 

Một số đơn vị trong trường chưa thấy rõ tầm quan trọng của việc xác định mục tiêu 
chiến lược, lập kế hoạch hành động của đơn vị mình.  

Mặt khác, công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai kế hoạch chiến lược, thực hiện 
mục tiêu chiến lược chưa được thường xuyên và hiệu quả. 

Một số cá nhân cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên chưa quan tâm đúng 
mức, chưa nắm rõ mục tiêu của nhà trường. 
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(4) Kế hoạch hành động 

Định kỳ rà soát, xem xét, điều chỉnh mục tiêu chiến lược cho phù hợp với tình hình 
của nhà trường và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến mục tiêu chiến lược của nhà trường đến 
toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên bằng nhiều hình thức thông tin tuyên 
truyền, trong các cuộc họp chuyên đề, giao ban, … 

(5) Tự đánh giá: ĐẠT 

Phần kết luận: 

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã xác định là cơ sở đào tạo đa ngành, đa lĩnh 
vực và đa hệ với nhiều trình độ đào tạo khác nhau. Muốn vậy, nhà trường phải không 
ngừng xây dựng, củng cố và chuNn bị đầy đủ nguồn lực về cơ sở vật chất, đội ngũ, 
chương trình đào tạo, đủ để thực hiện được mục tiêu chiến lược, đảm bảo chất lượng đào 
tạo, nghiên cứu khoa học, và là một nơi cung cấp dịch vụ đào tạo tốt nhất trong hệ thống 
các trường đại học. 

Bên cạnh đó, nhà trường cũng thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước và của địa phương để từ đó xây dựng chiến lược phát triển 
phù hợp trong từng giai đoạn, đảm bảo sự phát triển bền vững cho nhà trường. 

Nhìn chung, Tiêu chuNn 1 có 2 tiêu chí đều được đánh giá đạt. 
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Tiêu chu*n 2. TỔ CHỨC QUẢN LÝ 

Phần mở đầu: 

Sau hai mươi năm thành lập, bộ máy tổ chức của Trường Đại học Công nghệ Sài 
Gòn đã trải qua nhiều lần thay đổi để phù hợp với điều kiện cụ thể trong từng giai đoạn 
phát triển của nhà trường và của xã hội.  

Cùng với quá trình đó, hệ thống các văn bản về tổ chức quản lý các mặt công tác 
của nhà trường được xây dựng và cập nhật thường xuyên, đến nay đã tương đối hoàn 
chỉnh và được xem là công cụ hiệu quả phục vụ cho các hoạt động quản lý của Trường.  

Những văn bản này, qua nhiều kênh thông tin, được phổ biến đến tất cả cán bộ, 
giảng viên, nhân viên và sinh viên trong trường, được triển khai thực hiện nghiêm túc, có 
hiệu quả từ cấp đơn vị đến cấp trường.  

Quy chế dân chủ trong nhà trường được phát huy. Các quy định, quy chế khi được 
triển khai đều lấy ý kiến góp ý rộng rãi trong toàn trường.  

Trách nhiệm và quyền hạn của mỗi cá nhân và mỗi đơn vị đều được phân định rõ 
ràng, làm cơ sở cho việc thực hiện kế hoạch chung, tạo sự phát triển ổn định và lâu dài 
của nhà trường. 

Tiêu chí 2.1. Cơ cấu tổ chức của trường đại học được thực hiện theo quy 
định của Điều lệ trường đại học và các quy định khác của pháp luật, được cụ thể 
hóa trong quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường. 

(1) Mô tả 

Bộ máy tổ chức của nhà trường được tổ chức theo những quy định của Điều lệ 
Trường đại học và phù hợp với đặc thù của một trường đại học ngoài công lập. 

Công tác quản lý của Trường hiện nay được thực hiện theo mô hình hai cấp 
[MC02.1–01]: (1) Cấp trường; và (2) Cấp phòng, khoa, ban và trung tâm. 

� Cấp trường là cấp quản lý và điều hành toàn bộ mọi hoạt động của nhà trường, 
đứng đầu là Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng với sự kiểm tra, phối hợp, hỗ trợ 
của Đảng ủy và sự tham mưu của các phòng/ban chức năng.  

� Cấp khoa là cấp quản lý các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của các 
ngành trực thuộc. Cấp khoa là cấp trực tiếp triển khai công tác giảng dạy và 
nghiên cứu khoa học trong giảng viên và sinh viên. 

Cơ cấu tổ chức luôn được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế, khả năng 
quản lý đào tạo và đặc điểm hoạt động của nhà trường nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động 
và phát huy hết năng lực của từng đơn vị. Năm 2013, sau khi Hội đồng Quản trị thông 
qua đề án Tổ chức và hoạt động đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng, nhà trường 
đã thành lập Ban Đảm bảo và Kiểm định chất lượng giáo dục nhằm đáp ứng nhu cầu bức 
thiết về đảm bảo và kiểm định chất lượng của trường. Năm 2014, nhà trường đã chuyển 
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giao việc quản lý đào tạo hệ vừa làm vừa học về cho Phòng Đào tạo quản lý, thay cho 
Khoa Ngoài chính quy (đang chờ nhận nhiệm vụ khác). Ngoài ra, nhà trường còn giao 
thêm nhiệm vụ quản lý đào tạo sau đại học và đổi tên Phòng Quản lý Khoa học và đối 
ngoại để phục vụ cho nhu cầu đào tạo sau đại học [MC02.1–02]. 
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(2) Điểm mạnh 

Ngay từ những ngày đầu thành lập, nhà trường đã xây dựng được cơ cấu tổ chức 
theo quy định, rõ ràng và phù hợp với loại hình trường ngoài công lập. Cơ cấu tổ chức đã 
được điều chỉnh cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển của nhà trường. Các đơn vị 
hoạt động theo những quy chế cụ thể, rõ ràng phát huy được hiệu quả, đáp ứng nhu cầu 
phát triển của nhà trường. 

(3) Những tồn tại 

Các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn cụ thể của 
mỗi đơn vị đã được xây dựng, tuy nhiên chưa được thường xuyên cập nhật thay đổi phù 
hợp với thực tế. Còn rất nhiều điểm trong quy định chưa được thay đổi cho đúng với thực 
tế triển khai. 

(4) Kế hoạch hành động 

Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, và nhân viên về lượng 
và về chất để đáp ứng với sự phát triển của nhà trường về quy mô đào tạo, nghiên cứu 
khoa học và hợp tác quốc tế. 

Thực hiện công tác quy hoạch và bồi dưỡng cán bộ quản lý. 

Thực hiện các giải pháp chiến lược của Hội đồng Quản trị nhằm thực hiện tốt mục 
tiêu, sứ mạng của nhà trường. 

(5) Tự đánh giá: ĐẠT 

Tiêu chí 2.2. Có hệ thống văn bản để tổ chức, quản lý một cách có hiệu quả 
các hoạt động của nhà trường. 

(1) Mô tả 

Nhà trường đã xây dựng hệ thống văn bản pháp quy để tổ chức, quản lý các hoạt 
động của nhà trường một cách hiệu quả. Cụ thể: 

- Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn 
[MC02.2–01]; 

- Quy chế giảng dạy [MC02.2–02]; 
- Quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị [MC02.2–03]; 
- Quyết định ban hành hệ thống thang, bậc và hệ số lương đối với cán bộ, 

giảng viên, và nhân viên [MC02.2–04]; 
- Quy trình tuyển dụng giảng viên [MC02.2–05]; 
- Quy định về công tác bồi dưỡng cán bộ, giảng viên, và nhân viên 

[MC02.2–06]; 
- Quy định về công tác thi đua khen thưởng [MC02.2–07]; 
- Quy định về công tác bộ môn [MC02.2–08]; 
- Quy định về công tác cố vấn học tập [MC02.2–09]; 
- Các quy định khác liên quan đến hoạt động, học tập và sinh hoạt của sinh 
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viên: Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng theo học chế tín chỉ [MC02.2–
10], Quy chế công tác học sinh, sinh viên [MC02.2–11], Quy chế công 
tác học sinh, sinh viên ngoại trú [MC02.2–12], và một số quy chế khác. 

Trong quá trình hoạt động, nhà trường luôn tiến hành điều chỉnh, cập nhật, bổ sung 
và ban hành lại các quy chế, quy định cho phù hợp với từng giai đoạn thực tế. Đồng thời, 
xây dựng và ban hành mới các quy định theo nhu cầu công tác của các đơn vị [MC02.2-
13]. Trước khi ban hành các quy định, quy chế, … trường sẽ tổ chức lấy ý kiến đóng góp 
xây dựng từ các đơn vị và cá nhân trong nhà trường, đảm bảo tính minh bạch, dân chủ 
trong hoạt động [MC02.2-14]. 

Hệ thống văn bản này được triển khai đến các đơn vị và cá nhân trong trường bằng 
các hình thức: 

- Tổ chức hội họp để phổ biến trực tiếp; 
- Gởi văn bản đến từng đơn vị. Trưởng đơn vị có trách nhiệm phổ biến cho 

cán bộ, giảng viên, và nhân viên trong đơn vị. 
- Dán tại các bảng thông báo chung; 
- Đưa lên website của trường. 

Hàng tháng, vào buổi sáng thứ sáu tuần đầu tiên của tháng, nhà trường tổ chức họp 
giao ban (thành phần gồm Đảng ủy, đại diện Hội đồng Quản trị, Ban Giám hiệu, đại diện 
công đoàn, Đoàn thanh niên, hội sinh viên, trưởng phó các đơn vị trong trường) để báo 
cáo, kiểm điểm công việc trong tháng vừa qua, phân công trách nhiệm và phối hợp công 
tác điều hành trong tháng tới.  

Nội dung các cuộc họp giao ban được phổ biến đến các đơn vị để tổ chức, phân 
công và triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của tháng [MC02.2–15]. 

(2) Điểm mạnh 

Hệ thống văn bản tổ chức, quản lý và điều hành của trường tương đối đầy đủ và 
được phổ biến rộng rãi cho cán bộ, giảng viên, và nhân viên dưới hình thức khác nhau. 

Website của nhà trường thường xuyên cập nhật những văn bản mới, cung cấp thông 
tin đến các đơn vị và cá nhân trong nhà trường. 

(3) Những tồn tại 

Một số cán bộ, giảng viên, và nhân viên thiếu quan tâm tìm hiểu về các văn bản của 
nhà trường.  

Một số văn bản chưa được cập nhật cho phù hợp với tình hình phát triển chung của 
nhà trường. 

Một số văn bản về tổ chức và quản lý đang còn thiếu, chưa đầy đủ. 

(4) Kế hoạch hành động 

Hiệu trưởng đã có văn bản yêu cầu các đơn vị Phòng Hành chánh – Quản trị, Phòng 
Đào tạo, Phòng Kế hoạch – Tài chính tiến hành điều chỉnh và hoàn thiện một số văn bản 
cho phù hợp với tình hình phát triển chung của nhà trường. 
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Rà soát và hoàn thiện hệ thống các văn bản và quy định trong nhà trường về bộ máy 
tổ chức, quản lý và điều hành. 

Hoàn thiện hệ thống giám sát việc thực thi các văn bản của nhà trường. 

Hiện nay chỉ mới tin học hóa trong từng đơn vị. Năm 2017, nhà trường sẽ tổ chức 
thực hiện dự án tin học hóa công tác tổ chức và quản lý thành một hệ thống chung cho 
toàn trường. Bước đầu đã triển khai thu thập thông tin, yêu cầu của đơn vị [MC02.2-16]. 

(5) Tự đánh giá: ĐẠT 

Tiêu chí 2.3. Chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của các bộ phận, cán bộ 
quản lý, giảng viên và nhân viên được phân định rõ ràng 

(1) Mô tả 

Nhà trường đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Công 
nghệ Sài Gòn. Trong đó, quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng Quản trị, 
Ban Kiểm soát, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Hội đồng 
Khoa học và Đào tạo, cũng như quy định chức năng và nhiệm vụ của đơn vị 
khoa/phòng/ban/trung tâm và cá nhân cán bộ quản lý, giảng viên, và nhân viên trong nhà 
trường [MC02.3–01]. 

Ngoài ra, Hiệu trưởng nhà trường còn ban hành một số quy định cụ thể chi tiết để 
quản lý và điều hành các hoạt động của nhà trường [MC02.3–02]. Trong đó, quy định 
chức năng cụ thể chi tiết của các phòng, ban, trung tâm và các khoa chuyên môn.  

Trong các quyết định thành lập, bổ nhiệm, các thỏa thuận cộng tác về đào tạo đều 
quy định rõ chức năng, nhiệm vụ trách nhiệm của các đơn vị và cá nhân liên quan như 
trưởng phó đơn vị, trưởng bộ môn, trưởng phòng thí nghiệm, thực hành, trưởng trung tâm 
máy tính [MC02.3–03]. 

Trong một số trường hợp, nhà trường ra thông báo phân nhiệm công tác đối với các 
phó hiệu trưởng, các cán bộ quản lý ở một số đơn vị [MC02.3–04]. 

Những quy định về chức năng, trách nhiệm và quyền hạn đã giúp cho các đơn vị và 
cá nhân phân công công việc một cách rõ ràng, giúp giải quyết công việc một cách nhanh 
chóng, không chồng chéo và nâng cao hiệu quả của công tác quản lý. 

Tại từng giai đoạn, từng thời điểm, nhà trường sẽ thành lập các Hội đồng chức năng 
chuyên môn để đáp ứng nhu cầu theo tình hình thực tế [MC02.3-05]. 

(2) Điểm mạnh 

Công tác tổ chức, quản lý và điều hành của lãnh đạo, của đơn vị, của trưởng đơn vị 
và của các cá nhân được quy định thông qua các văn bản cụ thể. Trong đó, quy định rõ 
trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của từng đơn vị và cá nhân. Điều này giúp cho người 
thực hiện tăng cường tính sáng tạo, hiệu quả cũng như tự chịu trách nhiệm trong các 
nhiệm vụ được giao. 
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(3) Những tồn tại 

Các đơn vị chức năng còn thụ động trong việc xây dựng, cập nhật, giám sát những 
quy định, quy chế. Một số văn bản chưa được rà soát để ban hành lại cho phù hợp với 
tình hình thực tế và quy định hiện hành. 

(4) Kế hoạch hành động 

Tiến hành rà soát toàn bộ hệ thống văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quy trình 
công tác của các đơn vị, trưởng/phó đơn vị, giảng viên và nhân viên. Ban hành các văn 
bản mới thay thế các quy định cũ không còn phù hợp. Bổ sung các văn bản quy định còn 
thiếu trong hệ thống điều hành. 

(5) Tự đánh giá: ĐẠT 

Tiêu chí 2.4. Tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể trong trường đại học 
hoạt động hiệu quả và hằng năm được đánh giá tốt; các hoạt động của tổ chức Đảng 
và các tổ chức đoàn thể thực hiện theo quy định của pháp luật. 

(1) Mô tả 

Đảng bộ Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn là hạt nhân chính trị [MC02.4-01] và 
[MC02.4-02], lãnh đạo Đảng viên và tuyên truyền, vận động các Đảng viên, cán bộ, 
giảng viên và nhân viên trong nhà trường thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước [MC02.4-03]; thực hiện nghĩa vụ của nhà trường đối với 
Nhà nước và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên trong đơn vị; xây dựng 
Đảng bộ, Chi bộ trong sạch, vững mạnh. 

Nhiệm vụ: 

� Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: 

Lãnh đạo Đảng viên và tuyên truyền, vận động các cán bộ, giảng viên và nhân viên 
trong nhà trường thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước. Đoàn kết, động viên Đảng viên và cán bộ, giảng viên và nhân viên trong nhà 
trường đề cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao; chủ động 
ngăn ngừa, khắc phục những biểu hiện vi phạm pháp luật và các tiêu cực … 

Tham gia với Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng, xây dựng mục tiêu, định 
hướng phát triển của nhà trường, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, nghiên cứu 
khoa học, công tác quản lý sinh viên, học sinh; xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân 
chủ ở cơ sở, thực hiện công khai, minh bạch về tài chính và bảo đảm công bằng về phân 
phối theo các quy định của Nhà nước. 

Lãnh đạo Đảng viên và tuyên truyền, vận động cán bộ, giảng viên và nhân viên 
trong nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ gìn an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội trong trường học. 

� Lãnh đạo công tác tư tưởng 

Giáo dục Đảng viên và tuyên truyền, vận động cán bộ, giảng viên và nhân viên 
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trong nhà trường tự giác chấp hành đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật 
và các quy định của Nhà nước, làm cho Đảng viên, quần chúng trong đơn vị nắm vững 
chủ trương xã hội hóa giáo dục. 

Tuyên truyền, vận động cán bộ, giảng viên và nhân viên xây dựng tinh thần đoàn 
kết, hợp tác, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ 
chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, không vụ lợi, nâng cao phNm 
chất đạo đức của người thầy giáo [MC02.4-04]. 

Chỉ đạo cho các Chi bộ tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trịvề 
tiếp tục đNy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh [MC02.4-
05] và [MC02.4-06]. 

� Thực hiện công tác chính trị tư tưởng trong nhiệm kỳ: 

Đảng ủy tiếp tục triển khai và đNy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 06 ngày 7/11/2006 của Bộ Chính trị. Tiếp tục 
thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị [MC02.4-07]. Với phương châm triển khai 
cuộc vận động thiết thực, sâu rộng gắn với việc xây dựng nhà trường thân thiện và thực 
hiện nhiệm vụ trọng tâm của công tác Giáo dục đào tạo tại trường, tạo sự chuyển biến 
mạnh mẽ tích cực trong tư duy, nhận thức và hành động của Đảng viên, GV, CB-NV và 
Sinh viên. Tinh thần của cuộc vận động đã được chuyển tải vào tất cả các nội dung hoạt 
động trong những đợt kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm: 3/2, 30/4, 19/5, 27/7, 2/9, 
20/11, 22/12 … 

Công tác tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh 
được đầu tư thực hiện hiệu quả bằng việc tổ chức các lớp học như: “6 Bài học lý luận 
chính trị và 10 chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh” dành cho cán bộ Đoàn Thanh niên và 
Đoàn viên Thanh niên của trường. Đoàn TN tổ chức các hoạt động kỷ niệm tọa đàm triển 
lãm về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hội thi kể chuyện về Bác Hồ …. 

Gắn việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc thực hiện Chỉ thị số 
03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Ti ếp tục đNy mạnh việc học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

Thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình của cán bộ đảng viên trong tổ chức 
Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng 
Đảng hiện nay”, Đảng ủy cùng toàn thể đảng viên thể hiện quyết tâm, cùng chia sẻ trách 
nhiệm trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cùng với toàn Đảng xây dựng Đảng ta thực sự 
trong sạch vững mạnh [MC02.4-08]. 

Ban Tuyên Giáo Đảng ủy xây dựng kế hoạch với các nội dung cụ thể nhằm phối 
hợp cùng các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục Đảng viên, quần 
chúng và sinh viên: tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 
năm, tuyên truyền phổ biến thực hiện Nghị quyết của Đảng, tổ chức các lớp học tập nghị 
quyết theo yêu cầu [MC02.4-09]. 

� Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ: 

Chủ động phối hợp với Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng, thực hiện việc đào tạo, bồi 
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dưỡng đội ngũ cán bộ đảng, đoàn thể trong nhà trường có đủ phNm chất, năng lực, hoạt 
động có hiệu quả, được Đảng viên và quần chúng tín nhiệm. 

Cấp ủy chủ động tham gia ý kiến với Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng trong 
việc kiện toàn tổ chức, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nhận xét đánh giá và bố 
trí sử dụng đội ngũ cán bộ trong đơn vị. 

Thực hiện theo yêu cầu của Đảng ủy khối các trường ĐH-CĐ-TCCN Tp. HCM, 
Đảng ủy nhà trường đã ban hành kế hoạch Quy hoạch nhân sự cấp ủy của Đảng bộ nhà 
trường đến năm 2025 [MC02.4-10] 

� Lãnh đạo các đoàn thể nhân dân 

Lãnh đạo xây dựng các đoàn thể thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và điều lệ của 
mỗi đoàn thể;  

Lãnh đạo Ban chấp hành Công đoàn chủ động phối hợp với Chủ tịch Hội đồng Quản 
trị, Hiệu trưởng giải quyết các vấn đề phát sinh giữa người lao động và người sử dụng lao 
động phù hợp với pháp luật hiện hành, hợp đồng và thỏa ước lao động đã ký kết; chăm lo đời 
sống vật chất, tinh thần của cán bộ, giảng viên và nhân viên trong nhà trường. 

� Xây dựng tổ chức đảng 

Cấp ủy đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong 
sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ 
đảng. 

Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, nâng 
cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng thực hiện đúng 
các quy định về bảo vệ nội bộ; chống những biểu hiện tiêu cực làm ảnh hưởng đến uy tín 
của Đảng và đạo đức, tư cách của người Đảng viên. 

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Đảng ủy viên trong Ban chấp hành Đảng bộ 
nhiệm kỳ 2015 – 2020 [MC02.4-11]. Đồng thời xây dựng chương trình làm việc toàn 
khóa của Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 [MC02.4-12]. 

Giáo dục Đảng viên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ 
được giao, nâng cao bản lĩnh chính trị, phNm chất đạo đức, lối sống, tích cực học tập nâng 
cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ và tích cực đấu tranh với biểu hiện tiêu cực. 

Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền và phát triển Đảng viên [MC02.4-13]; 
chú trọng bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp Đảng là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 
Chí Minh, thành viên trong bộ máy quản lý điều hành của đơn vị và những quần chúng 
ưu tú giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ. 

Cấp ủy thường xuyên kiểm tra tổ chức đảng và Đảng viên thực hiện Điều lệ Đảng, 
các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Định kỳ hằng năm, 
cấp ủy tổ chức để quần chúng tham gia góp ý về sự lãnh đạo của tổ chức đảng, trách 
nhiệm và vai trò tiền phong, gương mẫu của Đảng viên. 

Xây dựng cấp ủy là những Đảng viên có phNm chất, năng lực, đoàn kết, gương mẫu, 
tiêu biểu cho Đảng bộ, Chi bộ và hoạt động có hiệu quả, được Đảng viên, quần chúng tín 
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nhiệm. Bí thư cấp ủy nên là cán bộ lãnh đạo quản lý của đơn vị (thành viên Hội đồng 
Quản trị, Ban Giám hiệu và Ban Giám đốc) [MC02.4–14] và [MC02.4–15]. 

(2) Điểm mạnh 

Đảng bộ nhà trường bám sát phương hướng nhiệm vụ mà Đại hội nhiệm kỳ  
2015 – 2020 đã đề ra. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong các hoạt động tạo 
sự ổn định.  

Các tổ chức quần chúng hằng năm đều được đánh giá khá, xuất sắc. 

Kết quả đánh giá các Chi bộ, Đảng bộ hàng năm: Hoàn thành tốt nhiệm vụ và Trong 
sạch vững mạnh. 

Trong Đảng bộ không có Đảng viên vi phạm tư cách. 

(3) Những tồn tại 

Ở khối các trường ngoài công lập, vai trò của Đảng chưa được khẳng định do thiếu 
quy định cụ thể về chức năng nhiệm vụ. 

Theo Quy định 163, Đảng ủy và Hội đồng Quản trị xây dựng cơ chế phối hợp, 
nhưng chỉ dừng ở việc phối hợp báo cáo định kỳ. Vì quy chế hoạt động của trường dân 
lập không có quy định này nên Đảng ủy rất khó thực hiện. 

(4) Kế hoạch hành động 

ChuNn hóa một số văn bản của Đảng ủy. 

ĐNy mạnh vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng thông qua vai trò hoạt động của Đảng 
nằm trong bộ máy tổ chức của nhà trường. 

Tăng cường công tác kiểm tra tính kỷ luật, chấp hành các chủ trương nghị quyết của 
cấp ủy trực tiếp đến hoạt động nhà trường của Đảng viên. 

ĐNy mạnh công tác phát triển Đảng viên. 

Lãnh đạo các Chi bộ đoàn thể thường xuyên cải tiến phương thức hoạt động, các kế 
hoạch hoạt động chú trọng đến chiều sâu nhiều hơn. 

(5) Tự đánh giá: ĐẠT 

Tiêu chí 2.5. Có tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, bao gồm 
trung tâm hoặc bộ phận chuyên trách; có đội ngũ cán bộ có năng lực để tri ển khai 
các hoạt động đánh giá nhằm duy trì, nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà 
trường. 

(1) Mô tả 

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác đảm bảo chất lượng trong trường đại 
học, kể từ năm 2005, Hiệu trưởng đã thành lập Ban Điều hành công tác nâng cao chất 
lượng với tám thành viên có “trách nhiệm tổ chức, điều hành để thực hiện các nội dung 
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công tác về nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường” [MC02.5-01].  

Sau đó, thành lập Tổ Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo “có chức 
năng nghiên cứu, đề xuất và tổ chức triển khai thực hiện những công tác, nhằm thường 
xuyên duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo” [MC02.5-02].  

Tháng 7/2008, thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng đã 
thành lập Ban Đảm bảo chất lượng gồm chín thành viên có nhiệm vụ “hoạt động theo 
Quyết định 76/2007/QĐ-GD&ĐT, nghiên cứu đề xuất và tổ chức triển khai các biện pháp 
nhằm duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của trường, chủ trì hoạt động tự 
đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục, chất lượng chương trình đào tạo theo các quy 
định hiện hành của Bộ và phù hợp với điều kiện nguồn lực của trường” [MC02.5-03]. 

Để chuNn bị cho công tác tự đánh giá, nhà trường đã chuNn bị lực lượng cán bộ, 
nhân viên chuyên trách. Cử cán bộ, nhân viên tham dự các lớp tập huấn công tác đảm bảo 
chất lượng, tự đánh giá và đánh giá ngoài do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Cục Khảo thí và 
Kiểm định Chất lượng Giáo dục tổ chức [MC02.5-04]. 

Công tác đảm bảo chất lượng được nhà trường quan tâm và tiến hành song song với 
việc triển khai đào tạo theo học chế tín chỉ. Từ công tác chuNn bị trong những năm 2007, 
2008 cho đến nay việc chuyển đổi sang học chế tín chỉ đã dần đi vào thực chất. Từ công 
tác xây dựng chuNn đầu ra; xây dựng và phát triển chương trình đào tạo; nội dung môn 
học, đề cương chi tiết các học phần, tiến hành biên soạn giáo trình, bài giảng cho đến xây 
dựng các quy trình, quy định công tác giảng dạy đã được triển khai đúng tiến độ, có kết 
quả tốt và bước đầu đã ghi nhận được những tín hiệu tích cực. 

Ban Thanh tra giáo dục kết hợp với Tổ Giám thị theo dõi việc thực hiện nội quy, 
quy chế giảng dạy thi cử. Hàng tháng có thống kê tình hình thực hiện kỷ luật giảng dạy, 
báo cáo định kỳ cho Hiệu trưởng và gởi đến các đơn vị chức năng để kịp thời chấn chỉnh, 
khắc phục.  

Nhà trường còn ký hợp đồng với Vi ện Nghiên cứu Giáo dục - Khu vực phía Nam, 
thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học “Đánh giá thực trạng và tìm các giải pháp nâng cao 
chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn” 
[MC02.5-05]. Đề tài này đã hoàn thành và được nghiệm thu đánh giá đạt loại tốt. Đề tài 
đã phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường, 
cho thấy những ưu điểm, chỉ ra những tồn tại, thiếu sót và từ đó đề xuất một số giải pháp 
cho nhà trường [MC02.5-06]. 

Tháng 06/2013, nhà trường chính thức triển khai công tác tự đánh giá theo yêu cầu 
kiểm định chất lượng [MC02.5-07]. Ngày 03/09/2013, Hội đồng Quản trị trường đã ký 
Nghị quyết số 128/QĐ-DSG-HĐQT, phê duyệt đề án tổ chức và hoạt động đảm bảo chất 
lượng và kiểm định chất lượng trường [MC02.5-08]. 

Nhằm đNy mạnh hoạt động Đảm bảo và Kiểm định chất lượng giáo dục của trường 
theo hướng kịp thời đáp ứng các bộ tiêu chuNn đánh giá ngoài của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo và AUN – QA cấp chương trình đào tạo và cấp trường, Hiệu trưởng đã ký Quyết định 
số 194/QĐ-DSG-HCQT, ngày 12/12/2013 chính thức thành lập Ban Đảm bảo và Kiểm 
định Chất lượng Giáo dục, đây là một đơn vị thuộc khối quản lý của nhà trường với các 
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cán bộ chuyên trách. Đồng thời ký ban hành các quy định làm cở sở pháp lý để các đơn 
vị triển khai thực hiện công tác đảm bảo, kiểm định chất giáo dục như quy định hoạt 
động đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục tại trường, quy định chức 
năng nhiệm vụ của ban [MC02.5-09] 

Tháng 11/2016, trường đã gửi hồ sơ đăng ký thành viên liên kết của mạng lưới các 
trường đại học Đông Nam Á AUN – QA. Tháng 04/2017 trường đã nhận được chứng 
nhận trở thành thành viên liên kết của AUN – QA [MC02.5-10]. 

Từ tháng 8/2014 ngành kỹ sư công nghệ thực phNm của trường đã gửi hồ sơ đăng 
ký đánh giá ngoài của Hội Liên hiệp Khoa học và Công nghệ thực phNm Quốc tế IUFoST 
và đến Tháng 08/2016 thì nhận được chứng nhận ngành công nghệ thực phNm - STU đạt 
tiêu chuNn quốc gia của tổ chức này [MC02.5-11].  

Nhà trường đã cử cán bộ, giảng viên và nhân viên tham dự các lớp đào tạo ngắn 
hạn, tổ chức nhiều lớp tập huấn trong và ngoài nước về đảm bảo kiểm định chất lượng. 
Từ tháng 06/2016 đến nay, trường đã mời chuyên gia tập huấn cho cán bộ, giảng viên và 
nhân viên về xây dựng chuNn đầu ra và chương trình đào tạo, viết đề cương môn học của 
các ngành đào tạo [MC02.5-12].  

Ngày 16/03/2017 trường ban hành bản hướng dẫn kế hoạch triển khai và phân công 
nhiệm vụ các đợt khảo sát trong một năm học để thu nhận phản hồi của các bên liên 
quan, nâng cao chất lượng đào tạo giáo dục và phục vụ trong trường [MC02.5-13] 

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, nhà trường đã mở các lớp bồi dưỡng 
nghiệp vụ sư phạm, lớp nâng cao trình độ tiếng Anh cho giảng viên toàn trường 
[MC02.5-14]. 

(2) Điểm mạnh 

Ban lãnh đạo nhà trường đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác đảm bảo 
và kiểm định chất lượng nên luôn quan tâm và tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên và 
nhân viên tham gia các lớp tập huấn, hội thảo về công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài.  

Các hoạt động về đảm bảo và kiểm định chất lượng đã có những bước triển khai cụ 
thể và hiệu quả hơn với sự tham gia của cán bộ, giảng viên và nhân viên chuyên trách về 
đảm bảo chất lượng của các khoa, phòng, ban.  

Thường xuyên họp để triển khai các hoạt động về đảm bảo và kiểm định chất lượng 
giáo dục trong trường, cập nhật các bộ tiêu chuNn về đánh giá cấp chương trình đào tạo 
và cấp trường, cũng như nâng cao hiểu biết về đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục 
[MC02.5-15]. 

(3) Những tồn tại 

Nhận thức về công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng của cán bộ, giảng viên và 
nhân viên chưa đồng đều. 

Số lượng cán bộ và nhân viên của Ban Đảm bảo và Kiểm định chất lượng chưa đáp 
ứng hết những hoạt động đòi hỏi sự thường xuyên của công tác này. 
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Việc phối hợp giữa Ban Đảm bảo và Kiểm định chất lượng và các khoa, phòng, 
ban, trung tâm trong trường chưa chặt chẽ. 

(4) Kế hoạch hành động 

Củng cố và tăng cường đội ngũ cho Ban Đảm bảo và Kiểm định chất lượng giáo 
dục; Chú trọng đến việc xây dựng các quy trình, quy định phục vụ công tác của ban. 

Đăng ký kiểm định cấp trường theo 10 tiêu chuNn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trên 
cơ sở thNm định đánh giá của tổ chức kiểm định nhận ra những điểm mạnh, điểm yếu cần 
khắc phục và nâng cao chất lượng. 

Tập huấn cho các đơn vị chuNn bị đăng ký kiểm định cấp chương trình đào tạo theo 
bộ tiêu chuNn version 3.0 của AUN – QA (dự kiến ba ngành) năm 2018.  

Hoạt động khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan đưa vào nề nếp định 
kỳ, công bố các kết quả khảo sát trên website. Trên cơ sở các kết quả khảo sát nhận được, 
đề suất các biện pháp nâng cao chất lượng ở các đơn vị. 

(5) Tự đánh giá: ĐẠT 

Tiêu chí 2.6. Có các chiến lược và kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn, 
dài hạn phù hợp với định hướng phát triển và sứ mạng của nhà trường; có chính 
sách và biện pháp giám sát, đánh giá việc thực hiện các kế hoạch của nhà trường. 

(1) Mô tả 

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn là cơ sở đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, đa hệ; 
cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, có phNm chất, đạo đức, tư duy độc lập, sáng tạo, 
chuyên môn cao, nghiệp vụ giỏi, văn hóa, ngoại ngữ tốt, phù hợp với nhu cầu phát triển 
kinh tế – xã hội của đất nước và xu thế toàn cầu hóa của thế giới. 

Nhằm tăng cường giá trị tự thân và đóng góp xứng đáng vào sự phát triển kinh tế – 
xã hội thông qua hoạt động giáo dục đào tạo, nghiên cứu triển khai, chuyển giao công 
nghệ có chất lượng cũng như hợp tác quốc tế với môi trường năng động, sáng tạo và 
chuyên nghiệp. Trường đã xây dựng chiến lược phát triển thời kỳ 2012 – 2017 và tầm 
nhìn 2020 với những định hướng, chiến lược về công tác: quản trị; đào tạo; nghiên cứu 
khoa học, chuyển giao công nghệ; nguồn lực (nhân lực, cơ sở vật chất, tài chính, thương 
hiệu). Trong đó, mỗi chiến lược đều được lên kế hoạch một cách cụ thể về mục tiêu, giải 
pháp và kết quả cần đạt được [MC02.6–01]. 

Mỗi năm, Hội đồng Quản trị ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ cho năm tiếp theo 
[MC0 2.6–02]. Trong đó nêu rõ nhiệm vụ về đào tạo, hoạt động khoa học – công nghệ, tổ 
chức nhân sự, tài chính; nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị và kế hoạch tổ chức thực hiện 
[MC02.6–03]. 

(2) Điểm mạnh 

Trong quá trình xây dựng chiến lược phát triển, nhà trường đã xác định được vị thế, 
khả năng huy động các nguồn lực trong - ngoài trường, qua đó thể hiện rõ tầm nhìn đến 
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năm 2020. 

Chiến lược phát triển được xây dựng phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội 
của thành phố, khu vực miền đông nam bộ và của đất nước. Trong đó, các giải pháp chiến 
lược không triển khai dàn đều mà chia thành từng giai đoạn phát triển ngắn hạn, trung hạn và 
dài hạn. Điều này, giúp cho nhà trường trong quá trình triển khai các kế hoạch hành động có 
thể có những điều chỉnh nhỏ/lớn cho phù hợp với điều kiện thực tế phát sinh.  

Bước đầu, nhà trường đã triển khai thực hiện bản chiến lược phát triển trường giai 
đoạn 2012 – 2017 và ghi nhận được những tín hiệu tích cực. 

(3) Những tồn tại 

Sau thời gian triển khai thực hiện chiến lược phát triển trường giai đoạn  
2012 – 2020, mặc dù đã có những tín hiệu tích cực như đã nói ở trên nhưng vẫn còn một 
số tồn tại như chưa được triển khai đồng bộ, hệ thống, các kết quả ghi nhận ban đầu chưa 
đủ thời gian kiểm chứng cũng như chưa đánh giá hết hiệu quả và tác động mang đến cho 
nhà trường. 

Các đơn vị trong nhà trường chưa xây dựng được kế hoạch hành động cụ thể để 
thực hiện được các giải pháp chiến lược. Các kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn vẫn 
chưa được cụ thể hóa tại cấp đơn vị. 

(4) Kế hoạch hành động 

Bên cạnh việc quản lý, tổ chức triển khai cần có các biện pháp giám sát tiến trình 
thực hiện chiến lược phát triển của nhà trường tại các đơn vị.  

Thường xuyên theo dõi, cập nhật chiến lược phát triển của thành phố, của miền 
Đông Nam bộ và của cả nước kịp thời điều chỉnh, bổ sung chiến lược để nhà trường 
trong vai trò đào tạo, có thể cung cấp được nguồn nhân lực chất lượng trong điều kiện 
kinh tế xã hội nhiều thay đổi. 

(5) Tự đánh giá: ĐẠT 

Tiêu chí 2.7. Thực hiện đầy đủ chế độ định kỳ báo cáo cơ quan chủ quản, 
các cơ quan quản lý về các hoạt động và lưu trữ đầy đủ các báo cáo của nhà trường. 

(1) Mô tả 

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ cơ 
quan chủ quản và các cơ quan quản lý về các hoạt động của nhà trường như: đào tạo, 
nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, cơ sở vật chất, thi đua khen thưởng …. thông qua 
báo cáo hàng quý, báo cáo sáu tháng, báo cáo tổng kết năm học và phương hướng nhiệm 
vụ hàng năm, báo cáo thống kê hàng năm [MC02.7-01]. 

Ngoài ra, nhà trường còn báo cáo không định kỳ theo yêu cầu của cơ quan chủ 
quản, cơ quan quản lý các chương trình, nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ, Bộ Giáo dục 
và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân 
Quận [MC02.7-02]. 
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Đối với việc lưu trữ các báo cáo, Phòng Hành chính Quản trị là đơn vị được nhà 
trường phân công quản lý, lưu trữ nên hầu hết các báo cáo đều được lưu trữ một cách hệ 
thống và đầy đủ. 

(2) Điểm mạnh 

Trường đã thực hiện đầy đủ chế độ định kỳ báo cáo cơ quan chủ quản, các cơ quan 
quản lý về các hoạt động của nhà trường.  

Các văn bản báo cáo đều được lưu trữ đầy đủ. 

(3) Những tồn tại 

Một số báo cáo còn chậm so với thời hạn nộp báo cáo. 

(4) Kế hoạch hành động 

Xây dựng hệ thống thông tin quản lý để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, quản 
trị tốt cơ sở dữ liệu từ đó dễ dàng truy xuất, thống kê, báo cáo định kỳ nhanh chóng và 
đúng hạn. 

Tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ của nhân viên. Trong đó, chú trọng 
đến khả năng sử dụng máy tính, nghiệp vụ văn thư, báo cáo, lưu trữ để cải tiến công tác 
báo cáo, văn thư và lưu trữ tại trường. Tiếp tục tin học hóa để việc điều hành và quản lý 
văn bản hiệu quả hơn. 

(5) Tự đánh giá: ĐẠT 

Phần kết luận: 

Cơ cấu bộ máy tổ chức và hệ thống văn bản quản lý của Trường Đại học Công nghệ 
Sài Gòn hiện nay đã gần hoàn chỉnh, phù hợp với quy định chung của Nhà nước và điều 
kiện cụ thể của nhà trường.  

Nhà trường đã xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2012 – 2017 và tầm nhìn 
năm 2020. Đây là kế hoạch phát triển dài hạn và trung hạn, bước đầu đã triển khai thực 
hiện nhằm mục tiêu phát triển Nhà trường lâu dài và ổn định.  

Tổ chức Đảng và các đoàn thể trong Trường hoạt động đúng quy định, tổ chức được 
các phong trào phù hợp với nguyện vọng của cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên, 
góp phần phát triển Nhà trường theo đúng các chủ trương đường lối của Đảng, các chính 
sách và pháp luật của Nhà nước. 

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý, trong thời gian sắp 
đến, nhà trường tập trung nhiều hơn nữa để hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy, ban 
hành mới hoặc bổ sung thêm quy định chức năng nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị và cá 
nhân trong trường. Xây dựng các quy trình triển khai công tác tại các đơn vị. Xây dựng 
cơ chế phân cấp quản lý, nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chủ động sáng tạo và tính 
hiệu quả trong công việc của mỗi đơn vị và cá nhân trong trường. 

Nhìn chung, Tiêu chuNn 2 có 7 tiêu chí đều được tự đánh giá đạt. 
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Tiêu chu*n 3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Phần mở đầu: 

Chương trình đào tạo (hay còn gọi là chương trình giáo dục) của Trường Đại học 
Công nghệ Sài Gòn là hệ thống các môn học thể hiện mục tiêu đào tạo, quy định chuNn 
kiến thức, kỹ năng, phNm chất đạo đức, phạm vi và cấu trúc nội dung đào tạo, phương 
pháp và hình thức đào tạo, cách thức đánh giá kết quả đào tạo đối với mỗi môn học, 
ngành học, trình độ đào tạo của bậc đào tạo. Hiểu theo nghĩa rộng, chương trình đào tạo 
là một tập hợp của các hoạt động gắn kết với nhau nhằm đạt đến mục tiêu giáo dục của 
nhà trường, gồm tất cả các yếu tố đầu vào dùng để hỗ trợ việc thực hiện chương trình đào 
tạo và những kết quả đầu ra của quá trình thực hiện bao gồm tài năng được phát triển, 
kiến thức và kỹ năng đạt được và năng lực tư duy được cải thiện. 

Chương trình đào tạo của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn được xác lập trên cơ 
sở lựa chọn và tổ hợp các module đào tạo. Trong đó, từng module tổ hợp các kiến thức, 
kỹ năng liên quan, các chỉ dẫn, quy trình cụ thể để tạo ra một năng lực chuyên môn nhất 
định. Việc module hóa chương trình đào tạo đòi hỏi phải thiết kế mục tiêu nội dung, cấu 
trúc nội dung, đồng thời phải đảm bảo các điều kiện khác về tài liệu tham khảo, phương 
pháp giảng dạy, đánh giá kết quả và các nhu cầu khác về cơ sở vật chất. Bằng cách 
module hóa, chương trình đào tạo được thiết kế mềm dẻo, có tính linh hoạt cao và dễ 
dàng liên thông giữa các ngành, và các bậc học. 

Trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cấu trúc chương trình 
đào tạo được thiết kế qua các bước cơ bản: (1) Điều tra, khảo sát để xây dựng bản đặc 
tính trên cơ sở độ phân giải trình độ nghề nghiệp cần đào tạo thành nhiều mức phù hợp; 
(2) Phân tích chức năng nghề nghiệp; (3) Thiết kế các module đào tạo theo từng loại công 
việc; và (4) Xây dựng các module.  

Chương trình được xây dựng với sự tham gia của Hội đồng Khoa học Khoa, các 
chuyên gia đầu ngành, cán bộ quản lý, giảng viên, cũng như tham khảo ý kiến của các tổ 
chức, doanh nghiệp sử dụng lao động. Ngoài ra, chúng tôi còn tham khảo một số chương 
trình đào tạo tiên tiến của các trường đại học và cao đẳng trong và ngoài nước. 

Chương trình có mục tiêu đào tạo rõ ràng, cụ thể được thiết kế một cách hệ thống, 
có sự liên thông giữa các trình độ đào tạo, phù hợp với sứ mạng, mục tiêu giáo dục và 
chức năng nhiệm vụ của nhà trường, đồng thời gắn với nhu cầu học tập của người học, 
nhu cầu nguồn nhân lực của thị trường lao động.  

Trong quá trình triển khai, chương trình được định kỳ bổ sung, điều chỉnh trên cơ 
sở tham khảo ý kiến phản hồi từ giảng viên, sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo, 
sinh viên vừa tốt nghiệp, cựu sinh viên và từ người sử dụng lao động. 

Để phát triển một chương trình đào tạo, bên cạnh việc xây dựng chương trình, nhà 
trường còn triển khai việc xây dựng đề cương chi tiết các học phần thông qua hoạt động 
của các Tổ Bộ môn. Trưởng bộ môn chịu trách nhiệm đề xuất các môn học do bộ môn 
phụ trách, thống nhất đề cương chi tiết giảng dạy của môn học. Tổ Bộ môn họp, đầu và 
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cuối mỗi học kỳ để thống nhất đề cương giảng dạy chi tiết, phân công giảng viên, thống 
nhất phương thức đào tạo, hình thức đánh giá.  

Ngoài ra, thông qua hoạt động của Tổ Bộ môn, nhà trường còn ghi nhận những ý 
kiến đóng góp của Thầy Cô trong quá trình triển khai giảng dạy môn học, những thuận 
lợi – khó khăn trong thực hiện đúng yêu cầu của đề cương chi tiết, lịch trình giảng dạy, 
cũng như ghi nhận những đề xuất chỉnh sửa nội dung môn học, nội dung chương trình 
đào tạo hay trình tự sắp xếp các môn học trong chương trình. 

Tiêu chí 3.1. Chương trình đào tạo của trường đại học được xây dựng theo 
các quy định hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; có sự tham khảo 
chương trình đào tạo của các trường đại học có uy tín trong nước hoặc trên thế giới; 
có sự tham gia của các nhà khoa học chuyên môn, giảng viên, cán bộ quản lý, đại 
diện của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, nhà tuyển dụng lao động và người đã tốt 
nghiệp 

(1) Mô tả 

Chương trình đào tạo của trường được xây dựng theo hướng tiếp cận các tiêu chuNn 
trong khu vực và quốc tế nên có đầy đủ thông tin về mục tiêu chung, chuNn đầu ra, thời 
gian đào tạo, kiến thức toàn khóa trên cơ sở tham khảo khung chương trình do Bộ ban 
hành và tham khảo chương trình đào tạo của các trường đại học lớn trong và ngoài nước. 
Chương trình đào tạo được xây dựng với sự tham gia của giảng viên, cán bộ quản lý 
Trường, các nhà khoa học từ các trường – học viện và từ doanh nghiệp sử dụng lao động. 
Chương trình này được xây dựng từ Hội đồng Khoa học cấp Khoa, cấp Trường và được 
sự góp ý phản biện của các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành từ các trường đại học, 
học viện và các doanh nghiệp [MC03.1-01], [MC03.1-02] và [MC03.1-03]. Vào cuối 
khóa học, sinh viên đã tốt nghiệp được Nhà trường hỏi ý kiến về chương trình đào tạo, 
nội dung chương trình và kiến thức thu nhận được trong quá trình học tập có đáp ứng với 
nhu cầu sử dụng trong thực tế [MC03.1-04]. 

Tính đến nay, nhà trường đã xây dựng được đầy đủ chương trình của các loại hình 
đào tạo đang triển khai với các ngành được cấp phép tuyển sinh:  

� Loại hình đào tạo chính quy: Đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và 
liên thông đại học [MC03.1-05], [MC03.1-06], và [MC03.1-07]; 

� Loại hình đào tạo vừa làm vừa học: Đại học [MC03.1-08]. 

(2) Điểm mạnh 

Chương trình đào tạo được xây dựng với sự tham gia ý kiến của các giảng viên, cán 
bộ quản lý, đại diện của các tổ chức, hội nghề nghiệp và các nhà tuyển dụng lao động 
theo quy định [MC03.1-09], và [MC03.1-10]. 

Trường có đầy đủ chương trình đào tạo và đề cương chi tiết các học phần của từng 
ngành ở mỗi loại hình đào tạo [MC03.1-11]. 

Chương trình đào tạo được thống nhất triển khai đúng theo kế hoạch giảng dạy và 
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học tập trong năm học. 

(3) Những tồn tại 

Các môn học trong chương trình đào tạo phần lớn là môn học bắt buộc. Số lượng 
các môn học tự chọn không nhiều. Sinh viên không có nhiều sự chọn lựa khi đăng ký 
môn học. Nguyên nhân là do số lượng sinh viên các ngành ít vì vậy không đủ sĩ số mở 
lớp nếu có quá nhiều lớp – môn học tự chọn trong học kỳ. 

Các môn học còn mang nặng tính lý thuyết, còn nhiều khoảng cách giữa lý thuyết 
và thực hành. Sinh viên chưa được trang bị kỹ năng làm việc thực tế do khối lượng các 
môn học tham quan, kiến tập và thực tập tại cơ sở ngoài trường chưa nhiều. 

(4) Kế hoạch hành động 

Thường xuyên tổ chức hội thảo khoa học, họp hội đồng khoa học cấp khoa và cấp 
trường với chuyên đề “xây dựng và phát triển chương trình đào tạo”. Qua đó, có thể tập 
hợp được ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia, quản lý, giảng viên để hiệu chỉnh 
chương trình đào tạo sao cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu sử dụng lao động. 

Tăng cường mối quan hệ với các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp; tìm hiểu nhu cầu sử 
dụng lao động cũng như những yêu cầu công việc từ phía doanh nghiệp; rà soát lại 
chương trình đào tạo; xây dựng và phát triển chương trình theo hướng đáp ứng mục tiêu 
đào tạo, đáp ứng vị trí công việc; … giúp sinh viên nhanh chóng tìm được việc làm, có 
đầy đủ kiến thức và kỹ năng để hoàn thành các công việc thực tế. 

Các khoa đNy mạnh xây dựng, thiết lập các kênh kết nối với cựu sinh viên nhằm thu 
thập ý kiến đóng góp cho việc xây dựng chương trình đào tạo. 

Khi xây dựng và phát triển chương trình đào tạo còn phải chú ý đến việc trang bị 
cho sinh viên kiến thức nền cơ bản để có thể tiếp tục học tập nâng cao trình độ. Ngoài ra, 
sinh viên cần được hướng dẫn khả năng tự học, tự nghiên cứu để giải quyết các vấn đề 
thực tiễn và có thể làm việc độc lập. 

(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 chu*n kiến thức, kỹ năng 
của đào tạo trình độ đại học và đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của thị trường 
lao động. 

(1) Mô tả 

Chương trình đào tạo của trường được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình 
khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và tham khảo chương trình đào tạo của các 
trường đại học lớn trong và ngoài nước.  

Cấu trúc kiến thức chung của chương trình gồm các khối kiến thức: giáo dục đại 
cương và giáo dục chuyên nghiệp. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp gồm kiến thức cơ 
sở ngành, chuyên ngành, thực tập nghề nghiệp và đồ án tốt nghiệp. Mỗi khối kiến thức 
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được phân bố thời lượng phù hợp [MC03.2-01] và [MC03.2-02]. Các môn học/học phần 
cấu thành nên một chương trình đào tạo. Các môn học được sắp xếp một cách có hệ 
thống, theo trình tự hợp lý với những môn học trước, môn học sau, môn học tiên quyết và 
môn học song hành [MC03.2-03]. 

Ngoài ra, việc sắp xếp các môn lý thuyết, các môn thực hành theo một tỷ lệ hợp lý 
cũng được Nhà trường hết sức quan tâm. Tỷ lệ giữa lý thuyết/thực hành ở chương trình 
đào tạo là 45/55. Riêng với ngành Thiết kế Công nghiệp, do tính chất ngành nghề, các 
môn học được triển khai với nhóm nhỏ 10 – 15 sinh viên học tại các studio, xưởng thực 
hành, phòng chuyên đề và đạt tỷ lệ lý thuyết – thực hành là 30/70 [MC03.2-04], 
[MC03.2-05], và [MC03.2-06] 

Trong nội dung chương trình, ngoài những môn học bắt buộc thuộc khối kiến thức 
giáo dục đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành, nhà trường còn dành một thời lượng 
đáng kể để bố trí những môn học chuyên ngành, chuyên đề, tự chọn tự do, tự chọn bắt 
buộc với nội dung môn học thường xuyên được thay đổi, cập nhật và đáp ứng linh hoạt 
với nhu cầu nhân lực của thị trường lao động. 

Với cách thiết kế như vậy, chương trình đào tạo đáp ứng được yêu cầu về chuNn 
kiến thức đào tạo trình độ đại học. Bên cạnh đó, chương trình còn hướng đến mục tiêu 
giúp sinh viên trang bị đủ kỹ năng, kiến thức xã hội thông qua việc học các môn bổ trợ 
như: kỹ năng giao tiếp, pháp luật đại cương, phương pháp luận sáng tạo, và kỹ năng làm 
việc nhóm. Nhờ vậy, sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể dễ dàng tìm được việc làm, 
nhanh chóng làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp. 

(2) Điểm mạnh: 

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của chuyên gia đầu ngành, những nhà khoa học, nhà 
quản lý doanh nghiệp, Hội đồng Khoa học cấp Khoa và cấp Trường đã thiết kế, xây dựng 
chuNn đầu ra [MC03.2-07] của từng ngành đào tạo chuNn về kiến thức, kỹ năng, thái độ, 
vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp, khả năng học tập và nâng cao trình độ sau 
khi tốt nghiệp. Từ đó, Hội đồng Khoa học cấp Khoa đã triển khai các Tổ Bộ môn thiết kế 
đề cương chi tiết môn học với nội dung giảng dạy đáp ứng chuNn về kiến thức và kỹ 
năng. Đảm bảo có đầy đủ đề cương chi tiết môn học cho từng ngành đào tạo. 

Nhà trường cử các cán bộ quản lý cấp Khoa, cấp Phòng tham gia các lớp bồi dưỡng 
[MC03.2-08] để trang bị các kiến thức chuyên môn về quản lý giáo dục, xây dựng phát 
triển chương trình đào tạo, xây dựng chuNn đầu ra. 

Định kỳ hàng năm, nhà trường tổ chức hội thảo, tập huấn về phương pháp giảng dạy 
theo tín chỉ, cách thức xây dựng đề cương môn học sao cho đáp ứng mục tiêu đào tạo. 
Giảng viên các lớp tập huấn này là những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực giáo dục 
đại học. Nhờ vậy, đội ngũ cán bộ giảng dạy của trường được đào tạo, huấn luyện để triển 
khai chương trình đào tạo, thiết kế đề cương, bài giảng một cách hệ thống [MC03.2-09]. 

Nhà trường thường xuyên tổ chức ngày hội việc làm, giao lưu với doanh nghiệp từ 
đó ghi nhận những ý kiến đóng góp của người sử dụng lao động, so sánh đối chiếu với 
chương trình đào tạo và có những hiệu chỉnh kịp thời để người học sau khi tốt nghiệp có 
thể đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động. 
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(3) Những tồn tại: 

Phần lớn các ngành đào tạo tại trường thuộc nhóm ngành kỹ thuật công nghệ, với 
suất đầu tư cho đào tạo lớn trong khi học phí vẫn thu ở mức thấp, dẫn đến việc trang bị 
cho phòng thí nghiệm, thực hành không kịp với sự phát triển, thay đổi rất nhanh về khoa 
học kỹ thuật.  

Một số nội dung môn học còn nặng về lý thuyết, chưa đủ phần thí nghiệm, thực 
hành dẫn đến việc sinh viên khó vận dụng lý thuyết vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh. 

(4) Kế hoạch hành động: 

Tăng cường mối quan hệ với các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất. Xây dựng mối 
quan hệ gắn kết giữa cung – cầu. Hướng đến đào tạo theo đơn đặt hàng, theo nhu cầu sử 
dụng lao động. 

Thiết lập mối quan hệ với các trường đại học, viện nghiên cứu và các phòng thí 
nghiệm trọng điểm. Hướng đến việc sử dụng chung nguồn lực, sử dụng chung phòng thí 
nghiệm với những thỏa thuận hợp lý về quyền và nghĩa vụ. Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả 
nguồn lực trong xã hội. 

(5) Tự đánh giá: ĐẠT 

Tiêu chí 3.3. Chương trình đào tạo chính quy và giáo dục thường xuyên 
được thiết kế theo quy định, đảm bảo chất lượng đào tạo. 

(1) Mô tả: 

Chương trình đào tạo các ngành được thiết kế theo đúng quy định, quy chế về đào 
tạo tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo được chất lượng đào tạo, đáp ứng chuNn 
đầu ra về kiến thức và kỹ năng.  

Chương trình được thiết kế với cấu trúc đảm bảo đủ khối kiến thức cốt lõi, tối thiểu 
của từng ngành/chuyên ngành. Các khối kiến thức giáo dục đại cương, cơ sở ngành và 
chuyên ngành có thời lượng, phân bố sắp xếp trong chương trình một cách trình tự, hệ 
thống và hợp lý. Chương trình đào tạo được thiết kế từ 130 – 150 tín chỉ ở trình độ đại 
học và 105 – 120 tín chỉ ở trình độ cao đẳng. Trong đó, kiến thức giáo dục đại cương, bổ 
trợ, khoa học xã hội chiếm 25 – 35% và kiến thức giáo dục chuyên nghiệp chiếm 65 – 
75% [MC03.3-01]. 

Các học phần tin học và ngoại ngữ được lồng ghép trong chương trình để tăng 
cường kỹ năng sử dụng tin học và ngoại ngữ cho sinh viên. Ở tất cả các ngành đều có các 
môn tin học chuyên ngành giúp sinh viên có thể sử dụng, khai thác các phần mềm chuyên 
dụng cho ngành nghề. Đối với ngoại ngữ, ngoài các môn tiếng Anh tổng quát, còn có các 
môn tiếng Anh chuyên ngành trang bị cho sinh viên khả năng sử dụng ngoại ngữ trong 
học tập, nghiên cứu, giao tiếp và làm việc [MC03.3-02], [MC03.3-03], [MC03.3-04], và 
[MC03.3-05]. 

Ngoài ra, còn có các môn chuyên biệt như giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, 
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môn chuyên đề và các đợt tham quan kiến tập ngoài chương trình đào tạo [MC03.3-01]. 

(2) Điểm mạnh 

Có thể nói, việc xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ đã 
được Nhà trường thực hiện rất nghiêm túc và bài bản. Chương trình đào tạo được xây 
dựng dựa trên tiêu chí cung cấp cho sinh viên kiến thức cốt lõi, tăng cường khả năng tự 
nghiên cứu, tự học và tự học có hướng dẫn cho sinh viên. Sinh viên tốt nghiệp ra trường 
được cung cấp kiến thức nền cơ bản, có khả năng tiếp tục tự học, tự nghiên cứu để phát 
triển. 

Khi xây dựng chương trình đào tạo chính quy hay giáo dục thường xuyên, nhà 
trường quan tâm đến chất lượng đào tạo nên các tiêu chí khi xây dựng chương trình đều 
được áp dụng đồng bộ. 

(3) Những tồn tại 

Trong những năm gần đây, tình hình tuyển sinh hình thức vừa làm vừa học chưa tốt 
dẫn đến số lượng sinh viên ít. Nhà trường gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai 
chương trình giáo dục thường xuyên. 

Chương trình giáo dục phổ thông ảnh hưởng rất nhiều đến cách học của sinh viên. 
Sinh viên rất thụ động trong học tập và nghiên cứu. Chuyển từ học tập thụ động sang học 
tập tích cực là một bước chuyển lớn đòi hỏi sinh viên dành nhiều thời gian cho tự học và 
tự nghiên cứu. Nguồn tài liệu tham khảo tuy phong phú đa dạng nhưng để sinh viên tìm 
đọc, chọn lọc tài liệu tham khảo cũng là một vấn đề cần quan tâm. 

(4) Kế hoạch hành động 

Có kế hoạch kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trong năm 2018 

(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 ti ến quốc tế, các ý kiến phản hồi từ các 
nhà tuyển dụng lao động, người tốt nghiệp, các tổ chức giáo dục và các tổ chức khác 
nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 
hoặc cả nước. 

(1) Mô tả 

Bên cạnh việc xây dựng, phát triển chương trình đào tạo, nhà trường còn tổ chức lấy 
ý kiến người học đã tốt nghiệp, lấy ý kiến doanh nghiệp sử dụng lao động, lấy ý kiến 
giảng viên tham gia giảng dạy về chương trình. Từ đó, phân tích, đánh giá và hiệu chỉnh 
chương trình để nâng cao hiệu quả giảng dạy, đảm bảo chất lượng đào tạo và đáp ứng 
nhu cầu sử dụng lao động [MC03.4-01], [MC03.4-02] và [MC03.4-03]. 

(2) Những điểm mạnh 

Nhà trường thường xuyên cử các đoàn cán bộ quản lý và giảng viên tham gia các 



 38 

hội thảo về chương trình giáo dục, giáo dục đại học, để học hỏi kinh nghiệm về xây dựng 
chương trình đào tạo. Mặt khác, nhà trường cử đoàn cán bộ ra nước ngoài, đến các trường 
đại học lớn để tham quan, trao đổi kinh nghiệm quản lý, xây dựng chương trình đào tạo. 

Việc triển khai chương trình đào tạo các ngành Quản trị Kinh doanh, Khoa học máy 
tính của trường Đại học Troy – Hoa kỳ trong chương trình liên kết đào tạo giữa hai 
trường cũng là cơ hội để Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn tiếp cận với chương trình 
đào tạo tiên tiến trên thế giới. 

Định kỳ hàng năm, nhà trường tổ chức lấy ý kiến người học đã tốt nghiệp về 
chương trình đào tạo. Những ý kiến đóng góp của người học về chương trình đào tạo, về 
cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp được Nhà trường phân tích, đánh giá và sử dụng cho 
mục đích xây dựng phát triển chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động 
[MC03.4-04]. 

(3) Những tồn tại 

Việc tổ chức lấy ý kiến của doanh nghiệp và người sử dụng lao động không được 
tiến hành thường xuyên. 

Các doanh nghiệp và người sử dụng lao động không sẵn sàng hợp tác với Nhà 
trường để trả lời phỏng vấn hay phiếu hỏi vì vậy mẫu điều tra chưa đủ số lượng để đạt độ 
tin cậy cần thiết. Rất nhiều bảng hỏi được gửi đi nhưng số lượng phản hồi không nhiều 
gây không ít khó khăn trong việc phân tích số liệu của nhóm nghiên cứu xây dựng 
chương trình đào tạo. 

(4) Kế hoạch hành động 

Định kỳ tổ chức việc lấy ý kiến người học đã tốt nghiệp, nhà tuyển dụng về chương 
trình đào tạo. 

Thường xuyên tổ chức hội thảo khoa học về xây dựng và phát triển chương trình 
đào tạo với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành, nhà khoa học, doanh nghiệp, cựu 
sinh viên và cán bộ giảng viên toàn trường. Thông qua các ý kiến đóng góp cho hội thảo, 
nhà trường tiến hành rà soát lại chương trình đào tạo và định kỳ điều chỉnh cho phù hợp 
đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước 

Không ngừng xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với doanh nghiệp, đào tạo theo nhu 
cầu, theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp.  

Cải tiến phương pháp khảo sát ý kiến doanh nghiệp 

(5) Tự đánh giá: ĐẠT 

Tiêu chí 3.5. Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng đảm bảo liên 
thông với các trình độ đào tạo và chương trình đào tạo khác. 

(1) Mô tả 

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực và đa hệ. Trong 
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quá trình xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, nhà trường hướng đến tính liên 
thông của từng chương trình với trình độ đào tạo khác, với các trường khác trong hệ 
thống giáo dục [MC03.5-01] 

Tại Trường đang triển khai chương trình đào tạo cao đẳng, đại học và liên thông đại 
học từ cao đẳng. Khi xây dựng chương trình đào tạo của các loại hình này, nhà trường 
chú trọng đến tính liên thông giữa các bậc học. Chính vì vậy, những người tốt nghiệp cao 
đẳng khi tiếp tục theo học chương trình liên thông đại học tại trường đã rất thuận lợi 
trong quá trình học tập [MC03.5-02] 

Chương trình đào tạo được thiết kế với cấu trúc kiến thức giáo dục đại cương và 
giáo dục chuyên nghiệp. Trong đó, với từng trình độ đào tạo, khối kiến thức giáo dục đại 
cương hoàn toàn giống nhau và một số môn cơ sở ngành cũng có cùng nội dung. Chính 
vì vậy, sinh viên dễ dàng thay đổi ngành học trong cùng nhóm ngành đào tạo. 

(2) Những điểm mạnh 

Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng đảm bảo tính liên thông ngang giữa 
ngành và liên thông dọc giữa các bậc học. 

(3) Những tồn tại 

Do đặc thù đào tạo của từng trường, chương trình đào tạo cùng ngành/chuyên ngành 
sẽ có đôi chút khác biệt. Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng từ các trường khác, học liên thông 
đại học tại Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn sẽ gặp đôi chút khó khăn (thiếu hụt/dư 
thừa) khi phải học bổ sung hoặc chuyển đổi một số môn học nhất định để đảm bảo đầy đủ 
khối kiến thức cốt lõi trong chương trình. 

(4) Kế hoạch hành động 

Định kỳ rà soát lại chương trình đào tạo các loại hình đào tạo tại trường. Hiệu chỉnh 
chương trình theo hướng liên thông ngang dọc, chương trình uyển chuyển, mềm dẻo. 

(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 

Kết thúc mỗi học kỳ, các khoa/ban chuyên môn tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên 
đề, chuyên môn trong các tổ bộ môn, trong hội đồng khoa học khoa. Tại đây, Thầy Cô 
giáo cho ý kiến về quá trình triển khai chương trình đào tạo, trình tự sắp xếp các môn học 
trong chương trình, đề cương chi tiết môn học. Định kỳ tổ chức đánh giá chương trình 
đào tạo, đề xuất hiệu chỉnh chương trình cho phù hợp để cải tiến chất lượng đào tạo 
[MC03.6-01]. 

Kết thúc mỗi khóa học, nhà trường tổ chức lấy ý kiến người học về chương trình 
đào tạo, nội dung chương trình, … ảnh hưởng của bằng cấp đối với cơ hội nghề nghiệp. 
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Từ đó, nhà trường phân tích, đánh giá dữ liệu thu thập, có ý kiến hiệu chỉnh chương trình 
để đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động [MC03.6-02]. 

(2) Những điểm mạnh 

Chương trình đào tạo thường xuyên được hiệu chỉnh, cập nhật nhằm đáp ứng chất 
lượng đào tạo trên cơ sở những ý kiến đóng góp từ cán bộ quản lý, giảng viên, doanh 
nghiệp sử dụng lao động và người học đã tốt nghiệp. 

Trường đã có chương trình đào tạo ngành Công nghệ Thực phNm, trình độ đại học 
được Hội Khoa học Thực phNm thế giới công nhận đạt chuNn chất lượng [MC03.6-02]. 

(3) Những tồn tại 

Phần lớn chương trình đào tạo chưa được tổ chức kiểm định, đánh giá. 

(4) Kế hoạch hành động 

ChuNn bị các điều kiện để đăng ký kiểm định, đánh giá chương trình bởi một đơn vị 
ngoài trường dự kiến sẽ triển khai trong năm học 2017 – 2018 với kinh phí dự trù khoảng 
vài trăm triệu đồng. 

(5) Tự đánh giá: ĐẠT 

Phần kết luận 

Nhà trường đã hoàn tất việc xây dựng chương trình đào tạo các ngành theo hệ tín 
chỉ. Chương trình đào tạo được xây dựng dựa trên việc tham khảo khung chương trình 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tham khảo chương trình của các trường đại học khác.  

Chương trình được xây dựng, phát triển và hiệu chỉnh định kỳ trên cơ sở các ý kiến 
đóng góp và phản biện của các nhà khoa học đầu ngành, cán bộ quản lý, giảng viên, 
người sử dụng lao động và người học đã tốt nghiệp theo hướng linh hoạt, uyển chuyển, 
liên thông và đáp ứng được nhu cầu sử dụng lao động. 

Nhìn chung, Tiêu chuNn 3 có 6 tiêu chí đều được tự đánh giá đạt. 
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Tiêu chu*n 4. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO 

Phần mở đầu: 

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn tổ chức đào tạo hệ chính quy tập trung, vừa 
làm vừa học và liên kết quốc tế ở các cấp học cao học, đại học, cao đẳng, trung cấp 
chuyên nghiệp và liên thông đại học. Các ngành đào tạo thuộc ba khối ngành chính kỹ 
thuật công nghệ, kinh tế - quản lý và thiết kế công nghiệp. 

Nhà trường đã xây dựng chiến lược phát triển trường giai đoạn 2012 – 2017, hướng 
đến việc đa dạng hóa loại hình đào tạo. Trường phát triển đào tạo theo hướng đa ngành, 
đa lĩnh vực và đa hệ. Điều này nhằm đáp ứng cho nhu cầu ngày càng đa dạng của người 
học và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển kinh tế, kỹ thuật công 
nghệ và các lĩnh vực khác tại Thành phố Hồ Chí Minh và vùng lân cận. 

Trong quá trình hoạt động, nhà trường nghiêm túc thực hiện các quy chế về đào tạo 
do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và không ngừng đổi mới phương pháp quản lý đào 
tạo, mềm dẻo, uyển chuyển để phục vụ tốt nhất cho người học. 

Kể từ năm học 2009 – 2010, nhà trường đã tổ chức triển khai đào tạo theo học chế 
tín chỉ. Việc thay đổi hình thức đào tạo từ niên chế sang tín chỉ gắn liền với việc đổi mới 
phương thức quản lý, phương pháp giảng dạy, và phương pháp đánh giá kết quả môn 
học. Hình thức đào tạo này tạo điều kiện thuận lợi cho người học trong quá trình tích lũy 
kiến thức cũng như tăng tính chủ động, sáng tạo và khả năng tự học. 

Tiêu chí 4.1. Đa dạng hóa các hình thức đào tạo, đáp ứng yêu cầu học tập 
của người học theo quy định. 

(1) Mô tả 

Trong quá trình hoạt động đào tạo, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn nghiêm túc 
thực hiện các quy định, quy chế về đào tạo.  

Nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người học, nhà trường đã từng bước triển khai 
nhiều loại hình đào tạo từ chính quy, vừa làm vừa học đến liên kết đào tạo với nước 
ngoài [MC04.1-01] 

Trong giai đoạn 1997 – 2003, trường chỉ đào tạo một cấp học duy nhất là cao đẳng. 
Đến năm 2003, trường triển khai đào tạo trung cấp chuyên nghiệp. Đến năm 2004, trường 
tiếp tục phát triển đào tạo cấp học đại học. Và đến năm 2005, trường bắt đầu đào tạo liên 
thông đại học từ cao đẳng. 

Trong năm học 2013 – 2014, trường tập trung phát triển đội ngũ, cơ sở vật chất, xây 
dựng và phát triển chương trình đào tạo các ngành ở trình độ sau đại học. Sau khi chuNn 
bị xong đầy đủ các điều kiện mở ngành theo quy định, nhà trường lập tờ trình xin phép 
Bộ Giáo dục và Đào tạo mở ngành đào tạo thạc sĩ [MC04.1-02]. Năm 2016, Trường được 
phép đào tạo thạc sĩ ngành Công nghệ Thực phNm [MC04.1-03] và bắt đầu tuyển sinh 
khóa 2016 [MC04.1-04].  
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Năm 2017, Trường chuNn bị nguồn lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giảng 
viên, cũng như chuNn bị ban hành các văn bản hướng dẫn quy trình công tác mở ngành 
đào tạo để thúc đNy nhanh việc mở ngành đào tạo mới [MC04.1-05] và [MC04.1-06]. 

Bên cạnh việc phát triển các loại hình đào tạo, nhà trường còn chú trọng đến việc đa 
dạng hóa phương thức tổ chức đào tạo, tổ chức nhiều lớp – môn học với thời khóa biểu 
thuận lợi cho người học đăng ký. Các lớp – môn học được tổ chức trong suốt năm học 
vào các thời gian khác nhau trong ngày, lớp ban ngày, lớp buổi tối tạo nhiều cơ hội chọn 
lựa cho người học [MC04.1-07] và [MC04.1-08]. 

(2) Những điểm mạnh 

Tổ chức đào tạo đa dạng với nhiều loại hình khác nhau thỏa mãn được nhu cầu của 
người học. Chương trình đào tạo được xây dựng uyển chuyển, liên thông ngang – dọc 
giữa các ngành – cấp học trong trường, qua đó việc tổ chức các lớp – môn học theo học 
chế tín chỉ rất thuận lợi cho việc mở lớp vào các thời điểm khác nhau trong năm học. 

Kế hoạch đào tạo được xây dựng khoa học, rõ ràng và triển khai nghiêm túc, đúng 
tiến độ giúp người học chủ động sắp xếp các kế hoạch cá nhân để tham gia vào quá trình 
học tập [MC04.1-07] và [MC04.1-08]. 

(3) Những tồn tại 

Do nhiều lý do, việc phát triển thêm ngành mới, loại hình đào tạo mới hay cấp học 
mới còn chậm so với tiến độ yêu cầu. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển 
của trường. 

(4) Kế hoạch hành động 

ĐNy nhanh tiến độ chuNn bị, để đủ điều kiện mở ngành đào tạo trình độ đại học và 
sau đại học. Năm học 2017 – 2018, Trường thành lập các Ban đề án chuNn bị hồ sơ xin 
đăng ký mở ngành đào tạo sau đại học các ngành Quản trị Kinh doanh và Kỹ thuật Công 
trình Xây dựng; chuNn bị hồ sơ xin đăng ký mở ngành đào tạo đại học các ngành Kiến 
trúc, Truyền thông đa phương tiện, Quản lý xây dựng, và một số ngành khác. 

(5) Tự đánh giá: CHƯA ĐẠT 

Tiêu chí 4.2. Thực hiện công nhận kết quả học tập của người học theo niên 
chế kết hợp với học phần; có kế hoạch chuyển quy trình đào tạo theo niên chế sang 
học chế tín chỉ có tính linh hoạt và thích hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho 
người học. 

(1) Mô tả 

Kể từ năm học 2009 – 2010, nhà trường đã tổ chức và triển khai đào tạo theo tín chỉ 
[MC04.2-01]. Việc thực hiện công nhận kết quả học tập của người học theo học phần vì 
vậy cũng đã được triển khai. Cách tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ và công nhận kết 
quả học tập theo học phần linh hoạt đã tạo thuận lợi cho sinh viên trong quá trình học tập 
[MC04.2-02]. 
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Tính đến nay, sau tám năm triển khai đào tạo theo học chế tín chỉ, nhà trường đã 
hoàn thiện và ban hành chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ, đề cương môn học và 
bài giảng ở các ngành, cấp học tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tìm hiểu tham khảo 
và chủ động chọn lựa kế hoạch học tập của mình để tích lũy đủ số tín chỉ quy định hoàn 
tất chương trình đào tạo và được cấp bằng [MC04.2-03] và [MC04.2-04]. 

Nhà trường đã xây dựng hệ thống thông tin quản lý đào tạo với đầy đủ cơ sở dữ liệu 
cần thiết về người học, cán bộ giảng dạy, chương trình đào tạo, tự điển môn học, thông 
tin về phòng học. Với sự hỗ trợ của phần mềm quản lý đào tạo, cán bộ - nhân viên của 
trường đã triển khai tốt việc đăng ký môn học theo tín chỉ, mở lớp – môn học, xếp thời 
khóa biểu và quản lý kết quả học tập của sinh viên một cách hiệu quả và chính xác 
[MC04.2-05] và [MC04.2-06]. 

Trong hệ thống đào tạo theo học chế tín chỉ, cố vấn học tập có một vai trò đặc biệt 
quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành công trong học tập và lựa chọn chuyên 
ngành của sinh viên. Vì vậy Nhà trường rất chú trọng đến đội ngũ cố vấn học tập để phát 
huy tính ưu việt của hệ thống đào tạo này. Đội ngũ cố vấn học tập là các giảng viên cơ 
hữu có kinh nghiệm và chuyên môn giỏi. Mỗi cố vấn học tập đều có lịch tiếp sinh viên cụ 
thể và cố định trong tuần để sinh viên thuận tiện trao đổi. Ngoài ra, các kênh liên lạc khác 
như email, chat, mạng xã hội cũng được tận dụng để tạo điều kiện cho sinh viên trao đổi 
với cố vấn học tập [MC04.2-07] và [MC04.2-08]. 

(2) Những điểm mạnh 

Nhà trường đã thực hiện chuyển đổi quá trình đào tạo từ niên chế sang tín chỉ. 
Trong những năm đầu chuyển đổi, nhà trường cũng gặp không ít khó khăn, đặc biệt là 
trong giai đoạn chuyển tiếp, tại trường tồn tại hai loại hình đào tạo vừa vận hành theo 
niên chế vừa vận hành theo tín chỉ. Đến nay, các khóa đào tạo theo niên chế đã kết thúc 
thời gian học tập, việc quản lý đào tạo theo tín chỉ đã đi vào nề nếp và ngày càng thực 
chất hơn. Nhà trường có đội ngũ cố vấn học tập hỗ trợ rất tốt cho sinh viên. 

(3) Những tồn tại 

Sinh viên còn nhiều thụ động trong học tập. Tính tự học, tự tìm hiểu chưa cao. Vì 
vậy, hiệu quả của việc đào tạo theo tín chỉ chưa thể hiện rõ. 

(4) Kế hoạch hành động 

Không ngừng cải tiến phương pháp quản lý đào tạo, tăng tính mềm dẻo và linh hoạt 
tạo điều kiện thuận lợi cho người học trong khuôn khổ các quy định về đào tạo. 

(5) Tự đánh giá: ĐẠT 

Tiêu chí 4.3. Có kế hoạch và phương pháp đánh giá hợp lý các hoạt động 
giảng dạy của giảng viên; chú trọng việc tri ển khai đổi mới phương pháp dạy và học, 
phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học theo hướng phát triển năng lực 
tự học, tự nghiên cứu và làm việc theo nhóm của người học. 
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(1) Mô tả 

Định kỳ một năm hai lần vào cuối mỗi học kỳ chính, nhà trường tổ chức lấy ý kiến 
người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên. Số liệu thu thập được xử lý, phân tích, 
đánh giá và tổng hợp báo cáo. Kết quả phân tích được sử dụng để trao đổi trong các cuộc 
họp chuyên môn, chuyên đề trong các tổ bộ môn và cấp khoa. Qua các cuộc họp chuyên 
môn này, giảng viên có dịp đánh giá lại phương pháp giảng dạy, rút kinh nghiệm và cải 
tiến phương pháp giảng dạy [MC04.3-01]. 

Việc cải tiến phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học theo hướng phát 
triển năng lực tự học, tự nghiên cứu và làm việc theo nhóm của người học thể hiện qua việc 
xây dựng chương trình đào tạo và biên soạn đề cương. Tùy theo tính chất ngành nghề và 
môn học, nhà trường đã triển khai các hình thức đánh giá kết quả học tập khác nhau: 

� Môn học được triển khai dưới dạng thực hiện một đồ án, chấm điểm thành 
phần với nhiều nội dung, từ phác thảo ý tưởng, đến lập kế hoạch triển khai, 
hợp tác với nhóm, thực hiện đồ án đến chấm điểm sản phNm cuối cùng. Cách 
triển khai đánh giá này phù hợp với nhóm nhỏ và học tập tại các xưởng, studio 
của trường [MC04.3-02]; 

� Một số môn học khác được đánh giá kết quả học tập qua các điểm thành phần 
như quá trình tham gia lớp học, các bài kiểm tra giữa kỳ, các bài tập được 
phân công, bài tập nhóm, thuyết trình và cuối cùng là bài thi kết thúc môn học 
dưới dạng tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp hay nộp báo cáo chuyên đề [MC04.3-
03] và [MC04.3-04]. 

(2) Những điểm mạnh 

Nhà trường thường xuyên tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên 
cũng như cử cán bộ, giảng viên và nhân viên tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, 
nghiệp vụ sư phạm. Sau các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ, cán bộ quản lý và giảng viên 
luôn ý thức cải tiến phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá môn học theo hướng 
mới, phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên [MC04.3-05]. 

(3) Những tồn tại 

Việc tổ chức lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên là một 
khối lượng công việc lớn. Hiện chưa có bộ phận chuyên trách thực hiện việc thu thập và 
phân tích số liệu. Vì vậy, thời gian để có kết quả phân tích kéo dài đôi khi mất tính thời 
sự và hiệu quả. 

Phương pháp đánh giá kết quả học tập đa dạng với nhiều loại điểm thành phần đòi 
hỏi nhiều cố gắng của giảng viên sao cho thật khách quan và công bằng đối với sinh viên. 
Từ đó, khối lượng công việc chấm điểm, nhập điểm, tính điểm và quản lý kết quả học tập 
của sinh viên cũng tăng lên đáng kể. Việc đảm bảo đúng tiến độ để thông báo điểm cho 
sinh viên gặp không ít khó khăn khi thực hiện nhất là vào các mùa cao điểm như mùa thi 
và kết thúc học kỳ. 
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(4) Kế hoạch hành động 

Tăng cường nhân sự với các hoạt động chức năng, chuyên trách việc thu thập và lấy 
ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên. 

Không ngừng cải tiến hệ thống thông tin quản lý đào tạo. Trang bị thêm máy móc 
thiết bị, phần mềm cũng như huấn luyện chuyên viên để việc xử lý, tổng hợp và thông 
báo kết quả học tập được nhanh chóng và hiệu quả hơn. 

(5) Tự đánh giá: ĐẠT 

Tiêu chí 4.4. Phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá được đa dạng hóa, 
đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng và phù hợp với hình thức đào 
tạo, hình thức học tập, mục tiêu môn học và đảm bảo mặt bằng chất lượng giữa các 
hình thức đào tạo; đánh giá được mức độ tích lũy của người học về kiến thức chuyên 
môn, kỹ năng thực hành và năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề. 

(1) Mô tả 

Tại Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn, công tác đánh giá, kiểm tra và thi được 
quy định cụ thể tại Chương 6 của Quy chế giảng dạy, ban hành kèm theo Quyết định số 
214 – 09/QĐ-DSG-ĐT, ngày 20/04/2009 [MC04.4-01] và Chương 3 của Quy chế đào tạo 
đại học và cao đẳng theo học chế tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 115 – 09/QĐ-
DSG-ĐT, ngày 18/03/2009 [MC04.4-02] của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ 
Sài Gòn. Trong đó, phương pháp và quy trình kiểm tra và thi được quy định hết sức rõ 
ràng và chi tiết. Quy trình và phương pháp đánh giá thể hiện rõ tính đa dạng, đảm bảo 
nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng và phù hợp với trình độ đào tạo. 

Bên cạnh đó, việc xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, biên soạn đề cương chi 
tiết các môn học cũng thể hiện rõ tính đa dạng của các hình thức kiểm tra đánh giá và các 
loại điểm thành phần phù hợp với từng nội dung và mục tiêu môn học. Phương thức kiểm tra 
đánh giá của môn học tuy đa dạng nhưng vẫn trong khuôn khổ quy định chung về quy trình 
để đảm bảo mặt bằng chất lượng giữa các loại hình đào tạo [MC04.4-03] và [MC04.4-04]. 

Các môn học thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương, khoa học xã hội, ngoại ngữ, tin 
học và một số môn học khác được tổ chức giảng dạy theo chuNn chung với nhiều ngành. 
Việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của những môn học này vì vậy cũng được thực hiện 
theo quy trình chung với cùng một cấp độ đề thi trong cùng thời gian nhất định để đảm bảo 
tính khách quan và công bằng [MC04.4-04].  

Kết thúc khóa học, nhà trường tổ chức lấy ý kiến người học hoàn tất chương trình, lấy 
ý kiến người sử dụng lao động và nhà tuyển dụng để có thể cơ bản đánh giá được mức độ 
tích lũy của người học về kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và năng lực phát hiện, 
giải quyết vấn đề [MC04.4-05] và [MC04.4-06]. 
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(2) Những điểm mạnh 

Phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá rất đa dạng, phụ thuộc vào nội dung và 
mục tiêu môn học . 

Vào cuối mỗi học kỳ, nhà trường tổ chức một đợt thi kết thúc học phần tập trung. Việc 
tổ chức kiểm tra, thi kết thúc học phần được thực hiện theo đúng quy trình và quy định với 
sự tham gia của Tổ khảo thí, Phòng Đào tạo, Ban Thanh tra Giáo dục, Tổ Giám thị và các 
Khoa chuyên môn. Tùy theo chức năng và nhiệm vụ, các đơn vị triển khai công việc được 
phân công với sự kiểm tra giám sát của Ban Thanh tra Giáo dục. Vì vậy, các kỳ thi kết thúc 
học phần luôn diễn ra an toàn và nghiêm túc [MC04.4-07]. 

Các môn học chung các ngành được tổ chức thi chung một đề trong cùng một ca thi để 
đảm bảo tính khách quan và công bằng [MC04.4-04]. 

(3) Những tồn tại 

Công tác thống kê, phân tích định lượng kết quả thi kết thúc học phần đã được thực 
hiện ở một số môn học và rút ra kết luận phục vụ cho công tác đào tạo. Các phương pháp 
kiểm tra đánh giá tuy đa dạng nhưng ở từng môn học để đánh giá chung được mức độ 
tích lũy của người học về kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và năng lực phát 
hiện, giải quyết vấn đề là một công việc khó khăn. Có thể nói, nhà trường chưa có bộ 
công cụ nào đánh giá hiệu quả chính xác được các tiêu chí đó. 

(4) Kế hoạch hành động 

Tổ chức các hội thảo chuyên đề về quy trình và phương pháp kiểm tra đánh giá môn 
học, tập trung thảo luận về tính hiệu quả, chính xác và khả thi của từng phương pháp đối với 
các môn học cụ thể. Tiếp tục xây dựng, cải tiến và hoàn thiện các quy trình thi kiểm tra đánh 
giá kết quả học tập môn học. 

(5) Tự đánh giá: ĐẠT 

Tiêu chí 4.5. Kết quả học tập của người học được thông báo kịp thời, được 
lưu trữ đầy đủ, chính xác và an toàn. Văn bằng, chứng chỉ được cấp theo quy định và 
được công bố trên trang thông tin điện tử của nhà trường. 

(1) Mô tả 

Trong quản lý đào tạo, nhà trường nghiêm túc thực hiện các quy định và quy chế về 
đào tạo theo học chế tín chỉ cũng như công nhận tốt nghiệp, cấp phát văn bằng chứng chỉ. 

Kết quả học tập của người học được Phòng Đào tạo chịu trách nhiệm quản lý và lưu 
trữ. Kết quả này được lưu trữ dưới hai dạng bản cứng và bản mềm. 

� Bản cứng là toàn bộ bảng điểm ghi nhận kết quả học tập môn học của sinh 
viên theo từng nhóm, lớp – môn học với đầy đủ các thông tin như mã số sinh 
viên, họ tên sinh viên, môn học, học kỳ, năm học, giảng viên giảng dạy, cán 
bộ chấm bài thi, điểm số, điểm chữ, chữ ký sinh viên khi tham gia kỳ thi hay 
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kiểm tra và cuối cùng là chữ ký xác nhận của giảng viên phụ trách. Bảng điểm 
được định dạng theo mẫu chung thống nhất trong toàn trường và được lưu trữ 
một cách đầy đủ hệ thống tại Phòng Đào tạo [MC04.5-01]; 

� Bản mềm là toàn bộ cơ sở dữ liệu kết quả học tập của sinh viên được nhập 
liệu, xử lý và lưu trữ trong hệ thống quản lý thông tin về đào tạo. Cơ sở dữ 
liệu này được khai thác sử dụng phục vụ cho công tác đào tạo trong toàn 
trường và được thường xuyên sao chép lưu trữ (backup) tránh làm mất dữ liệu 
khi xảy ra sự cố kỹ thuật [MC04.5-02]. 

Kết quả học tập được lưu trữ và thông báo cho sinh viên và gửi về gia đình sinh 
viên qua nhiều hình thức khác nhau: 

� Sinh viên xem kết quả trên bản sao từ bảng điểm gốc để biết chính xác điểm 
số của mình. Các bản sao này được dán tại các bảng thông báo chung, tại 
Khoa và lưu giữ tại các Văn phòng Khoa để sinh viên dễ dàng xem và so sánh 
đối chiếu với điểm số được nhập vào hệ thống quản lý đào tạo [MC04.5-03]; 

� Định kỳ hàng tuần, Phòng Đào tạo có trách nhiệm cập nhật kết quả học tập 
của sinh viên lên trang thông tin điện tử của trường, mục Tra cứu điểm. Mỗi 
sinh viên được cung cấp một account cá nhân để tra cứu điểm trên hệ thống. 
Điểm số này được xuất từ hệ thống quản lý đào tạo. Trong trường hợp có sự 
khác biệt giữa điểm trên hệ thống và trên bảng điểm cứng, sinh viên có thể yêu 
cầu Phòng Đào tạo kiểm tra và trả lời cụ thể cho sinh viên [MC04.5-04]; 

� Kết thúc mỗi học kỳ, Phòng Đào tạo tổng hợp toàn bộ kết quả học tập của sinh 
viên tích lũy được trong quá trình học tập, in bảng điểm và gửi về sinh viên và 
gia đình [MC04.5-05]. 

Việc quản lý và cấp phát văn bằng chứng chỉ được Nhà trường thực hiện theo 
hướng dẫn được quy định tại Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 06 năm 
2007, Công văn số 4366/BGDĐT-PC ngày 23 tháng 07 năm 2010 và Thông tư số 
22/2012/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 06 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
về việc ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân. 

Kết thúc khóa học, nhà trường thành lập hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp cho 
sinh viên tích lũy đủ khối lượng học phần quy định, hoàn thành các chứng chỉ giáo dục 
thể chất, giáo dục quốc phòng và không vi phạm nội quy kỷ luật trong Nhà trường 
[MC04.5-06]. Văn bằng được cấp cho sinh viên tốt nghiệp theo đúng thủ tục và trong 
thời gian quy định. Trong hồ sơ tốt nghiệp, sinh viên được nhận bảng điểm toàn khóa, 
bảng điểm rèn luyện, các giấy chứng nhận, chứng chỉ và văn bằng tốt nghiệp. Sinh viên 
phải làm thủ tục ký nhận hồ sơ tốt nghiệp và văn bằng tại Phòng Đào tạo. Nhà trường 
không giải quyết nhận thay văn bằng và chứng chỉ. Chính vì thực hiện đúng theo trình tự 
và thủ tục nên các trường hợp sai sót và mất văn bằng đã không xảy ra [MC04.5-07]. 

Để thuận lợi cho việc tra cứu thông tin sinh viên tốt nghiệp, kể từ năm học 2012 – 
2013, nhà trường đã triển khai thực hiện dự án “Tra cứu dữ liệu tốt nghiệp trên trang 
thông tin điện tử của trường”. Với con số hơn 20.000 người tốt nghiệp, việc tập hợp đầy 
đủ và chính xác thông tin là một việc khó khăn và Phòng Đào tạo đã phải tiến hành trong 
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thời gian gần một năm. Đến nay, dự án đã hoàn thành và hoạt động ổn định trong nhiều 
năm. Các đơn vị và cá nhân trong và ngoài trường dễ dàng tra cứu, tìm kiếm thông tin 
người đã tốt nghiệp với đầy đủ hình ảnh, họ tên, ngày sinh, ngành, khóa tốt nghiệp và số 
hiệu bằng cấp [MC04.5-08] 

(2) Những điểm mạnh 

Công tác quản lý đào tạo được thực hiện nghiêm túc, chính xác và tuân theo các quy 
định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường đã không ngừng ứng dụng công nghệ 
thông tin trong quản lý đào tạo. Nhờ vậy có thể quản lý, lưu trữ cơ sở dữ liệu về đào tạo 
một cách hệ thống, chính xác, an toàn và dễ dàng sử dụng. 

Đội ngũ cán bộ, chuyên viên làm công tác giáo vụ có trình độ chuyên môn, nghiệp 
vụ và nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ. Các sai sót nghiệp vụ trong quản lý đào tạo, giáo 
vụ gần như không có. 

Nhà trường đã nghiêm túc thực hiện việc công khai dữ liệu tốt nghiệp lên trang 
thông tin điện tử. Việc tra cứu dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả. 

(3) Những tồn tại 

Một số trường hợp giảng viên không nhận bài, chấm bài và nộp kết quả thi đúng 
tiến độ làm ảnh hưởng đến công việc chung và thông báo điểm cho sinh viên trễ hạn. 
Việc thực hiện không đúng quy trình xảy ra ở một số trường hợp cá biệt làm ảnh hưởng 
đến công việc chung của nhà trường. 

(4) Kế hoạch hành động 

Nghiêm túc thực hiện các quy trình về quản lý kết quả học tập của sinh viên. 
Nghiêm khắc phê bình các trường hợp chấm bài và nộp điểm trễ hạn gây ảnh hưởng đến 
tiến độ chung. 

Tiếp tục hoàn thiện ngân hàng đề thi. Các môn thi trắc nghiệm sẽ tổ chức chấm và 
nhập điểm tự động qua máy tính. 

Thường xuyên duy tu, bảo trì và nâng cấp các mục tra cứu điểm, tra cứu dữ liệu tốt 
nghiệp trên trang thông tin điện tử của trường. 

(5) Tự đánh giá: ĐẠT 

Tiêu chí 4.6. Có cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo của nhà trường, tình hình 
sinh viên tốt nghiệp, tình hình việc làm và thu nhập sau khi tốt nghiệp. 

(1) Mô tả 

Nhà trường đã xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý đào tạo. Hiện nay, 
Trường đang sử dụng phần mềm Edusoft để quản lý đào tạo theo tín chỉ. Cơ sở dữ liệu về 
hoạt động đào tạo của trường được thường xuyên cập nhật và lưu trữ dưới nhiều hình 
thức như bản scan văn bản, nhập dữ liệu vào hệ thống. Điều này, giúp cho công tác quản 
lý đào tạo được dễ dàng và hiệu quả. Việc truy xuất dữ liệu phục vụ cho công tác thống 
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kê định kỳ báo cáo, phục vụ lãnh đạo được chính xác và nhanh chóng [MC04.6-01]. 

Hàng năm, nhà trường đều tiến hành điều tra tình hình có việc làm của sinh viên tốt 
nghiệp. Số liệu thu thập được tổng hợp, phân tích và sử dụng cho công tác quản lý đào 
tạo. Từ kết quả phân tích, Hội đồng Khoa học cấp Trường và cấp Khoa có thể đánh giá 
chất lượng chương trình đào tạo, đánh giá chung về hiệu quả đào tạo và khả năng đáp 
ứng với nhu cầu sử dụng lao động của người học sau tốt nghiệp. Từ đó, nhà trường sẽ 
hiệu chỉnh chương trình đào tạo cho phù hợp [MC04.6-02]. 

(2) Những điểm mạnh 

Nhà trường đã ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo. Hệ thống thông 
tin quản lý đào tạo đã được xây dựng và hoàn thiện. 

Dữ liệu về sinh viên tốt nghiệp, tình hình có việc làm sau khi tốt nghiệp đầy đủ, rõ 
ràng và được lưu trữ một cách có hệ thống. 

(3) Những tồn tại 

Việc điều tra tình hình sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp khá thuận lợi. 
Tỷ lệ phản hồi cao, đạt được độ tin cậy và với kích thước mẫu đạt yêu cầu đại diện.  

Tuy nhiên, đối với những sinh viên tốt nghiệp từ ba năm trở lên, tỷ lệ phản hồi 
không cao, gây trở ngại cho công tác điều tra và thống kê. 

(4) Kế hoạch hành động 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo. 

Thành lập câu lạc bộ cựu sinh viên, làm cầu nối cho mọi hoạt động của cựu sinh 
viên trường. 

(5) Tự đánh giá: ĐẠT 

Tiêu chí 4.7. Có kế hoạch đánh giá chất lượng đào tạo đối với người học sau khi 
ra tr ường và kế hoạch điều chỉnh hoạt động đào tạo phù hợp với yêu cầu của xã hội. 

(1) Mô tả 

Việc đánh giá chất lượng đào tạo đối với người học sau khi ra trường được Nhà 
trường tổ chức thực hiện 3 – 5 năm một lần. Kế hoạch đánh giá được tiến hành thông qua 
các dự án, đề tài nghiên cứu thực trạng Trường, có thể do các đơn vị hoặc cá nhân trong 
và ngoài trường thực hiện [MC04.7-01]. Việc đánh giá chất lượng đào tạo được tiến hành 
thông qua các nghiên cứu định tính và định lượng [MC04.7-02]. Nhà trường tổ chức lấy 
ý kiến cán bộ quản lý, giảng viên, sinh viên tốt nghiệp, doanh nghiệp và người sử dụng 
lao động [MC04.7-03]. Số liệu thu thập được phân tích đánh giá, tìm hiểu các yếu tố ảnh 
hưởng đến khả năng tìm việc làm, cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp, thu nhập của 
người tốt nghiệp. Đặc biệt là tìm hiểu sự khác biệt giữa kiến thức, kỹ năng được đào tạo 
và yêu cầu của doanh nghiệp đối với người lao động. 

Từ kết quả phân tích, Hội đồng Khoa học cấp Trường, cấp Khoa, cán bộ quản lý các 
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đơn vị có kế hoạch hiệu chỉnh hoạt động đào tạo cho phù hợp. 

(2) Những điểm mạnh 

Nhà trường rất quan tâm đến chất lượng đào tạo nên việc đánh giá chất lượng để có 
biện pháp cải tiến, hiệu chỉnh chương trình và hoạt động đào tạo được tiến hành thường 
xuyên. Năm 2016, Trường đã đăng ký và chính thức trở thành thành viên liên kết của 
AUN [MC04.7-04]. 

(3) Những tồn tại 

Việc thu thập ý kiến phản hồi khá khó khăn, gây trở ngại cho quá trình phân tích 
đánh giá. Một số doanh nghiệp không sẵn sàng tham gia đóng góp ý kiến cho đề tài. Việc 
tổ chức đánh giá chất lượng đào tạo chỉ mới dừng lại ở các đề tài nghiên cứu thực trạng.  

(4) Kế hoạch hành động 

Nhà trường thành lập một đơn vị chuyên trách công tác đảm bảo chất lượng. Kế 
hoạch đánh giá chất lượng đào tạo sẽ được thực hiện định kỳ, thường xuyên và là một 
trong những hoạt động chức năng của đơn vị này. 

(5) Tự đánh giá: ĐẠT 

Phần kết luận: 

Trong quá trình hoạt động đào tạo, nhà trường đã từng bước đa dạng hóa loại hình, 
cấp học và ngành nghề đào tạo để thỏa mãn nhu cầu của người học và cung cấp nguồn 
nhân lực có chất lượng cho sự phát triển kinh tế xã hội trong cả nước. 

Nhà trường đã triển khai đào tạo theo học chế tín chỉ kể từ năm 2009. Bước đầu 
chuyển đổi đã gặp một số khó khăn nhất định. Đến nay, quản lý đào tạo theo học chế tín 
chỉ đã ngày càng hoàn thiện và thực chất hơn. Trong quá trình đó, nhà trường đã thực 
hiện cải tiến phương pháp dạy – học, tăng tính tự học, tự nghiên cứu trong sinh viên bên 
cạnh sự hỗ trợ, định hướng, hướng dẫn của giảng viên. Tùy theo từng nhóm môn học, 
mục đích môn học mà cách thức kiểm tra đánh giá kết quả môn học cũng hết sức đa dạng 
phong phú. Kết quả đánh giá thể hiện được mức độ hiểu biết của sinh viên về nội dung 
được hướng dẫn, trình độ chuyên môn, khả năng vận dụng và giải quyết vấn đề.  

Bên cạnh công tác giảng dạy, việc quản lý giáo vụ cũng được Nhà trường nghiêm 
túc thực hiện theo quy định, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết quả học tập được 
xử lý nhanh chóng, chính xác, lưu trữ an toàn và thông báo cho sinh viên kịp lúc. Có thể 
nói, nhà trường đã hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý về đào tạo, giúp công việc được 
triển khai hiệu quả hơn. 

Để có thể đánh giá khách quan về hiệu quả đào tạo, nhà trường đã thực hiện các đề 
tài nghiên cứu về tình hình có việc làm của sinh viên tốt nghiệp. Từ kết quả nghiên cứu, 
nhà trường xem xét và hiệu chỉnh chương trình đào tạo, hoạt động đào tạo để phù hợp với 
yêu cầu thực tế của xã hội. 

Nhìn chung, Tiêu chuNn 4 có 06 tiêu chí tự đánh giá đạt và 01 Tiêu chí 4.1 chưa đạt. 



 51 

Tiêu chu*n 5. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIẢNG VIÊN VÀ NHÂN VIÊN 

Phần mở đầu 

Công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và 
nhân viên được nhà trường quan tâm và là một trong những giải pháp chiến lược, then 
chốt trong quá trình phát triển nhà trường. Đây là cơ sở để xây dựng kế hoạch đào tạo và 
phát triển đội ngũ nhân sự trong từng giai đoạn phát triển cụ thể. 

Tính đến tháng 04/2017, toàn trường có 381 người, trong đó giảng viên cơ hữu là 
271 người với hơn 80% có trình độ sau đại học. Ngoài ra, trường còn mời thỉnh giảng 
gần 400 giảng viên đến từ các học viện, đại học, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp 
trong cả nước để sinh viên có cơ hội học tập, làm việc với đội ngũ giảng viên, chuyên gia 
có chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm. Với số lượng và chất lượng đội ngũ như trên, 
đảm bảo đáp ứng yêu cầu đào tạo về quy mô cũng như chất lượng.  

Trong năm học 2016 – 2017, nhà trường đã triển khai việc xây dựng đề án phát 
triển nhân sự, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên cơ hữu, bao gồm: 

� Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; 

� Khuyến khích cán bộ, giảng viên học tập nâng cao trình độ, ….; 

� Xây dựng chế độ lương, thưởng, đãi ngộ để thu hút được nguồn nhân sự chất 
lượng cao cũng như duy trì và phát triển đội ngũ sẵn có; 

� Các chính sách khác trong quản lý, tổ chức và điều hành để quản lý hiệu quả 
nguồn lực con người. 

Có thể nói việc xây dựng và phát triển đội ngũ là công tác trọng tâm và thường 
xuyên của nhà trường. Đây là yếu tố then chốt quyết định sự phát triển bền vững của nhà 
trường. 

Tiêu chí 5.1. Có kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giảng 
viên và nhân viên; quy hoạch bổ nhiệm cán bộ quản lý đáp ứng mục tiêu, chức 
năng, nhiệm vụ và phù hợp với điều kiện cụ thể của trường đại học; có quy trình, 
tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm rõ ràng, minh bạch. 

(1) Mô tả 

� Về kế hoạch tuyển dụng :  

Hàng năm, theo quy định chung của nhà trường, các đơn vị phải xây dựng kế hoạch 
định biên nhân sự dựa trên nhu cầu phát triển của đơn vị. Kế hoạch quy hoạch phát triển 
nhân sự được tiến hành đồng thời với việc xây dựng kế hoạch tài chính năm (theo năm tài 
chính). Các trưởng/phó đơn vị phải trình bày, thuyết minh bản kế hoạch nhân sự, trình 
Hiệu trưởng phê duyệt. Trên cơ sở tham khảo các ý kiến đóng góp từ các phòng, ban 
chức năng, giữ vai trò tham mưu cho Ban Giám hiệu, Hiệu trưởng sẽ xem xét, có ý kiến 
phê duyệt [MC05.1-01]. Dựa trên kế hoạch nhân sự đã được phê duyệt [MC05.1-02], đề 
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xuất cụ thể của đơn vị, nhà trường tiến hành tuyển dụng cán bộ, giảng viên, nhân viên 
theo Quy trình tuyển dụng số 15/QĐ-DSG ngày 02/04/2005 của Hội đồng Quản trị 
[MC05.1-03]. 

Việc tuyển dụng cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường xuất phát từ nhu cầu và 
tình hình phát triển của đơn vị. Những cán bộ, giảng viên, nhân viên sau khi được tuyển 
dụng đều trải qua quá trình thử việc theo quy định (theo Luật Lao động). Sau thời gian 
thử việc, nếu đạt yêu cầu nhà trường sẽ ký hợp đồng lao động chính thức [MC05.1-04] và 
[MC05.1-05]. 

� Về bồi dưỡng phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên và nhân viên: 

Nhằm xây dựng, bồi dưỡng và đãi ngộ cán bộ, giảng viên và nhân viên, đặc biệt là 
giảng viên - lực lượng nòng cốt của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn, Chủ tịch Hội 
đồng Quản trị đã ký ban hành Quy chế 61B/QĐ-DSG-HĐQT, ngày 27/11/2006 về việc 
Quy định tạm thời về công tác bồi dưỡng đào tạo đội ngũ cán bộ [MC05.1-06]. 

Trong thời gian triển khai thực hiện Quy chế 61B/QĐ-DSG-HĐQT, nhà trường đã 
hỗ trợ cho cán bộ, giảng viên và nhân viên theo các hình thức:  

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn với các chuyên đề khác 
nhau phù hợp với từng đối tượng như: lớp thư ký văn phòng [MC05.1-
07], lớp tập huấn công tác cố vấn học tập [MC05.1-08], lớp bồi dưỡng 
phương pháp giảng dạy đại học, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm [MC05.1-
09], lớp nâng cao trình độ tiếng Anh cho giảng viên [MC05.1-10]. Ngoài 
ra, các đơn vị khi có nhu cầu riêng, có thể đề xuất kế hoạch với nhà 
trường để xin hỗ trợ kinh phí mở lớp chuyên đề [MC05.1-11]. 

- Các khoản hỗ trợ bằng cách miễn giảm học phí cho cán bộ, giảng viên và 
nhân viên tham gia các chương trình đào tạo dài hạn tại trường, cụ thể 
như tham gia các lớp liên thông đại học chính quy, đại học ngoài chính 
quy [MC05.1-12] và [MC05.1-13]. 

- Hỗ trợ học phí cho cán bộ, giảng viên và nhân viên tham gia các chương 
trình đào tạo sau đại học [MC05.1-14]. 

Bên cạnh việc hỗ trợ về học phí, nhà trường còn hỗ trợ : 
- Về thời gian làm việc cho đối tượng là cán bộ quản lý và nhân viên 

[MC05.1-15]. 
- Miễn giảm số tiết nghĩa vụ cho các giảng viên đang theo học các chương 

trình đào tạo sau đại học [MC05.1-16]. 

(2) Điểm mạnh 

Quy chế về công tác bồi dưỡng đào tạo đội ngũ cán bộ của nhà trường đã tạo động 
lực khuyến khích đội ngũ cán bộ, giảng viên và nhân viên bồi dưỡng nâng cao trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ. 

(3) Những tồn tại 

Quy trình tuyển dụng của nhà trường hiện nay đã không còn phù hợp với tình hình 
thực tế và hiện tại. 
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(4) Kế hoạch hành động 

Hội đồng Quản trị đã có kế hoạch xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên 
và nhân viên. 

Điều chỉnh bổ sung quy chế về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ cho phù hợp với 
tình hình thực tế tại trường. 

Có các chương trình hành động cụ thể về công tác phát triển, công tác quy hoạch bổ 
nhiệm cán bộ quản lý. 

Xây dựng lại quy trình tuyển dụng cho phù hợp với tình hình thực tế. 

(5) Tự đánh giá: ĐẠT 

Tiêu chí 5.2. Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên được đảm bảo 
các quyền dân chủ trong trường đại học. 

(1) Mô tả 

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã xây dựng được môi trường làm việc đảm 
bảo quyền dân chủ của cán bộ, giảng viên và nhân viên tại trường. Môi trường làm việc 
dân chủ giúp cho nội bộ trường ổn định, đoàn kết, …  

Ban chấp hành Công đoàn đã phối hợp với nhà trường để tổ chức các Hội nghị cán 
bộ, giảng viên và nhân viên; các buổi gặp gỡ và đối thoại [MC05.2-01]. Tại đây, cán bộ, 
giảng viên và nhân viên tham gia đóng góp ý kiến về các hoạt động của nhà trường. Phần 
lớn các ý kiến đều mang tính xây dựng, được ghi nhận và phản hồi. Từ những ý kiến 
đóng góp, Ban Giám hiệu, cán bộ quản lý các đơn vị, các cá nhân được góp ý kiểm điểm 
lại công tác tổ chức, quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ, qua đó có những điều chỉnh 
hợp lý [MC05.2-02]. 

Ngoài ra, tại các cuộc họp của đơn vị định kỳ hàng tuần, hàng tháng ngoài việc triển 
khai công tác đều có sự trao đổi giữa lãnh đạo và giảng viên, cán bộ và nhân viên về công 
tác tổ chức, quản lý, thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo các quyền dân chủ trong trường đại 
học [MC05.2-03]. 

Người sử dụng lao động luôn tôn trọng và đảm bảo quyền dân chủ của người lao 
động tại nơi làm việc: cán bộ, giảng viên và nhân viên được đảm bảo các quyền và lợi ích 
hợp pháp theo quy định của nhà nước; không bị phân biệt đối xử; không bị trù dập khi 
khiếu nại, tố cáo. Hệ thống quản lý thông suốt, công khai hóa, được phổ biến trên phương 
tiện thông tin nội bộ để cán bộ, giảng viên và nhân viên biết và thực hiện [MC05.2-04] và 
[MC05.2-05]. 

(2) Điểm mạnh 

Mọi mặt hoạt động của nhà trường đều công khai, minh bạch và phát huy tối đa tính 
dân chủ của cán bộ, giảng viên và nhân viên. 

Mọi chủ trương, chính sách của Trường đều được công khai hóa, được phổ biến 
rộng rãi trên các phương tiện thông tin để mọi người cùng biết, cùng bàn, cùng làm và 
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cùng kiểm tra. 

(3) Những tồn tại 

Một số cán bộ, giảng viên và nhân viên chưa mạnh dạn phát huy quyền dân chủ và 
một số khác khi đóng góp ý kiến chưa mang tính xây dựng, chưa vì lợi ích của nhà 
trường. 

(4) Kế hoạch hành động 

Xây dựng “Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường”. 

(5) Tự đánh giá: ĐẠT 

Tiêu chí 5.3. Có chính sách, biện pháp tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ quản 
lý và giảng viên tham gia hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ ở trong và ngoài nước. 

(1) Mô tả 

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn luôn tạo mọi điều kiện để cán bộ, giảng viên và 
nhân viên nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ bằng cách tham gia các hoạt động 
chuyên môn, hội thảo khoa học tổ chức trong và ngoài nước. 

Nhà trường đã ban hành Quy chế 61B/QĐ-DSG-HĐQT, ngày 27/11/2006 về việc 
Quy định tạm thời về công tác bồi dưỡng đào tạo đội ngũ cán bộ [MC05.3-01]. Qua đó, 
thể hiện chính sách của nhà trường trong công tác đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ.  

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến năm 2017, nhà trường đã hỗ trợ 
hơn 500 triệu đồng cho cán bộ, giảng viên và nhân viên học tập nâng cao trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ. Trong đó, số tiền hỗ trợ riêng cho giảng viên chiếm hơn 80% và phần 
còn lại dành cho cán bộ, nhân viên [MC05.3-02]. Ngoài ra, còn hỗ trợ về mặt thời gian, 
hoặc miễn giảm tiết nghĩa vụ cho cán bộ, giảng viên và nhân viên tham gia các khóa học 
[MC05.3-03]. 

Mặt khác, nhà trường đã tổ chức, cấp kinh phí và cử các đoàn cán bộ, giảng viên và 
nhân viên tham gia các khóa học huấn luyện, lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý, các hội thảo 
khoa học tổ chức trong và ngoài nước [MC05.3-04]. 

Đồng thời thông qua các hoạt động hợp tác quốc tế, nhà trường đã tổ chức nhiều 
đoàn cán bộ quản lý, giảng viên đi tham quan, trao đổi học thuật, trao đổi kinh nghiệm 
quản lý với các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài nước [MC05.3-05]. 

(2) Điểm mạnh 

Nhà trường đã có chính sách cụ thể về việc hỗ trợ thời gian và hỗ trợ kinh phí để 
cán bộ, giảng viên và nhân viên học tập nâng cao trình độ. 

Nhà trường có biện pháp và luôn tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ, giảng viên và 
nhân viên được tham gia các khóa học ngắn, trung và dài hạn ở trong và ngoài nước để 
nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ công tác quản lý và giảng dạy. 
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Nhà trường có kế hoạch thường xuyên tổ chức và cử cán bộ, giảng viên và nhân 
viên đi học các lớp chuyên đề, các khóa học bồi dưỡng nhằm bồi dưỡng chuyên môn, 
nghiệp vụ cho đội ngũ. 

Nhà trường chủ động mở các lớp chuyên đề, tổ chức hội thảo khoa học để tạo điều 
kiện thuận lợi cho cán bộ, giảng viên và nhân viên tham gia, qua đó có thể trao đổi kinh 
nghiệm, chuyên môn, học thuật nâng cao trình độ. 

(3) Những tồn tại 

Quy chế, quy định về công tác bồi dưỡng đào tạo đội ngũ cán bộ cần được cập nhật, 
thay đổi thường xuyên để phù hợp hơn với điều kiện thực tế. 

Bên cạnh việc khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên và nhân viên học 
tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ … Nhà trường cần có những biện pháp cụ 
thể để xử lý các trường hợp cán bộ, giảng viên và nhân viên không quan tâm, không tích 
cực, hoặc chưa tham gia vào việc học tập nâng cao trình độ. Đặc biệt là những trường 
hợp giảng viên chưa đạt chuNn giảng dạy đại học, chỉ dừng ở việc giảng dạy cao đẳng 
hay tham gia hướng dẫn tại phòng thí nghiệm, thực hành. 

Tỷ lệ cán bộ quản lý và giảng viên đạt học vị tiến sĩ còn thấp trong tổng số cán bộ, 
giảng viên và nhân viên toàn trường. 

(4) Kế hoạch hành động  

Tiếp tục xây dựng chính sách phát triển đội ngũ phù hợp với từng giai đoạn phát 
triển của nhà trường. 

Tiến hành công tác quy hoạch phát triển nhân sự. Tiếp tục tổ chức các đoàn cán bộ, 
giảng viên và nhân viên tham gia các khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ ngắn hạn, 
dài hạn tại các trường đại học, học viện, trung tâm nghiên cứu trong và ngoài nước.  

Có chính sách khuyến khích cán bộ, giảng viên và nhân viên học tập nâng cao trình 
độ và tự tìm kiếm học bổng từ các tổ chức và trường đại học nước ngoài. 

Có đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép cán bộ, giảng viên và nhân 
viên của các trường đại học ngoài công lập được tham gia vào các chương trình bồi 
dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn tại các trường đại học, học viện trong và ngoài 
nước bằng kinh phí của nhà nước. 

(5) Tự đánh giá: ĐẠT 

Tiêu chí 5.4. Đội ngũ cán bộ quản lý có ph*m chất đạo đức, năng lực quản lý 
chuyên môn, nghiệp vụ và hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

(1) Mô tả 

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn hiện nay có đội ngũ lãnh đạo và cán bộ quản lý 
bao gồm 35 người. Trong đó, có 01 giáo sư, 04 phó giáo sư, 12 tiến sĩ, 14 thạc sĩ, 04 kỹ 
sư, cử nhân [MC05.4-01]. 
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Lãnh đạo và cán bộ quản lý của trường là những người có thâm niên công tác trong 
ngành giáo dục, từng giữ những vị trí lãnh đạo/quản lý quan trọng, chủ chốt trong các Sở, 
các học viện, các trường đại học công lập, đại học lớn trong nước và ngoài nước như Sở 
Khoa học và Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh, 
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm Kỹ 
thuật Tp. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, Trường Đại học 
Assumption (Thái lan), và một số trường khác [MC05.4-02]. 

Một số khác là lực lượng cán bộ trẻ, gắn bó với nhà trường từ những ngày đầu mới 
thành lập, được bồi dưỡng, phát triển và bổ nhiệm vào vị trí quản lý. Đây là những giảng 
viên, chuyên viên từ các khoa, phòng ban rất tích cực trong công tác, đã trải qua quá trình 
phấn đấu, rèn luyện, học tập nâng cao trình độ và chứng minh được năng lực bản thân để 
tiếp nhận công tác quản lý. 

Chính vì vậy, có thể nói lãnh đạo và cán bộ quản lý của trường có phNm chất đạo 
đức, chính trị tốt, có năng lực quản lý chuyên môn, nghiệp vụ, được sự tín nhiệm của tập 
thể. Đội ngũ quản lý của trường được bổ nhiệm theo đúng tiêu chuNn, đúng quy trình, 
quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Hàng năm, nhà trường tiến hành công tác tổng kết năm học, bình xét thi đua khen 
thưởng. Kết quả cho thấy phần lớn cán bộ quản lý đều hoàn thành nhiệm vụ được giao. 
Nhiều đơn vị và cá nhân cán bộ quản lý có thành tích xuất sắc, đạt danh hiệu Tập thể lao 
động xuất sắc, và Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. 

Nổi trội, trong quá trình công tác, một số lãnh đạo và cán bộ quản lý của trường đã 
nhận được những phần thưởng, danh hiệu cao quý của Đảng, Chính phủ, Bộ Giáo dục và 
Đào tạo như Huân chương Lao động Hạng Ba, Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Danh hiệu 
Nhà giáo Ưu tú, Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bằng khen của Ủy ban Nhân 
dân Tp. Hồ Chí Minh, … vì những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và sự phát triển của 
nhà trường [MC05.4-03] 

(2) Điểm mạnh 

Đội ngũ cán bộ quản lý của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn là những người có 
thâm niên công tác trong ngành giáo dục, đã có nhiều thành tích trong công tác quản lý 
trường đại học, trong nghiên cứu khoa học và trong đào tạo.  

Lãnh đạo và cán bộ quản lý nhà trường là những Thầy Cô giáo có học hàm, học vị 
cao, có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ tại từng vị trí 
công tác. 

Trong quá trình quản lý, tổ chức, điều hành và triển khai công tác chuyên môn tại 
các đơn vị chức năng, đội ngũ cán bộ quản lý của trường đã hoàn thành nhiệm vụ được 
giao, được ghi nhận và khen thưởng. 

(3) Những tồn tại 

Một số cán bộ quản lý kiêm nhiệm nhiều công tác khác nhau nên có ảnh hưởng đến 
chất lượng công tác. 
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(4) Kế hoạch hành động  

Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, đặc biệt là về chất lượng, để đáp 
ứng cho yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý trường đại học. 

Xây dựng chính sách thu hút, duy trì, đãi ngộ và phát triển nguồn lực cán bộ quản lý 
có trình độ cao về chuyên môn, nghiệp vụ, có phNm chất đạo đức, chính trị tốt.  

Tiến hành quy hoạch cán bộ nguồn, nòng cốt. Tạo điều kiện, cấp kinh phí cho nhóm 
cán bộ này được đi bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng quản lý… 
xây dựng lực lượng kế thừa, sẵn sàng tiếp nhận vị trí quản lý. 

Tiếp tục duy trì công tác tổng kết năm học, đánh giá hiệu quả công việc, bình xét thi 
đua khen thưởng. Từ đó, khen thưởng những cán bộ quản lý có thành tích tốt và phê bình, 
miễn nhiệm đối với các cá nhân làm việc không hiệu quả. 

(5) Tự đánh giá: ĐẠT 

Tiêu chí 5.5. Có đủ số lượng giảng viên để thực hiện chương trình đào tạo và 
nghiên cứu khoa học; đạt được mục tiêu của chiến lược phát triển giáo dục nhằm 
giảm tỷ lệ trung bình sinh viên/giảng viên. 

(1) Mô tả 

Tính đến tháng 04/2017 toàn trường có 381 cán bộ, giảng viên và nhân viên. Trong 
đó, giảng viên cơ hữu là 271 người với hơn 80% có trình độ sau đại học [MC05.5-01]. 

Đội ngũ giảng viên cơ hữu của trường có thể đảm nhận gần 70% khối lượng giảng 
dạy lý thuyết và 100% khối lượng giảng dạy thí nghiệm, thực hành, hướng dẫn bài tập 
lớn và đồ án trong quá trình triển khai chương trình đào tạo [MC05.5-02]. 

Ngoài ra, trường còn mời thỉnh giảng gần 400 giảng viên đến từ các học viện, đại 
học, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp trong cả nước để sinh viên có cơ hội học tập, 
làm việc với đội ngũ giảng viên, chuyên gia có chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm 
[MC05.5-03]. 

Tính đến thời điểm tháng 12/2016, so sánh với quy mô sinh viên, tỷ lệ sinh viên 
trên giảng viên quy đổi là 24,6 sinh viên/giảng viên [MC05.5-04] và [MC05.5-05]. 

(2) Điểm mạnh 

Lực lượng cán bộ giảng dạy cơ hữu có độ tuổi trung bình là 41. Trong đó, 65 người 
dưới 30 tuổi; 203 người ở độ tuổi 31 ÷ 45; 47 người ở độ tuổi 46 ÷ 55; 18 người ở độ tuổi 
56 ÷ 60; và 44 người trên 60 tuổi.  

Đây là lực lượng năng động, tích cực, ham học hỏi và có chuyên môn cao phù hợp 
với các ngành đào tạo tại trường. Ngoài công tác chuyên môn giảng dạy, Thầy Cô còn 
dành thời gian tham gia vào các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp để tích lũy thêm kinh 
nghiệm thực tế, từ đó việc xây dựng giáo trình, bài giảng có thể gắn với hoạt động thực tế 
ngoài doanh nghiệp, giúp giảm khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn.  
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Bên cạnh đó lực lượng cán bộ giảng dạy thỉnh giảng có học hàm, học vị, chuyên 
môn cao, nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy đến từ các đại học, học viện, viện 
nghiên cứu, cộng tác lâu dài, gắn bó với nhà trường. Thầy Cô đã có nhiều đóng góp cho 
công tác đào tạo của nhà trường với chất lượng giảng dạy cao. 

(3) Những tồn tại 

Tỷ lệ sinh viên trên giảng viên quy đổi tại một số ngành còn cao. Nhà trường cần có 
chính sách định biên nhân sự phù hợp. Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy 
đạt chuNn với từng ngành đào tạo cụ thể. 

Một số giảng viên chưa quan tâm đến việc nghiên cứu khoa học. Nhà trường chưa 
xây dựng được một môi trường say mê nghiên cứu khoa học trong giảng viên. 

(4) Kế hoạch hành động 

Trường có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo giảng viên để đạt chuNn.  

Xây dựng tốt công tác bộ môn, tạo môi trường hoạt động tốt, thúc đNy giảng viên 
phát triển trình độ chuyên môn thông qua các hoạt động trao đổi học thuật, nghiên cứu 
khoa học. 

Xây dựng chính sách tuyển mới giảng viên có học hàm, học vị, chuyên môn phù 
hợp với yêu cầu của ngành và chuyên ngành đang đào tạo tại trường. Trong tuyển dụng, 
chú ý đến tiêu chí đào tạo theo nhu cầu xã hội để có thể tuyển được nhân sự phù hợp.  

Phân tích thực trạng tình hình nhân sự của nhà trường, tập trung vào phân tích tình 
hình giảng viên, sinh viên trong từng ngành/chuyên ngành đào tạo, từ đó xây dựng kế 
hoạch, định biên đội ngũ, tuyển mới giảng viên đảm bảo được tỷ lệ 20 - 25 sinh 
viên/giảng viên quy chuNn theo quy định. 

(5) Tự đánh giá: ĐẠT 

Tiêu chí 5.6. Đội ngũ giảng viên đảm bảo trình độ chu*n được đào tạo của 
nhà giáo theo quy định. Giảng dạy theo chuyên môn được đào tạo; đảm bảo cơ cấu 
chuyên môn và trình độ theo quy định; có trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu 
cầu về nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học. 

(1) Mô tả 

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đào tạo ba khối ngành chính: Kỹ thuật Công 
nghệ, Kinh tế - Quản trị kinh doanh và Mỹ thuật Công nghiệp. Giảng viên cơ hữu của 
trường đều là những Thầy Cô có trình độ đại học, sau đại học tốt nghiệp các 
ngành/chuyên ngành đúng với chuyên môn đào tạo của trường [MC05.6-01]. 

Về khả năng sử dụng ngoại ngữ, giảng viên cơ hữu có khả năng giao tiếp, nghe, nói, 
đọc và viết tiếng Anh tốt. Một số Thầy Cô còn có thể giảng dạy các chuyên đề, môn học 
bằng tiếng Anh rất tốt [MC05.6-02]. 

Giảng viên cơ hữu của trường đều có khả năng sử dụng máy tính thành thạo, đủ để 
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đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học [MC05.6-03]. 

Mặt khác, để bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và phương pháp giảng dạy đại học, nhà 
trường tổ chức các lớp chuyên đề, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên 
[MC05.6-04]. 

(2) Điểm mạnh 

Giảng viên cơ hữu của trường tốt nghiệp theo những chuyên ngành, ngành phù hợp 
với chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Thầy Cô có trình độ ngoại ngữ, tin 
học đủ để đáp ứng yêu cầu giảng dạy và nghiên cứu. 

Nhà trường chỉ bố trí, phân công giảng dạy đối với những Thầy Cô đạt chuNn. Các 
trường hợp khác, Thầy Cô được phân công trợ giảng, hoặc phụ trách trực phòng thí 
nghiệm, thực hành, hướng dẫn các bài thí nghiệm, thực hành. Sau một thời gian được 
tuyển dụng, Thầy Cô phải tham gia học tập, nâng cao trình độ, đạt chuNn chuyên môn, 
trình độ theo quy định. 

(3) Những tồn tại 

Một số Thầy Cô chưa chú trọng đến việc học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ, qua 
đó còn nhiều lúng túng trong sử dụng và giao tiếp bằng tiếng nước ngoài. Đây cũng là 
một hạn chế trong việc tham khảo tài liệu bằng tiếng Anh hay ngoại ngữ khác. Điều này 
không chỉ ảnh hưởng đến công tác đào tạo mà còn ảnh hưởng đến hoạt động nghiên cứu 
khoa học và hợp tác quốc tế của nhà trường. 

(4) Kế hoạch hành động 

Tiếp tục tổ chức các khóa học bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học cho giảng viên.  

Xây dựng chính sách khuyến khích, bắt buộc giảng viên cơ hữu phải học tập nâng 
cao trình độ ngoại ngữ, tin học, … yêu cầu giảng viên nộp bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ, 
tin học cho nhà trường. 

Khuyến khích giảng viên tổ chức biên soạn các bài giảng bằng tiếng Anh, mở các 
lớp chuyên đề, lớp - môn học giảng dạy bằng tiếng Anh từ đó tạo môi trường sử dụng 
tiếng Anh trong giảng dạy – học tập cho giảng viên và sinh viên. 

(5) Tự đánh giá: ĐẠT 

Tiêu chí 5.7. Đội ngũ giảng viên được đảm bảo cân bằng về kinh nghiệm 
công tác chuyên môn và trẻ hóa của đội ngũ giảng viên theo quy định. 

(1) Mô tả 

Xét về trình độ chuyên môn, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn có trên 80% giảng 
viên có trình độ sau đại học [MC05.7-01] 

Xét về độ tuổi, 65 người dưới 30 tuổi chiếm 17,06%; 203 người ở độ tuổi 31 ÷ 45 
chiếm 53,28%; 47 người ở độ tuổi 46 ÷ 55 chiếm 12,34%; 22 người ở độ tuổi 56 ÷ 60 
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chiếm 5,77%; và 44 người trên 60 tuổi chiếm 11,55%. Nhìn chung đây là tỷ lệ hợp lý 
trong phân bố về độ tuổi giữa nhóm giảng viên có chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm 
và nhóm giảng viên trẻ năng động, sáng tạo. Tỷ lệ này cho thấy việc trẻ hóa đội ngũ 
giảng viên của Trường [MC05.7-02] 

(2) Điểm mạnh 

Chính sách quy hoạch và phát triển nhân sự của Trường cho đến nay đã đạt được 
những hiệu quả nhất định. Đội ngũ giảng viên của trường đảm bảo cân bằng về kinh 
nghiệm công tác chuyên môn và độ tuổi.  

Những giảng viên lớn tuổi có kinh nghiệm giảng dạy, có nhiều thành tựu trong 
nghiên cứu khoa học, tâm huyết với nghề, sẵn sàng bồi dưỡng công tác chuyên môn, 
truyền đạt kinh nghiệm giảng dạy cho thế hệ trẻ.  

Lực lượng cán bộ trẻ có chuyên môn cao, lại thêm năng động, sáng tạo, linh hoạt, 
sẵn sàng tiếp thu cái mới, đây là lực lượng nòng cốt trong hoạt động đào tạo và nghiên 
cứu khoa học của nhà trường. 

(3) Những tồn tại 

Một số ngành học thuộc nhóm thiết kế công nghiệp, mỹ thuật công nghiệp, … do 
đặc thù riêng của ngành nghề nên không nhiều giảng viên có học vị tiến sĩ. 

Việc trẻ hóa đội ngũ đôi khi cũng xuất hiện một số vấn đề, như về mặt chuyên môn, 
các giảng viên trẻ thường thiếu kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học. 

(4) Kế hoạch hành động 

Tiếp tục công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên trẻ.  

Xây dựng lực lượng kế thừa tại mỗi đơn vị, khoa, phòng, ban, … với những cán bộ, 
giảng viên trẻ có phNm chất đạo đức, chính trị tốt, năng động, sáng tạo, chuyên môn cao. 

Xây dựng tốt công tác tổ bộ môn, đây là nơi trực tiếp triển khai sinh hoạt học thuật, 
công tác chuyên môn, công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học. 

(5) Tự đánh giá: ĐẠT 

Tiêu chí 5.8. Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên đủ số lượng, có năng lực 
chuyên môn và được định kỳ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ có hiệu 
quả cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. 

(1) Mô tả 

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn là một trường đại học ngoài công lập. Bên cạnh 
việc đảm bảo chất lượng đào tạo, nhà trường còn rất chú trọng đến chất lượng dịch vụ mà 
nhà trường cung cấp. Mọi hoạt động của cán bộ, giảng viên và nhân viên nhà trường đều 
phục vụ cho quá trình “giảng dạy – học tập” của giảng viên – sinh viên sao cho sinh viên 
được thụ hưởng các dịch vụ đào tạo tốt nhất khi bước vào trường. 



 61 

Nhà trường tổ chức năm phòng chức năng: Phòng Đào tạo, Phòng Kế hoạch – Tài 
chính, Phòng Hành chánh – Quản trị, Phòng Quản lý Khoa học và Sau đại học và Phòng 
Công tác Sinh viên với đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên có năng lực chuyên môn, đủ 
số lượng để có thể thực hiện tốt công việc chức năng, phục vụ hiệu quả cho việc giảng 
dạy, học tập và nghiên cứu khoa học [MC05.8-01] 

Bên cạnh đó, nhà trường còn tổ chức các tổ công tác trực thuộc Phòng Hành chánh 
– Quản trị, như tổ lái xe (03 người), tổ bảo trì (08 người đều là kỹ sư, cử nhân, kỹ thuật 
viên), tổ bảo vệ (08 người), tổ lao công phục vụ (15 người), tổ cây xanh (02 người), tổ 
quản lý ký túc xá (03 người) và cán bộ y tế chuyên trách (01 người). Đây là lực lượng lao 
động phổ thông, kỹ thuật viên, … đủ để triển khai các công việc từ lái xe đưa đón lãnh 
đạo, bảo trì hệ thống điện nước, đảm bảo an ninh trật tự, quét dọn vệ sinh trường và lớp 
học cho đến việc chăm sóc cây xanh hay chăm lo cho đời sống sinh viên tại ký túc xá, … 
Đặc biệt, với quy mô khoảng 8.000 sinh viên, học tập tại một địa điểm, lực lượng phục 
vụ này có một khối lượng công việc rất lớn nhưng tất cả nhân viên đều cố gắng hoàn 
thành tốt nhất công việc được giao, phục vụ tốt nhất cho dạy và học [MC05.8-02].  

Tại các khoa chuyên ngành, ngoài lực lượng giảng viên làm công tác chuyên môn 
giảng dạy, khoa còn có 1 – 2 thư ký khoa làm công tác giáo vụ (tùy quy mô sinh viên); 1 
– 3 kỹ thuật viên làm công tác kỹ thuật tại các phòng chuyên đề, phòng máy, phòng thí 
nghiệm, thực hành [MC05.8-03]. 

Cán bộ và nhân viên thường được bồi dưỡng nghiệp vụ thông qua các lớp tập huấn 
ngắn hạn nâng cao nghiệp vụ và chuyên môn để đáp ứng nhu cầu công tác [MC05.8-04]. 

(2) Điểm mạnh 

Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên có năng lực chuyên môn và đủ về số lượng để thực 
hiện công tác. Luôn cố gắng hoàn thành công việc được giao, đúng theo kế hoạch và 
mang tính phục vụ cao. 

Nhà trường thường tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn cho nhân viên 
văn phòng để nâng cao năng lực công tác. 

(3) Những tồn tại 

Số lượng kỹ thuật viên, nhân viên được cử đi học nâng cao trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ còn ít. 

(4) Kế hoạch hành động 

Tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng tập huấn phát triển trình độ đội ngũ kỹ thuật 
viên và nhân viên. Đồng thời cử các nhân viên kỹ thuật đi học tập nâng cao trình chuyên 
môn nghiệp vụ. 

(5) Tự đánh giá: ĐẠT 
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Phần kết luận: 

Căn cứ vào mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của trường, nhà 
trường đã xây dựng kế hoạch tuyển dụng, phát triển nhân sự phù hợp, đáp ứng yêu cầu 
đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường. 

Trường đã có chính sách hỗ trợ tài chính và tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ, 
giảng viên và nhân viên học tập nâng cao trình độ. Hoặc tham gia các chương trình đào 
tạo, bồi dưỡng, hội thảo khoa học trong và ngoài nước. 

Đội ngũ cán bộ, giảng viên và nhân viên của trường có phNm chất đạo đức, chính trị 
tốt, có năng lực quản lý, có chuyên môn, nghiệp vụ và hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Nhìn chung, Tiêu chuNn 5 có 8 tiêu chí đều được tự đánh giá: ĐẠT 
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Tiêu chu*n 6. NGƯỜI HỌC 

Phần mở đầu: 

Các hoạt động liên quan đến người học luôn được nhà trường quan tâm, tổ chức 
triển khai một cách đồng bộ, có hệ thống và đạt được kết quả tốt.  

Việc làm tốt công tác người học nhằm đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người học. 
Các hoạt động đều nhằm mục đích chăm lo và bảo về quyền lợi chính đáng của sinh viên; 
giúp sinh viên hiểu về quyền lợi cũng như trách nhiệm của mình. Nhà trường luôn tạo 
điều kiện thuận lợi cho sinh viên học tập, rèn luyện và được đảm bảo an toàn trong khuôn 
viên của trường. 

Các hoạt động được tổ chức có hiệu quả đồng đều ở các mảng học tập, nghiên cứu, 
rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống. 

Tiêu chí 6.1. Người học được hướng dẫn đầy đủ về chương trình đào tạo, 
kiểm tra đánh giá và quy định trong quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(1) Mô tả 

Việc định hướng nghề nghiệp, giúp cho người học nắm rõ mục tiêu đào tạo, chương 
trình học của từng ngành, chuyên ngành và những thông tin về trường là hết sức cần 
thiết. Liên tục trong nhiều năm, trường đã tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp 
cho học sinh phổ thông trung học, giúp họ định hướng chọn lựa nghề nghiệp trong tương 
lai bằng nhiều hình thức khác nhau: in tờ rơi giới thiệu trường, ngành nghề đào tạo, tham 
gia ngày hội tư vấn tuyển sinh do các báo đài tổ chức, đồng thời tổ chức các ngày hội tư 
vấn tuyển sinh tại trường hoặc tại các trung tâm, các tỉnh thành khác [MC06.1-01]. Đây 
là giai đoạn hướng nghiệp trước khi người học chọn trường. 

Tiếp theo giai đoạn hướng nghiệp chọn trường, khi sinh viên trúng tuyển nhập học, 
nhà trường tổ chức tuần sinh hoạt đầu khóa với mục đích giới thiệu cho người học về 
chương trình đào tạo, mục tiêu đào tạo, các chuyên ngành đào tạo, quy chế đào tạo theo 
học chế tín chỉ, quy chế công tác học sinh – sinh viên, quy chế đánh giá rèn luyện và quy 
định về nội quy kỷ luật trong nhà trường. Trong tuần lễ này sinh viên có dịp làm quen với 
Hội đồng Quản trị, Ban Giám hiệu, Ban chủ nhiệm Khoa, cố vấn học tập, ban cán sự lớp 
và đại diện các đơn vị chức năng trong nhà trường. Sinh viên được hướng dẫn một số quy 
trình công tác và kế hoạch đào tạo trong năm học mà họ sẽ tham gia trong quá trình học 
tập. Đặc biệt sinh viên còn được trang bị 1 số kỹ năng để dễ dàng thích nghi và hòa nhập 
với môi trường đại học [MC06.1-02] 

Tất cả những thông tin, tài liệu học tập trong tuần sinh hoạt đầu khóa được nhà 
trường biên tập in thành tài liệu, sổ tay và niên giám phát cho từng sinh viên. Bên cạnh, 
tài liệu bản cứng, nhà trường còn đưa tất cả các thông tin đó lên trang thông tin điện tử 
của trường để sinh viên dễ dàng truy cập, tra cứu khi cần thiết. 
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Nhìn chung, tuần sinh hoạt đầu khóa đã cung cấp nhiều thông tin giúp sinh viên làm 
quen với môi trường sinh hoạt và học tập mới. 

Việc tổ chức tuần sinh hoạt đầu năm cũng được nhà trường quan tâm tiến hành. Bắt 
đầu một năm học mới, nhà trường dành một tuần để tổ chức sinh hoạt đầu năm với những 
nội dung như công tác trọng tâm năm học, trao đổi với cố vấn học tập về những vấn đề 
trong sinh hoạt, học tập, kết quả rèn luyện, qua đó sinh viên sẽ được hướng dẫn, giải 
thích một số vấn đề về chương trình, quy định, quy chế và chế độ chính sách. 

Một cách chi tiết hơn, khi bắt đầu một môn học mới, giảng viên phụ trách có trách 
nhiệm phải cung cấp cho sinh viên đề cương môn học với đầy đủ những nội dung cần 
thiết như tên môn học, mã số, mục tiêu môn học, tóm tắt môn học, phương thức đánh giá, 
thang điểm thành phần, lịch trình giảng dạy cũng như tài liệu, giáo trình tham khảo của 
môn học. 

Từ những thông tin được cung cấp, sinh viên sẽ chủ động tổ chức sắp xếp kế hoạch 
học tập của mình sao cho phù hợp với hoàn cảnh cá nhân. Điều này giúp cho việc triển 
khai học chế tín chỉ được thực chất hơn. 

(2) Những điểm mạnh 

Trong suốt quá trình học tập tại trường, bằng nhiều hình thức khác nhau, sinh viên 
luôn được hướng dẫn chương trình đào tạo, kiểm tra đánh giá và các quy định trong quy 
chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

(3) Những tồn tại 

Một số sinh viên chưa quen với cách chủ động tìm kiếm thông tin trên trang thông 
tin điện tử của trường. Mặt khác, sinh viên chưa quen với cách tổ chức công việc theo 
quy trình, kế hoạch, khung thời gian quy định nên thường thực hiện công việc trễ hạn, 
gây ảnh hưởng đến tiến độ chung. 

(4) Kế hoạch hành động 

Nhà trường tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề trong sinh viên với nội dung 
phong phú đa đạng. Thường xuyên cải tiến phương thức tiến hành để việc hướng dẫn 
được hiệu quả hơn. 

(5) Tự đánh giá: ĐẠT 

Tiêu chí 6.2. Người học được đảm bảo chế độ chính sách xã hội, được khám 
sức khỏe theo quy định y tế học đường; được tạo điều kiện hoạt động, tập luyện văn 
nghệ, thể dục thể thao và được đảm bảo an toàn trong khuôn viên của nhà trường.  

(1) Mô tả 

Nhà trường tổ chức nhiều hình thức phổ biến cho người học về chế độ, chính sách 
xã hội. Những văn bản về chế độ chính sách, xã hội được phổ biến, hướng dẫn cho người 
học ngay từ đầu khóa học thông qua “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên đầu khóa”, 
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[MC06.2-01]. Đồng thời, hàng năm Nhà trường đều tiến hành phổ biến, cập nhật mới 
thông tin về chế độ chính sách cho người học thông qua “Tuần sinh hoạt công dân – sinh 
viên đầu năm, cuối khóa” [MC06.2-02]. 

Phòng Công tác Sinh viên của Trường có chức năng triển khai, thực hiện các chế độ 
chính sách xã hội cho người học, đảm bảo quyền lợi cho người học đã được Nhà nước 
quy định [MC06.2-03]. Đối với những sinh viên thuộc diện chính sách, nhà trường đã 
thực hiện việc xác nhận sinh viên để hoàn thiện hồ sơ chính sách ưu đãi khi họ có yêu 
cầu [MC06.2-04] và [MC06.2-05]. 

Mỗi học kỳ, nhà trường đều tổ chức tiếp nhận hồ sơ, xét miễn giảm học phí theo 
chương trình riêng của Trường cho người học thuộc các đối tượng chính sách, xã hội có 
kết quả học tập đạt mức yêu cầu và xét giảm học phí cho người học là anh chị em ruột 
cùng theo học tại Trường ở các cấp học [MC06.2-06]. Danh sách kết quả xét miễn giảm 
học phí cho sinh viên [MC06.2-07] và [MC06.2-08] được Nhà trường đăng tải công khai 
trên hệ thống bảng thông tin, website và gửi về các đơn vị liên quan [MC06.2-09]. Ngoài 
những chế độ chính sách trên, nhà trường còn nhận được các học bổng hỗ trợ từ các đơn 
vị và cá nhân ngoài trường, những học bổng này ưu tiên xét trao tặng cho những sinh 
viên khuyết tật, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn [MC06.2-10], tiếp tục hướng 
dẫn thủ tục cho sinh viên được hưởng chính sách hỗ trợ thuộc diện bị thu hồi đất trong 
địa bàn Tp. Hồ Chí Minh (Nguồn quỹ 156) [MC06.2-11]. 

Để tạo điều kiện tốt nhất và hỗ trợ cho người học, nhà trường đã thành lập Phòng Y 
tế nằm trong khuôn viên Trường thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe thường 
xuyên, phòng dịch bệnh, sơ cứu và chuyển viện [MC06.2-12]. Phối hợp cùng các đơn vị 
y tế tổ chức khám sức khỏe đầu khóa cũng như đã lập kế hoạch tổ chức khám sức khỏe 
định kỳ hàng năm cho người học [MC06.2-13]. Bên cạnh đó, nhà trường đều triển khai 
thực hiện công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho người học [MC06.2-14]. 

Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được Trường tổ chức đều đặn hàng 
năm như: Hội thao truyền thống sinh viên Đại học Công nghệ Sài Gòn STU [MC06.2-
15]; chương trình VUG campus tour STU [MC06.2-16], Hội thi văn nghệ truyền thống 
sinh viên Đại học Công nghệ Sài Gòn STU [MC06.2-17], đăng cai Giải bóng rổ các 
Trường Đại học – Cao đẳng trong Thành phố [MC06.2-18], cùng các hội thi, hội thao cấp 
khoa và ký túc xá [MC06.2-19]. Đặc biệt, một số Khoa như Khoa Quản trị Kinh doanh, 
Khoa Design tổ chức ngày hội truyền thống của khoa với nhiều nội dung và hình thức đa 
dạng được sinh viên tích cực hưởng ứng [MC06.2-20], các đội tuyển văn nghệ, thể thao 
sinh viên của Trường đã đạt nhiều thành tích trong các cuộc thi, hội thi cấp toàn quốc, 
cấp thành phố [MC06.2-21]. 

Cơ sở vật chất dành cho hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao được Nhà trường 
quan tâm đầu tư với hai hội trường được trang bị đầy đủ thiết bị phục vụ các hội thi, hội 
diễn, các lễ kỷ niệm, một hệ thống âm thanh dùng cho tập luyện thường xuyên, một sân 
bóng đá, hai sân bóng chuyền, và một sân bóng rổ [MC06.2-22]. 

Công tác an ninh luôn được quan tâm thực hiện. Đội ngũ bảo vệ của Trường được 
thành lập có phân định trách nhiệm cụ thể và thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự 
24/24 [MC06.2-23]; đồng thời nhà trường vừa trang bị hệ thống camera giám sát ở tại số 
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khu vực chung. Hệ thống xưởng thực hành, phòng thí nghiệm, phòng máy tính và ký túc 
xá đều có nội quy nhằm đảm bảo an toàn cho người học [MC06.2-24]. Bên cạnh đó, 
Phòng Công tác Sinh viên, Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên còn xây dựng các nhóm 
nòng cốt chính trị sinh viên tại các khoa, ký túc xá, trực tầng lầu [MC06.2-25] nhằm nắm 
bắt diễn biến về tư tưởng, nguyện vọng của người học để có biện pháp xử lý, giải quyết 
kịp thời góp phần giữ vững an ninh trật tự trong Trường. 

Công tác quản lý người học của Nhà trường được tổ chức chặt chẽ từ cố vấn học 
tập/giáo viên chủ nhiệm, lớp, chi đoàn, đoàn cấp khoa, cấp trường; phối hợp tốt với chính 
quyền địa phương tham gia quản lý sinh viên. Công tác quản lý người học chặt chẽ, hình 
thức tuyên truyền về nội quy, quy định, quy chế được cụ thể rõ ràng được người học thực 
hiện nghiêm túc nên số lượng người học vi phạm quy chế quy định giảm [MC06.2-26]. 

(2) Những điểm mạnh: 

Nhà trường đã phổ biến đầy đủ các chế độ chính sách xã hội cho người học, tạo mọi 
điều kiện thuận lợi trong phạm vi được cho phép của trường giúp người học được hưởng 
chế độ đúng với quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. 

Ngoài ra, nhà trường còn xây dựng chính sách hỗ trợ người học riêng theo khả năng 
và đặc điểm của Trường. 

Nhà trường đã quan tâm thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe và có chính sách đầu 
tư các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao dành cho người học. Tìm kiếm và 
giới thiệu cho sinh viên các sân chơi về văn thể mỹ đa dạng, phong phú về thể loại để 
sinh viên có thể chọn lựa tham gia. 

Người học chấp hành tốt các nội quy, quy định, quy chế trong Trường. 

(3) Những tồn tại: 

Hệ thống sân bãi dùng cho sinh hoạt thể thao đã được đầu tư nhưng chưa phát huy 
tốt công năng, chất lượng sân bãi đã giảm đáng kể so với đầu tư ban đầu. Nhà trường 
phải thuê thêm sân bãi để phục vụ các Hội thao cho sinh viên. 

Việc sinh hoạt của các đội tuyển văn nghệ còn gặp khó khăn do Trường chưa sắp 
xếp được không gian riêng cho các đội tập luyện và lưu trữ đạo cụ, trang bị. 

Kinh phí đầu tư khuyến khích người học tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể 
dục thể thao chưa tương xứng với số lượng người học. Chưa tổ chức được các câu lạc bộ 
bài bản để sinh viên sinh hoạt thường xuyên, chủ yếu là các câu lạc bộ sinh viên tự quản.  

Lực lượng bảo vệ được tổ chức quy cũ, nhưng còn mỏng nên đôi khi chưa kiểm 
soát hết tình hình an ninh trật tự trong nhà trường. 

(4) Kế hoạch hành động: 

Trong năm 2017, nhà trường đầu tư xây dựng khu thể thao liên hợp, khu phòng học 
mới nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác giảng dạy và phục vụ hoạt động sinh hoạt văn 
nghệ, thể thao dành cho người học. 
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Duy trì triển khai việc kiểm tra sức khỏe định kỳ, tiến tới lập hồ sơ y tế cho người 
học trong toàn Trường. 

Tăng cường số lượng và thường xuyên tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng 
bảo vệ của Nhà trường. 

(5) Tự đánh giá: ĐẠT 

Tiêu chí 6.3. Công tác rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho 
người học được thực hiện có hiệu quả.  

(1) Mô tả 

Thực hiện quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng đã ký các quyết định 
về công tác học sinh – sinh viên trong nhà trường: 

- Quyết định số 116/QĐ-DSG-CTHSSV ngày 20/9/2012 về việc ban hành 
Quy chế về công tác học sinh, sinh viên [MC06.3-01]; 

-  Quyết định số 04/QĐ-DSG-CTHSSV ngày 11/01/2010 về việc ban hành 
Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên [MC06.3-02]; 

- Quyết định số 26/QĐ-DSG-CTHSSV ngày 20/02/2012 về việc ban hành 
Quy định về công tác giáo dục phNm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho 
học sinh, sinh viên [MC06.3-03]. 

Trong năm 2016, thực hiện quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng 
nhà trường đã ký ban hành các quyết định mới đối với sinh viên đại học chính quy: 

- Quyết định số 252/QĐ-DSG-CTSV ngày 07/09/2016 về việc ban hành 
Quy chế về công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ 
chính quy Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn [MC06.3-04]; 

- Quyết định số 231/QĐ-DSG-CTSV ngày 01/08/2016 về việc ban hành 
Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học chính quy 
Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn [MC06.3-05]. 

Để thực hiện công tác đánh giá rèn luyện của sinh viên, nhà trường đã ban hành các 
quy định, quy trình, biểu mẫu, thông báo, hướng dẫn công tác đánh giá rèn luyện. Thành 
phần tham gia đánh giá rèn luyện sinh viên được đề cử từ các lớp, các chi đoàn, cấp khoa, 
cấp trường và sự tham gia của cố vấn học tập. Thành phần này được quy định cụ thể 
trong Quy chế 04/QĐ-DSG-CTHSSV ngày 11/01/2010. Việc đánh giá rèn luyện được 
thực hiện vào cuối mỗi học kỳ chính trong năm học và kết quả đánh giá được thông báo 
đến sinh viên qua bảng tổng hợp chung [MC06.3-06], [MC06.3-07], [MC06.3-08] và 
[MC06.3-09] 

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hàng năm trường tổ chức “Tuần 
sinh hoạt công dân đầu khóa” dành cho sinh viên năm nhất, “Tuần sinh hoạt công dân 
đầu năm” dành cho sinh viên các năm thứ hai trở lên và “Tuần sinh hoạt công dân cuối 
khóa” dành cho sinh viên năm cuối [MC06.2-02]. Toàn thể sinh viên hệ chính quy tập 
trung đều phải tham gia các đợt học và làm bài thu hoạch, nếu đạt yêu cầu sẽ được cấp 
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giấy chứng nhận [MC06.3-10]. Nội dung của các tuần sinh hoạt công dân bao gồm: phổ 
biến các Nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nhà nước; tình hình thời sự kinh tế, chính 
trị trong nước và quốc tế liên quan mật thiết đến sinh viên; phổ biến các nội dung về luật 
giáo dục, luật giao thông đường bộ, luật phòng chống ma túy. Bên cạnh đó là các chuyên 
đề kỹ năng định hướng lối sống, giá trị sống và đạo đức cho sinh viên trường. 

Trường có thư viện phục vụ đầy đủ các loại sách, báo chí [MC06.3-11], phòng máy 
truy cập internet cho người học [MC06.3-12]. Các đơn vị phòng, ban, khoa, Đoàn thể 
trong nhà trường đều được cung cấp báo, tạp chí để làm tốt công tác tuyên truyền 
[MC06.3-13]. Nhà trường cũng có hệ thống bản tin nội bộ ở tầng lầu và trong lớp học 
[MC06.3-14]; website nhà trường đều đặn cung cấp thông tin thời sự liên quan đến sinh 
viên và các hoạt động của nhà trường [MC06.3-15]. 

Trong công tác rèn luyện tư tưởng, đạo đức, lối sống cho người học, Phòng Công 
tác Sinh viên phối hợp với Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường đã đa dạng về nội 
dung, phong phú về hình thức trong việc tổ chức các hoạt động, góp phần nâng cao nhận 
thức và hành động của sinh viên như: tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác 
Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời cử đội tuyển tham gia hội thi cấp Thành 
[MC06.3-16], tổ chức cho sinh viên là đoàn viên tham gia học tập “sáu bài lý luận chính 
trị dành cho đoàn viên” và vận động sinh viên trường tham gia hội thi trực tuyến trên báo 
Tuổi trẻ [MC06.3-17]; triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng văn hóa STU” 
[MC06.3-18]; tổ chức chào cờ đầu tuần cho sinh viên [MC06.3-19]; thực hiện các hoạt 
động đến với bảo tàng; thăm hỏi và phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng, ba má 
phong trào học sinh sinh viên [MC06.3-20]; tổ chức phát động “Học tập và làm theo tư 
tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” [MC06.3-21] và ban hành kế 
hoạch thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh [MC06.3-22] cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời 
và sự nghiệp của Bác – Chủ đề “Hồ Chí Minh – đẹp nhất tên Người” [MC06.3-23], cuộc 
thi “Hành trình theo chân Bác” [MC06.3-24], cuộc thi “Đoàn viên thanh niên Đại học 
Công nghệ Sài Gòn Vững bước dưới lá cờ Đảng [MC06.3-25], tổ chức xét chọn danh 
hiệu “Thanh niên làm theo lời Bác” và Tập thể làm theo lời Bác” [MC06.3-26] và tuyên 
dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác [MC06.3-27]; các hoạt động trong phong 
trào Hiến máu tình nguyện [MC06.3-28]; Tuyên dương Sinh viên 5 tốt các cấp [MC06.3-
29]; Tuyên dương gương sinh viên sống đẹp, tích cực tham gia công tác xã hội [MC06.3-
30]; chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện thường xuyên trong và ngoài nhà 
trường [MC06.3-31]; tổ chức chiến dịch Mùa hè xanh [MC06.3-32], Xuân tình nguyện 
[MC06.3-33], chương trình Thứ Bảy tình nguyện và Ngày Chủ nhật xanh [MC06.3-34].  

Tất cả hoạt động vừa nêu trên đều được sinh viên hưởng ứng tích cực và có tác 
dụng tốt đến tư tưởng, đạo đức, lối sống trong sinh viên. 

(2) Những điểm mạnh: 

Trường luôn quan tâm và tạo điều kiện tốt để người học tham gia các hoạt động rèn 
luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống. 
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Công tác tổ chức thực hiện có khoa học, hiệu quả. Linh hoạt giữa quy chế, quy định 
của nhà trường với hoạt động phong trào để thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư 
tưởng, đạo đức, lối sống trong sinh viên. 

Thực hiện nghiêm túc và đều đặn việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên theo 
quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Đa số sinh viên có ý thức trong tham gia sinh hoạt, học tập và hoạt động cộng đồng. 
Đoàn trường – Hội Sinh viên trường phát huy được thế mạnh trong tổ chức hoạt động 
cho sinh viên và đã nhận được nhiều Bằng khen của Trung Ương Đoàn, Trung ương Hội 
Sinh viên, của Ủy ban nhân dân Thành phố. Đặc biệt, Đoàn trường nhận được Bằng khen 
của Thủ Tướng Chính Phủ năm 2011. 

(3) Những tồn tại: 

Một bộ phận người học còn chưa tích cực tham gia các hoạt động rèn luyện chính 
trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống. 

Công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của sinh viên đôi lúc chưa kịp thời.  

(4) Kế hoạch hành động: 

Phát huy những điểm mạnh đã đạt được, nhà trường tăng cường đầu tư cho công tác 
giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên trường. 

Khuyến khích các Khoa chủ động tổ chức các hội nghị báo cáo chuyên đề cho sinh 
viên của Khoa. 

Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường đầu tư đổi mới các hoạt động để thu hút 
và khuyến khích sinh viên tham gia. 

(5) Tự đánh giá: ĐẠT 

Tiêu chí 6.4. Công tác Đảng, đoàn thể có tác dụng tốt trong việc rèn luyện 
chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho người học. 

(1) Mô tả 

Nhà trường có tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường [MC06.4-01]. Các 
khoa có Đoàn khoa – Liên Chi hội Sinh viên Khoa [MC06.4-02], các lớp đều có Chi 
Đoàn – Chi Hội [MC06.4-03]. Đảng bộ Nhà trường phân công trực tiếp một đồng chí 
Đảng Ủy viên phụ trách công tác thanh niên [MC06.4-04]. Có một cán bộ chuyên trách 
làm công tác Đoàn – Hội [MC06.4-05]. 

Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của một tổ 
chức đoàn thể lớn trong nhà trường trong công tác đoàn kết tập hợp sinh viên, tỷ lệ tập 
hợp thanh niên toàn trường đạt 99,01% [MC06.4-06]. Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên 
trường đã tạo môi trường cho đoàn viên, hội viên, sinh viên rèn luyện, cống hiến và 
trưởng thành qua các hoạt động thiết thực, đồng thời thực hiện sổ tay rèn luyện Đoàn 
viên để cho mỗi đoàn viên tự đăng ký, xác định mục tiêu rèn luyện hàng tháng [MC06.4-
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07]. Hàng năm Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên đều có chương trình hành động thiết 
thực, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên, qua đó giáo dục và bồi dưỡng lý 
tưởng cho đoàn viên sinh viên [MC06.4-08]. Phòng Công tác Sinh viên cùng Đoàn, Hội 
cũng đã tích cực tham gia góp phần giải quyết khó khăn về chỗ trọ, chỗ làm thêm, nơi 
thực tập cho sinh viên [MC06.4-09]; đồng thời tạo điều kiện vui chơi giải trí cho sinh 
viên dưới các hình thức câu lạc bộ đội nhóm sinh viên [MC06.4-10].  

Thông qua các kỳ đại hội [MC06.4-11], các đợt kiểm tra [MC06.4-12], tổng kết 
cuối năm học [MC06.4-13] và các diễn đàn mạng của sinh viên [MC06.4-14] Phòng 
Công tác Sinh viên, Đoàn, Hội cũng đã nắm bắt tư tưởng, nhu cầu và nguyện vọng của 
sinh viên để tham mưu với lãnh đạo nhà trường. Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường 
đã phối hợp với Phòng Công tác sinh viên tổ chức các buổi gặp gỡ đối thoại giữa các 
Khoa với sinh viên, giữa lãnh đạo nhà trường với sinh viên [MC06.4-15] để lắng nghe và 
tháo gở những khó khăn, vướng mắc của sinh viên, lắng nghe và tiếp thu những ý kiến 
đóng góp của sinh viên cho sự phát triển nhà trường [MC06.4-16]. Đồng thời, qua đó 
trường cũng đã thông tin cho sinh viên biết những vấn đề mà nhà trường đang tiến hành 
nhằm giúp cho việc hoàn thiện quá trình học tập và sinh hoạt của sinh viên. Thông qua 
việc áp dụng quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên và các hoạt động Đoàn – Hội, 
sinh viên đã nhận thức rõ trách nhiệm của mình đối với việc xây dựng nhà trường cũng 
như bản thân, rất ít sinh viên vi phạm quy chế rèn luyện tư tưởng và đạo đức. 

Đảng ủy cũng đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên phối hợp với các phòng 
ban chức năng tổ chức cho Đoàn viên, Hội viên sinh viên nghiên cứu, học tập các Nghị 
quyết của Đảng, giới thiệu các đoàn viên ưu tú là sinh viên học lớp bồi dưỡng nhận thức 
về Đảng [MC06.4-17], các hoạt động hội thi, hội trại, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, 
các chương trình, chiến dịch tình nguyện cho sinh viên [MC06.4-18]. Hàng năm, Đoàn 
trường đều mở các lớp cảm tình Đoàn để kết nạp Đoàn viên mới [MC06.4-19]; lớp 
chuyên đề sáu bài lý luận chính trị để bồi dưỡng lý luận chính trị cho đoàn viên thanh 
niên. Đó là những hoạt động thể hiện sự sinh động về công tác sinh viên, tạo môi trường 
cho sinh viên rèn luyện bản thân, rèn luyện về đạo đức, lối sống và chính trị tư tưởng. 

Kinh phí tổ chức hoạt động dành cho sinh viên được Nhà trường bố trí hàng năm 
(thông qua các đơn vị Phòng Công tác Sinh viên, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên 
trường), năm sau luôn cao hơn năm trước [MC06.4-20]. Đội ngũ Ban Chấp hành Đoàn - 
Hội có chế độ phụ cấp nhằm động viên, khuyến khích sinh viên tham gia công tác và 
cống hiến [MC06.4-21]. 

Năm 2011, Đoàn trường vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 
[MC06.4-22]. Đoàn trường – Hội Sinh viên trường liên tục nhận được Bằng khen của 
Trung Ương Đoàn – Trung Ương Hội [MC06.4-23] và Bằng khen, chứng nhận tập thể 
lao động xuất sắc của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh [MC06.4-24], 
[MC06.4-25].  

Tổng hợp chung từ khi thành lập đến nay, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường 
đã nhận được 86 Bằng khen, Cờ thi đua thành tích công tác các loại từ cấp Tỉnh, Thành 
phố đến Cấp Trung ương [MC06.4-26]. 
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(2) Những điểm mạnh: 

Công tác Đoàn – Hội trong nhà trường được chú ý đầu tư, nâng cao chất lượng hoạt 
động. Sinh viên nhà trường năng động, tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn – Hội 
phát động tổ chức. 

Đảng bộ Nhà trường quan tâm đến công tác phát triển Đảng trong sinh viên nhà 
trường. 

(3) Những tồn tại: 

Các hoạt động của Đoàn – Hội dần dần thay đổi có chiều sâu hơn, tuy nhiên một số 
hoạt động vẫn chưa thu hút được sự quan tâm của sinh viên.  

Hoạt động Đoàn – Hội cấp Khoa chưa được đều tay. 

(4) Kế hoạch hành động: 

Trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục đầu tư cho công tác Đoàn – Hội. Đặc biệt 
chú trọng hỗ trợ thêm cho một số cơ sở đoàn chưa mạnh. 

Khuyến khích Đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng. 

(5) Tự đánh giá: ĐẠT 

Tiêu chí 6.5. Có các biện pháp cụ thể, có tác dụng tích cực để hỗ trợ việc học 
tập và sinh hoạt của người học.  

(1) Mô tả 

Hoạt động hỗ trợ học tập và sinh hoạt của người học là một nhiệm vụ quan trọng 
của Nhà trường trong quá trình đào tạo. Nhà trường luôn quan tâm chỉ đạo các bộ phận 
chức năng tìm các giải pháp phù hợp, tổ chức các hoạt động hỗ trợ việc học tập và sinh 
hoạt cho sinh viên. 

Về cơ sở phục vụ cho hoạt động văn hóa nghệ thuật, nhà trường đã xây dựng hai 
hội trường lớn, trang bị đầy đủ hệ thống âm thanh, ánh sáng phục vụ cho các hoạt động 
văn hóa nghệ thuật của người học. Mặt khác, nhà trường luôn tạo điều kiện cho sinh viên 
sử dụng các không gian làm địa điểm luyện tập thường xuyên, tổ chức sinh hoạt các hoạt 
động văn hóa văn nghệ của các nhóm nhạc, đội văn nghệ xung kích, đội kịch và các câu 
lạc bộ đội nhóm [MC06.5-01]. 

Về cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động thể dục thể thao, ngay từ khi xây dựng, 
nhà trường đã bố trí dành phần diện tích cho sân bóng đá, sân bóng chuyền và sân bóng 
rổ. Mặt khác, nhà trường còn thường xuyên tổ chức thuê các địa điểm lân cận như sân cỏ 
nhân tạo Cao Lỗ, Chánh Hưng, hồ bơi Hòa Bình để tổ chức các hoạt động thể dục thể 
thao dành cho người học. 

Về công tác hỗ trợ tìm kiếm nơi ở cho người học, đây là hoạt động được nhà trường 
quan tâm và tổ chức tốt hàng năm. Nhà trường có ký túc xá nội trú 500 chỗ ngay trong 
khuôn viên trường chủ yếu dành cho sinh viên năm nhất thuộc diện chính sách và sinh 
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viên có hoàn cảnh khó khăn [MC06.5-02]. Bên cạnh việc giải quyết chỗ ở cho sinh viên 
thuộc diện ưu tiên ở nội trú tại ký túc xá, hàng năm được sự chỉ đạo và tạo điều kiện của 
Ban Giám hiệu trường, Phòng Công tác sinh viên và Ban Hỗ trợ Sinh viên trực thuộc Hội 
Sinh viên trường thường xuyên tổ chức hoạt động tìm nguồn nhà và giới thiệu chỗ trọ 
cho sinh viên [MC06.5-03], tổ chức Ngày hội việc làm cho sinh viên [MC06.5-04]. 

Căn tin nằm trong khuôn viên trường có diện tích rộng, được xây dựng khang trang, 
đảm bảo điều kiện an toàn vệ sinh thực phNm [MC06.5-05]. Nhằm hỗ trợ thêm cho sinh 
viên khó khăn, Hội đồng Quản trị nhà trường đã quyết định hỗ trợ suất ăn cho sinh viên 
thông qua việc phát phiếu hỗ trợ 10.000đ/suất ăn, mỗi ngày hỗ trợ 200 suất (trong đó 
dành 80 suất cho sinh viên Ký túc xá) [MC06.5-06]. Đồng thời, nhà trường cũng quan 
tâm, tổ chức tốt các dịch vụ photocopy – văn phòng phNm [MC06.5-07], giữ xe 
[MC06.5-08] ngay trong khuôn viên trường, phục vụ và đáp ứng tốt nhu cầu người học. 

Nhằm phục vụ cho người học có môi trường giao lưu lành mạnh và địa điểm sinh 
hoạt học tập phù hợp, nhà trường thiết kế, xây dựng và giao cho Đoàn Thanh niên tổ 
chức, quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, giao lưu của bốn khu cà phê học thuật 
dành cho người học ngay trong khuôn viên trường [MC06.5-09]. 

Bên cạnh việc tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ văn hóa tinh thần cho người học, nhà 
trường rất quan tâm và tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ về vật chất, như công tác tổ chức 
xác nhận sinh viên để người học được tham gia vay tín dụng học tập [MC06.5-10], 
chương trình học bổng, khen thưởng cho người học gồm các hình thức: danh hiệu “Học 
tập tốt – Rèn luyện tốt” [MC06.5-11], danh hiệu “Tốt nghiệp Thủ khoa, Á khoa” 
[MC06.5-12], danh hiệu thí sinh đạt thứ hạng cao kỳ tuyển sinh [MC06.5-13], đạt giải 
thưởng nghiên cứu khoa học các cấp [MC06.5-14], kinh phí được sử dụng từ nguồn vốn 
đầu tư ban đầu của nhà trường là 1,2 tỷ đồng, được tổ chức, quản lý, điều hành theo quy 
định của “Quỹ khuyến học STU” [MC06.5-15]. Bên cạnh đó, từ nguồn tài trợ của các 
mạnh thường quân, nhà trường duy trì các học bổng “Vượt khó – Học tập tốt” [MC06.5-
16], “Học bổng khuyến học dành cho sinh viên có hộ khNu ngoài thành phố Hồ Chí Minh 
vượt khó học tốt” [MC06.5-17] và các học bổng của các đơn vị ngoài trường khác 
[MC06.5-18] 

Để tạo điều kiện cho sinh viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học tập và giải trí sau 
những giờ học tập trên giảng đường, Phòng Công tác Sinh viên cùng Đoàn Thanh niên – 
Hội Sinh viên tổ chức nhiều chương trình ngoại khóa như sinh hoạt dã ngoại, tham quan 
doanh nghiệp, các cuộc thi tìm hiểu kiến thức, kỹ năng xã hội dành cho người học 
[MC06.5-19], chương trình Giao lưu doanh nhân với sinh viên [MC06.5-20], cuộc thi 
Biện luận sinh viên 2017 [MC06.5-21]. 

Mặt khác, hàng năm Hội Sinh viên trường đều tổ chức chương trình “Ấm áp xuân 
STU”, một hoạt động hết sức ý nghĩa trong chiến dịch Xuân Tình nguyện dành cho đối 
tượng người học có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết với các nội dung: tặng quà cho 
người học không về quê ăn Tết, tổ chức đêm sinh hoạt đón giao thừa, thi gói bánh chưng, 
thiết kế cành mai đào, tặng vé xe về Tết [MC06.5-22]. 

Để giúp người học có thêm môi trường học tập, vui chơi, rèn luyện, nhà trường đã 
phân công cho Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên thành lập các Câu lạc bộ (CLB) dành 
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cho người học: CLB Sáng tạo (Khoa Điện – Điện tử), CLB Kỹ năng kinh tế, CLB Tài 
chính, CLB Marketing (Khoa Quản trị Kinh doanh), CLB Tuyên truyền vệ sinh an toàn 
thực phNm (Khoa Công nghệ Thực phNm), CLB IT9X (Khoa Công nghệ Thông tin), CLB 
AutoCad, CLB STU Dynamic Builders (Khoa Kỹ thuật Công trình), CLB Mix Color, Art 
Design, CLB 2D-Doc Design (Khoa Design), CLB Kỹ sư Cơ khí (Khoa Cơ khí). 

(2) Những điểm mạnh 

Nhà trường quan tâm và tạo điều kiện tốt cho các hoạt động hỗ trợ người học về vật 
chất và tinh thần. 

Cơ sở vật chất của Nhà trường dành cho học tập, ăn, ở, sinh hoạt khá đầy đủ và có 
chất lượng tốt. 

Dịch vụ hỗ trợ sinh viên trong khuôn viên Nhà trường có tác dụng tích cực, hỗ trợ 
tốt cho người học. 

Phát huy được nguồn lực tài chính của các mạnh thường quân, doanh nghiệp trong 
việc trao học bổng khuyến học dành cho người học. 

(3) Những tồn tại 

Tuy đã có nhiều kết quả, nhưng hệ thống tư vấn như: chỗ ở ngoại trú cho người học, 
việc làm ngoài giờ, những khó khăn trong học tập… vẫn còn hạn chế nhất định, chưa 
được đầu tư đúng mức để sinh viên có thể được hỗ trợ tốt hơn trong sinh hoạt và học tập. 

Ngoài hệ thống sân bãi, cơ sở vật chất về dụng cụ, thiết bị tập luyện thể thao và văn 
nghệ vẫn còn chưa được đầu tư nên việc tổ chức các hoạt động còn bị động. 

Việc nâng cao chất lượng và năng lực học tập của sinh viên vẫn chưa được đầu tư 
có chiều sâu. Một số đơn vị chưa có biện pháp khuyến khích sinh viên học tốt. 

Hoạt động của các câu lạc bộ học thuật chuyên ngành dành cho sinh viên còn cầm 
chừng, chưa hoạt động thực chất và còn ít sinh viên tham gia. 

Ký túc xá chỉ đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu về nội trú của người học tại trường. 

Chưa tận dụng hết nguồn lực hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, đặc biệt 
việc vận động hỗ trợ từ các cựu sinh viên của trường còn hạn chế. 

(4) Kế hoạch hành động 

Phát huy mạnh mẽ các môn thể thao không sử dụng nhiều mặt bằng như cờ vua, cờ 
tướng … để tăng cường các hoạt động giải trí của người học. 

Trong giai đoạn tới sẽ triển khai thành lập Trung tâm rèn luyện kỹ năng, hỗ trợ sinh 
viên và quan hệ doanh nghiệp nhằm đNy mạnh các chương trình giúp người học được 
nâng cao kỹ năng thực hành xã hội, tư vấn, hỗ trợ người học về tâm lý, học tập, việc làm, 
chỗ ở ngoại trú đồng thời tạo cơ chế phát huy nguồn lực hỗ trợ từ các mạnh thường quân, 
doanh nghiệp. 

Đầu tư các giải pháp nâng cao chất lượng và năng lực học tập của sinh viên. Tăng 
cường tổ chức các Hội nghị Sinh viên học tốt tại các Khoa đào tạo. 
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ĐNy mạnh các hoạt động liên kết cựu sinh viên toàn trường, nhằm tận dụng nguồn 
lực cho các hoạt động chuyên môn và hỗ trợ tài chính cho sự phát triển của trường. 

(5) Tự đánh giá: ĐẠT 

Tiêu chí 6.6. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống lành 
mạnh, tinh thần trách nhiệm, tôn trọng luật pháp, chủ trương, đường lối, chính 
sách của Đảng và Nhà nước và các nội quy của nhà trường cho người học.  

(1) Mô tả 

Để thực hiện và nâng cao nhận thức của người học trong việc xây dựng đạo đức, lối 
sống lành mạnh, tôn trọng pháp luật, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà 
nước và các nội quy của nhà trường, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã đa dạng các 
hình thức tuyên truyền. 

Tuyên truyền về chủ trương, nghị quyết, đường lối của Đảng, chính sách và pháp 
luật của Nhà nước trong các Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa và đầu năm.  

Trong tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, sinh viên được tiếp cận và quán triệt các 
nội quy, quy chế của nhà trường liên quan đến sinh viên [MC06.6-01]. 

Đưa môn học Pháp luật Việt Nam đại cương và các Luật chuyên ngành vào chương 
trình bắt buộc của tất cả các ngành học trong nhà trường [MC06.6-02]. 

Thông qua hệ thống băng rôn, áp phích, các bản tin và website trường để truyền tải 
các thông tin tuyên truyền đến với người học. 

Đoàn trường – Hội Sinh viên trường tổ chức các hoạt động phong trào, các hội thi 
tìm hiểu pháp luật thu hút hàng ngàn sinh viên tham gia. Kết hợp tổ chức thi lấy bằng lái 
xe mô tô dành cho sinh viên [MC06.6-03]. Tổ chức hướng dẫn kỹ thuật lái xe an toàn 
[MC06.6-04], tổ chức ký cam kết [MC06.6-05] 

Công tác giáo dục truyền thống yêu nước, giữ gìn bản sắc dân tộc được tổ chức 
thường xuyên thông qua các hình thức: lễ kỷ niệm, diễn đàn, đến với bảo tàng, tổ chức 
trại, hội thi [MC06.6-06]. 

Hầu hết sinh viên nhà trường có nhận thức chính trị tốt; nghiêm chỉnh chấp hành 
các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Nhà trường có nhiều 
hình thức tuyên dương, khen thưởng các sinh viên gương mẫu, có kết quả rèn luyện và 
học tập tốt. Các sinh viên tham gia công tác Đoàn – Hội có thành tích tốt được cộng điểm 
rèn luyện và được xem xét kết nạp Đảng. 

Bên cạnh việc giáo dục chuyên môn, nhà trường còn rất quan tâm đến việc rèn 
luyện cho sinh viên về ý thức sống để trở thành người công dân có đạo đức, có lối sống 
lành mạnh, có tinh thần trách nhiệm, có thái độ hợp tác và tôn trọng Luật pháp. 

Hoạt động tình nguyện do Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên tổ chức đã giúp cho 
người học cảm nhận rõ nét về cuộc sống, định hướng đến lối sống đẹp trong sinh viên. 
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Tích cực hưởng ứng cuộc vận động, hội thi tìm hiểu do Trung Ương Đoàn, Trung 
Ương Hội Sinh viên và Thành Đoàn – Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. 

(2) Những điểm mạnh 

Nhà trường quan tâm và cung cấp đầy đủ thông tin về chủ trương, đường lối của 
Đảng và Nhà nước cho sinh viên. 

Sinh viên chấp hành và thực hiện tốt các quy định của nhà trường, chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tỷ lệ sinh viên vi phạm pháp luật rất ít. 

Phần lớn sinh viên có đạo đức, lối sống lành mạnh tích cực tham gia nhiều hoạt 
động xã hội. 

(3) Những tồn tại 

Hình thức phổ biến chủ trương, chính sách và pháp luật chưa đa dạng và phong phú. 

(4) Kế hoạch hành động 

Đổi mới hình thức và thường xuyên phổ biến cho sinh viên về các Luật được sửa 
đổi; các Nghị quyết của Đảng và các chính sách của Nhà nước dành cho sinh viên. 

Tăng cường giáo dục ý thức tự giác của sinh viên trong việc chấp hành chủ trương 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của Nhà trường. 

(5) Tự đánh giá: ĐẠT 

Tiêu chí 6.7. Có các hoạt động hỗ trợ hiệu quả nhằm tăng tỷ lệ người tốt 
nghiệp có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo. 

(1) Mô tả 

Phòng Công tác Sinh viên cùng Ban Hỗ trợ sinh viên trực thuộc Hội Sinh viên 
trường là đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ và giúp đỡ người học tìm kiếm việc 
làm trong thời gian theo học tại trường và sau khi tốt nghiệp. Hai đơn vị thường xuyên 
tìm kiếm, tiếp nhận thông tin về nhu cầu tuyển dụng từ các cơ quan, doanh nghiệp để 
đăng tải thông tin cho người học [MC06.7-01]. Đồng thời, còn chủ động tổ chức hoặc 
phối hợp với các khoa thực hiện những buổi gặp gỡ giữa doanh nghiệp và người học 
nhằm mục đích hướng nghiệp. 

Trên cơ sở duy trì mối quan hệ trao đổi thông tin giữa Nhà trường với các cơ quan, 
doanh nghiệp, hàng năm có khoảng 20 – 40 cơ quan, doanh nghiệp gởi công văn đăng 
tuyển công việc toàn thời gian dành cho người học đã tốt nghiệp và bán thời gian dành 
cho người còn đang theo học. 

Các khoa đào tạo cũng thường xuyên tổ chức những buổi giao lưu, gặp gỡ, trao đổi, 
tham quan nhà máy cùng các doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho người học hiểu hơn 
về ngành nghề và có sự định hướng trong học tập, phấn đấu [MC06.7-02]. 
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Hàng năm, nhà trường đều tổ chức gửi người học đến thực tập tại các công ty, 
doanh nghiệp, xí nghiệp đúng chuyên ngành đào tạo để tiếp cận, học tập từ môi trường 
thực tế [MC06.7-03]. Qua quá trình thực tập, nhiều người học đã được các doanh nghiệp 
trực tiếp tuyển dụng. 

Bên cạnh đó, hàng năm, nhà trường đều tổ chức những ngày hội việc làm với nhiều 
hoạt động phong phú như: chương trình tọa đàm cùng doanh nghiệp, khóa học kỹ năng 
“Tự tin lập nghiệp”, hội thi “Tỏa sáng trước nhà tuyển dụng”, giao lưu doanh nghiệp và 
sinh viên “Hòa nhịp sôi động”, Giao lưu cựu sinh viên thành đạt “Ti ếp lửa”, hội thi doanh 
nghiệp hát cùng sinh viên chủ đề “Không khoảng cách”, gian hàng giới thiệu việc làm 
toàn thời gian, bán thời gian [MC06.7-04]. 

Cùng công tác giới thiệu việc làm cho người học thông qua nhu cầu tuyển dụng 
đăng ký từ các doanh nghiệp, hàng năm Phòng Công tác Sinh viên đều chủ động phối 
hợp cùng với các doanh nghiệp, đơn vị đào tạo có uy tín tổ chức các chương trình liên kết 
hỗ trợ huấn luyện kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ cho người học. 

(2) Những điểm mạnh 

Nhà trường đã có chủ trương kịp thời và đúng đắn trong việc đa dạng hóa kênh tư 
vấn hướng nghiệp cho người học. 

Sự năng động và sáng tạo của các bộ phận trực thuộc trong việc đa dạng hóa các 
chương trình hoạt động nhằm hỗ trợ tối đa về kỹ năng nghề nghiệp cho người học trong 
thời gian học tập tại trường. 

Nhà trường có mối quan hệ thường xuyên với các nhà tuyển dụng nhằm hướng 
nghiệp cho người học và tạo điều kiện để người học thực tập, lao động thực tế có hỗ trợ 
tại các cơ sở sản xuất, cơ quan, xí nghiệp kinh doanh. 

(3) Những tồn tại 

Chưa có cán bộ chuyên trách làm công tác tư vấn, vẫn là kiêm nhiệm và chưa được 
đào tạo chuyên sâu. Do đó, kết quả thực hiện so với quy mô đào tạo của Trường còn chưa 
tương xứng. 

Các hoạt động đào tạo kỹ năng tuy được tổ chức liên tục, có quy mô nhưng chưa 
thật sự đến được hết tất cả người học. 

Hoạt động liên kết doanh nghiệp đôi khi chưa chuyên nghiệp, còn nặng tính thời vụ. 

Hệ thống thông tin việc làm, nhà trọ cho người học chưa thật sự hoàn chỉnh, đôi khi 
không đáp ứng được nhu cầu của người học. 

(4) Kế hoạch hành động 

Trong giai đoạn tới, nhà trường có kế hoạch đầu tư thành lập Trung tâm hỗ trợ sinh 
viên với nhân sự chuyên trách, hỗ trợ, tư vấn, định hướng người học trong việc rèn luyện 
nhằm tìm được việc làm phù hợp ngành nghề đào tạo sau khi tốt nghiệp. 

Tập trung hoàn thiện hệ thống thông tin kịp thời đăng tải nội dung hỗ trợ người học. 



 77 

Tăng cường hợp tác và ký kết những nội dung kết hợp cùng các doanh nghiệp tiềm 
năng phù hợp ngành nghề đào tạo của trường, đặc biệt là doanh nghiệp có cựu sinh viên. 

(5) Tự đánh giá: ĐẠT 

Tiêu chí 6.8. Người học có khả năng tìm việc làm và tự tạo việc làm sau khi 
tốt nghiệp. Trong năm đầu sau khi tốt nghiệp, trên 50% người tốt nghiệp tìm được 
việc làm đúng ngành được đào tạo. 

(1) Mô tả 

Nhà trường đã ban hành “ChuNn đầu ra” các ngành đào tạo tại trường. Xác định 
mục tiêu đào tạo. Tham gia quá trình học tập, người học được đầu tư, bồi dưỡng trình độ 
chuyên môn, kỹ năng mềm, trình độ ngoại ngữ, công nghệ thông tin, phát huy năng lực 
bản thân để có thể tự tìm việc làm và tự tạo việc làm cho mình sau khi tốt nghiệp 
[MC06.8-01]. 

Hàng năm, Phòng Công tác Sinh viên đều tổ chức các khóa bồi dưỡng kỹ năng “Kỹ 
năng sống dành cho tân sinh viên”, “Sinh viên và kỹ năng sống”, “Tự tin lập nghiệp” 
nhằm giúp sinh viên trang bị kỹ năng, kiến thức xã hội cần thiết để có thể ứng dụng, thực 
hành, xử lý các mối quan hệ trong quá trình học tập, tìm việc, tăng cường năng lực bản 
thân, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của quá trình tìm việc hoặc tự tạo việc làm [MC06.8-02]. 

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường cũng thường xuyên tổ chức 
các buổi nói chuyện chuyên đề, các hoạt động xã hội cộng đồng trang bị kỹ năng sống 
giúp người học tự tin, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống [MC06.8-03]. 

Các khoa đào tạo luôn xây dựng kênh thông tin liên lạc cùng cựu sinh viên để nắm 
bắt tình hình việc làm của người học sau khi ra trường, đặc biệt sử dụng hiệu quả kênh 
diễn đàn mạng [MC06.8-04]. 

Định kỳ hàng năm, nhà trường thực hiện các cuộc khảo sát về tình hình có việc làm 
của người học sau tốt nghiệp. Kết quả khảo sát cho thấy khoảng 50% người học sau thời 
gian một tháng tốt nghiệp đã có thể tìm được việc làm [MC06.8-05]. 

(2) Những điểm mạnh 

Nhà trường đã xác định và triển khai thực hiện nhiều biện pháp giúp người học 
trong quá trình đào tạo tại trường được tích lũy kỹ năng, khả năng tốt có thể đáp ứng 
được các yêu cầu của quá trình tìm việc cũng như tự tạo việc làm. 

(3) Những tồn tại 

Các hoạt động huấn luyện kỹ năng tuy được triển khai với quy mô lớn, liên tục 
nhưng chưa đáp ứng được toàn thể nhu cầu của người học. 

Cơ sở dữ liệu về cựu sinh viên, tình hình có việc làm của sinh viên tốt nghiệp chưa 
đầy đủ, hệ thống. 

(4) Kế hoạch hành động 
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Nghiên cứu việc đưa nội dung huấn luyện kỹ năng vào chương trình đào tạo với 
hình thức môn học tự chọn không tính điểm, nhưng là điều kiện ra trường, đảm bảo toàn 
thể người học được tiếp cận kiến thức và thực hành kỹ năng. Xây dựng cơ sở dữ liệu về 
sinh viên tốt nghiệp với tình hình việc làm của họ sau tốt nghiệp 

(5) Tự đánh giá: ĐẠT 

Tiêu chí 6.9. Người học được tham gia đánh giá chất lượng giảng dạy của 
giảng viên khi kết thúc môn học, được tham gia đánh giá chất lượng đào tạo của 
trường đại học trước khi tốt nghiệp. 

(1) Mô tả 

Việc tổ chức lấy ý kiến người học được nhà trường tiến hành thường xuyên. Kết 
thúc môn học, người học được tham gia đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên. 
Kết thúc thời gian học tập tại trường, người học được tham gia nhận xét về chất lượng 
đào tạo của Trường. Việc lấy ý kiến người học, được nhà trường tổ chức bằng hình thức 
gửi bảng hỏi, phiếu điều tra. Thu thập bảng trả lời, phân tích định lượng và đọc kết quả 
phân tích. 

Vào kỳ thi cuối kỳ, nhà trường đã triển khai lấy ý kiến người học về chất lượng 
giảng dạy của giảng viên [MC06.9-01]. Kết quả sau khi phân tích xử lý sẽ được sử dụng 
trong sinh hoạt chuyên môn của Khoa, giảng viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. 

Bên cạnh đó, hàng năm, nhà trường luôn tiến hành khảo sát sự hài lòng của sinh 
viên trong toàn khóa học [MC06.9-02]; đồng thời thực hiện việc khảo sát chung trong 
sinh viên theo Tiêu chuNn 6 của hệ thống tự đánh giá, được người học đánh giá tốt các 
tiêu chí [MC06.9-03]. 

(2) Những điểm mạnh 

Công tác lấy kiến người học được triển khai đồng bộ trong nhà trường với sự phối 
hợp thực hiện của các đơn vị chức năng. 

Kết quả thu được qua việc lấy ý kiến sinh viên được nhà trường sử dụng trong công 
tác đảm bảo chất lượng đào tạo. 

(3) Những tồn tại 

Vẫn còn một bộ phận người học chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc đánh 
giá chất lượng giảng dạy và chất lượng đào tạo nên trong quá trình trả lời bảng hỏi còn 
qua loa, không nghiêm túc trong nhận xét. 

Một số cán bộ giảng viên chưa xem công tác đánh giá là cần thiết nên còn có thái độ 
thờ ơ, chưa tích cực hỗ trợ. 

(4) Kế hoạch hành động 

Nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện công tác người học đánh giá chất lượng 
giảng dạy của giảng viên theo từng học kỳ; tăng cường tuyên truyền xây dựng nhận thức 
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tích cực về tầm quan trọng của công tác đến từng giảng viên, người học giúp thu được kết 
quả trung thực, phản ánh được chất lượng giảng dạy và đào tạo. 

Thành lập nhóm chuyên trách triển khai công tác đảm bảo chất lượng. Tăng cường 
huấn luyện nghiệp vụ cho nhóm chuyên trách. 

(5) Tự đánh giá: ĐẠT 

Phần kết luận: 

Nhìn chung, nhà trường đã triển khai tốt công tác người học bằng nhiều phương 
thức khác nhau.  

Qua nội dung sinh hoạt trong tuần sinh hoạt đầu khóa, đầu năm, sinh hoạt chuyên 
đề, người học được hướng dẫn giới thiệu về chương trình đào tạo, phương thức kiểm tra 
đánh giá trong đào tạo tín chỉ, quy chế về công tác đào tạo, quy chế công tác học sinh 
sinh viên, … Người học biết rõ và thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình trong 
thời gian học tập tại trường. Người học được đảm bảo chế độ chính sách xã hội, được 
khám sức khỏe theo quy định y tế học đường; được tạo điều kiện hoạt động, tập luyện 
văn nghệ, thể dục thể thao và được đảm bảo an toàn trong khuôn viên của nhà trường.  

Bên cạnh việc học tập, người học còn được tạo điều kiện thuận lợi để tìm kiếm việc 
làm và tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp. 

Nhà trường triển khai thực hiện công tác rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức và 
lối sống cho người học thông qua các hoạt động ngoại khóa, công tác Đảng và công tác 
Đoàn thể. 

Nhìn chung, Tiêu chuNn 6 có 9 tiêu chí được tự đánh giá đạt. 
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Tiêu chu*n 7. NGHIÊN CỨU KHOA H ỌC, ỨNG DỤNG, PHÁT TRI ỂN  
VÀ CHUY ỂN GIAO CÔNG NGHỆ 

Phần mở đầu: 

Hoạt động nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để xây dựng 
Trường thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu có chất lượng cao và là một hoạt động 
không thể thiếu trong môi trường đại học. Hoạt động nghiên cứu khoa học góp phần nâng 
cao trình độ của giảng viên, gắn liền với công tác đào tạo, gắn việc học lý thuyết và thực 
hành, gắn liền giữa nhà trường và xã hội. Không những thế hoạt động nghiên cứu khoa 
học giúp người tham gia nghiên cứu trau dồi những kiến thức đã học, tạo khả năng sáng 
tạo và độc lập trong suy nghĩ. Điều đó đã được xác định trong mục tiêu, tầm nhìn và 
chiến lược của Nhà trường. Vì vậy, Trường luôn chú trọng công tác nghiên cứu khoa học 
trong giảng viên và sinh viên của trường.  

Mục tiêu chung của hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường đại học Công nghệ 
Sài Gòn là xây dựng nền tảng khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại để nâng cao chất 
lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và nâng cao trình độ quản lý; sử dụng hợp lý kết quả 
nghiên cứu vào hoạt động đào tạo; đNy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp nhằm chuyển 
giao công nghệ góp phần trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.  

Chương trình đào tạo của trường được xây dựng theo hướng ứng dụng nhằm tạo ra 
được một lực lượng lao động có trình độ cao, tham gia trực tiếp vào hệ thống sản xuất, 
kinh doanh và đáp ứng được nhu cầu sử dụng nhân lực của các doanh nghiệp. Các hoạt 
động nghiên cứu khoa học đã góp phần tạo ra các sản phNm khoa học công nghệ mang 
tính ứng dụng cao, nắm bắt thực tế và đáp ứng được nhu cầu đặt hàng tại các doanh 
nghiệp trong và ngoài nước. 

Ngoài những mục tiêu chung nói trên, hoạt động nghiên cứu khoa học trong Trường 
còn được phát triển theo hướng gắn với nhu cầu của thị trường lao động. Cung cấp sinh 
viên tốt nghiệp có kiến thức, thái độ, kỹ năng phù hợp với từng nhóm nghề nghiệp cụ 
thể. Đào tạo theo định hướng ứng dụng còn giúp cho sinh viên Nhà trường có được sự 
chuNn bị chu đáo và đầy đủ cơ sở để có thể hòa nhập vào môi trường học tập, nghiên cứu 
và nâng cao trình độ chuyên môn.  

Tiêu chí 7.1. Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động khoa học, công 
nghệ phù hợp với sứ mạng nghiên cứu và phát triển của trường đại học.  

(1) Mô tả 

Hoạt động khoa học, công nghệ được xem là một trong những mục tiêu quan trọng 
trong quá trình thực hiện mục tiêu và sứ mạng của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. 

Nhà trường thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo các quy định và hướng 
dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, cũng như của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  
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Nhằm góp phần xây dựng và phát triển nền khoa học công nghệ nước nhà; Thúc 
đNy hoạt động khoa học công nghệ trong nhà trường, tăng cường sự cộng tác giữa các cá 
nhân, các bộ môn, các khoa trong trường thông qua hoạt động khoa học công nghệ; Tạo 
điều kiện hợp tác khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ giữa trường và các viện, 
trường, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng 
đào tạo, năng lực nghiên cứu và khả năng ứng dụng khoa học và công nghệ của giảng 
viên, cán bộ quản lý, nhân viên; nâng cao trình độ chuyên môn của giảng viên và cán bộ 
nghiên cứu; Làm tăng tiềm lực khoa học công nghệ và uy tín trường trong lĩnh vực Khoa 
học công nghệ nói riêng và thương hiệu STU nói chung; Làm cơ sở để giảng viên xây 
dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ; Làm cơ sở để đánh giá, xếp loại giảng viên hàng năm và đảm bảo tính công 
khai, công bằng, dân chủ trong việc thực hiện chế độ, chính sách, quyền và nghĩa vụ của 
giảng viên; Làm cơ sở để đánh giá thi đua các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt 
động khoa học công nghệ của trường. Năm 2013, Hiệu trưởng Nhà trường đã ban hành 
Quyết định số 171/QĐ-DSG-QLKH về việc ban hành Quy chế hoạt động khoa học công 
nghệ của trường Đại học Công nghệ Sài Gòn [MC07.1-01]. 

Ngoài quy chế về hoạt động khoa học công nghệ, nhà trường cũng đã ban hành và 
áp dụng Quy chế về việc biên soạn, thNm định và sử dụng giáo trình trong Trường Đại 
học Công nghệ Sài Gòn theo quyết định số 190/QĐ-DSG-QLKH ngày 29/11/2013 nhằm 
khuyến khích và tạo điều kiện để các đơn vị, cán bộ, giảng viên trong trường biên soạn 
giáo trình, tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập [MC07.1-02]. 

Vào đầu năm tài chính, Phòng Quản lý Khoa học và Sau đại học (QLKH&SĐH), 
đơn vị được phân công phụ trách tổ chức, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong 
nhà trường, tiến hành xây dựng kế hoạch tài chính cho hoạt động nghiên cứu khoa học và 
phổ biến đến các đơn vị trong toàn Trường. Trong kế hoạch hàng năm, Phòng 
QLKH&SĐH dự trù về số lượng đề tài đăng ký ở các cấp, các khoản kinh phí dành cho 
hoạt động khoa học công nghệ hết sức cụ thể và rõ ràng. 

Bảng III.7.1.1: Bảng dự trù kinh phí hoạt động khoa học từ năm 2008 - 2016 
Đề tài nghiên cứu cấp trường 

 
Giảng viên Sinh viên 

Tham gia giải 
thưởng, hoạt 
động khác 

Tổng cộng 

Số lượng (đề tài) 10 14  24 
Năm 2008 

Kinh phí (đồng) 200.000.000 70.000.000 430.980.000 700.980.000 

Số lượng (đề tài) 10 14  24 
Năm 2009 

Kinh phí (đồng) 200.000.000 70.000.000 432.000.000 702.000.000 

Số lượng (đề tài) 20 10  30 
Năm 2010 

Kinh phí (đồng) 400.000.000 100.000.000 200.000.000 700.000.000 

Số lượng (đề tài) 20 10  30 
Năm 2011 

Kinh phí (đồng) 400.000.000 100.000.000 200.000.000 700.000.000 

Số lượng (đề tài) 20 10  30 
Năm 2012 

Kinh phí (đồng) 400.000.000 100.000.000 341.700.000 841.700.000 
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Đề tài nghiên cứu cấp trường 
 

Giảng viên Sinh viên 

Tham gia giải 
thưởng, hoạt 
động khác 

Tổng cộng 

Số lượng (đề tài) 5 5  10 
Năm 2013 

Kinh phí (đồng) 100.000.000 50.000.000 330.000.000 480.000.000 

Số lượng (đề tài) 5 5  10 
Năm 2014 

Kinh phí (đồng) 100.000.000 50.000.000 650.000.000 800.000.000 

Số lượng (đề tài) 4 3  7 
Năm 2015 

Kinh phí (đồng) 80.000.000 30.000.000 240.000.000 350.000.000 

Số lượng (đề tài) 5 4  9 
Năm 2016 

Kinh phí (đồng) 100.000.000 40.000.000 360.000.000 500.000.000 

(2) Điểm mạnh 

Việc nghiên cứu khoa học được triển khai nghiêm túc, bài bản đúng theo kế hoạch 
dự trù hàng năm.  

Từ cấp khoa cho đến cấp trường, hàng năm đều tiến hành xây dựng kế hoạch nghiên 
cứu khoa học và triển khai đến cán bộ, giảng viên và sinh viên trong nhà trường. 

(3) Những tồn tại 

Lực lượng nghiên cứu khoa học khá trẻ nên trong quá trình triển khai nghiên cứu 
khoa học còn một số hạn chế do giảng viên chưa có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động 
nghiên cứu khoa học. 

Hoạt động nghiên cứu khoa học chưa được xem là một trong những nhiệm vụ bắt 
buộc của giảng viên. 

(4) Kế hoạch hành động 

Định kỳ hàng năm phổ biến thủ tục, hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn chủ trì thực 
hiện đề tài khoa học và công nghệ các cấp. 

Nhà trường tạo mọi điều kiện về thời gian cũng như về kinh phí hỗ trợ các đề tài/dự 
án nghiên cứu, đNy mạnh liên kết giữa các nhóm nghiên cứu trong trường với các viện 
nghiên cứu, các nhà máy, xí nghiệp sản xuất. 

Những năm gần đây, Nhà trường đã đưa ra kế hoạch và các chính sách hỗ trợ nhằm 
khuyến khích các cán bộ trẻ và sinh viên tham gia tích cực hơn nữa hoạt động nghiên cứu 
khoa học và công bố các bài báo. 

(5) Tự đánh giá: ĐẠT 
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Tiêu chí 7.2. Có các đề tài, dự án thực hiện và nghiệm thu theo kế hoạch. 

(1) Mô tả 

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đào tạo các nhóm ngành kỹ thuật công nghệ, 
kinh tế - quản lý và mỹ thuật công nghiệp. Vì vậy, lực lượng cán bộ khoa học thực hiện 
các đề tài nghiên cứu cũng thuộc các lĩnh vực nêu trên. Ngoài ra, còn một số đề tài về đổi 
mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, …. do các 
giảng viên thực hiện nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. 

Từ khi ban hành Quy chế hoạt động khoa học công nghệ, việc đăng ký, xét duyệt, 
triển khai thực hiện và tổ chức nghiệm thu các đề tài khoa học của trường được tiến hành 
theo văn bản hướng dẫn cụ thể, rõ ràng, đúng theo kế hoạch. Tất cả các công đoạn thực 
hiện và nghiệm thu đề tài đều có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo đến các đơn vị khoa, phòng, 
ban, trung tâm, chủ nhiệm đề tài và các cá nhân liên quan [MC07.2-01]. 

Nhà trường tổ chức đánh giá tình hình triển khai kế hoạch thực hiện các đề tài theo 
từng bước cụ thể: kế hoạch đăng ký đề tài, xét duyệt đề cương, báo cáo tiến độ thực hiện, 
kế hoạch nghiệm thu các đề tài, được quy định cụ thể trong Quy chế hoạt động khoa học 
công nghệ. 

Năm 2008, nhà trường có 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở, 13 đề tài nghiên 
cứu khoa học cấp trường được phê duyệt, triển khai thực hiện. Trong đó có 06 đề tài 
được nghiệm thu đúng hạn [MC07.2-02]. 

Năm 2009, nhà trường có 08 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường được phê 
duyệt, triển khai thực hiện và nghiệm thu đúng hạn [MC07.2-03]. 

Năm 2010, nhà trường có 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở được phê duyệt, 
triển khai thực hiện và nghiệm thu đúng hạn [MC07.2-04]. 

Năm 2011, nhà trường có 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở, 02 đề tài nghiên 
cứu khoa học cấp trường được phê duyệt, triển khai thực hiện và nghiệm thu theo đúng 
kế hoạch [MC07.2-05]. 

Năm 2012, nhà trường có 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường được phê 
duyệt, triển khai thực hiện và nghiệm thu đúng hạn [MC07.2-06]. 

Năm 2014, nhà trường có 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở được phê duyệt, 
triển khai thực hiện và nghiệm thu đúng hạn [MC07.2-07]. 

Năm 2015, nhà trường có 06 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường được phê 
duyệt, triển khai thực hiện. Trong đó có 02 đề tài nghiệm thu đúng hạn [MC07.2-08]. 

Đặc biệt, năm 2016, nhà trường có 15 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường được 
phê duyệt, triển khai thực hiện. Trong đó có 02 đề tài được nghiệm thu đúng hạn, 01 đề 
tài có đơn xin gia hạn và 12 đề tài còn lại chưa đến hạn nghiệm thu [MC07.2-09]. 

Như vậy, từ năm 2008 - 2016 nhà trường có 04 đề tài cấp Sở và 43 đề tài cấp trường 
được nghiệm thu theo đúng kế hoạch và công nhận kết quả đánh giá đạt. 
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(2) Điểm mạnh 

Nhà trường coi việc hoàn thành đề tài cấp trường là một trong những tiêu chí xem 
xét đánh giá thi đua khen thưởng giảng viên trong mỗi năm học nên đa số các giảng viên 
đều nỗ lực, đầu tư công sức để hoàn thành đề tài theo đúng kế hoạch. 

(3) Những tồn tại 

Một số chủ nhiệm đề tài đã hoàn thành đề tài chậm so với tiến độ đăng ký. Chưa có 
biện pháp chế tài hiệu quả với các đề tài quá hạn. Các đơn vị còn chưa quản lý chặt chẽ 
đề tài nghiên cứu, môt số đề tài được xét duyệt không thông qua phòng chức năng. 

Giảng viên vẫn chú trọng công tác giảng dạy hơn, xem hoạt động nghiên cứu khoa 
học chỉ là hoạt động phụ. 

(4) Kế hoạch hành động 

Với quyết tâm đNy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong giảng viên và sinh 
viên, Nhà trường luôn tạo điều kiện và khuyến khích các hoạt động học thuật của câu lạc 
bộ Sáng tạo, câu lạc bộ Nhà Quản trị tương lai, câu lạc bộ sống đẹp, … tăng cường tổ 
chức các buổi hội thảo về nghiên cứu khoa học nhằm góp phần đNy mạnh phong trào 
nghiên cứu khoa học của Nhà trường. 

Bắt đầu từ năm học 2016 - 2017, công tác quản lý đề tài nghiên cứu khoa học các 
cấp sẽ được thực hiện chặt chẽ và nghiêm túc hơn để tránh tình trạng các chủ đề tài 
không đảm bảo đúng tiến độ thực hiện. 

(5) Tự đánh giá: ĐẠT 

Tiêu chí 7.3. Số lượng bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong 
nước và quốc tế tương ứng với số đề tài nghiên cứu khoa học và phù hợp với định 
hướng nghiên cứu và phát triển của trường đại học.  

(1) Mô tả 

Từ năm 2005, trường đã tổ chức Hội nghị Khoa học công nghệ hai năm một lần. 
Trong đó, lựa chọn các bài báo chất lượng từ các hội nghị, hội thảo của các khoa, của 
trường để đăng tải làm tư liệu tham khảo cho cán bộ, giảng viên và nhân viên trong 
trường. Ngoài những công trình đăng trên Nội san Khoa học, Tạp chí Khoa học và Đào 
tạo của trường, trong những năm qua, cán bộ, giảng viên của Trường đã có một số bài 
báo được đăng trên tạp chí ngành, chuyên ngành trong và ngoài nước, các kỷ yếu hội 
thảo, hội nghị quốc tế.  

Sau khi được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo chí in 
[MC07.3-01], ngày 28/11/2013 Hiệu trưởng đã ban hành Quyết định số 188/QĐ-DSG-
QLKH về việc ban hành Quy chế về hoạt động tạp chí Khoa học và Đào tạo Trường Đại 
học Công nghệ Sài Gòn [MC07.3-02].  



 85 

Sau khi được Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia cấp mã số chuNn 
quốc tế cho xuất bản phNm nhiều kỳ ISSN [MC07.3-03], nhà trường đã tiến hành xuất 
bản tạp chí Khoa học và Đào tạo số đầu tiên [MC07.3-04].  

Đặc biệt năm 2016, Trường đã xuất bản 02 số tạp chí chuyên ngành Kỹ thuật Công 
trình và Design [MC0 7.3-05], các nội dung đã được phản biện độc lập từ các nhà khoa 
học có uy tín [MC0 7.3-06]. 

Bảng III.7.3.1: Thống kê bài báo đăng trên tạp chí và hội thảo  
Số bài báo khoa học đăng trên  
tạp chí khoa học chuyên ngành 

Số bài báo khoa học đăng trong  
kỷ yếu hội nghị, hội thảo Năm 

Quốc tế Quốc gia Quốc tế Quốc gia 
2007 1 1 1 0 
2008 0 1 5 0 
2009 0 4 2 0 
2010 4 0 1 0 
2011 1 0 0 0 
2012 4 0 0 0 
2013 2 1 0 0 
2014 0 13 3 2 
2015 1 1 6 1 
2016 3 1 2 1 

(2) Điểm mạnh 

Bên cạnh lực lượng cán bộ giảng viên trẻ, lãnh đạo cấp trường và cấp khoa của 
Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn là những nhà giáo, nhà khoa học đầu ngành, có uy 
tín, có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học. Nhờ vậy có thể định hướng, 
khuyến khích lòng say mê nghiên cứu khoa học, giúp đỡ lực lượng trẻ bước đầu tham gia 
vào hoạt động khoa học và công nghệ, sao cho phù hợp với định hướng nghiên cứu và 
phát triển của trường đại học ứng dụng.  

(3) Những tồn tại 

Cán bộ giảng dạy chưa có thói quen viết và đăng báo khi có công trình nghiên cứu.  

Các công trình nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành trong và ngoài 
nước còn khiêm tốn. 

Chưa có chế độ mang tính chiến lược để khuyến khích cán bộ, giảng viên viết bài 
cho các hội nghị, hội thảo quốc gia, quốc tế và công bố trên các tạp chí khoa học, cũng 
như chế tài xử lý đối với các đề tài đã được nghiệm thu nhưng không công bố kết quả 
nghiên cứu. 

(4) Kế hoạch hành động 

Nhà trường sẽ xây dựng chính sách khuyến khích cán bộ, giảng viên viết bài cho 
các hội nghị, hội thảo quốc gia, quốc tế. Đồng thời, thông báo danh sách các tạp chí, hội 
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nghị chuyên ngành trong nước và ngoài nước để cán bộ, giảng viên biết và chủ động gởi 
bài. Danh sách này sẽ liên tục được cập nhật một tháng một lần. Đặc biệt, Phòng 
QLKH&SĐH sẽ nghiên cứu và tham khảo các chính sách liên quan, từ đó tham mưu 
Hiêu trưởng ban hành chế độ mang tính chiến lược để khuyến khích cán bộ, giảng viên 
viết bài cho các hội nghị, hội thảo quốc gia, quốc tế và công bố trên các tạp chí khoa học. 

(5) Tự đánh giá: ĐẠT 

Tiêu chí 7.4. Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của 
trường đại học có những đóng góp mới cho khoa học, có giá trị ứng dụng thực tế để 
giải quyết các vấn đề phát tri ển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước.  

(1) Mô tả 

Trong thời gian qua, hoạt động nghiên cứu và chuyển giao khoa học - công nghệ 
của Trường đã có những bước tiến đáng kể. Nhiều đề tài, hoạt động nghiên cứu được 
triển khai và góp phần không nhỏ trong sự phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. 

Từ 2008 đến nay có nhiều đề tài được ứng dụng trong thực tế sản xuất, một số đề tài 
được ứng dụng trong thực tế trong công tác giảng dạy tại trường cũng như trong các 
doanh nghiệp. 

Một số đề tài tiêu biểu của giảng viên:  

� Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh 
Bình Dương [MC07.4-01]; 

� Đề tài “Nghiên cứu biến tính tinh bột khoai mì bằng tổ hợp enzyme - Ứng 
dụng sản xuất thực phNm chức năng cho người bệnh tiểu đường” do TS. Lê 
Quang Trí làm chủ nhiệm đề tài hiện đang trong quá trình nghiệm thu và được 
Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố đánh giá cao [MC07.4-02]; 

� Đề tài cấp Sở Khoa học công nghệ TP. HCM: “Nghiên cứu chế tạo thiết bị 
kiểm tra Testchip và IC dùng cho đào tạo” do Ths. Lê Phước Lâm làm chủ 
nhiệm đã được giải thưởng Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 11 (2010 – 
2011) và đưa vào giảng dạy trong chương trình học của trường [MC07.4-03]; 

� Đề tài “Thiết kế hệ thống điều khiển và cảnh báo từ xa qua mạng điện gia 
dụng (có khả năng hỗ trợ ứng dụng Fuzzy logic và Neural network” do Ths. 
Võ Xuân Thịnh làm chủ nhiệm đề tài được Sở Khoa học và Công nghệ Thành 
phố đánh giá cao [MC07.4-04]; 

� Đề tài “Điện thoại thông minh” do Ths. Võ Xuân Thịnh làm giảng viên hướng 
dẫn đã được Hội Khoa học công nghệ tự động Việt Nam tặng bằng khen 
[MC07.4-05]. 

Bên cạnh đó, sinh viên nghiên cứu khoa học đã thực hiện nhiều đề tài gắn liền việc 
học và tích lũy được kiến thức đào tạo để trở thành nhà khoa học trong tương lai. Các đề 
tài đã vận dụng phương pháp nghiên cứu khoa học vào trong học tập sinh viên sẽ nâng 
cao được tính chủ động trong học tập cũng như trong công việc sau này. 
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Một số đề tài tiêu biểu của sinh viên:  

� Sinh viên Trần Ngọc Hiếu – Khoa Cơ khí vinh dự được trao tặng “Huy hiệu 
Tuổi trẻ sáng tạo” của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 
với công trình “Nghiên cứu chế tạo xe lăn điều khiển bằng đầu cho người 
khuyết tật” [MC07.4-06]; 

� Sinh viên Trần Hoài Vương khoa Điện - Điện tử với đề tài “Robot điều khiển 
bằng giọng nói con người” đã đạt giải khuyến khích trong kỳ thi Olympic Tin 
học năm 2008 [MC07.4-07]; 

� Đề tài “ Nghiên cứu phát triển sản phNm thực phNm chức năng từ gạo lứt” đã 
đạt giải khuyến khích trong kỳ thi sinh viên nghiên cứu khoa học EUREKA 
năm 2008 [MC07.4-08]; 

� Đề tài: "Máy khắc laser đa năng" của sinh viên Nguyễn Lê Anh Hạ và Nguyễn 
Quốc Nguyên đã đạt Huy chương vàng trong Cuộc thi Liên hoan tuổi trẻ sáng 
tạo lần thứ VII do Thành Đoàn Tp.Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty TNHH 
MTV Phát triển Công viên Phần mềm Quang Trung tổ chức [MC07.4-09]. 

(2) Điểm mạnh 

Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của nhà trường đã đạt được 
những kết quả nhất định. Các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, giải 
pháp kỹ thuật đã có những đóng góp nhất định cho việc nghiên cứu lý thuyết, áp dụng 
hiệu quả cho đổi mới phương pháp dạy học và được ứng dụng vào thực tế để giải quyết 
một phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

Có nhiều đề tài khoa học mang tính ứng dụng trong thực tiễn. Ngoài đề tài cấp 
trường cán bộ của trường còn tham gia một số đề tài cấp thành phố. 

(3) Những tồn tại 

Chưa có sự liên kết chuyển giao công nghệ giữa nhà trường và các công ty. 

Kinh phí và chế độ khuyến khích nghiên cứu khoa học còn nhiều hạn chế. 

Số lượng đề tài còn hạn chế. 

(4) Kế hoạch hành động 

Nhà trường đNy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học giữa trường và các doanh 
nghiệp để có những đề tài thực tế ứng dụng trong sản xuất. 

Hội đồng Khoa học cấp Khoa và cấp Trường xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt 
động khoa học công nghệ trong năm một cách hoàn thiện, thống nhất và có tính thực tiễn. 

Nhà trường sẽ tạo điều kiện về thời gian cũng như hỗ trợ kinh phí cho các đề tài 
nghiên cứu, đNy mạnh liên kết giữa các nhóm nghiên cứu trong trường với các viện 
nghiên cứu, các nhà máy, xí nghiệp sản xuất. 

Nhà trường sẽ có kế hoạch khuyến khích các cán bộ trẻ và sinh viên tích cực tham 
gia hơn nữa hoạt động nghiên cứu khoa học. 
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(5) Tự đánh giá: ĐẠT 

Tiêu chí 7.5. Đảm bảo nguồn thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao 
công nghệ không ít hơn kinh phí của trường đại học dành cho các hoạt động này. 

(1) Mô tả 

Hiện nay, hầu hết các nghiên cứu khoa học công nghệ đều lấy từ nguồn kinh phí 
dành cho khoa học công nghệ của trường nhằm mục đích phục vụ cho công tác đào tạo, 
chưa có nhiều đề tài tạo ra nguồn thu riêng theo hợp đồng đặt hàng của các doanh nghiệp 
hay đơn vị, tổ chức hay cá nhân. Có thể nói, nguồn thu từ nghiên cứu khoa học chưa đủ 
để đảm bảo hoạt động khoa học. Như vậy, chưa có sự cân bằng giữa nguồn kinh phí đầu 
tư và nguồn thu từ hoạt động nghiên cứu khoa học. 

Đối với những đề tài được thực hiện theo hợp đồng ký kết với các cơ quan ngoài 
nhà trường với tỷ lệ là 10% dành cho quản lý phí và 90% dành cho chủ nhiệm đề tài (quy 
định tại Điều 16, Quy chế hoạt động khoa học công nghệ Trường Đại học Công nghệ Sài 
Gòn) [MC07.5-01]. Tuy nhiên, để khuyến khích giảng viên nghiên cứu, nhà trường chưa 
thu kinh phí từ đề tài, dự án khoa học công nghệ, các hợp đồng chuyển giao công nghệ, 
các dịch vụ chuyển giao công nghệ. Kinh phí này để chủ nhiệm đề tài thực hiện công tác 
nghiên cứu của mình hiệu quả nhất. 

Trường đã nỗ lực thực hiện các cuộc gặp gỡ, ký kết các biên bản ghi nhớ với các 
trường đại học, cao đẳng, các công ty về hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, 
chuyển giao công nghệ. Một số khoa như Khoa Công nghệ Thực phNm đã ký kết hợp tác 
lâu dài với Công ty Acecook, Vifon, các hợp tác này ở mức độ tạo môi trường thực tập 
cho sinh viên và công ty đóng góp, tài trợ khoản kinh phí trong một số hội nghị, hội thảo. 

(2) Điểm mạnh 

Trường đã chủ động tìm kiếm và huy động kinh phí từ các nguồn khác nhau để đầu 
tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. 

(3) Những tồn tại 

Nhà trường chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc tìm kiếm, ký kết hay liên kết với 
các cá nhân và đơn vị ngoài trường trong công tác chuyển giao công nghệ nên chưa đa 
dạng hóa nguồn thu từ hoạt động khoa học công nghệ. 

(4) Kế hoạch hành động 

Từ năm học tiếp theo, nhà trường sẽ tích cực xây dựng và triển khai các chương 
trình hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ nhiều hơn nữa nhằm tăng 
thêm nguồn thu từ hoạt động này đảm bảo cân đối giữa khoản đầu tư và khoản thu. 

(5) Tự đánh giá: CHƯA ĐẠT 
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Tiêu chí 7.6. Các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 
của trường đại học gắn với đào tạo, gắn kết với các viện nghiên cứu khoa học, các 
trường đại học khác và các doanh nghiệp. Kết quả của các hoạt động khoa học và 
công nghệ đóng góp vào phát triển các nguồn lực của trường. 

(1) Mô tả 

Nhà trường tổ chức thường xuyên các cuộc triển lãm khoa học, công nghệ tại 
trường hoặc tham gia với các đối tác bên ngoài. Hoạt động này cũng là điều kiện để giới 
thiệu các sản phNm đào tạo, nghiên cứu của nhà trường, tạo nhiều đầu mối liên kết nghiên 
cứu khoa học công nghệ trong tương lai. 

Trường đại học Công nghệ Sài Gòn xem việc tổ chức cho sinh viên tham gia nghiên 
cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đối với việc nâng cao chất lượng 
đào tạo sinh viên theo hướng tự học và thông qua nghiên cứu khoa học gắn kết nghiên 
cứu với đào tạo.  

Trong những năm qua sinh viên nhà trường đã rất tích cực trong việc đăng ký đề tài 
nghiên cứu khoa học và tham gia các cuộc thi, các giải thưởng nghiên cứu khoa học.  

� Giải thưởng an toàn thực phNm cho các tài năng trẻ nằm trong khuôn khổ 
Triển lãm và Hội thảo Quốc tế FI Việt Nam do UBM phối hợp với VAFoST tổ 
chức: 01 giải đặc biệt, 01 giải nhất, 01 giải doanh nghiệp và giải khuyến khích 
[MC07.6-01]; 

� Olympic Cơ học toàn quốc: từ năm 2015 đến nay, nhà trường đều cử đội tuyển 
sinh viên tham gia và đạt Giải khuyến khích [MC07.6-02]; 

� Cuộc thi “Lập trình cho Robot đá bóng - SOCCERBOT 2015”: 01 giải nhì 
[MC07.6-03]; 

� Cuộc thi Liên hoan tuổi trẻ sáng tạo lần thứ VII do Thành Đoàn Tp.Hồ Chí 
Minh phối hợp với Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên Phần mềm 
Quang Trung tổ chức: Huy chương vàng với sản phNm "Máy khắc laser đa 
năng" [MC07.6-04]. 

Cán bộ, giảng viên của Trường tham gia vào các đề tài nghiên cứu khoa học với tư 
cách là chủ nhiệm, là thành viên của các đề tài cấp thành phố. Các đề tài này mang tính 
ứng dụng cao, giải quyết những bài toán kỹ thuật, kinh tế hoặc xã hội rất thiết thực. Qua 
đó, cho thấy hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ - giảng viên Trường Đại học 
Công nghệ Sài Gòn luôn gắn liền và phục vụ nhu cầu xã hội một cách hết sức thực tế. 

Từ những thành quả đó, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã khẳng định được 
tên tuổi và vị thế của mình trong hệ thống các trường đại học trong nước và khu vực, 
thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Nhà trường đã phối 
hợp rất tốt với công ty, tận dụng nguồn lực khoa học sẵn có của nhà trường - đó là các 
giảng viên có học hàm học vị, những nhà khoa học được đào tạo bài bản hoặc các sinh 
viên năm cuối có học lực xuất sắc để thực hiện đề tài nghiên cứu. Những sinh viên tham 
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gia chương trình có cơ hội được làm việc, được rèn luyện trong môi trường thực tế của 
doanh nghiệp. Những sinh viên này đã thể hiện được tính chủ động, sáng tạo, mạnh dạn 
ứng dụng lý thuyết trên giảng đường vào việc thực hiện đề tài. Nhờ đó, hình thành một 
lực lượng cán bộ kỹ thuật có tay nghề cao. 

(2) Điểm mạnh 

Hoạt động nghiên cứu khoa học không chỉ được giảng viên quan tâm mà còn thu 
hút nhiều sinh viên tham gia và trở thành một phong trào lớn và góp phần tích cực vào 
việc nâng cao chất lượng đào tạo của Trường. 

Những công trình nghiên cứu bám sát với mục tiêu đào tạo. Có rất nhiều công trình 
của cán bộ, sinh viên được ứng dụng trong thực tế sản xuất, giảng dạy và các hoạt động 
khác của trường. 

Nhà trường luôn quan tâm đến công tác nghiên cứu khoa học và tạo điều kiện tốt 
nhất để cán bộ, giảng viên, sinh viên phát huy năng lực nghiên cứu khoa học. 

(3) Những tồn tại 

Việc hợp tác trong nghiên cứu khoa học giữa trường, doanh nghiệp và trường khác 
đã triển khai nhưng còn hạn chế về số lượng và chất lượng. 

(4) Kế hoạch hành động 

Từ năm học tiếp theo trở đi nhà trường tăng cường công tác liên kết với nhiều 
doanh nghiệp, các trường, các viện trong và ngoài nước để đNy mạnh hoạt động nghiên 
cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. 

Nhà trường sẽ định kỳ tổ chức các hội thảo khoa học giữa các trường, các doanh 
nghiệp, các viện trong và ngoài nước để thu hút nhiều giáo sư đầu ngành ở các nơi cùng 
tham gia. 

(5) Tự đánh giá: ĐẠT 

Tiêu chí 7.7. Có các quy định cụ thể về tiêu chu*n năng lực và đạo đức trong 
các hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định; có các biện pháp để đảm bảo 
quyền sở hữu trí tu ệ. 

(1) Mô tả 

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn chưa ban hành quy định riêng về tiêu chuNn 
năng lực đạo đức trong hoạt động khoa học công nghệ. Tuy nhiên, nhà trường có quy 
định về “Quyền Sở hữu trí tuệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu” nhằm đảm bảo 
quyền sở hữu, đảm bảo quyền lợi của người tham gia nghiên cứu theo Quy chế về hoạt 
động khoa học công nghệ (được quy định tại Chương V của quy chế hoạt động khoa học 
công nghệ Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn) [MC07.7-01]. 

Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của trường luôn đảm bảo 
tuân thủ theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Giáo dục và các quy định 
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khác của pháp luật. Hoạt động nghiên cứu khoa học khi triển khai luôn đảm bảo việc tuân 
thủ quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học. 

Nhìn chung, hiện nay các đề tài của trường ở cấp độ gắn liền với thực nghiệm phục 
vụ đào tạo, chưa tạo nên “sản phNm mới” đủ để đăng ký sở hữu trí tuệ. Trong trường hợp 
cần tiến hành các thủ tục đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho “sản phNm nghiên cứu mới”, 
Phòng QLĐH&SĐH của trường có nhiệm vụ hướng dẫn và hỗ trợ thủ tục để cán bộ, 
giảng viên, sinh viên, người nghiên cứu thực hiện việc đăng ký để đảm bảo quyền sở hữu 
trí tuệ của tác giả. 

(2) Điểm mạnh 

Trường đã có quy định riêng bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ nghiên cứu khoa học. 

Có hình thức khen thưởng và xử lý phù hợp. 

(3) Những tồn tại 

Chưa có sản phNm nghiên cứu mang tính đột phá hay bảo mật công nghệ để đăng ký 
sở hữu trí tuệ. 

(4) Kế hoạch hành động 

Nhà trường đang tiến hành rà soát, kiểm tra lại các văn bản để tiến tới việc ban hành 
các quy định còn thiếu của nhà trường.  

Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục đNy mạnh công tác để đảm bảo quyền sở 
hữu trí tuệ cho giảng viên, sinh viên nhà trường nhằm tiến tới ban hành quy định về tiêu 
chuNn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học và công nghệ. Tìm hiểu, xây 
dựng các quy định, thiết lập các biện pháp cụ thể về đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ.  

Nghiên cứu và triển khai đăng ký các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Nhà nước 
cũng như đăng ký quyền sở hữu trí tuệ với cơ quan chức năng. 

(5) Tự đánh giá: ĐẠT 

Phần kết luận: 

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Trường Đại học Công nghệ Sài 
Gòn được tổ chức thực hiện trên cơ sở huy động các nguồn lực tài chính và nhân sự, 
được đánh giá bằng số lượng và chất lượng các công trình công bố hoặc ứng dụng có 
hiệu quả trong thực tiễn. 

Trong những năm qua, hoạt động nghiên cứu khoa học đã đạt một số kết quả nhất 
định, góp phần tích cực vào sự phát triển của trường. Nhìn chung, kết quả đạt được rất 
đáng khích lệ: số lượng cũng như chất lượng của các đề tài nghiên cứu khoa học ngày 
càng tăng, cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học được trang bị ngày 
càng tốt hơn, hoạt động nghiên cứu khoa học ngày càng chủ động hơn. 

Có thể kết luận: “Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong nhà 
trường ngày càng phát triển, nhiều đề tài ứng dụng vào thực tiễn. Nghiên cứu khoa học 
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cũng góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường. Trường cần phát triển 
hơn nữa về số lượng và chất lượng của các đề tài nghiên cứu khoa học trong cán bộ, 
giảng viên và sinh viên”. 

Nhìn chung, Tiêu chuNn 7 có 7 tiêu chí. Trong đó, có 6 tiêu chí được đánh giá là 
đạt. Riêng tiêu chí 7.5 được tự đánh giá chưa đạt do nhận thấy nguồn thu và khoản đầu tư 
từ nghiên cứu khoa học chưa cân đối. 
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Tiêu chu*n 8. HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Phần mở đầu: 

Hợp tác quốc tế là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Trường Đại học Công 
nghệ Sài Gòn. Đó là cơ hội tốt để nhà trường tiếp cận trình độ, kiến thức quốc tế, hội 
nhập toàn diện với giáo dục đại học thế giới, cũng như để học hỏi những kinh nghiệm, 
kiến thức, bắt kịp xu hướng thế giới và đồng thời quảng bá hình ảnh của nhà trường. 
Trong những năm qua, các hoạt động hợp tác quốc tế đã góp phần đào tạo và nâng cao 
trình độ chuyên môn cho đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, trao đổi kinh nghiệm với 
các trường đại học, học viện trên thế giới, từ đó góp phần đNy mạnh, phát triển công tác 
giảng dạy, đào tạo, mang đến cho sinh viên những kiến thức thiết thực, mang tính quốc tế 
và bắt kịp xu hướng hội nhập thế giới. Hàng năm, Trường tổ chức các đoàn đến tham 
quan, học tập tại các trường đại học trong và ngoài nước cũng như đón tiếp các đoàn 
trường bạn sang tham quan học tập và trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật công 
nghệ. Hoạt động hợp tác quốc tế của nhà trường từ buổi ban đầu đến hiện tại luôn thực 
hiện đúng theo quy định của Nhà nước và Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết quả hợp tác đã 
mang lại nhiều lợi ích cho Trường nói chung và giảng viên – sinh viên nói riêng. 

Tiêu chí 8.1. Các hoạt động hợp tác quốc tế được thực hiện theo quy định 
của Nhà nước. 

(1) Mô tả 

Trong các năm qua, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn luôn cố gắng tạo ra các 
mối quan hệ quốc tế, tăng cường các hoạt động hợp tác với các tổ chức giáo dục, các 
trường đại học, các học viện nước ngoài nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo và nghiên cứu 
khoa học của trường. Và đặc biệt việc thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế này luôn 
được nhà trường chú trọng phải tuân theo đúng những quy định của Nhà nước được thể 
hiện qua việc thực hiện đầy đủ các báo về tổng kết về hợp tác giáo dục và đào tạo với các 
nước [MC08.1-01]. 

Trong những năm gần đây, hoạt động hợp tác quốc tế của Trường không vi phạm 
bất cứ quy định nào do Trường thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Vụ Quan hệ Quốc tế 
Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công an Thành phố Hồ Chí Minh để quản lý tốt việc cử đoàn 
ra, đón đoàn vào. Trường cũng đã thực hiện đúng quy trình, quy định cử cán bộ, giảng 
viên, nhân viên đi tham quan, công tác ở nước ngoài. Tất cả các cán bộ, giảng viên, nhân 
viên đi, về đúng theo kế hoạch, không có trường hợp nào vi phạm quy định của nước sở 
tại [MC08.1-02]. 

Các hoạt động cử các đoàn đi công tác nước ngoài cũng như đón đoàn nước ngoài 
đến thăm và làm việc tại trường đã tạo mối quan hệ hợp tác quốc tế trên một số lĩnh vực 
như liên kết đào tạo, trao đổi giảng viên và sinh viên, trao đổi tài liệu chuyên môn 
[MC08.1-03]. 
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Trong những năm qua, nhà trường đã gặp gỡ, trao đổi và ký biên bản ghi nhớ với 
một số trường đại học, học viện ở các quốc gia như: Hoa Kỳ, Úc, Đức, Singapore, Hàn 
Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản về các lĩnh vực kỹ thuật công nghệ góp phần nâng cao 
trình độ giảng viên và kinh nghiệm học tập cho giảng viên, sinh viên [MC08.1-04]. 

Bên cạnh đó, trường cũng cử cán bộ giảng viên ra nước ngoài học tập dài hạn. 
Trong đó, một số cán bộ, giảng viên tự xin đi và nhà trường chưa có chính sách khen 
thưởng mà chỉ hỗ trợ học phí đối với cán bộ, giảng viên học tập trong nước [MC08.1-05]. 

(2) Những điểm mạnh 

Trường đã thực hiện tốt những quy định của Nhà nước, của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
và của Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần tăng cường nguồn lực và quảng bá trường ra 
các đơn vị quốc tế. 

(3) Những tồn tại 

Trường chưa có những quy định cụ thể về công tác hợp tác quốc tế. 

Trường chưa xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác đào tạo và bồi dưỡng giảng viên 
nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ. Hằng năm, cán bộ giảng viên đi thi, xin được học 
bổng về báo cáo trường và trường quyết định cho đi học. 

(4) Kế hoạch hành động 

Trong các năm tới, nhà trường sẽ xây dựng quy định về công tác hợp tác quốc tế, 
thường xuyên báo cáo tổng kết hoạt động hợp tác quốc tế và xây dựng kế hoạch đề cử 
cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ tại nước ngoài. 

ĐNy mạnh công tác liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học với các trường trong và 
ngoài nước để trao đổi giảng viên, sinh viên nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu 
khoa học. 

Mở rộng việc liên kết đào tạo với các trường đại học ở các nước có nền giáo dục 
tiên tiến: Mỹ, Anh, Đức, Úc để đào tạo cán bộ giảng dạy và quản lý đào tạo. 

Xây dựng kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, giảng viên nhằm xây dựng đội 
ngũ tri thức có năng lực cao, gắn bó với trường tạo nguồn nhân lực vững mạnh, thúc đNy 
sự phát triển của trường. 

(5) Tự đánh giá: ĐẠT 

Tiêu chí 8.2. Các hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo có hiệu quả, thể hiện 
qua các chương trình hợp tác đào tạo, trao đổi học thuật; các chương trình trao đổi 
giảng viên và người học, các hoạt động tham quan khảo sát, hỗ trợ, nâng cấp cơ sở 
vật chất, trang thi ết bị của trường đại học. 

(1) Mô tả 

Trong những năm qua, các hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo của Trường đã 
được chú trọng hơn và đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao chất lượng đội 
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ngũ giảng viên, đNy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao cơ sở vật 
chất và trang thiết bị cho nhà trường.  

Trường đã thành lập Trung tâm liên kết đào tạo quốc tế và ban hành quy chế hoạt 
động để thực hiện hoạt động đào tạo quốc tế [MC08.2-01]. Từ năm 2006, Nhà trường đã 
đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép liên kết với Đại học Troy đào tạo cấp bằng cử 
nhân 02 chuyên ngành Khoa học máy tính và Quản trị kinh doanh [MC08.2-02]. Từ khi 
thành lập đến nay trung tâm đã thực hiện rất tốt việc trao đổi giảng viên, sinh viên theo 
hình thức 2 + 2 (2 năm tại Đại học Công nghệ Sài Gòn, 2 năm tại Đại học Troy) hoặc 4 
(4 năm tại Đại học Công nghệ Sài Gòn) với hai ngành Khoa học máy tính và Quản trị 
kinh doanh [MC08.2-03]. Thông qua các chương trình này, giảng viên của Trường có 
điều kiện tham khảo các chương trình đào tạo từ Đại học Troy và nâng cao kinh nghiệm 
dạy học, nghiên cứu khoa học. Ngoài chương trình hợp tác với Đại học Troy, Nhà trường 
cũng thực hiện trao đổi sinh viên với một số trường đại học tại các quốc gia như Thái 
Lan, Philippin [MC08.2-04]. 

Bên cạnh đó, trường cử cán bộ giảng viên tham gia các hội nghị, hội thảo quốc tế, tổ 
chức các đoàn cán bộ đến tham quan, học tập ở các nước [MC08.2-05], cũng như đón 
tiếp các đoàn khách từ các trường đại học, cao đẳng, học viện nước ngoài đến và làm việc 
tại trường [MC08.2-06]. Trường cũng mời các chuyên gia nước ngoài đến trường báo cáo 
các chuyên đề cần thiết, gắn liền với hoạt động đào tạo cho cán bộ, giảng viên, sinh viên. 
Các chương trình hợp tác quốc tế tạo điều kiện cho giảng viên nâng cao trình độ chuyên 
môn, kinh nghiệm nghiên cứu giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên 
cứu khoa học của Trường.  

Từ năm 2016, nhà trường đã ban hành quyết định số 61B/QĐ-DSG-HĐQT về việc 
ban hành quy định tạm thời về công tác bồi dưỡng đào tạo cán bộ nhằm hỗ trợ các hoạt 
động tham quan khảo sát, hỗ trợ học tập nâng cao trình độ cho cán bộ, giảng viên, nhân 
viên của nhà trường [MC08.2-07]. 

(2) Những điểm mạnh: 

Các chương trình quan hệ hợp tác quốc tế về đào tạo giúp nhà trường nâng cao chất 
lượng đội ngũ giảng viên, cải tiến chương trình đào tạo, giúp giảng viên và sinh viên có 
thêm nhiều cơ hội học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, học tập. 

Chương trình liên kết đào tạo với đối tác nước ngoài tại Trường Đại học Công nghệ 
Sài Gòn: Chương trình liên kết với Đại học Troy, Hoa Kỳ theo Quyết định số 5759/QĐ - 
BGDĐT ngày 11/10/2006 và Quyết định gia hạn số 2187/QĐ - BGDĐT ngày 25/05/2011 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2016 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra quyết định số 
2136/QĐ-BGDĐT cho phép nhà trường tiếp tục liên kết đào tạo với đại học TROY trong 
thời hạn 5 năm. 

(3) Những tồn tại: 

Hoạt động quan hệ quốc tế chưa tạo cơ hội cho giảng viên trao đổi kinh nghiệm với 
các chuyên gia quốc tế. 
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Một số biên bản ghi nhớ (Memorandum of Understanding MOU) đã ký kết chưa 
được triển khai cụ thể. 

Liên kết đào tạo chưa mở rộng thêm các ngành nghề, lĩnh vực khác, chỉ có hai 
ngành là Quản trị kinh doanh và Khoa học máy tính cũng như các đơn vị liên kết đào tạo. 

Các hoạt động liên kết đào tạo, tham quan, khảo sát quốc tế chưa tạo điều kiện nâng 
cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho trường. 

(4) Kế hoạch hành động: 

Trong các năm tới, trường sẽ thực hiện tốt mối liên kết đào tạo với Troy, mở rộng 
quy mô về số lượng, chất lượng đào tạo. Tiến hành thực hiện kế hoạch đào tạo MBA 
quốc tế. 

Trường sẽ liên kết thêm nhiều trường ở nhiều quốc gia để mở thêm nhiều ngành 
học. Xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp, các viện nghiên 
cứu, các hiệp hội nghề nghiệp, các trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ, các nhà 
tài trợ, đầu tư và bồi dưỡng cán bộ. 

Trường sẽ xây dựng chiến lược phát triển hợp tác quốc tế ngắn hạn, dài hạn (5 năm, 
10 năm) nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động liên kết đào tạo. Xây dựng kế hoạch 
triển khai một số ký kết ghi nhớ hợp tác khác để tìm kiếm các hợp đồng liên kết đào tạo 
nói riêng và hợp tác quốc tế nói chung. 

(5) Tự đánh giá: ĐẠT 

Tiêu chí 8.3. Các hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học có hiệu 
quả, thể hiện qua việc thực hiện dự án, đề án hợp tác nghiên cứu khoa học, phát 
tri ển công nghệ, các chương trình áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công 
nghệ vào thực tiễn, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học chung, công bố các công 
trình khoa học chung. 

(1) Mô tả 

Hoạt động hợp tác quốc tế của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn chủ yếu ở lĩnh 
vực liên kết đào tạo, trao đổi chuyên môn. Một số giảng viên của trường có các bài báo 
về nghiên cứu khoa học được đăng trên Tạp chí nước ngoài như Khoa Công nghệ thực 
phNm, Khoa Công nghệ thông tin [MC08.3-01]. 

Trường đã thực hiện ký kết ghi nhớ với một số trường về nghiên cứu khoa học, hợp 
tác quốc tế, đào tạo, trao đổi sinh viên, giảng viên như trường Đại học Mittweida của 
Đức, Đại học Kyung Dong của Hàn Quốc [MC08.3-02]  

Một trong những hiệu quả của hoạt động hợp tác quốc tế là trường đã thực hiện 
thành lập nhóm thực hiện dự án khởi nghiệp đổi mới và sáng tạo do Chương trình Đổi 
mới Sáng tạo Việt Nam – Phần Lan tài trợ, và ban cố vấn dự án khởi nghiệp đổi mới và 
sáng tạo do IPP2 tài trợ thực hiện tại Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn [MC08.3-03] 
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(2) Những điểm mạnh: 

Đội ngũ giảng viên của trường là các thế hệ trẻ đầy nhiệt huyết, cố gắng học hỏi và 
nâng cao trình độ, trao dồi kiến thức, hăng say tìm tòi nghiên cứu khoa học nhằm nâng 
cao chất lượng giảng dạy và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tế. 

(3) Những tồn tại: 

Hoạt động hợp tác trong nghiên cứu khoa học chưa được lên kế hoạch và thực hiện, 
chưa nắm bắt và thực hiện các dự án, đề án hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học. 

Trường chưa ký kết hợp tác về nghiên cứu khoa học.  

Trường còn thụ động trong việc tìm kiếm những mối hợp tác cả trong nước lẫn 
nước ngoài về nghiên cứu khoa học. 

(4) Kế hoạch hành động: 

Xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển nghiên cứu khoa học, nhất là đNy mạnh 
hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học các nước. 

Tăng cường tìm kiếm các đề tài, dự án quốc tế phù hợp với hoạt động đào tạo và 
nghiên cứu khoa học của trường. 

Tăng cường tiếp thị bằng nhiều hình thức (sàn giao dịch online, tham gia các triển 
lãm khoa học quốc tế...) để giới thiệu tiềm năng của trường và xây dựng các mối quan hệ 
hợp tác. 

(5) Tự đánh giá: ĐẠT 

Phần kết luận: 

Hoạt động hợp tác quốc tế của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn trong năm năm 
qua đã thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các hoạt 
động hợp tác quốc tế đã tranh thủ được sự hỗ trợ của các nước tiên tiến để nâng cao trình 
độ cho giảng viên. 

Bên cạnh các hoạt động trao đổi học tập và liên kết đào tạo góp phần nâng cao chất 
lượng đào tạo của nhà trường, hiện nay Trường chưa chú trọng các hoạt động hợp tác 
quốc tế về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.  

Trong những năm tới, Trường có kế hoạch phát triển các mối quan hệ quốc tế, hoàn 
thiện các chương trình liên kết đào tạo, tuyển dụng thêm đội ngũ cán bộ trẻ năng động 
hơn, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên để tạo nguồn lực tri thức 
chất lượng, vững mạnh để thực hiện tốt vai trò của một trường kỹ thuật công nghệ có thế 
mạnh ở khu vực phía Nam. 

Nhìn chung, Tiêu chuNn 8 có 3 tiêu chí đều được tự đánh giá đạt.  
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Tiêu chu*n 9.  THƯ VIỆN, TRANG THI ẾT BN HỌC TẬP  
VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT KHÁC 

Tiêu chí 9.1. Thư viện của trường đại học có đầy đủ sách, giáo trình, tài liệu 
tham khảo tiếng Việt và tiếng nước ngoài đáp ứng yêu cầu sử dụng của cán bộ, 
giảng viên và người học. Có thư viện điện tử được nối mạng, phục vụ dạy, học và 
nghiên cứu khoa học có hiệu quả. 

(1) Mô tả 

Thư viện Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn được bố trí tại tầng 4 khu A với diện 
tích 432 m2 được bố trí thành 05 phòng: 01 phòng đọc chung có 70 chỗ ngồi, kho sách 
gồm có 01 kho đóng và 01 kho mở, trong đó kho mở có bố trí thêm 30 chỗ đọc báo và tài 
liệu tham khảo, 01 phòng đọc dành cho giảng viên và khu vực nghiệp vụ của Thư viện, 
01 phòng máy với 28 máy tính phục vụ cho việc tham khảo tài liệu điện tử [MC09.1-01]. 
Tại tầng 4, ngoài Thư viện Trường còn có thêm 01 Thư viện có diện tích 96 m2 chuyên 
phục vụ cho sinh viên thuộc trung tâm ITPC của trường, cả hai bộ phận được bố trí liền 
nhau tạo thành một quần thể Thư viện khép kín có tổng diện tích 528m2, tất cả đều được 
trang bị máy lạnh, hệ thống mạng nội bộ và mạng internet và wifi rất mạnh phục vụ cho 
việc sử dụng máy tính tại Thư viện và các thiết bị số của sinh viên. 

Thư viện có các văn bản hướng dẫn sử dụng Thư viện cụ thể như nội quy, thời gian 
phục vụ, hướng dẫn làm thẻ, thủ tục mượn trả, hướng dẫn tra cứu tài liệu giấy và tài liệu 
điện tử, … tất cả được in ra thành tập phát cho sinh viên ngay khi nhận thẻ Thư viện và 
ngoài ra còn đưa thông báo ở mục Thư viện trên trang thông tin điện tử: www.stu.edu.vn 
[MC09.1-02]. 

Thư viện được trang bị phần mềm iportlib với các phân hệ: tra cứu, bổ sung, biên 
mục, quản lý độc giả, lưu hành để phục vụ cho công việc quản lý sách, quản lý độc giả và 
đăng ký mượn trả bằng hệ thống mã vạch [MC09.1-03]. Thư viện có bố trí máy dành 
riêng cho việc tra cứu sách tại Thư viện, ngoài ra độc giả có thể tra cứu thông tin và hình 
ảnh của từng quyển sách tại website: www.stu.edu.vn. 

Thư viện đảm bảo đầy đủ nhiều loại hình tài liệu phục vụ cho các ngành đào tạo, 
tính đến ngày 30/04/2017 Thư viện có 15.145 quyển sách được nhập vào phần mềm 
iportlib và các sách này đã được đưa vào phục vụ cho sinh viên, trong đó cụ thể tài liệu 
phục vụ cho từng ngành như sau:  

Bảng III.9.1.1: Thống kê số đầu sách phục vụ đào tạo theo ngành tính đến Tháng 
04/2017 

Sách phục vụ theo ngành 
Sách  

quốc văn 
Sách  

ngoại văn 
Tổng  
cộng 

Tỷ lệ  
sách/SV 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử 569 16 585  

Công nghệ Kỹ thuật Điện điện tử 976 33 1009  

Công nghệ Kỹ thuật Điện tử truyền thông 319 22 341  

Công nghệ Thông tin 1188 193 1381  
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Sách phục vụ theo ngành 
Sách  

quốc văn 
Sách  

ngoại văn 
Tổng  
cộng 

Tỷ lệ  
sách/SV 

Công nghệ Thực phNm 498 56 554  

Quản trị kinh doanh 2486 105 2591  

Kỹ thuật Công trình Xây dựng 838 13 851  

Thiết kế Công nghiệp 712 626 1338  

Tham khảo khác 6304 191 6495  

 13890 1255 15145  

Ngoài ra Thư viện còn mua quyền truy cập cơ sở dữ liệu Springer cho phép truy cập 
tới nguồn dữ liệu khoa học - công nghệ - y học.  Bao gồm thông tin của hơn 2.743 tạp 
chí, hơn 170 tài liệu tham khảo điện tử, 45.000 sách điện tử. Tổng cộng với hơn 5 triệu 
dữ liệu đóng góp. Bên cạnh đó còn có thêm cơ sở dữ liệu Thomson Innovation cung cấp 
95 triệu sáng chế [MC09.1-04].  

Thư viện cũng tạo ra các bộ sưu tập luận văn loại giỏi, đề tài nghiên cứu khoa học 
và một số tài liệu chuyên ngành dựa trên phần mềm mã nguồn mở Dspace, hiện tại có 
991 tài liệu [MC09.1-05] người đọc có thể tham khảo tại phòng máy của Thư viện theo 
địa chỉ 192.168.1.193: 8080/dspace. 

Ngoài nguồn sách thì Thư viện cũng có 54 loại báo, tạp chí, trong đó có 23 tạp chí 
chuyên ngành phục vụ cho nhu cầu tham khảo của bảy khoa [MC09.1-06]. Từ năm 2012 
Thư viện đưa vào khai thác trực tuyến cơ sở dữ liệu Proquest với khả năng cung cấp 
thông tin của 11.250 tạp chí ngoại văn ở các lĩnh vực; Cơ sở dữ liệu IEEE với 3 triệu tài 
liệu toàn văn về lĩnh vực Khoa học công nghệ mũi nhọn như Công nghệ thông tin, Điện 
tử viễn thông, tự động hoá, năng lượng đăng trên các tạp chí, kỷ yếu hội thảo của IEEE 
(có thể tham khảo trên hệ thống website Trường).  

Như vậy Thư viện có đủ phòng đọc sách, báo, tạp chí để phục vụ giảng dạy và 
nghiên cứu khoa học, đảm bảo đạt 03 tạp chí cho một ngành đào tạo và 0,5 bản sách tham 
khảo/người học. 

Hàng năm, Thư viện đều dành nguồn kinh phí 12 - 48 triệu để mua quyền truy cập 
cơ sở dữ liệu, 200 - 300 triệu đồng để bổ sung nguồn tài liệu, giáo trình, cụ thể: 

Bảng III.9.1.2: Nguồn kinh phí dành cho việc mua sách, tài liệu hàng năm 
Số lượng sách bổ sung (quyển) 

Năm 
Ngoại văn Quốc văn 

Số tiền 
(đồng) 

2009 222 1441 241.665.000 

2010 238 1424 202.242.000 

2011 130 1218 199.722.000 

2012 116 845 203.202.000 

2013 67 453 226.157.497 

2014 157 655 262.804.001 

2015 161 399 270.459.500 

2016 59 189 251.666.950 
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Thư viện còn tranh thủ tìm các nguồn sách tài trợ, Thư viện được quỹ VN2020, quỹ 
phát triển văn hóa tặng 501 quyển sách khoa học tiếng Anh. Vào mỗi đợt bổ sung tài liệu, 
Thư viện đều có tham khảo ý kiến đề xuất của khoa về các sách giáo trình và tài liệu 
chuyên ngành phục vụ cho nhu cầu học tập và nghiên cứu của giảng viên và sinh viên. 

Để phục vụ người đọc tốt hơn, trong năm 2017 Thư viện bắt đầu tiến hành khảo sát 
lấy ý kiến người đọc. Hàng năm Thư viện giới thiệu nội quy, quy định của Thư viện 
trong tuần sinh hoạt đầu khóa hàng năm. 

(2) Những điểm mạnh 

Nhờ vận dụng tin học trong công việc nên việc quản lý của Thư viện được nhanh 
chóng và hiệu quả hơn. 

(3) Những tồn tại 

Nguồn tài liệu còn ít. 

Chưa quảng bá được hình ảnh của Thư viện một cách rộng rãi đến với sinh viên, 
giảng viên. 

(4) Kế hoạch hành động 

Cập nhật và bổ sung thêm sách tham khảo bao gồm cả tài liệu số và tài liệu giấy, 
đặc biệt là sách ngoại văn chuyên ngành và tăng cường nguồn sách giáo trình mới.  

Tuyên truyền tập huấn về tra cứu tài liệu, nội quy, quy định của thư viện đến với 
sinh viên, giảng viên. 

Tiến hành lấy ý kiến góp ý hàng năm. 

(5) Tự đánh giá: ĐẠT 

Tiêu chí 9.2. Có đủ số phòng học, giảng đường, phòng thực hành, thí nghiệm 
phục vụ cho dạy, học và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu của ngành đào tạo. 

(1) Mô tả 

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn luôn chú trọng để đầu tư, xây dựng và phát 
triển cơ sở vật chất ngày càng lớn mạnh nhằm đáp ứng nhu cầu phong phú, đa dạng của 
nhà trường. Đến nay, trên diện tích đất 02 hecta, nhà trường đã xây dựng 28.000 m2 sàn, 
trong đó trên 20.000 m2 diện tích xây dựng phục vụ trực tiếp cho đào tạo. Với quy mô 
đào tạo hiện tại, nhà trường đạt điều kiện trên 2,5 m2/sinh viên. 

 Với đặc thù là một trường kỹ thuật, nhà trường chú trọng xây dựng hệ thống phòng 
thí nghiệm, thực hành, phòng máy tính. Nhà trường hiện có 56 phòng thí nghiệm, thực 
hành của từng khoa, cụ thể khoa Điện - Điện tử 18 phòng, khoa Cơ khí 04 phòng, khoa 
Kỹ thuật công trình 05 phòng, Khoa Công nghệ thực phNm 06 phòng, Khoa Design có 10 
phòng thực hành và 01 phòng chuyên đề phòng, Khoa Công nghệ Thông tin có 09 phòng 
máy tính và 01 trung tâm máy tính, Khoa Quản trị kinh doanh cũng có 01 phòng chuyên 
đề và 02 phòng máy. Bên cạnh đó còn có 01 phòng thí nghiệm vật lý, 01 phòng 



 101 

multimedia, ngoài ra còn có phòng lab, phòng Dyned phục vụ cho nhu cầu học ngoại ngữ 
của sinh viên [MC09.2-01] và [MC09.2-02].  

Các phòng thí nghiệm, thực hành, máy tính được đầu tư đầy đủ các trang thiết bị 
cần thiết, hiện đại phục vụ cho công tác đào tạo [MC09.2-03]. 

Trong năm 2016 và những năm tiếp theo, Trường đều dành kinh phí để cải tạo nâng 
cấp phòng và đầu tư mới trang thiết bị cho mỗi phòng máy tính của Khoa Công nghệ 
Thông tin hiện đại nhằm đáp ứng như cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu [MC09.2-04] 

(2) Những điểm mạnh: 

Phòng thí nghiệm, thực hành thường xuyên được nâng cấp, sửa chữa. 

Ở khoa Design, phòng học Studio cũng là phòng thực hành nên thuận lợi cho công 
tác học tập và giảng dạy. 

(3) Những tồn tại: 

Một số thiết bị thí nghiệm, thực hành cần tiếp tục đầu tư nâng cao theo công nghệ mới. 

Chưa hình thành các phòng thí nghiệm trọng điểm để phục vụ nghiên cứu có chiều sâu. 

(4) Kế hoạch hành động: 

Tăng cường đầu tư nâng cao các thiết bị thí nghiệm thực hành theo công nghệ mới để nâng 
cao chất lượng thí nghiệm, thực hành góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. 

Hình thành các phòng thí nghiệm trọng điểm để phục vụ nghiên cứu có chiều sâu. 

Trong năm 2017, Trường bắt đầu tiến hành đầu tư xây dựng thêm phòng học, phòng thí 
nghiệm thực hành, khu thể thao liên hợp. 

(5) Tự đánh giá: ĐẠT 

Tiêu chí 9.3. Có đủ trang thiết bị dạy và học để hỗ trợ cho các hoạt động đào 
tạo và nghiên cứu khoa học, được đảm bảo về chất lượng và sử dụng có hiệu quả, 
đáp ứng yêu cầu của từng ngành đang đào tạo. 

(1) Mô tả 

Tùy theo nhu cầu của từng ngành đào tạo, nhà trường đã tập trung đầu tư trang thiết bị và 
phương tiện để hỗ trợ cho việc giảng dạy và học tập. Việc đầu tư không tiến hành dàn trải mà tập 
trung vào từng ngành theo nhu cầu chuyên biệt. Do đó, phần lớn các loại trang thiết bị luôn được 
khai thác một cách hiệu quả.  

Ngoài ra, phương tiện giảng dạy còn có 78 máy chiếu các loại. Từ năm 2014 đến nay 
trường cũng tăng cường trang bị thêm 56 máy chiếu các loại, trên 674 máy tính, máy tính xách 
tay được sử dụng với công suất 2 đến 3 ca/ngày [MC09.3-01] và [MC09.3-02].  
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Để thuận tiện cho sinh viên và giảng viên khai thác các trang thiết bị, phương tiện 
giảng dạy, hỗ trợ giảng dạy học tập, Trường đã lắp đặt cố định máy chiếu, màn chiếu, tivi 
ở các phòng học, giảng đường, cho các phòng học [MC09.3-03].  

Nhà trường tổ chức một phòng bảo trì, với những chuyên viên có trình độ chuyên 
môn, có nhiệm vụ cất giữ, bảo dưỡng, duy tu và đưa vào sử dụng trang thiết bị với hiệu 
suất cao nhất, phục vụ tốt cho hoạt động giảng dạy và học tập. Việc khai thác sử dụng 
trang thiết bị được quy định bằng các quy trình công tác, giao nhận trang thiết bị hết sức 
cụ thể, qua đó có thể tăng hiệu suất sử dụng. 

Riêng về việc sử dụng các loại trang thiết bị trong xưởng, phòng thí nghiệm, sinh 
viên sẽ được sự hướng dẫn trực tiếp của các giảng viên trong giờ lên lớp lý thuyết hay 
thực hành. 

Hàng năm, Trường đều dành kinh phí để tăng cường trang thiết bị, phương tiện hỗ 
trợ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học [MC09.3-04]. Bên cạnh đó Trường còn có 
kế hoạch bảo trì từ 03 tháng hoặc 06 tháng một lần tùy theo loại trang thiết bị và kiểm tra 
giá trị hao mòn của thiết bị [MC09.3-05]  

Từ năm 2014 đến nay, trường đã đầu tư thêm trang thiết bị cho các đơn vị như:  
Khoa Công nghệ Thông tin lắp một số máy lạnh cho các phòng máy tính, mua mới máy 
vi tính thay cho những máy có cấu hình thấp không còn đáp ứng hiện nay; Khoa Công 
nghệ Thực phNm trang bị thêm một số thiết bị thí nghiệm chuyên dụng để phục vụ thí 
nghiệm, thực hành và nghiên cứu khoa học; Khoa Design trang bị thêm máy móc phục 
vụ giảng dạy, thực hành,….” [MC09.3-06]. 

(2) Những điểm mạnh: 

Hệ thống trang thiết bị đã đáp ứng được yêu cầu của công tác đào tạo hiện nay. 

Hệ thống phòng thực hành, thí nghiệm được trang bị tương đối đầy đủ những thiết 
bị cần thiết theo yêu cầu của từng ngành đào tạo. 

(3) Những tồn tại: 

Những trang thiết bị phục vụ yêu cầu nghiên cứu khoa học, dự án, đề án vẫn còn 
hạn chế. Có một số phòng học chưa được trang bị bảng từ tính nhằm chống bụi phấn. 

Một số trang thiết bị phục vụ giảng dạy thực hành và thí nghiệm tại các phòng thí 
nghiệm của Khoa Điện - Điện tử chưa hiện đại. 

Các phòng học từ tầng 3 đến tầng 9 khu C được thiết kế đối diện nhau nên khi sử 
dụng thiết bị âm thanh cùng thời điểm dễ trùng tần số và gây nhiễu âm thanh với nhau. 

(4) Kế hoạch hành động: 

Từ năm 2013, Trường tiếp tục bảo trì và đầu tư mới thêm những trang thiết bị cho 
phòng học, phòng thí nghiệm, thực hành nhằm phục vụ việc giảng dạy và nghiên cứu 
khoa học với tổng kinh phí: 2.698.5000.000 VND. 

Định kỳ hàng năm, Trường tiếp tục bảo trì máy móc thiết bị và đầu tư mua sắm mới 
thêm trang thiết bị. [MC09.3-07]. 
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(5) Tự đánh giá: ĐẠT 

Tiêu chí 9.4. Cung cấp đầy đủ thiết bị tin học để hỗ trợ hiệu quả các hoạt 
động dạy và học, nghiên cứu khoa học và quản lý. 

(1) Mô tả 

Ứng dụng công nghệ thông tin là một trong các yếu tố quan trọng để đem lại hiệu 
quả trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Qua quá trình phát triển, đến nay nhà 
trường đã có nhiều thiết bị tin học nhằm hỗ trợ hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa 
học. Hiện nay, Trường có số lượng máy tính là 849 máy. Từ năm 2014 đến nay, trường 
đã trang bị thêm một số máy tính mới thay cho một số máy tính trước đây có cấu hình 
thấp không còn đáp ứng như cầu công tác đào tạo và nghiên cứu, công tác quản lý. Trong 
đó, số máy tính phục vụ trực tiếp đào tạo là 674 máy, máy tính phục vụ quản lý là 175 
máy [MC09.4-01]. Mỗi phòng, khoa đều được trang bị máy tính cá nhân, máy in để phục 
vụ công tác quản lý [MC09.4-02]. 

Tất cả máy tính ở các phòng ban, khoa, trung tâm đều được kết nối mạng nội bộ và 
kết nối mạng có dây, mạng không dây với tốc độ cao phục vụ 24/24 đảm bảo cho công 
tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý. Có bộ phận kiêm nhiệm về quản trị mạng 
trực thuộc khoa Công nghệ thông tin có nhiệm vụ đảm bảo hoạt động ổn định hệ thống 
mạng của trường [MC09.4-03]. Nhờ vậy công tác quản lý đã hiệu quả hơn khi sử dụng 
mạng Intranet như: gửi lịch tuần, thông báo của phòng, khoa… 

Nhà trường đã tin học hóa công tác quản lý thông qua việc sử dụng các phần mềm 
chuyên dùng: quản lý đào tạo, quản lý học phí, quản lý thư viện, quản lý điểm, quản lý hồ 
sơ, quản lý thẻ sinh viên, phần mềm xếp lịch học. 

Thư viện của trường có phòng máy tính dành cho sinh viên được kết nối Internet 
giúp cho sinh viên trong việc tra cứu tài liệu học tập. 

Ngoài hệ thống mạng cục bộ (LAN), Trường còn hệ thống mạng không dây giúp 
cho việc tra cứu tài liệu trên mạng bất cứ lúc nào trong ngày để phục vụ giảng dạy và 
nghiên cứu khoa học. Có hơn 32 cột phát sóng được lắp đặt với tốc độ truy cập gồm các 
chuNn: 802.11G + 54 Mbps, 802.11N + 300Mbps [MC09.4–4] và [MC09.4–5]. 

Toàn bộ lớp học được trang bị máy chiếu, tivi LCD tạo điều kiện cho việc dạy và 
học được sinh động hơn. Nhà trường đã trang bị Kiosk tra cứu thông tin tại hành lang để 
sinh viên tra cứu học tập [MC09.4–6]. 

Hiện nay, nhà trường đang bước đầu triển khai thu thập thông tin, yêu cầu của từng 
đơn vị để từ đó xây dựng và tiến hành tin học hóa hệ thống quản lý toàn trường nhằm hỗ 
trợ các đơn vị trong trường hoạt động hiệu quả hơn [MC02.2-07] 

(2) Những điểm mạnh: 

Các phòng ban chức năng có đầy đủ máy tính và thiết bị tin học khác. Tỷ lệ 100% 
máy tính trong trường được kết nối mạng Intranet và mạng Internet, wifi.  
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Hệ thống mạng được nhà trường nâng cấp và cải tiến giúp giảng viên, sinh viên dễ 
dàng truy cập mạng để tìm tài liệu học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học. 

(3) Những tồn tại: 

Từng đơn vị đã được được tin học hóa hệ thống quản lý nhưng chưa có sự kết nối 
thông tin thành một hệ thống chung toàn trường. 

Hệ thống mạng internet chưa đáp ứng hoàn toàn nhu cầu của cán bộ, giảng viên và 
sinh viên vào một số giờ cao điểm. 

(4) Kế hoạch hành động: 

Có biện pháp để duy trì ổn định tốc độ mạng ở những giờ cao điểm. 

Thực hiện tin học hóa hệ thống công tác tổ chức và quản lý thành một hệ thống 
chung cho toàn trường. 

(5) Tự đánh giá: ĐẠT 

Tiêu chí 9.5. Có đủ diện tích lớp học theo quy định cho việc dạy và học; có ký 
túc xá cho người học, đảm bảo đủ diện tích nhà ở và sinh hoạt cho sinh viên nội trú 

(1) Mô tả 

Hiện nay, tổng diện tích sàn phục vụ cho việc dạy và học của trường khoảng trên 
20.000 m2 gồm: hơn 130 phòng học lý thuyết và thực hành, 2 giảng đường và 2 hội 
trường. Bình quân diện tích học tập hiện nay cho mỗi sinh viên là trên 2,5m2/sinh viên 
[MC09.5-01] 

Các phòng học được thiết kế đa dạng về số lượng chỗ ngồi nên phù hợp với các lớp 
- môn học và chuyên ngành đào tạo khác nhau. Trong mỗi phòng học đều được chiếu 
sáng tự nhiên và nhân tạo đảm bảo đủ ánh sáng từ mọi phía; môi trường thông thoáng, 
yên tĩnh; có đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học như: quạt, âm thanh, máy 
chiếu, màn chiếu, bảng viết, … 

Giảng đường và hội trường ngoài chức năng phục vụ dạy và học cho các lớp với số 
lượng người học tham gia lớn thì còn phục vụ các hội thảo, các hoạt động ngoại khóa 
như: hội diễn văn nghệ, các cuộc thi Olympic, các hoạt động của Đoàn thanh niên cộng 
sản và Hội sinh viên, … 

Trường có một khu ký túc xá 19 phòng ngay trong khuôn viên trường, với diện tích 
xây dựng là 1.320 m2, có hệ thống điện, nước, internet, khu vực xem tivi,… và các tiện 
nghi sinh hoạt khá đầy đủ. Đồng thời, nhà trường còn trang bị hệ thống camera giám sát 
tại ký túc xá nhằm đảm bảo an toàn, an ninh trật tự cho sinh viên lưu trú. Hiện nay, ký túc 
xá giải quyết được chỗ ở cho hơn 500 sinh viên, diện tích bình quân đạt 3 m2/sinh viên 
[MC09.5-02]. Một số trường hợp khác không lưu trú ký túc xá, nhà trường sẽ hỗ trợ tìm 
chỗ ở cho sinh viên thông qua hoạt động của Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên Trường. 
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Nhằm đảm bảo phục vụ tốt hơn nhu cầu của sinh viên, nhà trường còn xây dựng căn 
tin, phòng y tế học đường nằm trong khuôn viên trường. Một thuận lợi có thể kể đến là 
địa điểm Trường cách Bệnh viện Quận 8 gần 500m, trong các trường hợp khNn cấp, có 
thể nhanh chóng đưa người bệnh cấp cứu tại bệnh viện. 

Với hai sân thể dục thể thao nằm kế bên ký túc xá với tổng diện tích là 3.990 m2 và 
các sân bãi khác trong khuôn viên trường đảm bảo phục vụ các hoạt động ngoại khóa và 
hoạt động thể thao như: bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá, võ thuật. Ngoài ra còn có các 
khu vực sân vườn cùng dịch vụ cà phê học đường do sinh viên tổ chức, quản lý tạo nên 
sân chơi, nơi học tập và giao lưu kiến thức, văn hóa, nghệ thuật cho sinh viên. 

(2) Những điểm mạnh 

Nhà trường đã đầu tư để mở rộng diện tích phòng học, phòng thí nghiệm, hội 
trường,... đáp ứng kịp thời nhu cầu mặt bằng hiện nay nhưng vẫn đảm bảo đủ không gian 
xanh để sinh viên sinh hoạt, giải trí sau giờ học. 

Khu ký túc xá của trường đã góp phần giải quyết chỗ ở cho người học và có các tiện 
nghi sinh hoạt khá đầy đủ, có nơi xem tivi, có internet để sinh viên truy cập nhằm phục 
vụ nhu cầu học tập của mình. 

(3) Những tồn tại 

Với diện tích hiện nay sẽ không đáp ứng được quy mô đào tạo của trường đến năm 
2020 theo dự kiến là 15.000 sinh viên. 

Ký túc xá chưa đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho người học. Hiện nay, ký túc xá chỉ ưu 
tiên dành cho những sinh viên năm thứ nhất hoặc sinh viên ở xa và khó khăn. 

(4) Kế hoạch hành động 

Theo chiến lược phát triển của trường giai đoạn 2012 - 2017 và tầm nhìn đến năm 
2020, nhà trường sẽ thu hút nguồn vốn đầu tư nội bộ trường và bên ngoài vào việc xây 
dựng: ký túc xá đạt 1.500 chỗ; giảng đường, lớp học, phòng thí nghiệm, thư viện đảm 
bảo phục vụ đào tạo với quy mô 15.000 sinh viên. 

(5) Tự đánh giá: ĐẠT 

Tiêu chí 9.6. Có đủ phòng làm việc cho các cán bộ, giảng viên và nhân viên 
cơ hữu theo quy định. 

(1) Mô tả 

Hiện nay, trường có 36 phòng làm việc gồm: Hội đồng Quản trị, Ban Giám hiệu, 
khoa, phòng, ban, trung tâm, văn phòng Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản, 
Hội sinh viên, phòng họp và một số phòng chức năng khác đáp ứng cơ bản chỗ làm việc 
cho giảng viên, cán bộ, nhân viên [MC09.6-01]. Diện tích sử dụng được quy hoạch hợp 
lý, tương ứng với quy mô của từng đơn vị. 
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Các phòng làm việc đảm bảo đủ ánh sáng, được trang bị đầy đủ tiện nghi, trang 
thiết bị như máy điều hòa nhiệt độ, máy vi tính, máy in và các trang thiết bị văn phòng 
khác phục vụ tốt cho các hoạt động của nhà trường [MC09.6-02]. Ngoài ra, nhà trường 
còn kết nối hệ thống internet băng thông rộng, tốc độ cao và phủ sóng internet wifi trong 
phạm vi toàn trường giúp cho việc tra cứu dữ liệu, thông tin liên lạc tốt hơn. 

(2) Những điểm mạnh 

Các đơn vị có đủ phòng làm việc cho giảng viên, cán bộ, nhân viên. Các phòng 
được bố trí hợp lý, tạo thuận lợi cho công tác thông tin liên lạc. Môi trường làm việc tốt 
với các trang thiết bị tiện nghi, đầy đủ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị và cá 
nhân trong nhà trường. 

(3) Những tồn tại 

Chưa có các phòng được thiết kế như phòng kho để lưu trữ tài liệu, hồ sơ cần thiết. 

(4) Kế hoạch hành động 

Có kế hoạch để sử dụng hiệu quả hơn mặt bằng hiện có. Đồng thời, tiếp tục đầu tư 
để mở rộng diện tích hoạt động. 

(5) Tự đánh giá: ĐẠT 

Tiêu chí 9.7. Có đủ diện tích sử dụng đất theo quy định của tiêu chu*n 
TCVN 3981 - 85. Diện tích mặt bằng tổng thể đạt mức tối thi ểu theo quy định. 

(1) Mô tả 

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn có một cơ sở với tổng diện tích đất quản lý, sử 
dụng là 19.950 m2 [MC09.7-01].  

Trường được xây dựng nằm cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 5km - 
6km, có sân thể dục thể thao, ký túc xá, căn tin, tầng hầm giữ xe trong khuôn viên 
trường. Khu đất xây dựng trường được rào xung quanh bằng cây xanh, có hồ nước, sân 
vườn, hòn non bộ. 

Vị trí xây dựng ở nơi yên tĩnh, có môi trường thông thoáng, mát mẻ, rất thuận lợi 
cho việc học tập và nghiên cứu khoa học; có đường giao thông thuận tiện, đảm bảo cho 
việc đi lại của cán bộ, sinh viên và vận chuyển trang thiết bị, vật tư; có hệ thống điện, 
nước, thông tin liên lạc từ mạng lưới cung cấp chung của thành phố. Nằm cách trường 
chưa tới 500m có Bệnh viện Quận 8 nên luôn đảm bảo giải quyết kịp thời những vấn đề 
về y tế; có trung tâm thể dục thể thao với nhiều sân bóng trồng cỏ nhân tạo. 

Để đáp ứng kịp thời nhu cầu về đất đai hiện nay, từ năm 2009 nhà trường đã đầu tư 
nâng tầng, xây mới 6024,4 m2 các phòng lớp học, phòng thí nghiệm, hội trường, … và 
hoàn thành vào năm 2010 [MC09.7-02]. Đồng thời, từ năm 2008 đến nay nhà trường đã 
không ngừng tìm kiếm vị trí đất đai theo quy hoạch của thành phố và liên hệ với các cấp 
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chính quyền có liên quan để xin cấp đất, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết 
[MC09.7-03]. 

Tính đến nay, bình quân diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo cho mỗi 
sinh viên là 2,5 m2/sinh viên, thỏa với chuNn quy định 2m2/sinh viên. 

Hiện nay, trường tiếp tục đầu tư và đang triển khai đưa vào xây dựng thêm nhà thi 
đấu đa năng, hầm để xe tại khu vực sân bóng đang dùng giữ xe ngoài trời để phục vụ tốt 
hơn cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên. [MC09.7-04] 

(2) Những điểm mạnh 

Khu đất xây dựng trường đảm bảo yêu cầu về môi trường, giao thông, … 

Trường được thiết kế xây dựng đủ các khu vực với nhiều phòng chức năng, đáp ứng 
cơ bản về nhu cầu dạy và học. Không ngừng thực hiện việc mở rộng diện tích phòng học, 
phòng thí nghiệm, … để đáp ứng kịp thời nhu cầu mặt bằng. 

(3) Những tồn tại 

Trường không hoàn toàn chủ động được trong các vấn đề về thủ tục xin cấp đất xây 
dựng cơ sở mới. Ngoài ra, các cấp chính quyền cũng chưa sắp xếp, bố trí để quy hoạch vị 
trí đất đai xây dựng cho trường nên việc xây dựng cơ sở mới không kịp với nhu cầu về 
mặt bằng, diện tích sử dụng. 

(4) Kế hoạch hành động 

Bên cạnh việc tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở hiện nay, Trường sẽ đNy mạnh hơn 
nữa việc tác động đến các cơ quan Nhà nước có liên quan để đNy nhanh việc xin cấp đất. 

(5) Tự đánh giá: ĐẠT 

Tiêu chí 9.8. Có quy hoạch tổng thể về sử dụng và phát triển cơ sở vật chất 
trong kế hoạch chiến lược của trường. 

(1) Mô tả 

Trường đã xây dựng quy hoạch tổng thể được thể hiện qua Chiến lược phát triển 
thời kỳ 2012 - 2017 và tầm nhìn 2020 [MC09.8-01]. Trong đó, trường có nêu cụ thể 
chiến lược, giải pháp và kết quả cần đạt được nhằm phát triển cơ sở vật chất để theo kịp 
quy mô đào tạo của trường trong tương lai. Quy hoạch tổng thể này sẽ được xem xét, 
điều chỉnh kịp thời qua từng giai đoạn phụ thuộc vào các yếu tố khách quan. 

Hằng năm, Trường đều tiến hành kiểm kê tính hao mòn và đánh giá lại chất lượng 
tài sản [MC09.8-02]. Đó cũng là căn cứ để lập kế hoạch trang bị, sửa chữa, nâng cấp và 
thanh lý tài sản. Từ đó, các đơn vị trong trường lập bảng dự trù kinh phí mua sắm, sửa 
chữa trong năm [MC09.8-03]. 

Đồng thời, Trường cũng thường xuyên xem xét lại việc sử dụng cơ sở vật chất và 
phân bổ cho các đơn vị sử dụng để phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Việc phân 
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bổ này tùy thuộc vào nguồn kinh phí, nhu cầu của từng đơn vị và quy hoạch tổng thể 
chung toàn trường. 

(2) Những điểm mạnh 

Trường thường xuyên kiểm tra, bảo trì, mua sắm trang thiết bị; nâng cấp, sửa chữa 
cơ sở vật chất để luôn đảm bảo phục vụ tốt cho giảng viên, cán bộ, nhân viên. Trường có 
quy hoạch về sử dụng và đầu tư phát triển cơ sở vật chất theo từng năm, theo dự trù kinh 
phí của các đơn vị. 

(3) Những tồn tại 

Trang thiết bị phục vụ yêu cầu nghiên cứu khoa học còn hạn chế. Tại một số phòng 
thí nghiệm, thiết bị phục vụ giảng dạy chưa hiện đại. 

(4) Kế hoạch hành động 

Trong các năm tiếp theo, nhà trường tiếp tục phân bổ tài chính để đầu tư mua sắm 
trang thiết bị nhằm phục vụ tốt hơn việc dạy học và nghiên cứu khoa học. 

(5) Tự đánh giá: ĐẠT 

Tiêu chí 9.9. Có các biện pháp hữu hiệu bảo vệ tài sản, trật tự, an toàn cho 
cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và người học 

(1) Mô tả 

Hiện nay, lực lượng bảo vệ chuyên trách của trường gồm 08 người, phân ca làm 
việc để luôn đảm bảo đủ về số lượng người bảo vệ tài sản, trật tự, an toàn, an ninh của 
trường 24 giờ mỗi ngày [MC09.9-01]. Lực lượng này phù hợp với quy mô của trường và 
trực thuộc quản lý của Phòng Hành chính - Quản trị. Mỗi nhân viên trong tổ bảo vệ hàng 
năm đều được trang bị đồng phục theo đúng tiêu chuNn quy định, được trang bị hệ thống 
liên lạc nội bộ bằng máy bộ đàm chuyên dụng [MC09.9-02]. Đồng thời, nhà trường có 
trang bị hệ thống camera quan sát lắp đặt ở một số khu vực trọng điểm nhằm hỗ trợ thêm 
cho bảo vệ trong việc giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ tài sản cho nhà trường [MC09.9-
03]. Nghĩa vụ, trách nhiệm công việc của lực lượng bảo vệ được quy định tại văn bản mô 
tả công việc do Phòng Hành chính - Quản trị ban hành [MC09.9-04].  

Khuôn viên trường được xây dựng tường rào bao bọc xung quanh. Ngoài ra, trường 
còn phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và tổ dân phòng trên địa bàn trú đóng để 
được cập nhật thường xuyên về tình hình an ninh nơi trú đóng và có biện pháp để giữ gìn 
trật tự xung quanh trường [MC09.9-05]. Các ngày lễ lớn và các ngày trường tổ chức sự 
kiện đều có tăng cường lực lượng bảo vệ, công an, dân phòng địa phương sẵn sàng đáp 
ứng mọi tình huống [MC09.9-06]. Sau giờ làm việc, hệ thống cửa sẽ được bảo vệ kiểm 
tra, khóa lại và phân công trực tại từng khu vực, cũng như đi tuần tra khuôn viên trường 
trong đêm. 

Bên cạnh đó, trường còn tổ chức đội phòng cháy chữa cháy trực thuộc tại trường 
gồm 27 thành viên là những nhân viên thuộc tổ bảo vệ, tổ bảo trì, ký túc xá, phòng y tế 
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[MC09.9-07]. Định kỳ nhà trường phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy 
Quận 8 tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội phòng cháy chữa cháy và các 
buổi tổng diễn tập cho toàn thể giảng viên, cán bộ, nhân viên trong trường nhằm nâng cao 
hiểu biết cho mọi người trong công tác phòng cháy chữa cháy nhằm bảo vệ tài sản chung 
[MC09.9-08]. Trong các sự kiện lớn tổ chức tại trường, Đội PCCC luôn xây dựng 
phương án PCCC, có phân công nhiệm vụ cho các đội viên để đảm bảo an toàn cháy nổ 
[MC09.9-09]. 

Để đảm bảo an toàn cho giảng viên, cán bộ, nhân viên, sinh viên, tại mỗi tầng lớp 
học, ký túc xá, ... đều có dán nội quy, tiêu lệnh an toàn về phòng cháy chữa cháy ở các 
khu vực công cộng [MC09.9-10]; được trang bị hệ thống báo cháy tự động và các thiết bị 
phòng cháy chữa cháy khác như bình xịt CO2, họng chữa cháy. [MC09.9-11]. Trường có 
phương án cụ thể cho việc phòng cháy chữa cháy - cứu hộ và được xét duyệt bởi Sở Cảnh 
sát phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh. Đội phòng cháy chữa cháy thường 
xuyên tổ chức tự kiểm tra các công tác về phòng cháy chữa cháy, các trang thiết bị để 
tiến hành bảo trì, mua sắm và cũng tích cực tham gia các hoạt động, phong trào do Phòng 
Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Quận 8 tổ chức [MC09.9-12]. 

(2) Những điểm mạnh 

Trường có lực lượng chuyên trách bảo vệ trực 24/24, đảm bảo an ninh trật tự và an 
toàn tài sản của trường. Trường phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, dân phòng trên 
địa bàn trú đóng nên đảm bảo tình hình an ninh trong khu vực và được cập nhật thông tin 
kịp thời để có biện pháp xử lý. 

Đội phòng cháy chữa cháy được tập huấn định kỳ để nâng cao nghiệp vụ, hoạt động 
hiệu quả, hệ thống phòng cháy chữa cháy được trang bị tốt. 

(3) Những tồn tại 

Nhân viên bảo vệ chủ yếu là lao động phổ thông, chưa được đào tạo chuyên nghiệp.  

(4) Kế hoạch hành động 

Tại các buổi sinh hoạt đầu khóa, nhà trường sẽ phổ biến về tình hình an ninh trật tự 
để nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức bảo vệ tài sản cho sinh viên. 

Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra công tác của tổ bảo vệ để kịp thời phát hiện những 
thiếu sót và có biện pháp xử lý. Mở các lớp tập huấn chuyên môn cho đội ngũ bảo vệ 
chuyên trách. 

(5) Tự đánh giá: ĐẠT 

Phần kết luận:  

Nhìn chung, Tiêu chuNn 9 có 9 tiêu chí và được tự đánh giá đạt cả 9 tiêu chí 
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Tiêu chu*n 10. TÀI CHÍNH VÀ QU ẢN LÝ TÀI CHÍNH 

Phần mở đầu: 

Hoạt động tài chính của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn theo nguyên tắc tự chủ 
tài chính, tự cân đối thu – chi, thể hiện trên số liệu kế toán bao gồm nguồn vốn góp của 
người góp vốn (cổ đông); nguồn thu sự nghiệp bao gồm nguồn thu từ lệ phí tuyển sinh, 
học phí của các hệ đào tạo sau đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và 
chương trình liên kết đào tạo quốc tế; nguồn thu từ các hợp đồng đào tạo, liên kết chuyển 
giao công nghệ với các đơn vị; nguồn thu khác từ các hoạt động dịch vụ, thu lưu trú ký 
túc xá của sinh viên, thu lãi tiền gửi ngân hàng. Tất cả các nguồn thu đều theo đúng quy 
định của Nhà nước và được quản lý, kiểm soát bởi Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.  

Các nguồn kinh phí của nhà trường thể hiện trên số liệu kế toán bao gồm các khoản 
chi về đào tạo, chi nghiên cứu khoa học, chi quản lý, các khoản chi phí cho sinh viên, chi 
cho các quỹ phúc lợi, khen thưởng, chi phí liên kết quốc tế và chi đầu tư cơ sở vật chất. 
Tất cả đều được sử dụng từ nguồn thu hoạt động của trường và phân bổ theo tỷ lệ, riêng 
kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng bằng nguồn vốn góp của cổ đông, nguồn vốn 
vay của các tổ chức tín dụng. Nhà trường ưu tiên cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa 
học, hỗ trợ giảng viên – nhân viên nâng cao trình độ chuyên môn, hỗ trợ cho các hoạt 
động đoàn thể (Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, …) theo quy định của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo và của nhà trường. 

Tất cả các khoản chi tiêu cho hoạt động của nhà trường đều dựa trên cơ sở dự toán 
kinh phí hằng năm của các khoa, phòng, ban, trung tâm và dự toán chung của toàn trường 
đã được Hội đồng Quản trị thông qua, có sự thống nhất cao trong toàn thể cán bộ, giảng 
viên và nhân nhiên. Hàng năm, đều công khai các báo cáo tài chính (báo cáo đã được 
kiểm toán). 

Việc đầu tư mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập, làm việc 
ngày càng được Nhà trường đặc biệt quan tâm. Nhà trường đã đầu tư xây dựng cơ sở vật 
chất khang trang sạch đẹp phục vụ giảng dạy, ưu tiên tiếp cận với công nghệ hiện đại 
nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội 

Tiêu chí 10.1. Có những giải pháp và kế hoạch tự chủ về tài chính, tạo được 
các nguồn tài chính hợp pháp, đáp ứng các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học 
và các hoạt động khác của trường đại học. 

(1) Mô tả 

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn tự chủ về tài chính theo nguyên tắc tự cân đối 
thu chi, duy trì các hoạt động và phát triển nhà trường 

Các nguồn thu, khoản chi của trường được xây dựng trên cơ sở hợp pháp và nêu rõ 
trong Điều 40 và 41 của Quy chế Tổ chức và Hoạt động Trường Đại học Công nghệ Sài 
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Gòn năm 2007 [MC010.1-01] và cụ thể hóa ở Điều 22 và 24 Quy chế Tài chính Trường 
Đại học Công nghệ Sài Gòn năm 2014 [MC010.1-01] 

Các nguồn thu bao gồm: 

� Nguồn thu từ lệ phí, học phí của người học theo quy định: 
- Thu hoạt động đào tạo chương trình Việt Nam tại trường: các khoản thu 

lệ phí [MC010.1-02], học phí [MC010.1-03] theo quyết định hàng năm 
của Hiệu trưởng và đã được Hội đồng Quản trị thông qua. 

- Thu hoạt động đào tạo chương trình liên kết quốc tế của Trung tâm đào 
tạo quốc tế (ITPC): mức thu học phí do Giám đốc chương trình liên kết 
trình Hiệu trưởng quyết định [MC010.1-04] và không vượt quá mức thu 
theo hợp đồng đã ký giữa Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn và Đại 
học Troy – Bang Alabama, Hoa Kỳ [MC010.1-05] 

� Nguồn thu từ hoạt động kinh doanh dịch vụ: 
- Tiền ở ký túc xá: việc thu, chi tiền ở ký túc xá thực hiện theo tờ trình 

ngày 01/08/2012 về việc áp dụng mức lệ phí lưu trú ký túc xá. Mức thu 
tiền ở ký túc xá nhằm bù đắp khoản chi sửa chữa thường xuyên và các 
chi phí phục vụ cho nhu cầu sinh viên ở ký túc xá [MC010.1-06] 

- Tiền cho thuê mặt bằng các dịch vụ: dịch vụ giữ xe, căn tin và photo 
[MC010.1-07] 

� Nguồn thu từ các khoản thu nhập hợp pháp khác:  
- Các khoản thu này gắn với các hoạt động của đơn vị (hợp đồng liên kết 

đào tạo gắn với hoạt động của đơn vị nhằm khai thác mọi nguồn lực của 
trường [MC010.1-08], các hợp đồng nghiên cứu khoa học); thu tiền lãi từ 
tiền gửi ngân hàng, thu thanh lý tài sản. 

� Thu từ vốn góp của tổ chức, cá nhân để đầu tư, phát triển trường 

� Thu từ vốn vay các Tổ chức tín dụng để xây dựng cơ sở vật chất 

Các khoản thu trên được thực hiện đúng các quy định về tài chính trong việc sử 
dụng ấn chỉ do cơ quan tài chính có thNm quyền ban hành [MC010.1-09].  

Các khoản chi bao gồm: 

� Chi hoạt động đào tạo; 

� Chi phí quản lý; 

� Chi cho hoạt động liên kết quốc tế; 

� Chi nghiên cứu khoa học; 

� Chi phúc lợi; 

� Chi đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất; 

� Các khoản chi khác; 

Chế độ kế toán của trường đang áp dụng hiện nay theo Quyết định số 48/2006/QĐ-
BTC ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp 
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vừa và nhỏ; và theo Thông tư số 140/2007/TT-BTC ngày 30/11/2007 của Bộ Tài chính 
về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho cơ sở giáo dục ngoài công lập các năm 2009 và 
2010. 

Hàng năm, căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao, căn 
cứ vào tình hình thu chi tài chính và các hoạt động thực tế của các đơn vị, Trường đều lập 
kế hoạch dự toán tài chính rõ ràng và sát thực tế [MC010.1-10]. Toàn bộ các khoản thu 
của trường phản ánh tập trung vào tài khoản của trường tại ngân hàng. 

Các nguồn thu của trường được sử dụng, phân bổ hợp lý nhằm đảm bảo kinh phí chi 
cho các hoạt động thường xuyên của trường trong đó không ngừng nâng cao thu nhập 
cho cán bộ, giảng viên và nhân viên; tăng cường chi cho các hoạt động đào tạo và nghiên 
cứu khoa học. Các nguồn thu của trường ngày càng tăng đáp ứng các hoạt động của 
trường và phục vụ tái đầu tư phát triển, thể hiện qua Bảng III.10.1.1. 

Bảng III.10.1.1: Doanh thu, chi đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường Đại 
học Công nghệ Sài Gòn từ năm 2009 đến năm 2016. 

Đơn vị tính: VNĐ 

Năm 
Tổng  

doanh thu 
Tỷ lệ tăng trưởng  

(% so với năm trước) 
Chi cho các  

hoạt động đào tạo 
Chi cho 

nghiên cứu khoa học 

2009 74.653.869.211  28.761.508.456 95.000.200 

2010 91.410.581.937 22,45% 35.909.337.169 292.015.698 

2011 109.104.528.716 19,36% 45.026.984.858 182.615.549 

2012 113.657.562.938 4,17% 45.266.118.204 347.117.242 

2013 117.552.466.752 3,43% 50.347.674.324 166.904.000 

2014 113.387.838.243 -3,54% 51.621.733.306 268.106.176 

2015 120.699.238.688 6,45% 50.567.484.984 51.699.520 

2016 135.628.798.463 12,37% 57.549.820.292 210.652.525 

(Nguồn: Báo cáo tài chính các năm Phòng Kế hoạch - Tài chính) 

(2) Những điểm mạnh 

Hoạt động tài chính của nhà trường lành mạnh và dần dần đi vào ổn định, nguồn tài 
chính sử dụng đúng mục đích góp phần quyết định cho các hoạt động chính của nhà 
trường, tăng cường nguồn kinh phí cho xây dựng cơ bản và trang thiết bị phục vụ đào 
tạo, nghiên cứu khoa học, đồng thời có điều kiện tăng thu nhập cho cán bộ, giảng viên và 
nhân viên. 

Hàng năm các đơn vị đã chủ động lập kế hoạch tài chính và được tổng hợp thành kế 
hoạch tài chính chung để thông qua Hội đồng Quản trị. 

Việc kiểm toán định kỳ hàng năm đã góp phần cho hoạt động tài chính minh bạch 
và hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. 

Có chiến lược mở rộng và tăng nguồn thu từ hoạt động nghiên cứu khoa học, 
chuyển giao công nghệ, liên kết đào tạo. 
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(3) Những tồn tại 

Các nguồn thu của trường chủ yếu là từ học phí của sinh viên ở tất cả các loại hình 
đào tạo. Nguồn thu từ hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và liên kết 
đào tạo chưa đáng kể do chưa khai thác hết tiềm năng sẵn có của trường. 

(4) Kế hoạch hành động: 

Thu hút nguồn vốn đầu tư nội bộ trường và bên ngoài vào việc xây dựng ký túc xá, 
bãi xe và khu thể dục thể thao. 

Khai thác hiệu quả quyền tự chủ tài chính và các chính sách khuyến khích đầu tư 
của nhà nước đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập nhằm: đáp ứng nhu cầu đầu tư cho 
đào tạo, nghiên cứu và phát triển; đảm bảo thu nhập xứng đáng cho cán bộ, giảng viên, 
nhân viên và quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư. 

(5) Tự đánh giá: ĐẠT 

Tiêu chí 10.2. Công tác lập kế hoạch tài chính và quản lý tài chính trong 
trường đại học được chu*n hóa, công khai hóa, minh bạch và theo quy định. 

(1) Mô tả 

Công tác tài chính của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn trong những năm qua 
luôn được coi trọng, hoạch định các bước đi trong việc phát triển của trường.  

Dự toán thu – chi hàng năm của trường được Phòng Kế hoạch – Tài chính xây dựng 
rõ ràng, sát thực tế trên cơ sở văn bản hướng dẫn lập dự toán tài chính cho các khoa, 
phòng, ban, trung tâm nhằm đáp ứng yêu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các 
hoạt động khác của trường [MC010.2-01].  

Hàng năm, Ban giám hiệu Nhà trường cùng các đơn vị chức năng họp duyệt kế 
hoạch chi tiêu của các khoa, phòng và ban trong Nhà trường trên cơ sở nhiệm vụ trong 
năm của các đơn vị [MC010.2-02]. Sau đó các phòng chức năng có nhiệm vụ thực hiện 
đúng theo kế hoạch đã được duyệt. 

Trong xây dựng kế hoạch tài chính, nhà trường ưu tiên đầu tư kinh phí vào nhiệm 
vụ trọng điểm của các đơn vị, vào quy hoạch phát triển hàng năm và dài hạn của trường, 
các trang thiết bị thí nghiệm cần thiết để phục vụ công tác giảng dạy.  

Kế hoạch được duyệt của từng năm của các khoa, phòng được theo dõi, đôn đốc 
theo đúng kế hoạch được duyệt. 

Trong quá trình thực hiện kế hoạch, nhà trường chú trọng ưu tiên hàng đầu cho việc 
đào tạo sinh viên, vì vậy trong tám năm qua với quy mô đào tạo tăng, các khoản chi cho 
sinh viên, giảng dạy cũng được dự trù tăng tương ứng.  

Dự toán nghiên cứu khoa học các năm tập trung chủ yếu vào các đề tài nghiên cứu 
cấp trường của giảng viên, sinh viên, hội nghị khoa học và đào tạo, tạp chí khoa học 
trường.  
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Ngoài ra, nhà trường đảm bảo chi đúng và đủ các quyền lợi của cán bộ, giảng viên, 
nhân viên và sinh viên theo chế độ quy định như: lương và các khoản theo lương cho cán 
bộ, giảng viên và nhân viên (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh 
phí công đoàn) và cấp học bổng và trợ cấp cho sinh viên theo các chế độ chính sách nhà 
nước quy định [MC010.2-03]. 

Bảng III.10.2.1: Một số tiêu chí về kế hoạch tài chính của Trường Đại học Công 
nghệ Sài Gòn từ năm 2009 đến năm 2016 

Đơn vị tính: VNĐ 
Kế hoạch 
tài chính 

năm 

Tổng thu 
từ các nguồn 

Chi phí  
đào tạo 

Chi phí  
quản lý 

Chi hoạt động 
chương trình 

liên kết Quốc tế 

Chi đầu tư 
trang thiết bị 

2009 73.094.835.500 22.924.961.550 9.482.990.800 13.219.785.600 6.052.446.000 
2010 85.778.791.800 26.185.125.000 11.497.400.000 16.563.383.000 3.970.350.000 
2011 101.475.060.000 30.840.850.000 12.259.000.000 19.233.612.000 6.257.350.000 
2012 114.501.047.800 37.926.440.000 14.782.000.000 19.103.542.330 5.438.900.000 
2013 117.505.370.000 43.200.550.000 16.858.000.000 16.942.187.900 4.475.140.000 
2014 122.613.090.000 51.002.900.000 19.212.000.000 14.793.135.000 5.915.800.000 
2015 116.616.880.000 56.340.540.000 21.350.200.000 13.915.512.000 4.219.720.000 
2016 139.972.770.900 67.594.465.000 21.851.270.000 11.413.502.443 5.647.230.000 

(Nguồn: Báo cáo tài chính các năm Phòng Kế hoạch - Tài chính) 

Bảng III.10.2.2: Chi phí lương, bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp và các khoản chi 
cho sinh viên từ năm 2009 đến năm 2016 

Đơn vị tính: VNĐ 

Năm 
Khoản chi 

lương hàng tháng 

Khoản chi 
BHXH – Y Tế - 

TN 

Khoản chi 
lương giảng dạy 

Khoản chi  
cho sinh viên 

2009 12.816.856.825 576.537.538 11.718.556.889 2.038.109.967 
2010 16.485.741.390 1.033.361.981 14.318.360.911 2.364.159.850 
2011 22.371.593.875 1.821.333.711 16.585.267.182 2.953.498.488 
2012 27.795.679.081 2.636.339.835 14.336.836.360 3.210.134.769 
2013 34.216.936.060 3.287.602.878 15.003.814.740 3.683.791.195 
2014 38.362.138.567 4.011.825.239 11.380.528.350 4.275.063.825 
2015 39.088.728.484 4.474.604.024 10.905.254.680 3.281.188.630 
2016 42.855.130.410 7.021.207.470 11.885.806.200 3.145.256.483 

    (Nguồn: Báo cáo tài chính các năm Phòng KHTC) 

Công tác quản lý tài chính đã được tin học hóa với sự hỗ trợ của các phần mềm 
phục vụ cho công tác kế toán, quản lý lương, quản lý nguồn thu học phí đã giúp Nhà 
trường quản lý tốt công tác tài chính. Các phần mềm hiện có là phần mềm kế toán thuế, 
phần mềm quản lý học phí [MC010.2-04]. Ngoài ra, Trường còn chủ động sử dụng các 
dịch vụ ngân hàng trong thu – chi, liên kết với ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, 
Ngân hàng TMCP Đông Á thu hộ học phí của sinh viên và chuyển trả thu nhập của cán 
bộ, giảng viên và nhân viên vào tài khoản cá nhân tại các ngân hàng nói trên [MC010.2-
05]. Các thông tin về chi trả cá nhân được thông báo công khai trên trang web của Phòng 
Kế hoạch – Tài chính.  
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Trong khâu mua sắm trang thiết bị phục vụ học tập và thí nghiệm, căn cứ theo dự 
trù được duyệt và các yêu cầu kỹ thuật của các phòng khoa, phòng Hành chính Quản trị 
tiến hành lấy báo giá của các đơn vị cung ứng, lựa chọn và ký hợp đồng với các nhà cung 
cấp để thực hiện việc mua sắm. Sau mua sắm tiến hành bàn giao cho các khoa, phòng ban 
quản lý và sử dụng. Các hợp đồng có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên phải được đấu thầu 
theo quy định [MC010.2-06]. Hàng năm Nhà trường đều tiến hành kiểm kê tài sản. 

Các khoản thu - chi đều được phản ảnh vào báo cáo tài chính năm của trường. 
Ngoài ra, công tác quản lý tài chính hàng năm còn được kiểm tra chặt chẽ bởi Cục Thuế 
Thành phố Hồ Chí Minh [MC010.2-07] và đều được kiểm toán bởi công ty kiểm toán 
độc lập [MC010.2-08]. Trong năm 2015, nhà trường đã ký hợp đồng với công ty TNHH 
thNm định giá Đại Vi ệt đánh giá lại tài sản của trường. 

(2) Những điểm mạnh 

Công tác lập kế hoạch rõ ràng, phù hợp với yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học 
và các hoạt động khác của trường, có tích lũy để tái đầu tư phát triển cơ sở vật chất và 
nâng cao thu nhập cải thiện đời sống cho cán bộ, giảng viên và nhân viên. 

Việc sử dụng kinh phí của trường được công khai hóa, minh bạch và tuân thủ các 
quy định của Nhà nước. Chủ động ưu tiên kinh phí cho các mục hoạt động theo chiến 
lược phát triển nhà trường. 

Việc áp dụng tin học hóa trong quản lý tài chính của nhà trường ngày càng được 
quan tâm ứng dụng. 

Trong quản lý tài chính tuân thủ các quy định của Nhà nước, thường xuyên cập nhật 
các văn bản mới của Nhà nước 

(3) Những tồn tại 

Kế hoạch tài chính ngắn hạn (01 năm), chưa xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn. 

Kế hoạch tài chính chung của trường dựa trên kế hoạch tài chính của từng đơn vị. 
Mặc dù kinh phí các đơn vị dự trù đều được tính toán trên cơ sở kế hoạch hoạt động của 
từng đơn vị trong năm và đưa ra kế hoạch cụ thể nhưng quá trình thực hiện vẫn còn phát 
sinh những hạng mục chi không nằm trong kế hoạch hoặc vượt dự trù ban đầu dù vẫn 
trong vòng kiểm soát (trong khoảng ± 5%) 

Do mỗi phần hoạt động có quy định nội bộ riêng vì thế một số quy định chưa kịp 
thời thay đổi cho phù hợp với hoạt động thực tiễn của nhà trường và xã hội 

(4) Kế hoạch hành động 

Hoàn thiện hệ thống tin học hóa trong công tác quản lý tài chính nhà trường. Ứng 
dụng nhiều hơn các phần mềm trong quản lý tài chính, tài sản trường. 

ĐNy mạnh giao dịch thông qua hệ thống ngân hàng, hạn chế tối đa thanh toán tiền 
mặt trong thu chi. 

Xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn phù hợp mục tiêu hoạt động và phát triển của 
trường cho những năm tới; quyết toán tài chính đúng tiến độ kế hoạch. 
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Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ chung hàng năm có điều chỉnh phù hợp với tình 
hình phát triển của xã hội và thực tiễn của nhà trường. 

(5) Tự đánh giá: ĐẠT 

Tiêu chí 10.3. Đảm bảo sự phân bổ, sử dụng tài chính hợp lý, minh bạch và 
hiệu quả cho các bộ phận và các hoạt động của trường đại học. 

(1) Mô tả 

Nhà trường luôn chú trọng việc sử dụng tài chính minh bạch hợp lý và có hiệu quả, 
thực hiện quản lý tài chính bằng các quy chế, văn bản nội bộ quy định các chế độ, định 
mức [MC010.3-01].  

Phân bổ các khoản chi ưu tiên cho việc nâng cao chất lượng đào tạo, chú trọng đời 
sống Cán bộ, giảng viên, nhân viên Nhà trường ngoài tăng lương còn tăng các quỹ khen 
thưởng phúc lợi. Việc đầu tư trang thiết bị phục vụ giảng dạy và công tác quản lý phân bổ 
tùy vào từng kế hoạch hoạt động từng năm 

Việc phân bổ hợp lý đã góp phần nâng cao đời sống cán bộ, giảng viên và nhân 
viên, cơ sở vật chất của trường, phục vụ tốt cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học 
trong Trường. 

Tài chính Nhà trường được phân bổ hợp lý, có trọng tâm phục vụ cho chiến lược ưu 
tiên nâng cao chất lượng giáo dục.  

Từ năm 2009 đến 2016, chi cho hoạt động đào tạo tăng từ 28.761.508.456 đồng 
trong năm 2009 đến 57.549.820.292 đồng trong năm 2016. 

Chi cho các quỹ phúc lợi, khen thưởng tăng từ 1.338.436.769 đồng trong năm 2009 
đến 7.725.919.405 đồng trong năm 2016. 

Bảng III.10.3.1: Chi cho hoạt động đào tạo, đầu tư trang thiết bị, chi cho quỹ khen 
thưởng phúc lợi từ năm 2009 đến năm 2016 

Đơn vị tính: VNĐ 

Năm 
Chi hoạt động  

đào tạo 
Chi đầu tư  

trang thiết bị 
Chi quỹ  

phúc lợi – khen thưởng 

2009 28.761.508.456 4.443.788.861 1.338.436.769 

2010 35.909.337.169 4.867.256.163 3.809.360.494 

2011 45.026.984.858 5.381.947.025 5.053.637.325 

2012 45.266.118.204 3.893.206.857 8.647.524.317 

2013 50.347.674.324 2.846.928.889 6.777.963.871 

2014 51.621.733.306 2.480.014.785 7.868.052.425 

2015 50.567.484.984 1.506.952.360 8.922.680.297 

2016 57.549.820.292 5.288.621.844 7.725.919.405 

(Nguồn: Báo cáo tài chính các năm Phòng Kế hoạch - Tài chính) 

Tính minh bạch trong sử dụng tài chính thể hiện ở kế hoạch được duyệt của từng 
năm của từng đơn vị được giám sát chặt chẽ theo đúng lộ trình. Việc chi trả thu nhập cho 
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cán bộ, giảng viên và nhân viên cơ hữu, giáo viên thỉnh giảng, sinh viên được thực hiện 
trực tiếp công khai đến từng đối tượng thông qua các quy định cụ thể trong Quy chế 
Lương – Thưởng – Phụ cấp Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn, tính minh bạch còn thể 
hiện trong công tác mua sắm trang thiết bị, cải tạo cơ sở hạ tầng thông qua dự trù được 
duyệt, báo giá của các đơn vị cung ứng, đấu thầu được quy định trong các văn bản nội bộ 
của trường [MC010.3-02], [MC010.3-03] và [MC010.3-04] 

(2) Những điểm mạnh 

Việc phân bổ tài chính hàng năm cho các hoạt động hợp lý và sử dụng có hiệu quả 
do vậy sát với yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chung của trường, nhiệm vụ trọng tâm của 
năm học. Đồng thời góp phần nâng cao đời sống của cán bộ, giảng viên và nhân viên. 
Đổi mới trang thiết bị đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên. 

(3) Những tồn tại 

Việc phân bổ kinh phí hàng năm đều được tính toán cho từng nhiệm vụ cụ thể 
nhưng vẫn còn một số nhiệm vụ do các điều kiện khách quan vẫn chưa thực hiện đúng 
như kế hoạch 

Hiệu quả công tác quản lý tài chính đối với hoạt động nghiên cứu khoa học chưa 
cao nên một số công trình không hoàn thành đúng hạn 

(4) Kế hoạch hành động 

Các khoản chi tài chính được phân bổ theo nguyên tắc: 
- Ưu tiên hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và nâng cao chất lượng giáo 

dục đáp ứng yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
- Đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo, nghiên cứu khoa học, 

đội ngũ quản lý đáp ứng chuNn quốc gia; 
- Đảm bảo hợp lý yêu cầu chi phí hành chính, lương – thưởng phúc lợi tập thể. 

Xây dựng ban hành chế độ phân phối thu nhập gắn liền, nhằm nâng cao hiệu quả 
hoạt động tài chính với hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, 
nhân viên. 

(5) Tự đánh giá: ĐẠT 

Phần kết luận: 

Là một đơn vị tự chủ tài chính, tự cân đối thu - chi bằng những nguồn lực của chính 
mình là chủ yếu, đáp ứng các hoạt động theo đúng mục tiêu đào tạo của một trường đại 
học, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã thực hiện cơ chế quản lý tài chính một cách 
có hiệu quả, đúng quy định của Nhà nước, thực hiện chế độ kế toán theo quy định của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, ứng dụng tin học hóa trong quản lý tài chính, sử dụng 
các dịch vụ ngân hàng trong thu – chi, có kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm, thực 
hiện đầy đủ các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.  
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Hàng năm, đều chủ động phân bổ các nguồn kinh phí cho các hoạt động của trường 
một cách hợp lý và sử dụng có hiệu quả do vậy sát với yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ 
chung của trường, nhiệm vụ trọng tâm của năm học, đồng thời góp phần nâng cao đời 
sống của cán bộ, giảng viên và nhân viên trong nhà trường, đổi mới trang thiết bị đáp ứng 
nhu cầu học tập của sinh viên. Kế hoạch tài chính được lập hàng năm được Hội đồng 
Quản trị thông qua theo nguyên tắc công khai phù hợp với yêu cầu đào tạo, nghiên cứu 
khoa học và các hoạt động khác của trường, có tích lũy để tái đầu tư phát triển cơ sở vật 
chất và nâng cao thu nhập cải thiện đời sống cho cán bộ, giảng viên và nhân viên. 

Bên cạnh những ưu điểm của công tác tài chính và quản lý tài chính trên cũng có 
một số tồn tại nhất định như doanh thu từ hoạt động nghiên cứu khoa học còn hạn chế 
mặc dù Nhà trường đã cố gắng ưu tiên cho các công trình nghiên cứu khoa học để khuyến 
khích sự tham gia của giảng viên và sinh viên, chưa xây dựng được kế hoạch tài chính 
dài hạn.  

Trong những năm tới, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn sẽ cố gắng khắc phục 
những tồn tại trên đồng thời phát huy tiềm năng và ưu điểm sẵn có để hoàn thiện hơn nữa 
công tác tài chính và quản lý tài chính nhằm mang lại hiệu quả cao hơn, phát triển Nhà 
trường theo đúng tầm vóc của một trường đại học trong thời đại công nghiệp hóa – hiện 
đại hóa. 

Tóm lại, tiêu chuNn 10 có 3 tiêu chí đều được tự đánh giá là đạt. 
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Phần IV.  KẾT LUẬN 

Nhà trường đã triển khai công tác tự đánh giá hai lần: 
- Lần thứ nhất trong khoảng thời gian gần chín tháng liên tục, bắt đầu từ Tháng 

06/2013 và kết thúc vào Tháng 02/2014, hoàn thành Báo cáo Tự đánh giá bản 
Tháng 2/2014; 

- Lần thứ hai trong Tháng 04 - 05/2017, cập nhật Báo cáo Tự đánh giá, bản 
Tháng 05/2017. 

Trong quá trình triển khai, Hội đồng Tự đánh giá đã rà soát, phân tích, đánh giá 
thực tiễn và thu thập số liệu thống kê, văn bản minh chứng đối với toàn bộ các mặt hoạt 
động trong nhà trường. Số liệu và minh chứng được thu thập trong phạm vi thời gian 5 
năm gần nhất cho mỗi lần tự đánh giá.  

Hội đồng đã hoàn tất công tác Tự đánh giá trường đại học với đầy đủ 61 tiêu chí của 
10 tiêu chuNn theo quy định và được trình bày tóm tắt trong Bảng IV.1 dưới đây. 

Kết quả tổng hợp cho thấy, Hội đồng đã tự đánh giá đạt 59/61 tiêu chí, đạt tỷ lệ 
96,7% và tự đánh giá chưa đạt 02 tiêu chí chiếm tỷ lệ 3,3% (Xem chi tiết trong Phụ lục 4, 
Tổng hợp Báo cáo Tự đánh giá). 

Bản Báo cáo Tự đánh giá được công bố trong nội bộ trường, được gửi đến Cục 
Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục để báo cáo, và được gửi hồ sơ đăng ký đánh 
giá ngoài. 

Nhà trường sẽ tiếp tục sử dụng kết quả tự đánh giá để triển khai thực hiện các kế 
hoạch hành động được đề xuất trong báo cáo tự đánh giá và có kế hoạch chuNn bị cho 
công tác tiếp đoàn đánh giá ngoài. 

Bảng IV.1: Tóm tắt kết quả tự đánh giá 

Tiêu chu*n – Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chu*n 1: Sứ mạng và mục tiêu của trường đại học  

Tiêu chí 1.1: Sứ mạng của trường đại học được xác định phù hợp với chức 
năng, nhiệm vụ, các nguồn lực và định hướng phát triển của nhà trường; phù 
hợp và gắn kết với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả 
nước. 

ĐẠT 

Tiêu chí 1.2: Mục tiêu của trường đại học được xác định phù hợp với mục 
tiêu đào tạo trình độ đại học quy định tại Luật Giáo dục và sứ mạng đã tuyên bố 
của nhà trường; được định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh và được triển khai 
thực hiện. 

ĐẠT 

Tiêu chu*n 2: Tổ chức và quản lý  

Tiêu chí 2.1: Cơ cấu tổ chức của trường đại học được thực hiện theo quy 
định của Điều lệ trường đại học và được cụ thể hoá trong quy chế về tổ chức và 
hoạt động của nhà trường. 

ĐẠT 

Tiêu chí 2.2: Có hệ thống văn bản để tổ chức, quản lý một cách có hiệu 
quả các hoạt động của nhà trường. 

ĐẠT 

Tiêu chí 2.3: Chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của các bộ phận, cán 
bộ quản lý, giảng viên và nhân viên được phân định rõ ràng. 

ĐẠT 



 120 

Tiêu chu*n – Tiêu chí Tự đánh giá 

Tiêu chí 2.4: Tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể trong trường đại học 
hoạt động hiệu quả và hằng năm được đánh giá tốt;các hoạt động của tổ chức Đảng 
và các tổ chức đoàn thể thực hiện theo quy định của pháp luật. 

ĐẠT 

Tiêu chí 2.5: Có tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, bao gồm 
trung tâm hoặc bộ phận chuyên trách; có đội ngũ cán bộ có năng lực để triển 
khai các hoạt động đánh giá nhằm duy trì, nâng cao chất lượng các hoạt động 
của nhà trường. 

ĐẠT 

Tiêu chí 2.6: Có các chiến lược và kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung 
hạn, dài hạn phù hợp với định hướng phát triển và sứ mạng của nhà trường; có 
chính sách và biện pháp giám sát, đánh giá việc thực hiện các kế hoạch của nhà 
trường. 

ĐẠT 

Tiêu chí 2.7: Thực hiện đầy đủ chế độ định kỳ báo cáo cơ quan chủ quản, 
các cơ quan quản lý về các hoạt động và lưu trữ đầy đủ các báo cáo của nhà 
trường. 

ĐẠT 

Tiêu chu*n 3: Chương trình đào tạo  

Tiêu chí 3.1: Chương trình đào tạo của trường đại học được xây dựng trên 
cơ sở chương trình khung do BGD&ĐT ban hành. Chương trình đào tạo được 
xây dựng với sự tham gia của các giảng viên, cán bộ quản lý, đại diện của các tổ 
chức, hội nghề nghiệp và các nhà tuyển dụng lao động theo quy định. 

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 chuNn kiến thức, kỹ 
năng của đào tạo trình độ đại học và đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của thị 
trường lao động. 

ĐẠT 

Tiêu chí 3.3: Chương trình đào tạo chính quy và giáo dục thường xuyên 
được thiết kế theo quy định, đảm bảo chất lượng đào tạo. 

ĐẠT 

Tiêu chí 3.4: Chương trình đào tạo được định kỳ bổ sung, điều chỉnh dựa 
trên cơ sở tham khảo các chương trình tiên tiến quốc tế, các ý kiến phản hồi từ 
các nhà tuyển dụng lao động, người tốt nghiệp, các tổ chức giáo dục và các tổ 
chức khác nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội của 
địa phương hoặc cả nước. 

ĐẠT 

Tiêu chí 3.5: Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng đảm bảo liên 
thông với các trình độ đào tạo và chương trình đào tạo khác. 

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. 

ĐẠT 

Tiêu chu*n 4: Hoạt động đào tạo  

Tiêu chí 4.1: Đa dạng hóa các hình thức đào tạo, đáp ứng yêu cầu học tập 
của người học theo quy định. 

CHƯA ĐẠT 

Tiêu chí 4.2: Thực hiện công nhận kết quả học tập của người học theo 
niên chế kết hợp với học phần; có kế hoạch chuyển quy trình đào tạo theo niên 
chế sang học chế tín chỉ có tính linh hoạt và thích hợp nhằm tạo điều kiện thuận 
lợi cho người học. 

ĐẠT 

Tiêu chí 4.3: Có kế hoạch và phương pháp đánh giá hợp lý các hoạt động 
giảng dạy của giảng viên; chú trọng việc triển khai đổi mới phương pháp dạy và 
học, phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học theo hướng phát triển 
năng lực tự học, tự nghiên cứu và làm việc theo nhóm của người học. 

ĐẠT 

Tiêu chí 4.4: Phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá được đa dạng 
hoá, đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng và phù hợp với 
hình thức đào tạo, hình thức học tập, mục tiêu môn học và đảm bảo mặt bằng 
chất lượng giữa các hình thức đào tạo; đánh giá được mức độ tích luỹ của người 

ĐẠT 
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học về kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và năng lực phát hiện, giải 
quyết vấn đề. 

Tiêu chí 4.5: Kết quả học tập của người học được thông báo kịp thời, được 
lưu trữ đầy đủ, chính xác và an toàn. Văn bằng, chứng chỉ được cấp theo quy 
định và được công bố trên trang thông tin điện tử của nhà trường. 

ĐẠT 

Tiêu chí 4.6: Có cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo của nhà trường, tình 
hình sinh viên tốt nghiệp, tình hình việc làm và thu nhập sau khi tốt nghiệp. 

ĐẠT 

Tiêu chí 4.7: Có kế hoạch đánh giá chất lượng đào tạo đối với người học 
sau khi ra trường và kế hoạch điều chỉnh hoạt động đào tạo cho phù hợp với yêu 
cầu của xã hội. 

ĐẠT 

Tiêu chu*n 5: Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên  

Tiêu chí 5.1: Có kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giảng 
viên và nhân viên; quy hoạch bổ nhiệm cán bộ quản lý đáp ứng mục tiêu, chức 
năng, nhiệm vụ và phù hợp với điều kiện cụ thể của trường đại học; có quy trình, 
tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm rõ ràng, minh bạch. 

ĐẠT 

Tiêu chí 5.2: Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên được đảm 
bảo các quyền dân chủ trong trường đại học. 

ĐẠT 

Tiêu chí 5.3: Có chính sách, biện pháp tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ 
quản lý và giảng viên tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ ở trong và 
ngoài nước. 

ĐẠT 

Tiêu chí 5.4: Đội ngũ cán bộ quản lý có phNm chất đạo đức, năng lực quản 
lý chuyên môn, nghiệp vụ và hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

ĐẠT 

Tiêu chí 5.5: Có đủ số lượng giảng viên để thực hiện chương trình đào tạo 
và nghiên cứu khoa học; Đạt được mục tiêu của chiến lược phát triển giáo dục 
nhằm giảm tỷ lệ trung bình sinh viên / giảng viên. 

ĐẠT 

Tiêu chí 5.6: Đội ngũ giảng viên đảm bảo trình độ chuNn 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.  

ĐẠT 

Tiêu chí 5.7: Đội ngũ giảng viên được đảm bảo cân bằng về kinh nghiệm công 
tác chuyên môn và trẻ hoá của đội ngũ giảng viên theo quy định.  

ĐẠT 

Tiêu chí 5.8: Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên đủ số lượng, có năng lực 
chuyên môn và được định kỳ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ có 
hiệu quả cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. 

ĐẠT 

Tiêu chu*n 6: Người học   

Tiêu chí 6.1: Người học được hướng dẫn đầy đủ về chương trình đào tạo, 
kiểm tra đánh giá và các quy định trong quy chế đào tạo của BGD&ĐT. 

ĐẠT 

Tiêu chí 6.2: Người học được đảm bảo chế độ chính sách xã hội, được 
khám sức khoẻ theo quy định y tế học đường; được tạo điều kiện hoạt động, tập 
luyện văn nghệ, thể dục thể thao và được đảm bảo an toàn trong khuôn viên của 
nhà trường.  

ĐẠT 

Tiêu chí 6.3: Công tác rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống 
cho người học được thực hiện có hiệu quả.  

ĐẠT 

Tiêu chí 6.4: Công tác Đảng, đoàn thể có tác dụng tốt trong việc rèn luyện 
chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho người học. 

ĐẠT 

Tiêu chí 6.5: Có các biện pháp cụ thể, có tác dụng tích cực để hỗ trợ việc 
học tập và sinh hoạt của người học.  

ĐẠT 

Tiêu chí 6.6: Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống lành ĐẠT 
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mạnh, tinh thần trách nhiệm, tôn trọng luật pháp, chủ trương, đường lối, chính 
sách của Đảng và Nhà nước và các nội quy của nhà trường cho người học.  

Tiêu chí 6.7: Có các hoạt động hỗ trợ hiệu quả nhằm tăng tỷ lệ người tốt 
nghiệp có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo. 

ĐẠT 

Tiêu chí 6.8: Người học có khả năng tìm việc làm và tự tạo việc làm sau 
khi tốt nghiệp. Trong năm đầu sau khi tốt nghiệp, trên 50% người tốt nghiệp tìm 
được việc làm đúng ngành được đào tạo. 

ĐẠT 

Tiêu chí 6.9: Người học được tham gia đánh giá chất lượng giảng dạy của 
giảng viên khi kết thúc môn học, được tham gia đánh giá chất lượng đào tạo của  
trường đại học trước khi tốt nghiệp. 

ĐẠT 

Tiêu chu*n 7: Nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao 
công nghệ 

 

Tiêu chí 7.1: Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động khoa học, công 
nghệ phù hợp với sứ mạng nghiên cứu và phát triển của trường đại học. 

ĐẠT 

Tiêu chí 7.2: Có các đề tài, dự án được thực hiện và nghiệm thu theo kế 
hoạch. 

ĐẠT 

Tiêu chí 7.3: Số lượng bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong 
nước và quốc tế tương ứng với số đề tài nghiên cứu khoa học và phù hợp với 
định hướng nghiên cứu và phát triển của trường đại học.  

ĐẠT 

Tiêu chí 7.4: Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của 
trường đại học có những đóng góp mới cho khoa học, có giá trị ứng dụng thực tế 
để giải quyết các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước.  

ĐẠT 

Tiêu chí 7.5: Đảm bảo nguồn thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao 
công nghệ không ít hơn kinh phí của trường đại học dành cho các hoạt động 
này. 

CHƯA ĐẠT 

Tiêu chí 7.6: Các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 
của trường đại học gắn với đào tạo, gắn kết với các viện nghiên cứu khoa học, 
các trường đại học khác và các doanh nghiệp. Kết quả của các hoạt động khoa 
học và công nghệ đóng góp vào  phát triển các nguồn lực của trường. 

ĐẠT 

Tiêu chí 7.7: Có các quy định cụ thể về tiêu chuNn năng lực và đạo đức 
trong các hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định; có các biện pháp để 
đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ. 

ĐẠT 

Tiêu chu*n 8: Hoạt động hợp tác quốc tế   

Tiêu chí 8.1: Các hoạt động hợp tác quốc tế được thực hiện theo quy định 
của Nhà nước.  

ĐẠT 

Tiêu chí 8.2: Các hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo có hiệu quả, thể 
hiện qua các chương trình hợp tác đào tạo, trao đổi học thuật; các chương trình 
trao đổi giảng viên và người học, các hoạt động tham quan khảo sát, hỗ trợ, 
nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường đại học. 

ĐẠT 

Tiêu chí 8.3: Các hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học có 
hiệu quả, thể hiện qua việc thực hiện dự án, đề án hợp tác nghiên cứu khoa học, 
phát triển công nghệ, các chương trình áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học và 
công nghệ vào thực tiễn, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học chung, công bố các 
công trình khoa học chung. 

ĐẠT 

Tiêu chu*n 9: Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác   

Tiêu chí 9.1: Thư viện của trường đại học có đầy đủ sách, giáo trình, tài 
liệu tham khảo tiếng Việt và tiếng nước ngoài đáp ứng yêu cầu sử dụng của cán 
bộ, giảng viên và người học. Có thư viện điện tử được nối mạng, phục vụ dạy, 

ĐẠT 
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học và nghiên cứu khoa học có hiệu quả. 

Tiêu chí 9.2: Có đủ số phòng học, giảng đường lớn, phòng thực hành, thí 
nghiệm phục vụ cho dạy, học và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu của từng 
ngành đào tạo. 

ĐẠT 

Tiêu chí 9.3: Có đủ trang thiết bị dạy và học để hỗ trợ cho các hoạt động 
đào tạo và nghiên cứu khoa học, được đảm bảo về chất lượng và sử dụng có 
hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của các ngành đang đào tạo. 

ĐẠT 

Tiêu chí 9.4: Cung cấp đầy đủ thiết bị tin học để hỗ trợ hiệu quả các hoạt 
động dạy và học, nghiên cứu khoa học và quản lý. 

ĐẠT 

Tiêu chí 9.5: Có đủ diện tích lớp học theo quy định cho việc dạy và học; 
có ký túc xá cho người học, đảm bảo đủ diện tích nhà ở và sinh hoạt cho sinh 
viên nội trú; có trang thiết bị và sân bãi cho các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, 
thể dục thể thao theo quy định.  

ĐẠT 

Tiêu chí 9.6: Có đủ phòng làm việc cho các cán bộ, giảng viên và nhân 
viên cơ hữu theo quy định. 

ĐẠT 

Tiêu chí 9.7: Có đủ diện tích sử dụng đất theo quy định của tiêu chuNn 
TCVN 3981-85. Diện tích mặt bằng tổng thể Đạt mức tối thiểu theo quy định. 

ĐẠT 

Tiêu chí 9.8: Có quy hoạch tổng thể về sử dụng và phát triển cơ sở vật 
chất trong kế hoạch chiến lược của trường. 

ĐẠT 

Tiêu chí 9.9: Có các biện pháp hữu hiệu bảo vệ tài sản, trật tự, an toàn cho 
cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và người học. 

ĐẠT 

Tiêu chu*n 10:  Tài chính và quản lý tài chính  

Tiêu chí 10.1: Có những giải pháp và kế hoạch tự chủ về tài chính, tạo được 
các nguồn tài chính hợp pháp, đáp ứng các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa 
học và các hoạt động khác của trường đại học. 

ĐẠT 

Tiêu chí 10.2: Công tác lập kế hoạch tài chính và quản lý tài chính trong 
trường đại học được chuNn hoá, công khai hoá, minh bạch và theo quy định. 

ĐẠT 

Tiêu chí 10.3: Đảm bảo sự phân bổ, sử dụng tài chính hợp lý, minh bạch và 
hiệu quả cho các bộ phận và các hoạt động của trường đại học. 

ĐẠT 

 
 

  




