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     1. Tuyển sinh 2016 đạt trên 90% chỉ tiêu các ngành, bậc, hệ đào tạo của khoa.  

     2. 100% chương trình đào tạo (CTĐT) được rà soát, chỉnh sửa và tổ chức đào tạo theo 

định hướng ứng dụng; có ít nhất 01 CTĐT được tham khảo chương trình quốc tế; CTĐT đại 

học Công nghệ thông tin có Bản mô tả chương trình theo qui định.  

     3. 100% giảng viên cơ hữu có báo cáo chuyên đề, học thuật trong năm; có ít nhất 85% 

giảng viên có trình độ sau đại học, 20% giảng viên đủ năng lực ngoại ngữ để làm việc trực 

tiếp với người nước ngoài;  

     4. Mức hài lòng của người học về chất lượng giảng dạy của giảng viên đạt trên 70%; 

mức hài lòng của CBVC-LĐ trong Khoa về phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý chuyên 

môn, nghiệp vụ của lãnh đạo đơn vị đạt trên 80%.  

     5. Ít nhất 70% học phần do khoa giảng dạy được kiểm tra đánh giá theo hướng phát huy 

năng lực người học; 100% bài thi, kiểm tra đánh giá được chấm, trả và công bố đúng quy định.  

     6. Đánh giá phân loại kết quả học tập, rèn luyện của người học 02 lần/năm học kịp thời 

và được công bố trên Website của Khoa; 100% đề nghị của HSSV được tiếp nhận và trả lời 

kịp thời, đúng quy định; 90% sinh viên sau khi tốt nghiệp được cập nhật đầy đủ cơ sở dữ 

liệu về tình hình việc làm và thu nhập. 

     7. 100% GV hoàn thành đủ định mức NCKH; trong năm học được giao mới 03 đề tài 

NCKH cấp cơ sở và 01 đề tài cấp Tỉnh; 08 đề tài NCKH sinh viên cấp Khoa và 03 đề tài cấp 

Trường, trong đó có ít nhất 01 đề tài đạt giải Ba cấp trường trở lên; có ít nhất 02 bài báo 

đăng trên tạp chí quốc tế, 04 bài báo đăng trên tạp chí trong nước, 02 bài báo đăng trên các 

hội thảo quốc tế; có ít nhất 02 sáng kiến được duyệt thực hiện và 02 ý tưởng sáng tạo đăng 

ký dự thi; có ít nhất 01 tài liệu dạy học do giảng viên biên soạn được xuất bản. 

     8. Quản lý, sử dụng các trang thiết bị, phòng thực hành quy định; ghi nhật ký, tổng hợp 

báo cáo đầy đủ; khắc phục sự cố máy hỏng kịp thời; Hệ số sẵn sàng các phòng máy đạt 85% 

trở lên; 100% các hoạt động trong Khoa được thông báo và cập nhật trên website chậm nhất 

03 ngày sau khi sự kiện kết thúc. 

     9. 100% CBVC-LĐ của đơn vị cam kết thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 

9001:2008; 100% nội dung chưa phù hợp trong hệ thống được khắc phục kịp thời, đúng quy 

trình./. 


