
TIÊU CHUẨN 8

CÁC MẠNG LƯỚI VÀ QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI

Tiêu chí 8.1. Có kế hoạch phát triển các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại

để đạt được tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu chiến lược của cơ sở giáo dục.

Trường Đại học Phú Xuân thiết lập kế hoạch phát triển đối tác, mạng lưới và quan

hệ đối ngoại với mục đích (1) Tăng cường mở rộng hợp tác liên kết đào tạo, NCKH, trao

đổi sinh viên với các trường đại học tiên tiến trong khu vực và thế giới; Thiết lập chương

trình liên kết đào tạo thiết thực, có hiệu quả; và (2) hợp tác với doanh nghiệp nhằm phát

triển hoạt động đào tạo của Trường phù hợp với tầm nhìn “Trường Đại học Phú Xuân là

trường đại học tiên phong về đổi mới sáng tạo dựa trên tinh thần doanh nghiệp và hành

động chuyên nghiệp”.

Trường phân công phòng Khoa học, Công nghệ và hợp tác quốc tế có trách nhiệm

triển khai thực hiện các hoạt động quan hệ đối tác trong các lĩnh vực NCKH, HTQT,

phân công Trung tâm đào tạo và hợp tác doanh nghiệp có nhiệm vụ quan hệ với các đối

tác doanh nghiệp để bố trí cho sinh viên đi thực tập và có các hoạt động học tập với các

doanh nghiệp.

Một số mục tiêu cụ thể về hợp tác trong nước và quốc tế được nêu trong Kế hoạch

chiến lược trong giai đoạn 2020-2025 của Trường nhằm đạt được tầm nhìn, sứ mạng

trong giai đoạn này như sau:

- Tăng cường mở rộng hợp tác liên kết đào tạo với các trường đại học tiên tiến

trong khu vực và thế giới. Thiết lập chương trình liên kết đào tạo thiết thực, có

hiệu quả;

- Triển khai 01 chương trình liên kết quốc tế;

- Xây dựng kế hoạch mời một số nhà khoa học nước ngoài, nhất là các nhà khoa

học gốc Việt thường xuyên giảng dạy, nghiên cứu tại Trường. Tạo điều kiện cho

các giảng viên của Trường tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại nước

ngoài;



- Hợp tác nghiên cứu khoa học với các đối tác nước ngoài, kêu gọi sự tham gia của

các học giả, các nhà nghiên cứu, các Viện, Trường đối tác quốc tế trong việc phối

hợp, xây dựng các đề tài khoa học mang tính khu vực và quốc tế;

- Kết nối, hỗ trợ và tổ chức các chương trình hội thảo khoa học quốc tế;

- Mở rộng hoạt động trao đổi sinh viên, giảng viên với các trường nước ngoài;

Trường ban hành quy định về hợp tác quốc tế, quy định cách thức hoạt động, phân

công trách nhiệm, nêu nguyên tắc hoạt động, nội dung hoạt động trong hợp tác quốc tế

với các đối tác nước ngoài. Các lĩnh vực về HTQT của trường cụ thể như: hợp tác trong

lĩnh vực đào tạo; NCKH; biên soạn, xuất bản các ấn phẩm, tài liệu chuyên môn; hợp tác

trong công tác tìm đầu ra cho sinh viên tốt nghiệp tại các doanh nghiệp nước ngoài tại

Việt Nam hoặc tại nước ngoài; hợp tác trong công tác quảng bá và truyền thông; hợp tác

trong trao đổi sinh viên, trao đổi giảng viên... Về các đối tác doanh nghiệp phục vụ công

tác tổ chức cho sinh viên đi thực tập và việc làm cho sinh viên tốt nghiệp, Trường ban

hành Hướng dẫn quản lý thực tập (OJT) nhằm quản lý các đối tác này. Tuy vậy, Trường

chưa có quy định cụ thể cho hoạt động quan hệ với các đối tác trong nước khác.

Nguyên tắc hoạt động hợp tác quốc tế của Trường là:

- Hoạt động HTQT được triển khai phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng;

tuân thủ pháp luật hiện hành của nhà nước, các quy định của các cơ quan quản lý

cấp trên; phù hợp với chiến lược phát triển của Trường;

- Hoạt động HTQT được thực hiện dựa trên nguyên tắc bình đẳng, các bên cùng có

lợi, nhằm mục đích nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, năng lực

đào tạo, NCKH, chuyển giao công nghệ và PVCD của Trường, đẩy mạnh quá

trình hội nhập, phát triển và nâng cao vị thế của Trường trong hệ thống các cơ sở

giáo dục trong nước và quốc tế;

Trường thành lập và giao nhiệm vụ cho các phòng ban để phát triển mạng lưới đối

tác, đối ngoại trong Trường, chức năng nhiệm vụ được quy định cụ thể tại quyết định

thành lập các phòng ban và đề án vị trí việc làm cho từng vị trí trong trường.



Phòng KHCN&HTQT là đơn vị đầu mối trực tiếp quản lý về hoạt động hợp tác

quốc tế và NCKH trong trường.

- Trung tâm đào tạo và hợp tác doanh nghiệp có trách nhiệm phát triển quan hệ đối

tác với các doanh nghiệp trong công tác đưa sinh viên đi thực tập và hỗ trợ việc

làm cho sinh viên tốt nghiệp.

- Các Khoa có trách nhiệm phát triển quan hệ đối tác trong hoạt động phát triển

giáo trình, ấn phẩm chuyên môn trong giảng dạy.

Đầu năm, các bộ phận chức năng lập kế hoạch về hoạt động quan hệ với các đối tác

nhằm đạt được các mục tiêu chất lượng của hoạt động này. Bên cạnh đó, nhằm quản lý tốt

các đối tác, các bộ phận nêu trên đều lập danh sách các đối tác, làm căn cứ rà soát định

kỳ.

Tự đánh giá tiêu chí 8.1: 5/7 điểm.

Tiêu chí 8.2. Các chính sách, quy trình và thỏa thuận để thúc đẩy các đối tác,

mạng lưới và quan hệ đối ngoại được triển khai thực hiện.

Trường Đại học Phú Xuân xây dựng các chính sách, quy trình nhằm quản lý tốt các

hoạt động nhằm thúc đẩy các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại trong Trường.

Trường ban hành quy định về hợp tác quốc tế, quy định cách thức hoạt động, phân công

trách nhiệm, nêu nguyên tắc hoạt động, nội dung hoạt động trong hợp tác quốc tế với các

đối tác nước ngoài. Về các đối tác doanh nghiệp phục vụ công tác tổ chức cho sinh viên

đi thực tập và việc làm cho sinh viên tốt nghiệp, Trường ban hành Hướng dẫn quản lý

thực tập (OJT) nhằm quản lý các đối tác này. Trường ban hành quy định hoạt động

nghiên cứu khoa học của sinh viên trong Trường Đại học Phú Xuân, trong đó có quy định

về tham gia thực hiện các đề tài hợp đồng nghiên cứu với các doanh nghiệp. Trường có

quy định về chế độ công tác phí trong nước, được áp dụng cho các hoạt động quan hệ đối

tác trong nước.



Hoạt động tìm kiếm đối tác tuy chưa quy định thành quy trình bằng văn bản, tuy

nhiên thông thường quy trình lựa chọn đối tác của Trường được thực hiện như sau: (1)

xác định hoạt động, nội dung hợp tác, (2) xác định tiêu chí lựa chọn đối tác, (3) tìm kiếm

đối tác hợp tác phù hợp với tiêu chí và nội dung đã xác định, (4) làm việc với đối tác. Kết

quả làm việc với đối tác có thể là bản thỏa thuận hợp tác, hợp đồng hoặc các biên bản làm

việc. Sau khi đã tìm kiếm được đối tác hợp tác, các hoạt động triển khai tiếp theo được

Trường quy định trình kèm biểu mẫu thực hiện ban hành trong Quy định hoạt động

HTQT của Trường Đại học Phú Xuân. Tiêu chí chung cho lựa chọn đối tác của Trường là

uy tín, chất lượng, phù hợp với nội dung trường định hợp tác và phù hợp với chiến lược

phát triển của nhà trường theo từng giai đoạn

Trường đã thực hiện các hoạt động hợp tác với các đối tác trong nước như sau:

- Trường lập danh sách và thông tin liên hệ các đối tác có quan hệ nhằm theo dõi,

quản lý nhằm duy trì quan hệ đối tác hàng năm.

- Mỗi năm, Trường ký kết với 15 đến 20 MOU với các doanh nghiệp nhằm tổ chức

cho sinh viên đi thực tập. Các doanh nghiệp ký kết MOU thuộc nhiều loại hình,

nhiều lĩnh vực hoạt động, phù hợp với các chuyên ngành mà Trường đào tạo, nhằm

tạo điều kiện cho sinh viên được làm việc thật đúng chuyên môn trong quá trình

thực tập.

- Trường có ký kết MOU với các Trường trong và ngoài nước về hoạt động hợp tác

đào tạo, trao đổi học thuật, trao đổi giảng viên, trao đổi sinh viên với đối tác trong

và ngoài nước. Trường có những hồ sơ hợp tác với các đối tác trường nước ngoài

nhằm tổ chức cho sinh viên đi trao đổi học tập.

- Trường tổ chức các chương trình hướng nghiệp cho SV với sự tham gia và hợp tác

của các doanh nghiệp. Đến nay, Trường đã mời được ... doanh nghiệp đến tham gia

các buổi trao đổi, hướng nghiệp cho sinh viên.

- Trong hợp tác quốc tế về NCKH, Trường đã thực hiện ký kết và hợp tác với ... đối

tác nhằm phát triển các hoạt động NCKH.



- Năm 2021, Trường hợp tác với tổ chức Bureau Veritas bên ngoài để vào đánh giá hệ

thống quản lý chất lượng của trường theo tiêu chuẩn ISO 9001.

Tự đánh giá tiêu chí 8.2: 5/7 điểm.

Tiêu chí 8.3. Các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được rà soát.

Hoạt động quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế được Trường Đại học Phú Xuân

liên tục rà soát nhằm đảm bảo cập nhật các hoạt động với các đối tác. Tùy vào từng hoạt

động, Trường có hoạt động rà soát theo thời gian khác nhau.

Năm 2020, sau khi rà soát về các hoạt động HTQT, Trường ban hành quy định về

hợp tác quốc tế, quy định cách thức hoạt động, phân công trách nhiệm, nêu nguyên tắc

hoạt động, nội dung hoạt động trong hợp tác quốc tế với các đối tác nước ngoài. Đến năm

2021, Trường tiếp tục rà soát hoạt động quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp trong hoạt

động cho sinh viên đi thực tập, Trường ban hành Hướng dẫn quản lý thực tập (OJT)

nhằm quản lý các đối tác này. Tuy vậy, Trường chưa có quy định cụ thể cho hoạt động

quan hệ với các đối tác trong nước khác.

Nhằm quản lý tốt các đối tác, có căn cứ rà soát hoạt động này, Trường lập danh bạ

các đối tác có quan hệ nhằm theo dõi, quản lý nhằm duy trì quan hệ đối tác hàng năm,

danh bạ này được cập nhật, rà soát hàng năm khi có sự thay đổi về các đối tác hợp tác.

Đối với các đối tác hợp tác về hoạt động cho sinh viên đi thực tập, phòng Đào tạo

thực hiện rà soát định kỳ theo từng năm, trước mỗi lần tổ chức cho sinh viên đi thực tập.

Trước mỗi đợt có sinh viên đi thực tập, phòng Đào tạo rà soát, liên hệ với các đối tác để

xác nhận số lượng sinh viên tiếp nhận thực tập, chuyên ngành học của các sinh viên này.

Các doanh nghiệp này cũng được phòng Đào tạo rà soát tính hiệu quả của hoạt động hợp

tác thông qua phản ánh, thông tin tiếp nhận từ sinh viên sau học kỳ thực tập. Căn cứ vào

kết quả rà soát, Nhà trường đã tập trung vào các đối tác ưu tiên sau đợt rà soát để thực

hiện việc đổi mới. Sau khi rà soát Trường duy trì hợp tác với các doanh nghiệp Codegym

trong hoạt động tham gia giảng dạy, tiếp nhận sinh viên thực tập, tiếp nhận sinh viên vào



làm hợp tác với doanh nghiệp 3S trong hoạt động tiếp nhận sinh viên thực tập, nhận sinh

viên làm việc sau khi tốt nghiệp.

Về quá trình hợp tác trong hoạt động xây dựng chương trình đào tạo: Trường đã tổ

chức rà soát nhằm tìm kiếm các đối tác tham gia xây dựng CTĐT cùng trường. Hiện nay,

Trường đang phối hợp với Công ty 3S trong hoạt động xây dựng CTĐT chất lượng cao

ngành CNTT.

Đối với các đối tác hợp tác trong lĩnh vực NCKH, phòng Khoa học, Công nghệ và

HTQT lập danh sách theo dõi, rà soát các đối tác này và cập nhật khi có thay đổi. Đối với

các đối tác quốc tế trong hoạt động hợp tác trong NCKH, Nhà trường đã rà soát các đối

tác và ưu tiên chọn Trường Đại học Chester và Đại học Deakin Úc. Trong đó, Đại học

Deakin Úc, Nhà trường đã cùng hợp tác và có bài được đăng trên tạp chí. Nhà trường đã

hợp tác 2 năm cùng đại học Chester để thực hiện dự án Re-WORK. Bên cạnh đó, Nhà

trường có rà soát và hợp tác với Trường Đại học Hà Nội, Đại học Tây Bắc trong thực

hiện dự án Empowering Ethnic Minority Youth in Vietnam to Re-Vision the Future of

Decent Work (Re-WORK) và dự án Monitoring Trends In Vietnamese Employment.

Tự đánh giá tiêu chí 8.3: 5/7 điểm.

Tiêu chí 8.4. Các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được cải thiện để đạt

được tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu chiến lược của cơ sở giáo dục.

Các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại của Trường Đại học Phú Xuân được

cải thiện liên tục nhằm đạt được tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu chiến lược của

Trường. Các đối tác được quản lý, theo dõi theo danh sách theo từng bộ phận chức năng.

Các danh sách này thường xuyên được cập nhật các đối tác hiện tại nhằm quản lý tốt các

đối tác.

Trước đây Trường chưa cụ thể hóa quy định về hoạt động HTQT thành quy định,

đến năm 2020, Trường xây dựng văn bản cụ thể quy định về hoạt động HTQT làm căn cứ

để thực hiện các hoạt động này.



Về hoạt động Đào tạo: Trường phân công Trung tâm đào tạo và hợp tác doanh

nghiệp có nhiệm vụ quan hệ với các đối tác doanh nghiệp để bố trí cho sinh viên đi thực

tập và có các hoạt động học tập với các doanh nghiệp. Trường tiếp tục có những hồ sơ

hợp tác với các đối tác trường nước ngoài nhằm tổ chức cho sinh viên đi trao đổi học tập.

Bên cạnh đó, trước đây sinh viên chủ động liên hệ doanh nghiệp để đi thực tập; từ năm

2018, Trường đã đẩy mạnh hơn các hoạt động hợp tác với các doanh nghiệp trong và

ngoài nước, chủ động liên hệ và bố trí để sinh viên tham gia thực tập, học tập tại các

doanh nghiệp này. Đặc biệt, với chuyên ngành CNTT, là một trong những thế mạnh của

trường, Trường có thỏa thuận hợp tác về triển khai dự án phát triển CNTT tại tỉnh Thừa

Thiên Huế với Sở Thông tin truyền thông và Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thừa Thiên

Huế; đây là hoạt động rất có ý nghĩa trong việc giúp đỡ, hỗ trợ sinh viên có điều kiện học

tập, phát triển chuyên ngành CNTT. Năm 2021, nhằm chuẩn hóa việc thực hiện hợp tác

với các doanh nghiệp trong hoạt động đưa sinh viên đi thực tập, Trường ban hành Hướng

dẫn quản lý thực tập (OJT) nhằm quản lý các đối tác này.

Về hoạt động quan hệ đối tác trong lĩnh vực NCKH, HTQT: Nhằm tập trung đầu

mối cho hoạt động quan hệ đối tác trong lĩnh vực này, tháng 11/2020, Trường thành lập

phòng Khoa học, Công nghệ và hợp tác quốc tế. Các kết quả về hoạt động NCKH được

cải thiện rõ rệt trong các năm gần đây, cụ thể: trước đây số lượng công trình NCKH nói

chung, số lượng công trình NCKH có hợp tác với các đối tác nói riêng của Trường là rất

ít; đến giai đoạn 2018 – 2021 số lượng công trình NCKH có hợp tác với các đối tác bên

ngoài đạt .... công trình.

Định kỳ hàng tháng, nếu có vấn đề phát sinh, Trường xem xét, đánh giá và xử lý các

vấn đề về hoạt động hợp tác với các đối tác (nếu có) trong cuộc họp giao ban. Cuối mỗi

năm, Trường xem xét, đánh giá, cải thiện hằng năm về hoạt động hợp tác với các đối tác

trong và ngoài nước về các lĩnh vực trong các cuộc họp tổng kết.

Tự đánh giá tiêu chí 8.4: 5/7 điểm.
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1. Tóm tắt các điểm mạnh

Trường có bộ phận riêng để quản lý và triển khai các hoạt động quan hệ đối tác về

lĩnh vực chuyên trách.

Trường có ban hành các văn bản quy định cách thức thực hiện các hoạt động quan

hệ đối tác trong lĩnh vực HTQT, đưa sinh viên đi thực tập.

2. Tóm tắt các điểm tồn tại

Trường chưa có quy định cụ thể cho hoạt động quan hệ với các đối tác trong nước

khác (trừ các đối tác doanh nghiệp phục vụ công tác tổ chức cho sinh viên đi thực tập và

việc làm cho sinh viên tốt nghiệp).

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 Chuẩn hóa quy

định hợp tác
với các đối tác

Ban hành văn bản quy định về hợp tác
với các đối tác trong nước khác (trừ các
đối tác doanh nghiệp phục vụ công tác
tổ chức cho sinh viên đi thực tập và
việc làm cho sinh viên tốt nghiệp).

BGH giao
nhiệm vụ

Từ năm
2022

2 Phát triển hoạt
động HTQT
trong trao đổi
sinh viên, cho
sinh viên đi
thực tập

Xây dựng kế hoạch, tìm kiếm đối tác
các trường nước ngoài, các doanh
nghiệp nước ngoài để cho sinh viên đi
thực tập và trao đổi sinh viên với các
đối tác này

Phòng
Khoa học,
Công nghệ
và hợp tác
quốc tế

Thường
xuyên

4. Mức đánh giá

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá

Tiêu chuẩn 8 4,5

Tiêu chí 8.1 4



Tiêu chí 8.2 4

Tiêu chí 8.3 5

Tiêu chí 8.4 5


