
TIÊU CHUẨN 18: QUẢN LÝ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Tiêu chí 18.1. Thiết lập được hệ thống chỉ đạo, điều hành, thực hiện, giám sát và rà
soát các hoạt động nghiên cứu, chất lượng cán bộ nghiên cứu, các nguồn lực và
các hoạt động liên quan đến nghiên cứu.

Hoạt động KHCN luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng để
nâng cao uy tín của Nhà trường, điều này được thể hiện qua Chiến lược phát triển của
Trường Đại học Phú Xuân giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2035: “Nâng cao năng lực
của đội ngũ cán bộ, giảng viên, khuyến khích và động viên mọi người tích cực nghiên
cứu khoa học phục vụ đào tạo và cộng đồng; tham gia các hội thảo khoa học trong
nước và quốc tế; tham gia các công trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp Quốc gia
và Quốc tế” . Định hướng hoạt động KHCN được thống nhất trong các cuộc họp Ban
Lãnh đạo của Nhà trường .

Hoạt động KHCN của Nhà trường được xây dựng và triển khai thực hiện dựa vào các
cơ sở pháp lý, bao gồm (1) Luật KHCN; (2) Luật SHTT; Luật Chuyển giao công nghệ;
(3) Các văn bản dưới luật; (4) Các quyết định, quy định về hoạt động KHCN của Bộ
GD&ĐT . Trên cơ sở các văn bản đó, Nhà trường ban hành các văn bản như: Quy định
về hoạt động Khoa học và công nghệ; Quy định về công tác NCKH của sinh viên; Quy
định về xuất bản giáo trình, tài liệu học tập; Các quy trình nghiệp vụ, hướng dẫn công
việc…Quy định về Quản lý tài sản SHTT, Quy trình, hướng dẫn chuyển giao công
nghệ;…. . Bên cạnh đó, Nhà trường còn ban hành nhiều văn bản khác như Quy định về
chế độ làm việc đối với giảng viên; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy định quy đổi giờ
giảng chuẩn, giờ nghiên cứu khoa học ….

Trước 2018, Hội đồng Khoa học và Đào tạo phụ trách các hoạt động liên quan đến
KHCN . Từ tháng 08/2018, nhiệm vụ này được chuyển giao cho Trung tâm Nghiên
cứu và Thực hành giáo dục. Đây còn là đơn vị mũi nhọn trong việc thực hiện các hoạt
động KHCN của Trường . Nhằm kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trường và đẩy mạnh
hoạt động KHCN dành cho CBGV và sinh viên, tháng 11/2020, Nhà trường đã thành
lập phòng KHCN&HTQT là đơn vị trực tiếp quản lý các hoạt động KHCN với Hiệu
Trưởng là người quản lý trực tiếp các hoạt động Khoa học và công nghệ thông qua tư
vấn của Hội đồng Khoa học và Đào tạo, tham mưu là Phòng KHCN&HTQT . Hàng
năm, Phòng KHCN&HTQT có nhiệm vụ lập kế hoạch và báo cáo về hoạt động KHCN
của Nhà trường, trong đó nêu rõ chỉ tiêu về số lượng và chất lượng của hoạt động
KHCN, đơn vị tham gia, chi phí và thời gian thực hiện. Căn cứ vào kế hoạch và chỉ
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tiêu của Phòng KHCN&HTQT, các Khoa và Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành giáo
dục lập kế hoạch hoạt động NCKH theo chỉ tiêu đã đăng ký và thực hiện các thủ tục
theo Quy định hoạt động Khoa học và Công nghệ của Trường .

Quy trình xây dựng kế hoạch KHCN hàng năm của Trường như sau: Căn cứ vào các
văn bản hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ ; Kế hoạch chiến lược về hoạt
động KHCN của Trường [H18.18.1.13]; Báo cáo kết quả về KHCN của những năm
trước đó , Phòng KHCN&HTQT đề xuất dự kiến về chỉ tiêu số lượng và chất lượng
của hoạt động KHCN trong toàn trường [?]. Căn cứ đề xuất dự kiến này, các đơn vị
cùng họp bàn để thống nhất về chỉ tiêu về hoạt động KHCN cho từng đơn vị (chủ yếu
là tập trung vào các Khoa và Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành giáo dục) . Phòng
KHCN&HTQT gửi thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH cấp trường của CBGV tới
tất cả các đơn vị có liên quan . Các đơn vị xây dựng và đề xuất các đề tài/dự án nghiên
cứu phù hợp với chuyên môn và lĩnh vực quan tâm . Phòng KHCN&HTQT tổng hợp
kế hoạch về hoạt động NCKH của các đơn vị thông qua Hội đồng Khoa học và Đào
tạo và trình Hiệu trưởng phê duyệt . Từ năm 2019, Nhà trường đã thực hiện cam kết về
chất lượng của Trường, trong đó có các chỉ số như: Tỷ lệ thôi học, tỷ lệ tốt nghiệp, tỷ
lệ hài lòng của các đối tượng liên quan, các chỉ tiêu về hoạt động NCKH, .... Tất cả các
chỉ tiêu của đơn vị và cam kết về chất lượng của Nhà trường đều được họp bàn và
thống nhất . Sau khi được phê duyệt, các đề tài được công bố công khai, người chủ trì
đề tài chịu trách nhiệm viết thuyết minh đề tài theo mẫu và thực hiện theo quy trình
của Phòng KHCN&HTQT . Phòng KHCN&HTQT có trách nhiệm cung cấp các mẫu
đăng ký, mẫu đề cương thuyết minh chi tiết, quy định hình thức trình bày báo cáo kết
quả nghiên cứu khoa học cũng như các văn bản hướng dẫn cho các chủ nhiệm đề tài .
Sau khi hoàn tất thủ tục, Hiệu trưởng Nhà trường sẽ ra quyết định/thông báo giao
nhiệm vụ và ký kết hợp đồng thực hiện NCKH . Giai đoạn kết thúc việc thực hiện đề
tài, Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Hội đồng thẩm định nghiệm thu kết quả và sản
phẩm đề tài , đồng thời Phòng KHCN&HTQT hoàn thành các thủ tục thanh toán đề tài
.

Đối với lực lượng nghiên cứu chủ chốt là giảng viên và cán bộ nghiên cứu, Nhà trường
có quy định về việc tính định mức NCKH làm căn cứ xét hoàn thành nhiệm vụ NCKH.
Nhiệm vụ NCKH của mỗi giảng viên được quy định là 20 giờ/năm. Đây cũng là căn
cứ để xét thi đua khen thưởng hàng năm, điều này được quy định rõ ở Điều 12, chương
III trong Quy định Khoa học và Công nghệ . Hoạt động NCKH được xác định là các
đề tài nghiên cứu, dự án KHCN các cấp, các bài báo được đăng ở các kỷ yếu Hội thảo,
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các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước, viết sách, giáo trình, các sáng kiến kỹ
thuật, đồ dùng học tập hoặc sản phẩm đạt giải tại các Hội thi sáng tạo kỹ thuật do Hội
đồng cấp Trường, thành phố, tỉnh hoặc quốc gia công nhận, hướng dẫn đề tài NCKH
sinh viên hoặc các hoạt động khoa học liên quan khác. Mức quy đổi các hoạt động
NCKH được nêu cụ thể trong Quy định về hoạt động Khoa học và Công nghệ của
trường .

Hàng năm, Nhà trường dành một khoản ngân sách nhất định cho hoạt động KHCN,
gồm các đề tài cấp cơ sở, các hoạt động NCKH của sinh viên, các Hội nghị, Hội thảo
do Trường tổ chức như Hội nghị khoa học thường niên, Hội nghị tập huấn nâng cao
chất lượng giáo dục như Tọa đàm “Giáo dục đại học – các vấn đề thiết yếu” 26 – 07
-2018; Liên kết tổ chức chuyên đề khoa học 27 – 02 - 2017; Tổ chức Seminar Khoa
Học với Chủ đề “Nghiên cứu khoa học Xã hội tại Việt Nam: Triển vọng hội nhập Quốc
tế” 23 -11 - 2018; Hội Thảo "Nghề Nghiệp! Có Đúng Như Bạn Nghĩ" 22 – 07 -2019;
Phát triển tư duy Thiết kế Sáng tạo và Phản biện cho sinh viên Phú Xuân 26 – 12 -
2020; chủ trì chuỗi hội thảo REWORK_Hội thảo nằm trong khuôn khổ án Quốc tế
ReWork – Viện Hàn Lâm Anh Quốc tài trợ ngày 22/4/2021; Hội thảo phục vụ triển
khai đề tài “Nghiên cứu cơ hội và điều kiện để xuất khẩu giáo dục đại học Việt Nam
thông qua việc thu hút sinh viên quốc tế”; sử dụng cách tiếp cận Bayesian. Ngoài ra,
Nhà trường còn khuyến khích CBGV tham gia các hoạt động NCKH và Đào tạo trong
nước và quốc tế.

Để cải tiến, khuyến khích và nâng cao năng lực nghiên cứu cho toàn bộ CBGV trong
Trường, năm 2021, ngoài duy trì kinh phí tập trung cho nhóm nghiên cứu mũi nhọn là
Trung tâm Nghiên cứu và thực hành giáo dục. Nhà trường xây dựng kế hoạch dự kiến
phân bổ kinh phí cho các hoạt động NCKH toàn trường là 800 triệu đồng, bao gồm:
Kinh phí hỗ trợ cho các đề tài cấp cơ sở và các nhiệm vụ do Trường đặt hàng, mỗi đề
tài cấp cơ sở tối đa 50 triệu đồng; Kinh phí để tổ chức Hội thảo khoa học thường niên;
Kinh phí để tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên; Kinh phí để xuất bản các ấn phẩm
khoa học như kỷ yếu hội thảo, hội nghị, hỗ trợ công bố quốc tế, hỗ trợ cán bộ, giảng
viên đi dự hội nghị hội thảo trong và ngoài nước… Những năm trước đây, khi Tổ chức
Giáo dục IAE quyết định đầu tư vào Trường Đại học Phú Xuân, lúc này Nhà trường
nhận thấy, hoạt động KHCN cần tập trung vào nhóm nghiên cứu mũi nhọn, đó chính là
Trung tâm Nghiên cứu và thực hành giáo dục. Chính vì vậy, khi xây dựng dự kiến bổ
phân bổ chi phí đầu năm, Nhà trường tập trung nguồn kinh phí trực tiếp cho nhóm
nghiên cứu mũi nhọn với tổng ngân sách 800 triệu đồng/năm .
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Để giám sát và rà soát hoạt động KHCN, chất lượng cán bộ nghiên cứu, các nguồn lực
và các hoạt động liên quan đến nghiên cứu, bên cạnh các hệ thống văn bản, các quy
định đã ban hành, Nhà trường thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các
nhiệm vụ KHCN định kỳ, kiểm tra công tác KHCN tại các đơn vị trong Trường. Để đề
tài thực hiện đúng tiến độ, Phòng KHCN&HTQT tổ chức đánh giá tiến độ đề tài, chủ
nhiệm đề tài cung cấp báo cáo tiến độ có xác nhận của Khoa, trong đó có số liệu giữa
kỳ để làm cơ sở cho việc đánh giá. Kết quả được đơn vị đầu mối tập hợp, báo cáo kịp
thời lên Ban Giám hiệu và đơn vị liên quan về những khó khăn, vướng mắc phát sinh
để xin ý kiến chỉ đạo và có biện pháp khắc phục kịp thời, tạo điều kiện cho các đơn vị,
cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ. Để việc nghiệm thu đề tài được thuận lợi, Nhà
trường đã xây dựng hướng dẫn tiêu chí đánh giá đề tài . Căn cứ vào hướng dẫn, Hội
đồng Khoa học và Hội đồng thẩm định thực hiện việc nghiệm thu đề tài .

Bên cạnh đó, Nhà trường thường xuyên tổ chức Hội nghị tổng kết sau mỗi năm học,
trong đó có nội dung KHCN để tổng kết các hoạt động KHCN trong toàn Trường bao
gồm các đề tài/dự án các cấp và hoạt động NCKH của sinh viên, kỷ yếu, hội thảo khoa
học, đồng thời phân tích các chỉ tiêu về số lượng và chất lượng NCKH. Từ những báo
cáo phân tích chỉ ra những mặt mạnh, những tồn tại và nguyên nhân để tìm ra biện
pháp khắc phục nhằm cải thiện chất lượng các hoạt động KHCN phù hợp với sứ mạng
và mục tiêu phát triển Trường .

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7

Tiêu chí 18.2. Chiến lược tìm kiếm nguồn kinh phí phục vụ nghiên cứu, thúc đẩy
nghiên cứu, phát kiến khoa học, hợp tác và nghiên cứu đỉnh cao được triển khai để
đạt được tầm nhìn và sứ mạng  của CSGD.

Trong chiến lược phát triển của Trường Đại học Phú Xuân giai đoạn 2020-2025, tầm
nhìn 2035 có nêu rõ giải pháp chiến lược về NCKH “Nâng cao năng lực của đội ngũ
cán bộ, giảng viên, khuyến khích và động viên mọi người tích cực nghiên cứu khoa học
để nâng cao chất lượng đào tạo” và “Tranh thủ các dự án của các tổ chức trong và
ngoài nước để tăng cường nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ” . Đây vừa
là chiến lược về NCKH đồng thời cũng là chiến lược tìm kiếm nguồn kinh phí phục vụ
NCKH và hợp tác nghiên cứu của Nhà trường.
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Trường Đại học Phú Xuân là trường tư thục, hoàn toàn tự chủ về tài chính. Chính vì
vậy, nguồn kinh phí phục vụ cho hoạt động KHCN chủ yếu trích từ nguồn thu học phí
và các nguồn thu hợp pháp khác của Nhà trường . Hàng năm, Nhà trường luôn dành
nguồn kinh phí nhất định cho hoạt động NCKH, cụ thể: Năm 2021, ngoài khoản kinh
phí đầu tư cho Trung tâm Nghiên cứu và thực hành giáo dục, Nhà trường đã xây dựng
kế hoạch dự kiến phân bổ kinh phí cho các hoạt động NCKH toàn trường . Trước đây,
Nhà trường chỉ tập trung nguồn kinh phí trực tiếp vào nhóm nghiên cứu mũi nhọn, đó
chính là Trung tâm Nghiên cứu và thực hành giáo dục . Bên cạnh nguồn kinh phí dành
cho hoạt động KHCN hàng năm, Nhà trường còn có chiến lược tìm nguồn kinh phí
ngoài Trường cho hoạt động này như kinh phí từ nguồn tài trợ vốn của các dự án trong
và ngoài nước; Kinh phí từ nguồn ngân sách hỗ trợ thực hiện đề tài NCKH cấp Bộ,
Nhà nước, Sở KHCN; …Trong Quy định về Khoa học và Công nghệ của Trường có
nêu rõ trích nộp và phân bổ kinh phí đề tài rõ ràng . Tất cả các khoản thu từ Đề tài/Dự
án đều được đưa vào Quỹ NCKH . Nhà trường đã xây dựng định mức khung kinh phí
đối với các loại hoạt động thực hiện đề tài/dự án và khung kinh phí dành cho công tác
quản lý khoa học . Hàng năm, Phòng KHCN&HTQT chủ trì tổ chức các buổi xét
duyệt đề tài, theo dõi triển khai và hướng dẫn hồ sơ nghiệm thu và quyết toán.

Năm 2018, Nhà trường đã thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành giáo dục.
Trung tâm có chức năng thực hiện các nghiên cứu cơ bản và ứng dụng thực hành các
vấn đề liên quan đến các chủ đề Giáo dục và liên ngành Giáo dục; Thực hiện các
chương trình nâng cao năng lực, đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn liên quan đến chủ đề
Giáo dục và Khoa học xã hội nói chung . Đây chính là đơn vị thực hiện và thúc đẩy
hoạt động NCKH của Nhà trường. Năm 2020, để chuyên môn hóa về công tác quản lý
khoa học, Phòng KHCN&HTQT đã được thành lập và là đơn vị đầu mối trực tiếp quản
lý về hoạt động NCKH . Nhà trường đã có chính sách đặc biệt thu hút nguồn nhân lực
tốt cho Trung tâm . Để thúc đẩy công tác NCKH, hàng năm Phòng KHCN&HTQT, lập
kế hoạch và báo cáo về các hoạt động của đơn vị, trong đó nêu cụ thể chỉ tiêu về số
lượng, chất lượng các đề tài/dự án, các bài báo, các Hội nghị, Hội thảo sẽ được tổ chức
và các các động khác; nguồn lực, thời gian và kinh phí thực hiện…. Căn cứ vào các kế
hoạch đó, các hoạt động NCKH được triển khai và thực hiện. Trong chu kỳ đánh giá,
Nhà trường đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác NCKH với doanh nghiệp, các cơ sở
đào tạo trong và ngoài nước, cụ thể:

❖ Về dự án NCKH: Trường Đại học Phú Xuân đã ký kết và chủ trì thực hiện các
dự án nghiên cứu sau:

5



+ Dự án “Empowering Ethnic Minority Youth in Vietnam to Re-Vision the Future of
Decent Work” (Re-WORK). Đây là dự án nâng cao vị thế, năng lực cho sinh viên dân
tộc thiểu số ở Việt Nam để định hướng lại công việc phù hợp trong tương lai. Trường
Đại học PXU là một trong 4 đối tác chính đã được Viện Hàn Lâm Anh Quốc phê duyệt
bao gồm: Đại học Chester, Đại học Tây Bắc, Đại học Phú Xuân, Đại học Hà Nội .
+ Dự án “Monitoring Trends In Vietnamese Employment”. Dự án này nhằm nghiên cứu
thực trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp tại Việt Nam từ đó đưa ra khuyến nghị để
đổi mới chính sách, nâng cao chất lượng đào tạo đại học tại Việt Nam và thúc đẩy hợp
tác giữa trường đại học và doanh nghiệp. Dự án đồng thời hướng tới tăng cường sự kết
nối giữa sinh viên và doanh nghiệp nhằm nâng cao cơ hội việc làm cho sinh viên tốt
nghiệp. Dự án do chương trình Erasmus+ của Liên minh châu Âu tài trợ, bao gồm các
đơn vị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính
Viễn thông Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Học viện Nông
nghiệp Việt Nam; Đại học Thái Nguyên, Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà
Nội (Hanoisme) ….tham gia..
+ Dự án “Hỗ trợ thúc đẩy sự hoà nhập và tiếp cận của sinh viên khuyết tật tại các
trường đại học trong mạng lưới các nước ASEAN”, Dự án đã được Viện Khoa học y tế
và Quỹ nghiên cứu thách thức toàn cầu phê duyệt. Dự án này sẽ phát triển một mạng
lưới trong khu vực ASEAN để cải thiện khả năng tiếp cận và hòa nhập cho sinh viên
khuyết tật trong giáo dục đại học từ năm 2021. Dự án bao gồm Trường ĐH Coventry,
UK; Trường ĐH Sư phạm Philippines; Trường Đại học Pendidikan Sultan Idris,
Malaysia; Trường Đại học Kristen Indonesia; Trường Đại học Phú Xuân tham gia. .

❖ Về các đề tài NCKH: Trong chu kỳ đánh giá, Nhà trường đã và đang triển khai
NCKH các cấp, đề được hợp tác chung với các đối tác ngoài trường, có 3 đề tài cấp
Nhà nước .

❖ Về các bài đăng trên tạp chí: Từ năm 2017-2021, số lượng bài của CBGV của
Nhà trường được đăng trên tạp chí uy tín trong và ngoài nước là 39 bài . Đặc biệt trong
3 năm gần đây, số lượng bài đã tăng lên cả số lượng và chất lượng: Năm 2019 có 6
bài; Năm 2020 có 20 bài được đăng trên các tạp chí, trong đó 5 bài thuộc danh mục
ISI, 10 bài thuộc danh mục Scopus, còn lại là các bài đăng trên cấp ngành Nhà trước
và khác; Năm 2021 tính đến thời điểm tháng 12/2021 có 10 được đăng trên các tạp chí
quốc tế.

❖ Về bài báo đăng trên Hội nghị, Hội thảo khoa học (kỷ yếu): Số lượng bài
báo khoa học do CBGV của Nhà trường tham gia các Hội thảo trong và ngoài nước có
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số lượng phân bố đều trong các năm . Trong chu kỳ đánh giá có 13 bài, trong đó 10 bài
đăng trong các Hội nghị, Hội thảo trong nước và 2 bài đăng trong Hội thảo quốc tế.

❖ Về số lượng Hội thảo, Hội nghị được Nhà trường tổ chức: Trường Đại học
Phú Xuân đã tổ chức nhiều các Hội nghị, Hội thảo

❖ Số lượng CBGV tham gia các Hội nghị, Hội thảo trong và ngoài nước: Để
học hỏi và nâng cao chất lượng về hoạt động NCKH, nâng cao trình độ chuyên môn,
Nhà trường luôn khuyến khích CBGV tham gia vào các các Hội nghị, Hội thảo khoa
học trong và ngoài nước. Trong chu kỳ đánh giá, Nhà trường đã cử ….CBGV tham gia
các Hội nghị, Hội thảo.

❖ Về hoạt động với Doanh nghiệp: Nhà trường đã có đối tác là các doanh
nghiệp hợp tác trong lĩnh vực Đào tạo và khoa học và đã ký kết hợp tác, trong đó có
hợp tác về NCKH .

Hàng năm, Quỹ NCKH được trích từ nguồn thu của Trường và thu từ các khoản đóng
góp của đề tài, dự án, từ quỹ KHCN để cấp cho hoạt động NCKH thường xuyên hằng
năm của Nhà trường, bao gồm: thực hiện các đề tài cấp cơ sở và các nhiệm vụ do
Trường đặt hàng, tổ chức hội thảo khoa học, tổ chức hội nghị khoa học sinh viên, xuất
bản các ấn phẩm khoa học như hội thảo, hỗ trợ CBGV đi dự hội nghị, hội thảo và đăng
bài trên các tạp chí quốc tế . Các sản phẩm NCKH bao gồm: các đề tài nghiên cứu, dự
án KHCN các cấp, các bài báo được đăng ở các kỷ yếu Hội thảo, các tạp chí chuyên
ngành trong và ngoài nước, viết sách, giáo trình, các sáng kiến kỹ thuật, đồ dùng học
tập hoặc sản phẩm đạt giải tại các Hội thi sáng tạo kỹ thuật do Hội đồng cấp Trường,
thành phố, tỉnh hoặc quốc gia công nhận, hướng dẫn đề tài NCKH sinh viên hoặc các
hoạt động khoa học liên quan khác. Các hoạt động KHCN này được xây dựng, tổ chức
và thực hiện phù hợp với định hướng chiến lược của Nhà trường “Nghiên cứu khoa
học và công nghệ, tập trung theo hướng triển khai kết quả nghiên cứu ứng dụng đã đạt
được vào thực tiễn cuộc sống” , trong đó nêu rõ chỉ tiêu về số lượng và chất lượng của
hoạt động NCKH; đơn vị tham gia; chi phí và thời gian thực hiện. Trước năm 2018,
Hội đồng Khoa học và Đào tạo phụ trách các hoạt động liên quan đến KHCN . Từ
tháng 08/2018 đến tháng 10/2020, Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành giáo dục thực
hiện nhiệm vụ này . Căn cứ vào kế hoạch và chỉ tiêu của Phòng KHCN&HTQT, các
đơn vị lập kế hoạch NCKH theo chỉ tiêu đã đăng ký và thực hiện các thủ tục theo Quy
định hoạt động KHCN của Trường . Từ năm 2019, Nhà trường đã thực hiện cam kết
về chất lượng của Trường, trong đó có các chỉ số như: Tỷ lệ thôi học, tỷ lệ tốt nghiệp,
tỷ lệ hài lòng của các đối tượng liên quan, các chỉ tiêu về hoạt động NCKH, .... Tất cả
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các chỉ tiêu của đơn vị và cam kết về chất lượng của Nhà trường đều được họp bàn và
thống nhất .

Hoạt động NCKH được triển khai dưới nhiều hình thức: Thực hiện dự án, đề tài các
cấp tỉnh, thành phố, bộ ngành và cấp Nhà nước; tổ chức hội thảo khoa học; viết các bài
đăng tạp chí; Hội nghị, Hội thảo khoa học trong và ngoài nước; bài giảng nội bộ/xây
dựng học liệu. Nhà trường đã có nhiều sản phẩm chất lượng được công bố như: Các
kết quả đề tài, dự án, các tham luận Hội nghị, Hội thảo khoa học, công bố trên các tạp
chí khoa học trong và ngoài nước, sách chuyên khảo,...đồng thời tham gia nhiều mạng
lưới liên kết giữa các nhà khoa học trong và ngoài nước. Số lượng và chất lượng
nghiên cứu của Nhà trường được đánh giá thông qua các kết quả của hoạt động NCKH
sau đây:

Trường Đại học Phú Xuân đang chủ trì tham thực hiện 3 dự án lớn, đó là Dự án
“Empowering Ethnic Minority Youth in Vietnam to Re-Vision the Future of Decent
Work”; Dự án “Monitoring Trends In Vietnamese Employment”, Dự án “Hỗ trợ thúc
đẩy sự hoà nhập và tiếp cận của sinh viên khuyết tật tại các trường đại học trong
mạng lưới các nước ASEAN”…. . Các dự án này đều mang tính nhân văn nhằm phục
vụ cộng đồng. Tham gia các dự án này có nhiều thành viên của các cơ sở đào tạo trong
và ngoài nước như Đại học Hà Nội, Đại học Tây Bắc, Đại học Coventry, UK; Đại học
Sư phạm Philippines; Đại học Pendidikan Sultan Idris, Malaysia; Đại học Kristen
Indonesia….

Trong chu kỳ đánh giá, Nhà trường đã thực hiện đề tài các cấp, trong đó có 1 đề tài cấp
Nhà nước, còn lại là các đề tài cấp trường do CBGV và sinh viên thực hiện ...

Số lượng bài báo khoa học của các cán bộ cơ hữu của Nhà trường được đăng trên các
tạp chí trong nước và quốc tế ngày càng tăng cả về lượng và chất trong vòng 5 năm
(tính từ tháng 09/2016 đến 31/12/2021): Có 34 bài đăng trên tạp chí quốc tế; 10 bài
đăng trên danh mục ISI; 14 bài đăng trên danh mục Scopus, còn lại là các tạp chí khác
.... Đặc biệt trong 3 năm gần đây số lượng tăng lên đáng kể, cụ thể như Bảng 18.3.1;

Bảng 18.1.1: Bảng thống kê số lượng bài báo khoa học do CBGV của Nhà trường
đăng trên tạp chí

STT Phân loại tạp chí Năm
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2017
2018

2019 2020 2021 Tổng số

1 Tạp chí KH quốc
tế

1 1 5 18 9 34

Danh mục ISI 0 0 2 6 2 10

Danh mục
Scopus

0 0 0 9 4 13

Khác 1 1 3 3 3 11

2 Tạp chí KH cấp
Ngành trong

nước

0 2 1 3 0 6

Tổng 1 3 6 21 9 40

Nhà trường có nhiều CBGV tham gia nhiều bài viết bài cho các Hội nghị, Hội thảo
khoa học trong và ngoài nước . Từ năm 2017 đến 2021 có 15 bài của CBGV được
đăng trên các hội thảo trong và ngoài nước, kết quả thống kê cụ thể như sau:

Bảng 18.3.2: Bảng thống kê số lượng bài báo khoa học do CBGV của Nhà trường
tham gia Hội thảo trong và ngoài nước

STT Phân loại

hội thảo

Số lượng

2017 2018 2019 2020 2021 Tổng số

1 Hội thảo Quốc tế 1 1 1 0 0 3

2 Hội thảo trong
nước

2 0 1 2 2 10

Tổng 3 1 2 2 2 13
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Để học hỏi và nâng cao chất lượng về hoạt động NCKH, nâng cao trình độ chuyên
môn, Nhà trường luôn khuyến khích CBGV tham gia vào các các Hội nghị, Hội thảo
khoa học trong và ngoài nước. Trong chu kỳ đánh giá, Nhà trường đã cử CBGV tham
gia các Hội nghị, Hội thảo.

Bên cạnh đó, Nhà trường đã mở rộng hợp tác với Doanh nghiệp về Đào tạo và NCKH.
Trong chu kỳ đánh giá, Nhà trường đã ký kết ….MoU, ….MoA , trong đó có …là các
hợp tác về nghiên cứu , kết quả được mô tả như sau:

Bảng 18.3.5: Bảng thống kê số lượng các hợp tác của Nhà trường và Doanh nghiệp

STT
Phân loại
hội thảo

Số lượng

2017 2018 2019 2020 2021 Tổng số

1 Hợp tác trong nước 0 2 0 1 2 5

2 Hợp tác Quốc tế 1 0 3 3 3 10

Tổng 2 6 4 7 5 15

Nhằm đẩy mạnh hoạt động NCKH của sinh viên, năm 2020, Nhà trường đã ban hành
về Quy định công tác NCKH của sinh viên . Kết quả trong kỳ đánh giá, Nhà trường đã
thực hiện được 15 đề tài với và 49 sinh viên tham gia, trong đó chỉ số năm 2020 đã
tăng lên rõ rệt so với các năm trước đó là 29 sinh viên tham gia 9 đề tài .

Các kết quả trên cho thấy, những năm gần đây Nhà trường đã rất nỗ lực trong công tác
NCKH, đặc biệt là Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành giáo dục đã đóng góp rất
nhiều cho kết quả NCKH của toàn trường cũng như trong cả nước. Tháng 10/2019,
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành giáo dục của Trường vừa được Quỹ
Nghiên cứu Nafosted thưởng hơn 50 triệu do công trình nghiên cứu về chủ đề Giáo
dục Đại học tại Việt Nam. Đây là một trong những nhà nghiên cứu về giáo dục đại học
có uy tín tại Việt Nam với nhiều công trình nghiên cứu trên các tạp chí khoa học thuộc
danh mục ISI .

Năm 2020, Nhà trường đã ban hành Quy định về hoạt động Khoa học và Công nghệ .
Để phù hợp với chiến lược phát triển của Nhà trường về định hướng NCKH, năm
2021, Nhà trường rà soát và ban lại đã ban hành Quy định này .
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Đối với giảng viên, ngoài công tác giảng dạy, NCKH là nhiệm vụ bắt buộc. Nhiệm vụ
này được thể chế hóa trong Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên; Quy định
về hoạt động Khoa học và Công nghệ; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế lương ; Nhà
trường đã có hướng dẫn quy đổi các hoạt động NCKH thành tiết NCKH. Đối với cá
nhân các giảng viên, Phòng KHCN&HTQT có báo cáo đánh giá kết quả NCKH thông
qua bảng kê khai đánh giá hàng năm và đây là một trong những chỉ số quan trọng nhất
để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cũng như bình xét danh hiệu thi đua đối với
mỗi cá nhân, đơn vị .

Trong các cuộc họp tổng kết cuối năm, Nhà trường đều có đánh giá về hoạt động
KHCN và có đưa ra các ý kiến đóng nhằm khắc phục và nâng cao số lượng cũng như
chất lượng các đề tài, dự án, đồng thời góp ý xây dựng kế hoạch hoạt động KHCN cho
năm tiếp theo . Để cải thiện và nâng cao tính hiệu quả của hoạt động KHCN, tháng
08/2020, Nhà trường rà soát đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu của các hoạt động này .
Việc rà soát các chỉ tiêu về NCKH được tham mưu bởi phòng KHCN&HTQT và trình
Ban Giám hiệu phê duyệt nhằm đẩy hoạt động NCKH .

Trong chu kỳ đánh giá, mọi hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu và Thực
hành giáo dục cùng với các hoạt động KHCN của tập thể thầy và trò Trường Đại học
Phú Xuân đã có những đóng góp mới cho khoa học, có giá trị ứng dụng thực tế để giải
quyết các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước.

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7

Tiêu chí 18.4. Công tác quản lý nghiên cứu được cải tiến để nâng cao chất lượng
nghiên cứu và phát triển khoa học.

Năm 2018, Nhà trường sát nhập vào Tổ chức Giáo dục IAE . Tại thời điểm này, Ban
Lãnh Đạo đã họp bàn và nhận thấy rằng cần phải ưu tiên đầu tư cho việc xây dựng hệ
thống CTĐT và xây đội ngũ nhân sự của Nhà trường , đồng thời giai đoạn này, NCKH
cần tập trung cho nhóm nghiên cứu mũi nhọn, đó chính là Trung tâm Nghiên cứu và
Thực hành giáo dục . Chính vì vậy, trong giai đoạn này NCKH chưa được đẩy mạnh
trong toàn trường. Nhà trường chưa giao chỉ tiêu cụ thể hàng năm về số lượng bài báo
và công trình NCKH các cấp cho từng giảng viên dẫn đến số lượng bài báo được đăng
và các công trình NCKH trong giai đoạn này chưa cao và phân bố chưa đều cho các
đơn vị . Tuy nhiên, năm 2020, Nhà trường đã ban hành Quy định về hoạt động Khoa

11



học và Công nghệ , trong có có các quy trình hướng dẫn cũng như các quy định cụ thể
về việc mức kinh phí cho các đề tài/dự án... Bên cạnh đó, để cải thiện hoạt động
NCKH, Nhà trường đã tổ chức các Hội thảo, Hội nghị khoa học . Sau những cố gắng,
kết quả NCKH của Nhà trường đã tăng lên đáng kể, cụ thể: Số lượng bài báo khoa học
do CBGV của Nhà trường đăng trên tạp chí uy tín trong và ngoài nước: Năm 2020
tăng lên 20 bài và năm 2021 là 10 bài đăng trên tạp chí quốc tế (tính đến 12/2021) ; Số
lượng dự án quốc tế Nhà trường đang hợp tác triển khai là 3 dự án ; Số lượng các bài
báo đăng trong các Hội thảo, Hội nghị trong chu kỳ đánh giá là 15 bài ; Hợp tác trong
NCKH của Nhà trường với các cơ sở đào tạo và Doanh nghiệp được cải thiện .

Hình 18.4.1: Biểu đồ sự gia tăng hoạt động NCKH giai đoạn 206-2021

Căn cứ vào chiến lược phát triển của Nhà trường giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2035 ,
đồng thời căn cứ vào việc lấy ý kiến phản hồi của CBGV trong Trường , năm 2018,
Nhà trường đã rà soát và cải tiến về Quy định hoạt động Khoa học và Công nghệ với
các thay đổi như: 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 ….

Để cải tiến và nâng cao chất lượng lượng NCKH trong toàn trường, năm 2021, Nhà
trường xây dựng kế hoạch dự kiến phân bổ kinh phí cho các hoạt động NCKH trong
toàn trường và vẫn duy trì tập trung nguồn lực tài chính cho nhóm nghiên cứu mũi
nhọn – Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành giáo dục . Bên cạnh đó, Nhà trường đẩy
mạnh NCKH bằng các chính sách khuyến khích cụ thể như hỗ trợ và thưởng cho các
cá nhân tập thể có thành tích trong NCKH và có công bố quốc tế. Trong Quy định hoạt
động KHCN năm 2021, Trường đã bổ sung chế độ hỗ trợ kinh phí cho bài báo khoa
học đăng trên tạp chí nước ngoài thuộc loại SCI, ISI, SCIE, SCOPUS từ 5.000.000đ
đến 100.000.000đ/ công bố, báo và tạp chí trong nước từ 500.000đ đến
1.000.000đ/công bố . Do Nhà trường áp dụng định mức tính giờ NCKH và chế độ
thưởng cho các công bố trong nước và quốc tế nên đã thực sự có tác dụng khuyến
khích các hoạt động viết và đăng bài trên các báo, tạp chí của cán bộ, giảng viên .

Trong Quy định về hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2021, Nhà trường đã bổ
sung hướng dẫn về tiêu chí đánh giá đề tài , đồng thời đưa ra tiêu chuẩn xét chọn đề tài
cấp Trường rõ ràng giúp giảm thiểu các thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, Phòng
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KHCN&QHQT hỗ trợ chủ nhiệm đề tài về thủ tục hành chính; Liên hệ thường xuyên,
phối hợp chặt chẽ với chủ nhiệm đề tài để giải đáp những vướng mắc khó khăn trong
quá trình thực hiện đề tài; Chuẩn hóa, rà soát, thống nhất hồ sơ đăng ký đề tài; Về mặt
triển khai: Tổ chức Hội đồng nghiệm thu một cách nghiêm túc, đưa ra phản biện, góp
ý chỉnh sửa hoàn thiện đề tài; Cập nhập phổ biến các đợt đăng ký đề tài cấp Sở, nhà
nước cho giảng viên có thông tin đăng ký; Hỗ trợ triển khai những dự án, đề tài có
tiềm năng; ….

Đối với NCKH của sinh viên, năm 2020, Nhà trường đã ban hành Quy định về hoạt
động NCKH của sinh viên , đồng thời Nhà trường có phổ biến và khuyến khích cho
các em sinh viên tham gia hoạt động NCKH trong các buổi họp lớp . Về tài chính:
Tăng định mức khen thưởng cho những sinh viên đạt thành tích cao trong NCKH và
các cuộc thi học thuật các cấp .

Trong quá trình thực hiện và rà soát công tác quản lý nghiên cứu, phòng
KHCN&HTQT đã khảo sát lấy ý kiến của các cán bộ, giảng viên tham gia NCKH về
các vấn đề như: chính sách hỗ trợ tài chính, trang thiết bị phục vụ NCKH, hệ số quy
đổi tiết NCKH, các thủ tục hành chính trong NCKH, Quản lý SHTT… . Các ý kiến thu
thập được qua đợt khảo sát vào tháng 4/2021 cho thấy CBGV đã hài lòng với công tác
quản lý khoa học sau nhiều nỗ lực cố gắng . Kết quả, cụ thể của như sau:

Bảng 18.4.1: Thống kê ý kiến phản hồi của cán bộ, giảng viên về công tác KHCN

Ngoài ra, Nhà trường đã nhận được nhiều góp ý cho hoạt động NCKH. Các ý kiến góp
ý đó là một trong những yếu tố quan trọng để Nhà trường rà soát và điều lại công tác
quản lý NCKH, cụ thể tháng 05/2021, Quy định định về Khoa học và Công nghệ đã
được Nhà trường rà soát và ban hành lại. Bên cạnh đó, Nhà trường đã có nhiều cải tiến
trong công tác quản lý khoa học như đã nêu trên để đạt được mục tiêu chiến lược của
Nhà trường.

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 18

1. Điểm mạnh:

Nhà trường đã có đơn vị chuyên trách thực hiện việc quản lý KHCN, đồng thời có đơn
vị mũi nhọn thực thi NCKH là Trung tâm Nghiên cứu và thực hành giáo dục nên các
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năm gần đây các sản phẩm về NCKH của Nhà trường đã tăng lên về số lượng và chất
lượng.

Nhà trường đã chú trọng xây dựng, rà soát và điều chỉnh các văn bản liên quan cũng
như việc thực hiện các hoạt động NCKH như: Quy định về hoạt động Khoa học và
Công nghệ; Quy định về công tác NCKH cho sinh viên. Trong các quy định này đều
có các quy trình, biểu mẫu hướng dẫn cụ thể cho cán bộ, giảng viên và sinh viên giúp
cho việc thực hiện dễ dàng, đồng thời có cơ chế chính sách cụ thể để khuyến khích
NCKH cho cán bộ, giảng viên và sinh viên.

Nhà trường các có chiến lược triển khai hợp tác với các đối tác; phối hợp thực hiện đề
tài, dự án, tổ chức khoa học bên ngoài trường, hội nghị, hội thảo để tìm kiếm kinh phí
phục vụ, thúc đẩy nghiên cứu.

2. Điểm tồn tại:

Nhà trường đã có số lượng sản phẩm NCKH tăng đáng kể trong những năm gần đây
nhưng chưa phân bổ đồng đều ở các đơn vị.

Nhà trường chưa giao chỉ tiêu cụ thể hàng năm về số lượng bài báo và công trình
NCKH các cấp cho từng giảng viên.

3. Kế hoạch cải tiến:

TT
Mục
tiêu

Nội dung
Đơn vị

thực hiện
Thời gian
thực hiện

1

Khắc

phục tồn

tại

Có kế hoạch tuyên truyền và thúc đẩy NCKH

trong toàn trường

Phòng

KHCN&

HTQT

Từ tháng

01/2022

2

Khắc

phục tồn

tại

Nhà trường họp bàn và giao chỉ tiêu kế
hoạch về NCKH theo lộ trình nhất định để
vừa khuyến khích vừa thúc đẩy NCKH trong

toàn trường.

Phòng

KHCN&HTQ

T

Từ tháng

01/2022

4. Mức đánh giá:
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