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MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG 
NĂM HỌC 2018 – 2019 

1. Có 90% sinh viên đánh giá hài lòng về (i) tài liệu học tập, cơ sở vật chất 

phục vụ môn học, (ii) hoạt động giảng dạy của giảng viên và (iii) chất lượng 

dịch vụ hỗ trợ sinh viên;  

2. Có 90% sinh viên ra trường có việc làm sau khi tốt nghiệp trong năm đầu 

tiên; Giới thiệu việc làm thành công cho 90% sinh viên tốt nghiệp trong vòng 

một năm có nhu cầu hỗ trợ tìm việc; 

3. Có 80% sinh viên hài lòng công tác Cố vấn học tập và Chăm sóc sinh viên; 

4. Thành lập và tổ chức hoạt động hiệu quả 04 câu lạc bộ sinh viên (Câu lạc bộ 

học thuật, Câu lạc bộ tiếng Anh, Câu lạc bộ tình nguyện, Câu lạc bộ văn 

nghệ thể thao) và 01 Câu lạc bộ cựu sinh viên; Tổ chức 02 cuộc thi học thuật 

dành cho sinh viên; 

5. Ký kết/ triển khai 01 chương trình hợp tác Quốc tế và tổ chức sinh viên tham 

gia chương trình thực tập sinh Quốc tế; 

6. Thực hiện 5 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; Công bố 10 bài báo khoa 

học trên các tạp chí ISI, SCOPUS; 

7. Đạt 100% các chương trình đào tạo có từ 30- 60% thời lượng đào tạo thực 

hành, thực tế nghề nghiệp tại doanh nghiệp; 

8. Triển khai ít nhất 01 chương trình đào tạo từ xa; Xây dựng học liệu tối thiểu 

cho 02 môn học cơ sở ngành hoặc chuyên ngành giảng dạy theo mô hình kết 

hợp giữa online và trực tiếp; 

9. Tăng ít nhất 10% nguồn thu tài chính so với năm học 2017-2018 để đầu tư 

phát triển tài liệu học tập, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy; 
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