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1. Hoàn thành hồ sơ mở ngành đào tạo bậc tiến sĩ ngành Công nghệ thông tin, 

bậc đại học ngành Kỹ thuật phần mềm và ngành Mạng máy tính & Truyền 

thông dữ liệu;  

2. Triển khai tuyển sinh và đào tạo bậc đại học ngành Công nghệ thông tin hệ 

đào tạo từ xa và văn bằng 2; 

3. Có 1% sinh viên  bảo vệ khóa luận tốt nghiệp bằng ngoại ngữ / tổng số sinh 

viên thực hiện khóa luận tốt ngiệp; 

4. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn/ nhập học từ 60% trở lên; 

5. 100% các môn học triển khai E-learning đạt cấp độ 1; 

6. Có 90% sinh viên phản hồi hài lòng về chất giảng dạy của giảng viên;  

7. Có 90% sinh viên ra trường có việc làm sau khi tốt nghiệp 1 năm; 

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

9. Xây dựng ngân hàng câu hỏi đề thi cho 10 môn và thực hiện đánh giá đề thi 

cho 5 môn/ học kỳ; 

10. Biên soạn và nghiệm thu 03 giáo trình phục vụ cho chương trình đào tạo; 

11. Tham gia 04 lớp tập huấn giảng viên về thực hiện Blended, Flipped & Mobile 

Learning; 

12. Thực hiện 5 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp và Công bố 15 bài báo khoa 

học trên các tạp chí ISI, SCOPUS; 

13. Tổ chức hoạt động hiệu quả Câu lạc bộ học thuật, Câu lạc bộ tiếng Anh và 

Câu lạc bộ cựu sinh viên; Tổ chức 02 cuộc thi học thuật dành cho sinh viên; 

14. Đạt 30- 60% thời lượng đào tạo thực hành, thực tế nghề nghiệp tại doanh 

nghiệp; Tổ chức chương trình hoạt động cho giảng viên doanh nhân; 

15. Tăng ít nhất 10% nguồn lực tài chính so với năm học 2018-2019 để đầu tư 

phát triển tài liệu học tập, cơ sở vật chất nâng cao chất lượng đào tạo. 
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