
TIÊU CHUẦN 15: GIẢNG DẠY VÀ HỌC

Tiêu chí 15.1. Thiết lập được hệ thống lựa chọn các hoạt động dạy và học phù hợp
với triết lý giáo dục và để đạt được chuẩn đầu ra.

Trường Đại học Phú Xuân đã xây dựng triết lý giáo dục: “Thái độ - Kỹ năng –
Kiến thức”, ASK (Attitude – Skills – Knowledge), dựa trên nền tảng giá trị văn hóa
của Nhà trường là: Có trách nhiệm với bản thân và với cộng đồng; Luôn học hỏi, cầu
thị, cống hiến hết mình vì sự phát triển chung; Tôn trọng và thúc đẩy sự đổi mới; Bình
đẳng, dân chủ và tôn trọng mọi sự khác biệt; Chia sẻ, hợp tác, hành động chuyên
nghiệp và cùng nhau phát triển.

Triết lý giáo dục ASK (Attitude – Skills – Knowledge) nhằm xác định rõ ràng
việc xây dựng đầy đủ nền tảng phát triển của người học dựa trên ba nền tảng chính
gồm thái độ, kỹ năng và kiến thức. Trong đó, nhấn mạnh việc xây dựng một thái độ
tích cực cho người học, một tư duy tích cực và chuyên nghiệp trong công việc và hình
thành các kỹ năng quan trọng trong công việc và kỹ năng học tập suốt đời. Cuối cùng,
kiến thức là nền tảng quan trọng để khẳng định mình của sinh viên Trường Đại học
Phú Xuân. Triết lý giáo dục của Nhà trường được xác định rõ ràng và phù hợp với mục
tiêu chung của giáo dục đại học “Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức;
có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp” theo Luật Giáo dục đại học.

Triết lý giáo dục của Trường Đại học Phú Xuân trở thành kim chỉ nam cho
mọi hoạt động của Nhà trường, điều này thể hiện ở cách Nhà trường quản trị hệ thống,
xây dựng CĐR và CTĐT, đánh giá kết quả học tập, tuyển chọn và đãi ngộ đội ngũ Cán
bộ, Giảng viên cũng như cách thức lựa chọn các hoạt động dạy và học phù hợp và để
đạt được chuẩn đầu ra. CĐR của CTĐT được xác định rõ ràng, phản ánh tầm nhìn, sứ
mạng của Nhà trường và được xây dựng theo một quy trình rõ ràng, có tham khảo ý
kiến của các bên liên quan, nêu cụ thể các yêu cầu về thái độ, kỹ năng và kiến thức mà
một sinh viên tốt nghiệp cần đạt được sau khi hoàn thành CTĐT, điều này được thể
hiện trong “Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐHDL Phú Xuân giai đoạn
2018-2022” và “Chiến lược phát triển Trường Đại học Phú Xuân giai đoạn 2020-2025
và tầm nhìn 2035”. Cụ thể, trong kế hoạch chiến lược giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn
2035 có đề ra mục tiêu “Trở thành mô hình trường đại học mới gắn kết doanh nghiệp
– Phú Xuân Technopolis; Đồng hành với doanh nghiệp, địa phương trong việc phát
triển ngành nghề phù hợp với phát triển Kinh tế – Xã hội; Đảm bảo chất lượng đào
tạo bằng tỷ lệ sinh viên có việc làm cao; Ứng dụng công nghệ trong đào tạo, từ đó linh
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hoạt trong mô hình đào tạo”. Các mục tiêu đào tạo đã được hiện thực hóa thông qua hệ
thống các CĐR của các CTĐT. Để thiết kế lựa chọn các hoạt động dạy và học phù hợp
đạt được CĐR như mong muốn, Nhà trường thực hiện nhiều biện pháp khác nhau, cụ
thể:

Trước tiên, về việc xây dựng CĐR và CTĐT, Nhà trường đã ban hành Quy định
về việc xây dựng, rà soát và điều chỉnh CTĐT, trong đó có hướng dẫn về nội dung xây
dựng CĐR bao gồm các mảng thái độ, kỹ năng và kiến thức; các bước xây dựng, rà
soát CĐR và CTĐT; cách xây dựng ĐCCT cho mỗi học phần. Bên cạnh đó, Nhà
trường đã ban hành Quy định Phương pháp giảng dạy, Phương pháp đánh giá và phân
tích kết quả của người học nhằm đạt chuẩn đầu ra tại Trường Đại học Phú Xuân, trong
đó nêu rõ các tất cả phương pháp giảng dạy, đánh giá hiện nay và hướng dẫn cách thức
lựa chọn các phương pháp giảng dạy, đánh giá đó, đồng thời có quy định rõ ràng về
chức năng nhiệm vụ của các đơn vị, cá nhân liên quan. Căn cứ vào các quy định
hướng dẫn này, giảng viên sẽ lựa chọn được hình thức dạy học và phương pháp đánh
phù hợp cho mỗi môn học. Ngoài ra, Nhà trường đã ban hành Quy trình chuẩn trong
hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, trong đó có Quy trình xây
dựng chương trình đào tạo với nội dung hướng dẫn cụ thể về phần xây dựng ĐCCT,
học liệu và đề thi cho các học phần, kèm theo các mẫu biểu hướng dẫn.

Bên cạnh đó, trong quá trình xây dựng CTĐT, Nhà trường luôn lấy ý kiến góp ý
của các bên liên quan nhằm xây dựng CTĐT hoàn thiện nhất cho người học. CTĐT
của các ngành hiện nay được thiết kế tăng cường các môn kỹ năng mềm cho sinh viên
để đáp ứng yêu cầu thực tế khi ra trường, cụ thể các CTĐT qua lần điều chỉnh năm
tháng 10/2018 được bổ sung các học phần như: Nhập môn nghề nghiệp; Phương pháp
và công cụ học tập Phú Xuân; Kỹ năng phỏng vấn, tìm việc và việc làm. Đặc biệt, học
phần Nhập môn nghề nghiệp, một số học phần chuyên ngành và Hướng dẫn đồ án môn
học, Khóa luận tốt nghiệp có sự tham gia của giảng viên là Doanh nhân giúp sinh viên
có thể hiểu rõ hơn về ngành nghề lựa chọn cũng như liên hệ rõ ràng hơn giữa lý thuyết
và thực tiễn. Một số học phần về công nghệ, xu hướng như môn Đọc báo Tiếng Trung;
Viết 2, Dịch hợp đồng Thương mại (Ngành Ngôn ngữ Trung), các môn chuyên đề: từ
Chuyên đề 1 đến Chuyên đề 5, Xu hướng công nghệ 1, Xu hướng công nghệ 2.. SẼ
.được cập nhật kiến thức mới thường xuyên . Để mô tả sự thiết kế logic CTĐT, Nhà
trường xây dựng bảng ma trận giữa CĐR và các môn học trong khung CTĐT.

Việc sắp xếp kế hoạch học kỳ của CTĐT được sắp xếp theo nguyên tắc: Các
môn ở học kỳ trước đóng vai trò làm nền tảng cho các môn ở học kỳ sau. Các môn
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thuộc khối kiến thức chung, kiến thức cơ sở ngành làm nền tảng cho các môn thuộc
khối kiến thức chuyên ngành, chuyên sâu. Mức độ của các môn chuyên ngành được bố
trí tăng dần qua từng học kỳ. Đặc biệt ngay trong học kỳ 1 toàn bộ sinh viên chính quy
năm thứ nhất tham gia Học kỳ quân đội trong 3-4 tuần nhằm giúp các em rèn luyện
thái độ, tuân thủ kỷ luật và tác phong công nghiệp. Môn học Công cụ và Phương pháp
học tập tại Phú Xuân cũng được triển khai giúp các em sinh viên không bị bỡ ngỡ khi
chuyển từ cấp PTTH sang bậc học Đại học. Danh sách các môn học có tính ứng dụng
thực tiễn nghề nghiệp và các môn tự chọn nâng cao được cung cấp cho sinh viên vào
cuối năm thứ 2 và năm thứ 3. Để tăng cường kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, CTĐT của
các ngành luôn có các học phần thiết kế các giờ tự học, làm việc nhóm.

Đối với ĐCCT, hiện nay tất cả các ngành đều tuân theo mẫu chung. Trong
ĐCCT có nêu rõ Tài liệu học tập của môn học, đồng thời mô tả cụ thể mục tiêu, CĐR
của từng môn học để hướng tới đáp ứng CĐR của CTĐT. Nội dung của từng buổi học
được bố trí phù hợp, logic với phương pháp giảng dạy rõ ràng cụ thể. Mỗi bài bài học
luôn hướng tới CĐR của môn học. Đặc biệt, trong ĐCCT thể hiện rõ ràng các hình
thức kiểm tra, đánh giá. Trong quá trình triển khai giảng dạy, Nhà trường thường
xuyên rà soát ĐCCT với sự tham gia đóng góp ý kiến của các bên liên quan như giảng
viên, sinh viên, đặc biệt là Nhà tuyển dụng nhằm điều chỉnh, cải tiến ĐCCT phù hợp
với nhu cầu xã hội Đặc biệt, cuối năm 2018, Nhà trường đã họp bàn và đổi mới
phương pháp giảng dạy, đưa phương pháp Learning Office vào trong các ĐCCT. Đây
là phương pháp đào tạo hiện đại dựa trên nguyên tắc kết hợp giữa việc học kiến thức lý
thuyết và phát triển kỹ năng thực hành thông qua các dự án đào tạo (Learning Projects)

Bảng 15.1.1: Bảng so sánh CTĐT qua các đợt thay đổi

Năm 2013 Năm 2018 Năm 2020
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Xây dựng lại chương
trình đào tạo theo Quy
chế Tín chỉ, các học
phần được xây dựng
theo phương pháp
giảng dạy mới, nội
dung được cập nhật,
lựa chọn lại giáo trình
mới có tính hiện đại
hơn.

- Cập nhật lại các học phần
mang tính chất chuyên sâu
nhằm đáp ứng nhu cầu của các
bên liên quan.
- Điều chỉnh thời lượng
chương trình đào tạo: từ 136 tín
chỉ xuống còn 125 tín chỉ,
nhằm tối ưu hóa thời gian học
tập cho sinh viên.
- Điều chỉnh phương pháp đào
tạo: tăng cường học thực hành,
thực tế và kết nối chặt chẽ với
Doanh nghiệp.
- Tăng thời gian thực tập tại
Doanh nghiệp theo hướng Học
tập tại doanh nghiệp với thời
lượng 15 tín chỉ.
- Bổ sung học phần Phương
pháp và công cụ học tập Đại
học tại Đại học Phú Xuân

- Cụ thể hóa thời lượng giảng
dạy học tập trên lớp và tự học
cho các nội dung trong học
phần.

- Đối sánh chương trình của
Nhà trường và một số trường
trong và ngoài nước: thể hiện
qua bảng mapping giữa chương
trình của Nhà trường và các
trường khác để điều chỉnh phù
hợp CTĐT của Trường.

- Tinh gọn và chuẩn hoá chuẩn
đầu ra của CTĐT (theo thang
đánh giá Bloom).
- Lập bảng mapping CĐR của
học phần và chương trình đào
tạo để kiểm tra tính logic khi
xây dựng CTĐT.

- Đưa phương pháp Learning
Office vào một số học phần
giúp người học làm quen môi
trường làm việc trong thực tế,
nâng cao chất lượng giáo dục
tri thức gắn với thực tiễn.

- Bổ sung phương pháp giảng
dạy ngay trong từng bài học
giúp bài học rõ ràng và có tính
tương tác cao hơn;

Hàng năm, để nâng cao năng lực cho giảng viên, Nhà trường thường xuyên tổ
chức tập huấn cho giảng viên thông qua các chương trình đào tạo nội bộ, đồng thời các
Khoa thường xuyên tổ chức các buổi dự giờ trao đổi kinh nghiệm về các phương pháp
giảng dạy.

Tất cả các hoạt động trên đều hướng tới việc Nhà trường thiết lập được hệ
thống lựa chọn các hoạt động dạy và học phù hợp với triết lý giáo dục ASK (Attitude
– Skills – Knowledge) đạt được CĐR của Trường Đại học Phú Xuân.

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7

Tiêu chí 15.2. Triển khai được hệ thống thu hút, tuyển chọn đội ngũ giảng viên,
phân công nhiệm vụ dựa trên trình độ chuyên môn, năng lực, thành tích chuyên
môn và kinh nghiệm.
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Hiện nay, đội ngũ giảng viên giảng dạy tại Trường Đại học Phú Xuân đều đạt
chuẩn có trình độ Thạc sỹ trở lên đáp ứng yêu cầu của Bộ GD&ĐT.

Trong những năm gần đây, số lượng giảng viên có trình độ Tiến sĩ, học hàm
Giáo sư, Phó Giáo sư tăng lên đáng kể. Số lượng giảng viên của Trường được tăng cả
về lượng và chất nhằm đáp ứng khối lượng công việc chuyên môn, nâng cao chất
lượng đào tạo và NCKH. Để thu hút được số lượng giảng viên có trình độ chuyên môn
cao, Nhà trường đã có có chính sách và chế độ khen thưởng giảng viên, kích thích
được năng lực làm việc của giảng viên thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế trả
lương cho cán bộ, giảng viên, nhân viên; Quyết định về việc ban hành đơn giá giờ
giảng dành cho đối tượng giảng viên và quy định lương giảng viên trường ĐH Phú
Xuân; Quy định mới về lương Giảng viên.

Đối với các giảng viên đi học nâng cao trình độ, giai đoạn 2017 – 2021, Nhà
trường có chế độ miễn giảm 20% giờ chuẩn giảng dạy để làm nghiên cứu. Đồng thời,
Nhà trường hỗ trợ học phí đào tạo của các cán bộ, giảng viên đủ điều kiện được cử đi
học và được thanh toán ngay sau khi đậu tốt nghiệp. Đối với các ngành khó khăn trong
việc tuyển nhân sự như ngành Ngôn ngữ Trung và Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành,
Nhà trường đã ban hành quyết định về chính sách thu hút với mức lương thêm 2 triệu
đồng mỗi tháng cho mỗi giảng viên là Tiến sĩ và 1 triệu đồng đối với giảng viên là
Thạc sĩ.Ngoài ra, Nhà trường cũng có chính sách ưu đãi riêng đối với nguồn nhân lực
chất lượng cao cho số cán bộ của Trường.

Trong Chiến lược phát triển Trường Đại học Phú Xuân giai đoạn 2020-2025 và
tầm nhìn 2035 của Nhà trường đã xác định “Nâng cao chất lượng đời sống của đội
ngũ cán bộ giảng viên thông qua việc tạo công việc có thu nhập cao, cải thiện môi
trường làm việc” và Nhà trường đang thực hiện “Định kỳ khoảng 01 đến 03 năm,
nhà trường sẽ xem xét điều chỉnh mức lương đối với cán bộ, giảng viên và nhân viên;
điều chỉnh mức thù lao đối với giảng viên để tăng thu nhập cho người lao động”. Căn
cứ Chiến lược phát triển, Nhà trường đã xây dựng kế hoạch phát triển nhân sự giai
đoạn 2017-2021 với mục tiêu cụ thể như sau: GV cơ hữu đảm nhận 80% khối lượng
kiến thức đào tạo; GV có trình độ Tiến sĩ trở lên tối thiểu đạt 22%. Để đạt được mục
tiêu trên Kế hoạch cũng nêu cụ thể chỉ tiêu tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và quy
hoạch đội ngũ cán bộ, giảng viên đến năm 2021 như sau:

- Về tuyển dụng: PGS.TS: 04; Tiến sĩ 10;

5



- Về đào tạo, bồi dưỡng: TS: 04; Thạc sĩ 10; Chuyên môn nghiệp vụ: 80% cán bộ,
giảng viên cơ hữu.

Kết quả thực hiện mục tiêu chiến lược và kế hoạch trên đến tháng 12/2021, cụ thể như
sau:

TT Trình độ
Kế hoạch

2014-2018
Đến năm 2018 Tỉ lệ %

01 Giáo sư 01

02 PGS.TS 04 05 125

03 Tiến sĩ 10 11 110

04 Thạc sĩ 40 45 112.5

05 Khác 11

Các Khoa dựa trên trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và kỹ năng của giảng
viên để phân công nhiệm vụ phù hợp. Giảng viên tham gia giảng dạy tại Trường đều
có bằng thạc sĩ trở lên và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định. Bên cạnh đó,
tháng 11/2020, Nhà trường đã triển khai xây dựng Quy trình chuẩn trong hệ thống
quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, cụ thể là Quy trình nhân sự. Trong
quy trình nêu rõ, căn cứ vào nhu cầu nhân sự của Nhà trường, Phòng Tổng hợp lập Kế
hoạch về tuyển dụng, gửi Thông báo tuyển dụng lên các phương tiện thông tin đại
chúng như website của Nhà trường, nhận hồ sơ, lập danh sách ứng viên ứng tuyển, gửi
thư/gọi điện mời phỏng vấn ứng viên phù hợp, phỏng vấn ứng viên. Để tuyển chọn
những giảng viên có chuyên môn giỏi, có khả năng hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy và
nghiên cứu, ngoài vòng phỏng vấn về mặt chuyên môn của ứng viên, Nhà trường còn
có thêm 1 buổi giảng thử và có Hội đồng chuyên môn nhận xét. Nếu ứng viên đáp ứng
đầy đủ theo tiêu chí tuyển dụng, Cán bộ Phòng Tổng hợp sẽ lập quyết định tuyển dụng
và được các bên liên quan xem xét trước khi Hiệu trưởng ký quyết định ban hành
tuyển dụng.
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Bên cạnh đội ngũ giảng viên cơ hữu vững chuyên môn, giàu kinh nghiệm
giảng dạy còn có sự cộng tác thường xuyên của các GS, Phó GS, Tiến sĩ, Thạc sĩ từ
các trường Đại học và các Viện nghiên cứu đến giảng dạy, hướng dẫn thí nghiệm, thực
hành, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp, trao đổi kinh nghiệm và phương pháp giảng
dạy. Đặc biệt, Trường Đại học Phú Xuân thường xuyên mời giảng viên là Doanh nhân
đến tham gia giảng dạy, hướng dẫn thực tập, luận văn…và chia sẻ kinh nghiệm thực tế
nhằm hướng người học sớm tiếp cận với kiến thức thực tế của chuyên ngành đào tạo,
tạo cầu nối vững chắc giữa Nhà trường và doanh nghiệp. Ngoài ra, để tăng cường việc
thực hành kỹ năng nghe nói Tiếng Anh cho sinh viên, Nhà trường có mời giảng viên là
người nước ngoài đến giảng dạy, hợp đồng cung cấp chương trình giảng dạy Tiếng
Anh tiên tiến. Tất cả các giảng viên thỉnh giảng đều đáp ứng tiêu chuẩn giảng viên về
chế  độ thỉnh  giảng  của  Bộ  và  các  quy  định  của Trường.

Các Khoa căn cứ trên cơ sở kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động
giảng dạy của giảng viên hàng năm, kết quả thao giảng dự giờ, mức độ hoàn thành
công tác giảng dạy hàng năm, cũng như các tiêu chí khác có liên quan như nhu cầu,
chuyên môn, kinh nghiệm của giảng viên, các thành tích chuyên môn, để phân công
giảng dạy các môn chuyên ngành phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực và kinh
nghiệm giảng dạy của giảng viên. Hệ thống phân công giảng dạy hiện nay tại Trường
được thực hiện thông qua văn bản và phần mềm quản lý đào tạo. Trưởng khoa có trách
nhiệm phân công giảng dạy theo đúng chuyên môn theo quy định của trường. Nhà
trường có quy định về khối lượng giảng dạy cho cán bộ, giảng viên theo trình độ.

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7

Tiêu chí 15.3. Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc học tập suốt đời được tổ chức
phù hợp để đạt được chuẩn đầu ra.

Hiện nay, Nhà trường có 09 CTĐT, tất cả các hoạt động dạy và học cho mỗi
CTĐT đều hướng tới kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên và đặc biệt thúc đẩy việc học
tập suốt đời để đạt được CĐR.

Mỗi CTĐT của Nhà trường đều có khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
chiếm trên 80%, trong đó kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành trang bị cho người
học kiến thức cơ bản và chuyên sâu về nghề nghiệp, giúp người học có thể chuyển đổi
hoặc tự học, tự nghiên cứu thêm những ngành nghề mới khi xã hội có nhu cầu; Khối
kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội chiếm 20%, đặc biệt trong đó
có khối kiến thức về Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Trung), người học phải đạt chuẩn
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đầu ra tương đương cấp độ A2- khung tham chiếu về trình độ ngoại ngữ chung Châu
Âu, Tin học (2 cấp độ, đáp ứng yêu cầu công việc) và được tham gia các học phần kỹ
năng mềm như: Nhập môn nghề nghiệp; Phương pháp và công cụ học tập tại Phú
Xuân; Kỹ năng phỏng vấn ,tìm việc và làm việc...

Nhiều học phần trong khung CTĐT giúp sinh viên có khả năng nghiên cứu,
khả năng tự học như khối Ngoại ngữ: các chuyên đề dịch thuật như Trend 3: Thực
hành Biên - Phiên dịch chuyên luận kinh tế (Ngôn ngữ Trung), Chuyên đề 5: Thực
hành biên phiên dịch HĐ thương mại (Ngôn ngữ Trung), thực hành dịch cơ bản (Ngôn
ngữ Anh), Trend (1): Thực hành dịch 2 (Ngôn ngữ Anh), Trend 2: Thực hành dịch 3:
Dịch nâng cao (Ngôn ngữ Anh), Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 1,2 (DL), Công nghệ
đón tiếp (DL), Tiếng Anh cảnh điểm (Ngôn ngữ Anh), Quy hoạch du lịch (DL), Khởi
nghiệp (DL), QTKD: Nghiên cứu Marketing, Marketing quốc tế, Thương mại điện tử
CNTT: Quản trị dự án, Công nghệ phần mềm, tất cả các học phần liên quan đến Ngôn
ngữ và công nghệ lập trình (JAVA, PHP, .NET), Khóa luận tốt nghiệp (áp dụng cho tất
cả các sinh viên các ngành). Tất cả các học phần đều có quy định giờ tự học tùy theo
tính chất của từng bài học. Khi thiết kế khung CTĐT, Nhà trường thiết kế mức độ tự
học dải đều trong các kỳ học để đạt được CĐR đã xây dựng. Ngoài ra, CTĐT còn giúp
sinh viên có thể tự học hoặc học cùng lúc hai CTĐT khác nhau theo sở thích để từ đó
có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu trong các lĩnh vực chuyên môn gắn với nghề
nghiệp, chuyên môn chuyên sâu và học nâng cao tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài
nước để đạt trình độ cao hơn ở các bậc sau đại học. Tỷ lệ các môn học về thực hành
thực tập, đồ án môn học và đồ án tốt nghiệp chiếm trung bình gần 60% tổng số toàn
CTĐT .

Khi xây dựng ĐCCT, các môn học được thiết kế phương pháp dạy học đa
dạng như thuyết trình, thảo luận nhóm, semina, thực hành, …hoặc hết hợp nhiều
phương pháp giúp người học sẽ có cơ hội tự rèn luyện các kỹ năng như: kỹ năng mềm
(kỹ năng giao tiếp hiệu quả, suy nghĩ tích cực); kỹ năng phân tích mọi tình huống xuất
hiện trong công việc; kỹ năng tổng hợp, đối chiếu, so sánh phân tích công nghệ, đề
xuất phương án và phát triển sáng tạo; kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề phát
sinh trong các tình huống công việc. Việc giảng viên áp dụng hình thức báo cáo
seminar trong nhiều môn học, sinh viên làm việc theo nhóm chuyên đề…sẽ rèn luyện
sinh viên tính chủ động trong học tập và cập nhật kiến thức khoa học mới từ nguồn
thông tin trên Internet. Qua các hình thức dạy học này, sinh viên và giảng viên có thể
trao đổi thông tin hai chiều, kích thích được tính tự tìm hiểu và tự học của sinh viên
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trong các lĩnh vực khoa học. 100% các học phần của Trường Đại học Phú Xuân đều
được được áp dụng CNTT trong giảng dạy. Đặc biệt, phương pháp học tập Learning
Office tại Trường Đại học Phú Xuân được các giảng viên vận dụng một cách linh hoạt
trong các môn học tạo sự tích cực trong học tập của sinh viên. Trong 2 năm gần đây,
tình hình bệnh dịch covid đã diễn ra phức tạp, Tuy nhiên, Nhà trường vẫn triển khai
các hoạt động dạy và học theo đúng tiến độ bằng hình thức online. Để phù hợp và đạt
hiệu quả trong quá trình chuyển đổi hình thức dạy và học mới, các Khoa đã tổ chức
trao đổi chuyên môn và kinh nghiệm thông qua các buổi họp trực tuyến.

Song song với các việc trên, NCKH là một hoạt động quan trọng thúc đẩy việc
học tập suốt đời của sinh. Thông qua các hoạt động NCKH, sinh viên phải tự học, tự
nghiên cứu tìm tòi kiến thức mới phục vụ cho phần nội dung của đề tài. Trường Đại
học Phú Xuân đã xây dựng Quy chế về hoạt động NCKH cho sinh viên thông qua đó
khuyến khích sinh viên phát huy được khả năng tự học tập, tự nghiên cứu của mình.
Kết quả NCKH của sinh viên đã được cải thiện hàng năm.

Bảng kết quả NCKH của sv (số lượng và chất lượng)

Ngoài ra, để tạo dựng môi trường học tập đa dạng, thuận lợi cho người học đạt
được CĐR như mong muốn, Nhà trường có nhiều chương trình như đưa sinh viên đi
thực tập (OJT) tại Trường Đại học Côn Minh Trung Quốc , KDU University College,
Penang, Malaysia, Philipines. Trong quá trình học tập, sinh viên được cố vấn học tập,
các giảng viên phụ trách môn học tư vấn, khuyến khích và định hướng nghiên cứu.
Thực tập thực tế là nội dung quan trọng trong nhiều CTĐT, giúp sinh viên có điều kiện
khảo sát thực tế, quan sát và ghi nhận thực tiễn của các kiến thức đã học tại giảng
đường, tiếp cận các điều kiện thực tế kỹ thuật mà lý thuyết chưa đề cập đến do hạn chế
thời gian. Các sinh viên sẽ được giảng viên của Khoa hướng dẫn tìm hiểu, phân tích và
đánh giá các vấn đề thực tế. Tại doanh nghiệp, sinh viên được quản lý bởi cán bộ
hướng dẫn tại cơ sở. Nhà trường đã có Hướng dẫn quản lý thực tập (OJT), đồng thời
phân công cho Trung tâm đào tạo và Hợp tác doanh nghiệp làm đơn vị đầu mối trong
việc liên hệ với các Doanh nghiệp về giới thiệu cho sinh viên thực tập.

Tất cả các yếu tố trên góp phần để người học tự tin trong việc áp dụng kiến
thức có được (ngoại ngữ, sử dụng Website, tra cứu thông tin, phán đoán thông tin và
sử dụng thông tin, các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng các nguồn thông tin hiện có
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trong thư viện v.v.) để học tập suốt đời. Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của sinh
viên đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên được sinh viên đánh giá cao.

Bảng 15.5.1: Bảng thống kê tỷ lệ giảng viên được sinh viên hài lòng về hoạt động
giảng dạy (2018-2021)

Năm học 2016-20
17

2017-201
8

2018-201
9

2019-202
0

2020-202
1

Tỷ lệ giảng viên được
sinh viên đánh giá hài

lòng về hoạt động
giảng dạy của giảng
viên  (2017-2021)

95% 91.30% 97.80% 87.50% 97.80%

Qua khảo sát sinh viên về hoạt động của của giảng viên ta thấy: Năm học
2016-207 và 2017-2018, tỷ lệ giảng viên được sinh viên hài lòng là 91.3% và 95%.
Tuy nhiên, thời điểm này tỷ lệ sinh viên khảo sát chưa cao, chưa khảo sát hết các giảng
viên của từng môn học. Từ năm học 2019 - 2019, tất cả các môn học đều được sinh
viên đánh giá về hoạt động giảng dạy của giảng viên và tỷ lệ đạt từ 87.5% đến 97.8%.
Nhìn chung, sinh viên đa số hài lòng về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7

Tiêu chí 15.4. Các hoạt động dạy và học được giám sát và đánh giá để đảm bảo và
cải tiến chất lượng.

Để đảm bảo và cải tiến chất lượng các hoạt động dạy và học, Trường Đại học
PXU luôn có có hệ thống giám sát và đánh giá.

Theo Quy trình tổ chức đào tạo, vào đầu năm học Bộ phận Đào tạo lập kế
hoạch đào tạo năm học để các khoa và sinh viên nắm được thời gian kế hoạch tổng
thể của năm học mới, đồng thời Bộ phận Đào tạo Lập kế hoạch các học phần dự kiến
triển khai trong học kỳ. Căn cứ vào kế hoạch này Khoa lập bảng Phân công giảng viên
giảng dạy. Để quá trình lên lớp được thực hiện tốt, Nhà trường đã ban hành Hướng dẫn
thực hiện giảng dạy, trong đó có hướng dẫn chi tiết các công việc giảng viên cần thực
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hiện như chuẩn bị hồ sơ giảng dạy theo quy định; tập huấn đầu kỳ; thực hiện giảng
dạy, đánh giá đề cương học liệu…, đặc biệt việc nhận xét, đánh giá sinh viên sau ½
quá trình triển khai học phần. Căn cứ vào Thời khóa biểu đã được thiết lập, Nhà
trường sẽ giám sát việc thực hiện dạy và học như: Giám sát giờ lên lớp của giảng viên;
giám sát tiến độ, giám sát chất lượng giảng dạy, giám sát việc học tập của sinh viên, ...
trên cơ sở đó, có biện pháp khắc phục, cải tiến kịp thời. Trước đây, hoạt động này do
Phòng Đào tạo thực hiện. Tuy nhiên, từ tháng 7/2021 hoạt động này đã chuyển giao
cho Phòng Thanh tra, khảo thí và Đảm bảo chất lượng chịu trách nhiệm.

Từ năm 2014, Nhà trường đã áp dụng phần mềm đào tạo CEMS. Đến tháng
11/2018 phần mềm này đã được thay thế bằng phần mềm UMS. Đây là phần mềm
chuyên dụng để để quản lý và giám sát công tác đào tạo. Thời khóa biểu của toàn
trường được đưa lên hệ thống và được phân quyền cho từng cá nhân cán bộ, giảng
viên, sinh viên để tất cả các bên liên quan đều có thể truy cập, triển khai thực hiện và
theo dõi. Giảng viên thực hiện điểm danh sinh viên trực tiếp lên phần mềm trong từng
buổi học. Hệ thống quản lý điểm và các xử lý học vụ… đều được thực hiện thông qua
phần mềm. Các đơn vị Bộ phận Đào tạo, Khoa có thể kiểm tra giờ giảng và giờ học
của sinh viên trên hệ thống chấm công giờ giảng dạy và học tập của sinh viên toàn
trường.

Để tăng cường cho việc giám sát các hoạt động dạy và học, Nhà trường đã
triển khai lắp đặt hệ thống camera trong ở tất cả các phòng học, phòng thực hành, hành
lang nhằm hỗ trợ tích cực cho việc giám sát hoạt động dạy và học trong toàn trường.
Ngoài ra, Bộ phận Đào tạo đã lập sổ theo dõi hoạt động dạy và học và được báo cáo
định kỳ hàng tuần trong các buổi họp giao ban. Qua theo dõi, tất cả các hoạt động dạy
và học đều diễn ra theo đúng tiến độ của thời khoá biểu. Tình trạng đi trễ, về sớm đã
giảm đáng kể, việc báo vắng, báo bù được thực hiện nhanh chóng và chính xác.

Trong 2 năm gần đây, tình hình bệnh dịch covid đã diễn ra phức tạp, Tuy
nhiên, Nhà trường vẫn triển khai các hoạt động dạy và học theo đúng tiến độ bằng
hình thức online. Theo đúng chức năng nhiệm vụ, Phòng Thanh tra, khảo thí và Đảm
báo chất lượng kết hợp Bộ phận Đào tạo thường xuyên theo dõi hoạt động dạy và học
qua mã ID và password của mỗi lớp học trực tuyến.

Bên cạnh việc giám sát để đảm bảo giờ giấc và tiến độ dạy học, Nhà trường
còn tổ chức giám sát chất lượng giảng dạy và học tập giảng viên và sinh viên. Chất
lượng giảng dạy được các đơn vị giám sát chặt chẽ từ việc tuyển dụng giảng viên đến
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các hoạt động đào tạo nội bộ, dạy học, dự giảng dự giờ…Nhà trường đã ban hành Quy
trình nhân sự, trong đó nêu rõ quy trình tuyển dụng, đào tạo giảng viên. Hàng năm, các
khoa lên kế hoạch dự giờ các giảng viên trong khoa, đặc biệt là đối với các giảng viên
mới. Đây là yêu cầu bắt buộc của Nhà trường. Thành phần dự giờ tối thiểu có 2 người,
có thể bao gồm: Trưởng khoa, Trưởng phòng Đào tạo, trưởng ngành, Giảng viên trong
khoa. Ngay sau khi dự giờ, các ý kiến ghi nhận được Trưởng khoa tổng hợp, chuyển
đến và trao đổi với giảng viên được dự giờ nhằm cải tiến công tác giảng dạy.

Kết quả về học tập và rèn luyện cũng là một yếu tố được Nhà trường quan tâm
xem xét để đưa ra kế hoạch giám sát việc dạy và học hiệu quả hơn. Căn cứ vào các kết
quả học tập, Nhà trường sẽ đưa ra cảnh báo học tập cho sinh viên để sinh viên hướng
phấn đấu trong học kỳ mới.

Để cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo, Nhà trường đã phân công cho các
đơn vị đầu mối trong việc thực hiện lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan. Bộ
phận Đào tạo là đơn vị đầu mối được phân công lấy ý kiến mức độ hài lòng của sinh
viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên, kết quả cụ thể như sau:

Qua khảo sát sinh viên về hoạt động của của giảng viên về môn học ta thấy:
Tỷ lệ giảng viên được sinh viên hài lòng cao từ là 87.5% và 97.8%. Trong nội dung
đánh giá của sinh viên có nội dung, kiến thức thức môn học, phương pháp dạy học,
mức độ phù hợp của hình thức kiểm tra đánh giá…và tỷ lệ trung bình của giảng viên
được sinh viên hài lòng trong chu kỳ đánh giá đạt 93.9%.
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Phòng Thanh tra, khảo thí và Đảm bảo chất lượng thực hiện khảo sát lấy ý
kiến của các bên liên quan về chất lượng đào tạo đối với sinh viên năm cuối. Kết quả
khảo sát giúp cho Nhà trường điều chỉnh, cải tiến hoạt động dạy và học, nâng cao chất
lượng đào tạo nhằm cải tiến chất lượng đào tạo.

Để đạt được mức độ hài lòng của sinh viên, nhà trường căn cứ vào mức độ
đánh giá của người học để xây dựng kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo
của trường, đồng thời cải tiến chương trình đào tạo, đáp ứng chuẩn đầu ra của ngành
học và của sinh viên.

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7

Tiêu chí 15.5. Triết lý giáo dục cũng như hoạt động dạy và học được cải tiến để đạt
được chuẩn đầu ra, đảm bảo dạy và học có chất lượng, học tập suốt đời.

Trước năm 2018, khi chưa sáp nhập vào Tổ chức giáo dục Hoa Kỳ (IAE), Nhà
trường đã xác định sứ mạng: “Trường Đại học Phú Xuân là cơ sở đào tạo đa ngành đa
cấp, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế -
xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế và khu vực miền Trung - Tây Nguyên, góp phần thực
hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng và nhà nước”. Triết lý giáo dục của
Nhà trường thời điểm này được lồng ghép vào trong các hoạt động cụ thể để nhằm đạt
được sứ mạng trên chứ chưa ban hành chính thức.

Năm 2018, sau khi sáp nhập vào Tổ chức giáo dục Hoa Kỳ, Nhà trường thành
lập Ban chỉ đạo xây dựng tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi và kế hoạch chiến lược cho
giai đoạn tiếp theo. Ban chỉ đạo xây dựng tầm nhìn, sứ mạng đã tổ chức bài bản hoạt
động rà soát, điều chỉnh và xây dựng mới lại tầm nhìn, sứ mạng, giá trị văn hóa và triết
lý giáo dục của Nhà trường, đáp ứng mục tiêu phát triển giai đoạn mới. Ở giai đoạn
này, Nhà trường đã xác định mục tiêu mong muốn thông qua tầm nhìn, triết lý đào tạo
và các mục tiêu cốt lõi, điều này được thể hiện cụ thể trong Sổ tay chất lượng và Quyết
định ban hành kế hoạch chiến lược Giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2035. Đây là một
cải tiến mang tính đột phá, khi Trường xác định rõ ràng hơn mục tiêu cần đạt được
trong giai đoạn tới. Trong quá trình xây dựng kế hoạch chiến lược giai đoạn 2020 -
2025, tầm nhìn 2035, Nhà trường đã lấy ý kiến đóng góp của các bên liên quan, trong
đó có nội dung lấy ý kiến về Triết lý giáo dục.

Triết lý giáo dục hiện nay của Nhà trường là: “Thái độ - Kỹ năng – Kiến
thức”, ASK (Attitude – Skills – Knowledge), dựa trên nền tảng giá trị văn hóa của Nhà
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trường. Triết lý giáo dục ASK nhằm xác định rõ ràng việc xây dựng đầy đủ nền tảng
phát triển của người học dựa trên ba nền tảng chính gồm thái độ, kỹ năng và kiến thức.
Để đáp ứng nhu cầu việc làm trong thời đại công nghiệp 4.0 thì kiến thức, kỹ năng là
chưa đủ mà cần sự quan tâm đồng bộ và nhuần nhuyễn giữa Thái độ – Kỹ năng – Kiến
thức một cách toàn diện cho người học. Triết lý giáo dục này đã chi phối cách mà Nhà
trường quản trị hệ thống, xây dựng CĐR và CTĐT, đánh giá kết quả học tập, tuyển
chọn đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên, cũng như cách thức lựa chọn các hoạt động
dạy và học phù hợp và để đạt được chuẩn đầu ra.

Trong chu kỳ đánh giá, Trường Đại học Phú Xuân đã 2 lần cải tiến CTĐT,
thay đổi nội dung và cấu trúc chương trình cho phù hợp với mục tiêu giáo dục trong
thời kỳ mới. Tháng 10/2018, Nhà trường đã rà soát CTĐT lần 1, bổ sung CĐR vào các
CTĐT và môn học, đưa vào CTĐT các học phần thuộc kỹ năng mềm như Nhập môn
nghề nghiệp; Phương pháp và công cụ học tập tại PXU; Kỹ năng phỏng vấn, tìm việc
và làm việc. Các học phần điều chỉnh theo hướng kỹ năng nghề nghiệp và tự học được
gia tăng như đồ án môn học; Learning project, học kỳ doanh nghiệp; học tập thực tế;
môn dạng semina …. Tháng 03/2020, Nhà trường nhận thấy CTĐT cần phải thay đổi
để cập nhật với xu hướng xã hội. Lúc này CĐR của các CTĐT được rà soát lại và điều
chỉnh mới. Các ĐCCT của môn học được đồng bộ rà soát, bổ sung thêm phương pháp
dạy học vào từng nội dung của bài học và hình thức kiểm tra đánh được cụ thể trong
mỗi đầu điểm của môn học. Để giải quyết những công việc trên, Nhà trường đã ban
hành các công cụ xây dựng và quản lý thông qua các văn bả, quy định như: Quy định
xây dựng, rà soát và điều chỉnh CTĐT (2018), trong đó nêu rõ các quy trình xây dựng,
rà soát, thẩm định CĐR, CTĐT, phân công cụ thể trách nhiệm cho từng đơn vị tham
gia; Quy trình chuẩn trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
(11/2020), trong đó có có nhiều quy trình hướng dẫn cụ thể phục vụ cho các hoạt động
dạy và học của Nhà trường; Quy định Phương pháp giảng dạy, đánh giá và phân tích
kết quả của người học nhằm đạt chuẩn đầu ra tại Trường Đại học Phú Xuân. Ngoài ra,
để hoạt động dạy và học được cải tiến, Nhà trường đã trang bị cơ sở vật chất để hỗ trợ
các hoạt động trên như: Lắp camera toàn bộ phòng học, phòng thực hành; Phần mềm
quản lý và giám sát đào tạo được nâng cấp từ CEMS thành UMS; Trang bị phòng học
dành cho các môn học dạy theo phương pháp Learning Office... Hệ thống phòng học
của Nhà trường cũng được cải tiến và được trang bị hệ thống máy chiếu phục vụ công
tác giảng dạy. 100% giảng viên ứng dụng CNTT trong tổ chức giảng dạy.
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Chất lượng đội ngũ giảng viên luôn được cải tiến. Sau các đợt lấy ý kiến phản
hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên, các Khoa tổ chức họp chuyên
môn và cải tiến phương pháp giảng dạy phù hợp với đặc điểm người học Vì vậy, từ
năm 2017 – 2021, tỷ lệ sinh viên hài lòng về hoạt động giảng dạy của giảng viên đạt từ
mức khá trở lên tăng từ 87.5% và 97.8%, điều này cho thấy sự cải tiến không ngừng
của tập thể cán bộ, giảng viên trong công tác giảng dạy của nhà trường.

Triết lý giáo dục cũng như hoạt động dạy và học của Trường Đại học Phú
Xuân được cải tiến để đạt được chuẩn đầu ra, đảm bảo các hoạt động dạy và học có
chất lượng đồng thời giúp sinh viên có thể học tập suốt đời.

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6/7

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 15

1. Điểm mạnh

- Nhà trường đã ban hành Quy trình nhân sự, trong đó có Quy trình tuyển dụng giảng
viên. Hiện nay, đội ngũ giảng viên của Nhà trường đáp ứng được yêu cầu của Bộ
GD&ĐT, tăng trưởng về số lượng và chất lượng.

- Nhà trường thường xuyên mời các Doanh nhân tham gia giảng dạy giúp sinh viên có
kiến thức thực tế, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyết và thực hành.

- Nhà trường đã áp dụng phương pháp Learning office vào trong giảng dạy và học tập
dự án. Đây là phương pháp đào tạo hiện đại dựa trên nguyên tắc kết hợp giữa việc học
kiến thức lý thuyết và phát triển kỹ năng thực hành thông qua các dự án đào tạo
(Learning Projects).

- Nhà trường đã coi trọng việc lấy ý kiến của các bên liên quan để cải tiến hoạt động
dạy và học.

2. Điểm tồn tại

-  Công tác khảo sát ý kiến chưa được tổ chức rộng rãi đến toàn thể cựu sinh viên.
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- Nhà trường đã xây dựng các hướng dẫn về việc xác định, lựa chọn các hoạt động dạy
và học phù hợp với triết lý giáo dục để đạt được CĐR của các CTĐT. Tuy nhiên, chưa
hiệu quả nên thiết kế đề cương và học liệu học phần hiện nay mất khá nhiều thời gian.

3. Đề xuất hướng khắc phục

TT Mục tiêu Nội dung Đơn vị, thực
hiện

Thời
gian
thực
hiện

1 Khắc
phục tồn
tại.

Cải tiến và đa dạng hóa hình
thức khảo sát, lấy ý kiến đối với
cựu sinh viên.

Phòng Thanh
tra, khảo thí và
Đảm bảo chất
lượng.

Tháng
6/2022

2 Khắc
phục tồn
tại 2

Phòng Đào tạo kết hợp với các
khoa tổ chức các buổi tập huấn,
chia sẻ về các phương pháp
giảng dạy, đồng thời BGH cử
CBGV tham gia tập huấn học
hỏi ở các chương trình tiên tiến.

Phòng
Đào tạo và
Khoa

Tháng
03/2022

4. Mức đánh giá

16



Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá

Tiêu chuẩn 15 5

Tiêu chí 15.1 5

Tiêu chí 15.2 5

Tiêu chí 15.3 5

Tiêu chí 15.4 5

Tiêu chí 15.5 5

17


