
TIÊU CHUẨN 5

CÁC CHÍNH SÁCH VỀ ĐÀO TẠO,

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

Tiêu chí 5.1. Có hệ thống để xây dựng các chính sách về đào tạo, nghiên cứu

khoa học và phục vụ cộng đồng.

Trường có hệ thống để xây dựng các chính sách về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng

đồng thông qua ban hành quy trình về xây dựng chính sách và thông qua quy định chức

năng nhiệm vụ của các phòng ban chuyên môn trong việc tham mưu cho BGH trong hoạt

động xây dựng chính sách về các mảng hoạt động này. Hệ thống chính sách được xây

dựng nhằm mục đích triển khai và đạt được các mục tiêu mà Tầm nhìn, Sứ mạng và các

mục tiêu chiến lược của Trường đã ban hành. Cụ thể:

Về chính sách đào tạo: Trường phân công các Khoa/bộ môn xây dựng các Chương

trình đào tạo cho các ngành đào tạo. Chương trình đào tạo được ban hành theo các quyết

định khi có sửa đổi. Phòng Đào tạo có trách nhiệm xây dựng, điều chỉnh các quy định,

quy chế về đào cụ thể các quy chế: Quy chế đào tạo, Quy định thi trực, Quy định sinh

viên, Quy định đánh giá kết quả điểm rèn luyện, Quy định về nhiệm vụ và chế độ làm

việc của giảng viên cố vấn học tập.

Phòng Tuyển sinh có chức năng tham mưu cho BGH trong việc xây dựng, hoàn

thiện chính sách về hoạt động tuyển sinh. Các quy chế về hoạt động tuyển sinh được ban

hành hàng năm, đáp ứng theo yêu cầu tuyển sinh hàng năm của Bộ GD&ĐT và chỉ tiêu

tuyển sinh hàng năm của trường.

Về chính sách liên quan đến Nghiên cứu khoa học: Trường phân công phòng

QLKH&HTQT có trách nhiệm xây dựng chính sách về hoạt động KHCN.

Về chính sách phục vụ cộng đồng, Trường Đại học Phú Xuân xây dựng và triển khai

các chính sách về phục vụ cộng đồng theo đường hướng chỉ đạo của Ban Phục vụ cộng

đồng, trong đó Ban giám hiệu là Chủ tịch hội đồng, các trưởng bộ phận là thành viên hội

đồng, Bí thư Đoàn trường là thư ký Ban, và văn bản giao nhiệm vụ cho Đoàn thanh niên.
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Về chính sách nhân sự phục vụ đào tạo, NCKH, PVCĐ: bộ phận Nhân sự thuộc

phòng Tổng hợp có chức năng tham mưu cho BGH trong việc xây dựng các chính sách

nhân sự. Các chính sách về CBGV được quy định cụ thể như: quy định xây dựng bảng

lương cho CBGV; Quy định về mức lương và chế độ thu nhập cho CBGV Trường; quy

định về phụ cấp cho Trưởng ngành; chính sách thu hút giảng viên các ngành; Quy định

về thực hiện chế độ khám sức khỏe định kỳ; Các chính sách của Trường được lấy ý kiến

BGH và các bộ phận liên quan trước khi ban hành. Sau khi ban hành, các chính sách

được phổ biến đến các bộ phận liên quan thông qua email, thông báo trên workplace.

Tự đánh giá tiêu chí 5.1: 6/7 điểm.

Tiêu chí 5.2. Quy trình giám sát sự tuân thủ các chính sách được cụ thể hóa bằng

văn bản, phổ biến và thực hiện.

Nhằm chuẩn hóa hoạt động giám sát sự tuân thủ các chính sách, Trường đại học

Phú Xuân xây dựng quy định về công tác này, quy định trong Quy trình Chất lượng.

Phòng Thanh tra, Khảo thí và ĐBCL của Trường có trách nhiệm thực hiện giám sát sự

tuân thủ theo các chính sách về hoạt động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng.

Hoạt động giám sát sự tuân thủ các chính sách của Trường được thực hiện qua các

giai đoạn như sau:

- Từ đầu năm 2018 trở về trước: Trường phân công các bộ phận chức năng có trách

nhiệm theo dõi và giám sát việc thực hiện chính sách liên quan. Cụ thể Phòng Đào

tạo theo dõi giám sát việc thực hiện chính sách đào tạo; Ban Giám hiệu chỉ đạo theo

dõi, giám sát việc thực hiện chính sách về NCKH... Nhằm định hướng các bộ phận

thực hiện đúng theo các chính sách, Trường ban hành các văn bản hướng dẫn thực

hiện như: Hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy

theo hệ thống tín chỉ, Hướng dẫn thực hiện quy chế công tác học sinh sinh viên

ĐH-CĐ hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ.
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- Từ đầu năm 2018 đến năm 2020: Trường phân công Ban đào tạo và Ban CNGD và

QLCL có trách nhiệm theo dõi và giám sát việc thực hiện chính sách đào tạo; Lãnh

đạo nhà trường và Ban CNGD & ĐBCL theo dõi, giám sát chính sách NCKH; Ban

điều hành nhà trường theo dõi giám sát các chính sách Phục vụ cộng đồng. Kết quả

giám sát việc thực hiện các chính sách trên được trao đổi thông qua các cuộc họp

giao ban, thông qua các cuộc họp phòng tư vấn và chiêu sinh và phát triển chương

trình hàng tuần, hàng tháng

- Từ cuối năm 2020 trở lại đây, sau khi xây dựng bộ quy trình theo tiêu chuẩn ISO

9001, sự tuân thủ các chính sách được giám sát thông qua hoạt động đánh giá nội bộ

do phòng Thanh tra, Khảo thí và ĐBCL tổ chức. Trường đã tổ chức được 02 đợt

đánh giá nội bộ trong năm 2021 nhằm rà soát sự tuân thủ của các chính sách. Kết

quả rà soát các chính sách theo hoạt động đánh giá nội bộ được báo cáo đến BGH

và các bộ phận liên quan thông qua các buổi họp sau các đợt đánh giá nội bộ.

Các chính sách về đào tạo của Trường được phổ biến trên các kênh thông tin: quy

chế HSSV trước đây, đăng trên trang quản lý đào tạo ums.phuxuan.edu.vn, cập nhật trong

Sổ tay sinh viên, phổ biến cho sinh viên trong các buổi sinh hoạt đầu khóa học.

Hoạt động giám sát sự tuân thủ các chính sách về các hoạt động của nhà trường còn

được thực hiện bởi tổ chức bên ngoài. Năm 2021, Trường làm hợp đồng với tổ chức BVC

thực hiện rà soát các hoạt động của trường theo các quy định đã ban hành. Sau quá trình

đánh giá, không điểm không phù hợp nào được phát hiện.

Hoạt động đào tạo được thực hiện thường xuyên, tuy nhiên, tần suất giám sát sự

tuân thủ các chính sách về NCKH và phục vụ cộng đồng của Trường so với giám sát tuân

thủ các chính sách về đào tạo còn ít. Trường chưa thực hiện giám sát về hoạt động phục

vụ cộng đồng.

Tự đánh giá tiêu chí 5.2: 6/7 điểm.
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Tiêu chí 5.3. Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng

đồng được rà soát thường xuyên.

Các chính sách về hoạt động đào tạo, NCKH và PVCĐ được Nhà trường liên tục rà

soát định kỳ hoặc đột xuất nhằm kiểm tra tính phù hợp của các chính sách với các quy

định của các văn bản pháp quy, kiểm tra sự phù hợp với sự thay đổi thực tế của nhà

trường. Các chính sách được rà soát thường xuyên sau khi các cơ quan chức năng có thay

đổi về chính sách. Ngoài ra các chính sách còn được rà soát thông qua các đợt đánh giá

nội bộ của Trường theo các bước quy định tại quy trình Chất lượng. Phòng Thanh tra,

Khảo thí và ĐBCL có trách nhiệm tổ chức thực hiện các đợt đánh giá nội bộ này. Năm

2021, Trường thực hiện 02 đợt đánh giá nội bộ, sau đợt đánh giá nội bộ đầu tiên, chưa có

chính sách nào cần thay đổi do các chính sách mới được cập nhật lại. Các chính sách còn

được rà soát sau các đợt tự đánh giá các hoạt động của Trường. Mặc dù mới được đánh

giá ngoài theo tiêu chuẩn ISO 9001 vào tháng 7/2021, tuy nhiên đây cũng là dịp để nhà

trường và tổ chức bên ngoài hỗ trợ rà soát lại các chính sách cho các hoạt động của mình.

Các chính sách vẫn còn đang phù hợp nên sau đợt đánh giá ngoài vừa rồi, chưa có chính

sách nào được thay đổi.

Đến nay, Quy chế đào tạo của Trường đã được rà soát và sửa đổi 02 lần, nhằm cập

nhật những thay đổi với yêu cầu của các cơ quan chủ quản cũng như cập nhật phù hợp

thực tế hoạt động. Trường cũng rà soát để có chính sách thu hút giảng viên các ngành khó

tuyển các ngành trọng. Các chính sách về tuyển sinh được thay đổi hàng năm dựa trên

các tiêu chí tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và Trường. Hàng năm Trường đều xây dựng và

công bố Quy chế tuyển sinh/ Đề án tuyển sinh riêng đảm bảo phù hợp với tiêu chí tuyển

sinh của Bộ GD&ĐT ban hành .

Chính sách về hoạt động NCKH cũng được rà soát, sửa đổi 02 lần vào năm 2020,

2021, sau khi rà soát các chính sách này cập nhật, bổ sung nhằm khuyến khích cán bộ

giảng viên, SV tham gia NCKH.
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Đối với chính sách về PVCĐ: Hoạt động phục vụ cộng đồng của Trường trước đây

hoạt động manh mún, theo phong trào, chưa được quy hoạch và có quy định cụ thể. Đến

cuối năm 2019, đầu năm 2020, Trường rà soát và xây dựng quy định Quản lý hoạt động

kết nối và PVCĐ nhằm chuẩn hóa hoạt động, đồng thời hướng dẫn cho cán bộ thực hiện.

Năm 2020, Trường có đợt rà soát tổng thể về các hoạt động, từ đó đến cuối năm

2020, Trường bắt tay xây dựng bộ quy trình cho các hoạt động theo tiêu chuẩn ISO 9001.

Các chính sách của Trường thường xuyên được rà soát, tuy nhiên, Trường chưa có

kế hoạch tổng thể về việc rà soát, điều chỉnh chính sách, mà chỉ thực hiện điều chỉnh theo

yêu cầu thực tế hoặc có phát sinh.

Tự đánh giá tiêu chí 5.3: 6/7 điểm.

Tiêu chí 5.4. Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng

đồng được cải tiến nhằm tăng hiệu quả hoạt động của cơ sở giáo dục, đáp ứng nhu

cầu và sự hài lòng của các bên liên quan.

Các chính sách về đào tạo, NCKH và PVCĐ của Trường được cải tiến, sửa đổi, bổ

sung nhằm tăng hiệu quả hoạt động của Trường, đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các

bên liên quan.

Quy chế đào tạo của Trường đã có 02 lần sửa đổi và có nhiều cải tiến đáng kể, cụ

thể:

- Năm 2020, Quy chế đào tạo được cập nhật, sửa đổi theo sự thay đổi của văn bản

hợp nhất theo số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 hợp nhất quyết định 43 và

thông tư 57 sửa đổi Quy chế đào tạo do Bộ GDĐT ban hành.

- Năm 2021, Quy chế đào tạo được sửa đổi, cập nhật theo sự thay đổi của Thông tư

08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021. Bản quy chế này đã cập nhật các thay đổi

như: quy định cụ thể hơn về khối lượng học tập mà sinh viên phải đăng ký, quy

định về rút bớt học phần đã đăng ký, quy định cụ thể về xử lý học vụ thôi học, thay

đổi cách tính điểm trong môn học thực tập...
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Quy định về hoạt động sinh viên cũng có cải tiến sau đợt rà soát năm 2019. Trước

đó quy định này của Trường chưa được cải tiến, chỉ áp dụng quy định ban hành từ năm

2013. Đến năm 2019, Trường ban hành lại quy định này, cải tiến toàn bộ quy định nhằm

đáp ứng nhu cầu quản lý thực tế.

Chính sách về tuyển sinh cũng có sự thay đổi tích cực: nhằm nâng cao hơn nữa số

lượng và chất lượng tuyển sinh đầu vào, từ năm 2018 Trường xây dựng chính sách khoán

tuyển sinh đối với hoạt động này. Chính sách khoán được ban hành theo từng năm, phù

hợp với mục tiêu tuyển sinh và điều kiện tài chính của năm đó, khuyến khích công tác

tuyển sinh 2020.

Về hoạt động NCKH: Chính sách về NCKH có thay đổi để khuyến khích CBGV

tham gia hoạt động NCKH, cụ thể: Bổ sung thêm nội dung khuyến khích cho CBGV

tham gia NCKH; quy định tính điểm về hoạt động công nghệ đa dạng và có điều chỉnh

định mức hoạt động NCKH thành giờ chuẩn giảng dạy, tăng định mức kinh phí cho hoạt

động KHCN; chuẩn hóa quy trình và các biểu mẫu về hoạt động NCKH của giảng viên

theo hướng tinh giản nhưng quản lý hiệu quả. Tháng 11/2020, Trường thành lập phòng

KHCN và Hợp tác quốc tế nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học

Về hoạt động phục vụ cộng đồng: Hoạt động phục vụ cộng đồng của Trường trước

đây hoạt động manh mún, theo phong trào, chưa được quy hoạch và có quy định cụ thể.

Đến cuối năm 2019, đầu năm 2020, Trường rà soát và xây dựng quy định Quản lý hoạt

động kết nối và PVCĐ nhằm chuẩn hóa hoạt động, đồng thời hướng dẫn cho cán bộ thực

hiện.

Các chính sách về hoạt động đào tạo, bao gồm cả các quy trình quy định được

Trường lấy ý kiến thông qua khảo sát sinh viên học kỳ. Điểm khảo sát độ hài lòng của SV

về tổng thể hoạt động của Trường trong năm 2021 đạt 5/5.

Tự đánh giá tiêu chí 5.4: 5/7 điểm.
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Đánh giá chung về Tiêu chuẩn 5

1. Tóm tắt các điểm mạnh

Nhà trường có bộ phận chuyên trách tổ chức theo dõi, rà soát về các chính sách

(phòng Thanh tra, Khảo thí và ĐBCL) thông qua các đợt đánh giá nội bộ.

Trường xây dựng quy trình kiểm soát sự tuân thủ bằng văn bản và hoạt động giám

sát được thực hiện bởi các cán bộ có kinh nghiệm.

2. Tóm tắt các điểm tồn tại

Trường chưa có kế hoạch tổng thể về việc rà soát, điều chỉnh chính sách, mà chỉ

thực hiện điều chỉnh theo yêu cầu thực tế hoặc có phát sinh.

Việc thực hiện giám sát sự tuân thủ các chính sách về KHCN và phục vụ cộng đồng

của Trường so với giám sát tuân thủ các chính sách về đào tạo còn ít.

3. Kế hoạch cải tiến

T
T Mục tiêu Nội dung

Đơn vị/cá
nhân thực

hiện

Thời gian thực
hiện (bắt đầu và

hoàn thành)
1 Hoạch định việc

rà soát các chính
sách

Lập kế hoạch rà soát
các chính sách về đào
tạo, NCKH, PVCĐ
tổng thể từ đầu năm

P.
KHCN-HTQT

Phòng Thanh
tra, Khảo thí
và ĐBCL phối
hợp với các bộ
phận liên quan

Đầu năm 2022 trở
đi

2 Hoạch định rà
soát chính sách
về NCKH và
PVCĐ

Tăng cường kiểm soát
việc thực hiện các
hoạt động NCKH và
phục vụ cộng đồng
theo các chính sách đã
đặt ra nhằm rà soát
tính hiệu lực và hiệu
quả của chính sách

Phòng Thanh
tra, Khảo thí
và ĐBCL phối
hợp với các bộ
phận liên quan

Đầu năm 2022 trở
đi

4. Mức đánh giá
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Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá

Tiêu chuẩn 5 4,5

Tiêu chí 5.1 4

Tiêu chí 5.2 4

Tiêu chí 5.3 5

Tiêu chí 5.4 5
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