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PHẦN I. THÔNG TIN KHÁI QUÁT  

 

1. TÊN KHOA:  

- Tên tiếng Việt: Khoa Việt Nam học  

- Tên tiếng Anh: Faculty of Vietnamese Studies 

2. TÊN VIẾT TẮT: 

- Tên tiếng Việt: Khoa VNH 

- Tên tiếng Anh: VNS  

3. CƠ QUAN CHỦ QUẢN:  
Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM  

4. ĐỊA CHỈ:  

Phòng A019, số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM 

5. LIÊN LẠC: 

- Điện thoại: 84-8-38225009 

- Số fax: 84-8-83229390 

- E-mail: vietnamhoc@vns.edu.vn 

- Website: www.vns.edu.vn 

6. Năm thành lập khoa (theo quyết định thành lập): 1998 

7. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:  

Khoa VNH được thành lập năm 1998 theo QĐ số 439/QĐ/ĐHQG/TCCB ngày 

26/12/1998 của Giám đốc ĐHQG TPHCM. Tiền thân của Khoa VNH là Bộ môn Tiếng Việt 

và Văn hoá Việt Nam thuộc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam – Đông Nam Á được thành lập 

ngày 14-3-1990.  

Từ khi được thành lập đến nay, Khoa đã liên tục phát triển về chất lượng lẫn số lượng; 

đã có những bước đột phá về quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Từ việc ban đầu chỉ 

đào tạo những khoá học ngắn hạn thì đến nay, Khoa đã đủ năng lực đào tạo CN, ThS chuyên 

ngành VNH, thu hút mạnh số SV, học viên người nước ngoài, đưa Khoa trở thành một trong 

những trung tâm đào tạo SV quốc tế lớn nhất tại Việt Nam. 

8. ĐỘI NGŨ:  

1) Đội ngũ giảng dạy 

Đội ngũ cán bộ giảng dạy của Khoa hiện có 22 CBGD (21 biên chế và 01 hợp đồng); 

xét về học hàm học vị, trong số 21 CBGD có 4 PGS (18%), 7 TS (32%), 11 ThS (50%).  Tỷ 

lệ giữa SV và GV của Khoa khá cao: 10/1 (con số này gồm cả 47 học viên đang theo học cao 

học tại Khoa). Số lượng GV có kinh nghiệm giảng dạy ở nước ngoài là 11 GV (52.4%) đã 

giảng dạy từ 1-5 năm ở các trường ĐH nước ngoài như ĐH ngoại ngữ Tokyo, ĐH APU, ĐH 

Nagoya, ĐH Kanda (Nhật Bản); ĐH Ngoại ngữ Seoul, ĐH Ngoại ngữ Pusan, ĐH 

Chungwoon (Hàn Quốc). 

Bên cạnh số CBNV nói trên, đội ngũ giảng dạy của Khoa còn có trên 20 giáo viên 

diện hợp đồng lao động chuyên phục vụ cho công tác dạy tiếng Việt hệ ngắn hạn. 

2) Đội ngũ phục vụ giảng dạy  

Đội ngũ phục vụ giảng dạy của Khoa hiện có 5 người, gồm có 3 chuyên viên, 01 

giảng viên biên chế và 01 giảng viên diện hợp đồng lao động chuyển sang do chính sách hậu 

tuyển dụng.  

http://www.vns.edu.vn/
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Ngoài 5 nhân viên nói trên, còn có 5 nhân viên văn phòng (thuộc diện hợp đồng lao 

động) phụ trách công việc hành chính, công tác giáo vụ, quản lý sinh viên, kế hoạch tài 

chính, phòng tư liệu, phòng Lab và bảo trì, sữa chữa trang thiết bị, chủ yếu là phục vụ cho 

công tác giảng dạy tiếng Việt hệ ngắn hạn.  

Nhìn chung, đội ngũ nhân viên và cán bộ hỗ trợ đáp ứng tốt nhiệm vụ phục vụ đào 

tạo, NCKH và các hoạt động khác của Khoa.  

9. CƠ CẤU TỔ CHỨC: 

Khoa VNH tổ chức theo Điều lệ trường đại học được ban hành theo Quyết định số 

153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ và Quy chế Trường 

ĐHKHXH&NV ban hành theo Quyết định số 936/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 20 tháng 8 năm 

2009 của Giám đốc ĐHQG-HCM. Có thể hình dung cơ cấu tổ chức của Khoa qua mô hình 

dưới đây: 
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Sơ đồ 1. Cơ cấu tổ chức hành chính của Khoa Việt Nam học 

10. BỘ MÔN: 

Khoa có 3 tổ bộ môn là Bộ môn Ngôn ngữ học & Tiếng Việt cho người nước ngoài, 

Bộ môn Văn học Việt Nam và  Bộ môn Lịch sử - Văn hóa VN và ĐNA.  

11. QUY MÔ ĐÀO TẠO: 

Trong năm học 2010-2011 Khoa có 225 sinh viên đại học và học viên sau đại học; 

trong số này có 166 sinh viên đại học (gồm 119 sinh viên hệ chính quy và 47 sinh viên hệ 

liên kết 2+2 và 3+1, tất cả đều là người nước ngoài) và 59 học viên cao học (gồm 46 học 

viên Việt Nam và 13 học viên nước ngoài thuộc các quốc tịch Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái 

Lan, Mỹ).  

Bên cạnh việc đào tạo bậc cử nhân và thạc sĩ ngành Việt Nam học, Khoa còn đào tạo 

các khóa ngắn hạn về tiếng Việt và văn hoá Việt Nam cho người nước ngoài. Trong năm học 

2010-2011,  Khoa có 1.707 học viên nước ngoài đang theo học các khóa ngắn hạn này.   
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TẦM NHÌN, SỨ MẠNG, MỤC TIÊU 

  

 1. TẦM NHÌN: 

Là một đơn vị thuộc Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQG TPHCM, một đại học nghiên 

cứu, Khoa Việt Nam học hướng đến việc trở thành một trung tâm giảng dạy, nghiên cứu chất 

lượng cao, có khả năng liên thông với các đại học trong khu vực Đông Nam Á và quốc tế, 

đóng vai trò tích cực trong nghiên cứu và giảng dạy ngành Việt Nam học.  

2. SỨ MẠNG: 

Khoa VNH cung ứng nguồn nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực Việt Nam học; góp 

phần quảng bá tiếng Việt và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới, cụ thể: 

 - Đào tạo Cử nhân VNH cho đối tượng là người nước ngoài: SV tốt nghiệp ngành 

VNH đều có thể sử dụng tiếng Việt thông thạo, có kiến thức cơ bản, hiện đại về đất nước, 

con người Việt Nam, có thể đáp ứng tốt các yêu cầu của công việc việc liên quan đến đất 

nước, con người Việt Nam; đồng thời có khả năng tự học, tự nghiên cứu; có tinh thần, thái 

độ phục vụ tốt 

 - Đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ ngành Việt Nam học hoàn thiện cả về mặt kiến thức 

chuyên môn lẫn kỹ năng xử lý; có khả năng tự nghiên cứu; có tinh thần, thái độ phục vụ tốt.  

 - Giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam hệ ngắn hạn cho cho người nước ngoài; 

tổ chức kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng Việt. 

- Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học gắn liền với công tác đào tạo, phục vụ xã 

hội. 

3. MỤC TIÊU 
Mục tiêu của khoa trong giai đoạn 2011-2015 là nâng cao năng lực nghiên cứu và 

giảng dạy, năng lực quản lý và hỗ trợ sinh viên, để trở thành một đơn vị đào tạo, nghiên cứu 

đẳng cấp quốc tế ngành VNH; mở rộng khả năng liên thông, liên kết với các cơ sở đào tạo 

ngành VNH trên thế giới, tăng khả năng thu hút sinh viên nước ngoài đến học tập.  
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PHẦN II. 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA VIỆT NAM HỌC 

GIAI ĐOẠN 2007-2010 

 

1. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO  

- Công tác đào tạo tại Khoa trong giai đoạn 2007-2010 đạt được kết quả khả quan, thể 

hiện ở chỗ số lượng người học vẫn giữ được mức ổn định, chất lượng đào tạo (cử nhân, cao 

học, hệ ngắn hạn) được đảm bảo, công tác tổ chức và thực hiện kế hoạch giảng dạy nề nếp.  

-  Mở thêm bậc đào tạo cao học VNH nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội; xây dựng đề án  

đào tạo bậc Tiến sĩ và bậc Cử nhân VNH theo phương thức đào tạo từ xa. 

- Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo (phòng học, phòng Tư liệu, phòng Lab, phòng 

Nghiên cứu Ngữ âm học Thực nghiệm, giáo trình, tài liệu, trang thiết bị…) có chuyển biến 

tích cực. Các phần mềm quản lý học vụ, trang web Khoa cung cấp thông tin cho sinh viên 

được xây dựng, góp phần tăng cường hiệu lực quản lý đào tạo và tiện ích cho sinh viên. 

1.1 Bậc đại học 

1.1.1 Thành quả: 

Về chương trình đào tạo: 

- Triển khai đào tạo theo hệ thống tín chỉ theo đúng lộ trình và đạt được kết quả khá 

tốt; xây dựng, hoàn thiện các văn bản tạo hành lang pháp lý cho hoạt động đào tạo; rà soát, 

chỉnh lý chương trình đào tạo, đề cương chi tiết môn học, ban hành chuẩn đầu ra chương 

trình đào tạo cử nhân Việt Nam học đảm bảo đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của người 

học, đảm bảo khả năng điều chỉnh linh hoạt và thường xuyên theo nhu cầu của xã hội.  

- Giai đoạn 2007-2010, CTĐT Cử nhân VNH của Khoa có một chuyển biến lớn từ 

chế độ đào tạo niên chế thành chế độ đào tạo tín chỉ theo định hướng của Trường trong 

Chiến lược phát triển Trường ĐHKHXH&NV giai đoạn 2007 –2012: “Bắt đầu triển khai đào 

tạo theo học chế tín chỉ đối với tất cả các ngành kể từ khoá sinh viên chính quy 2006-2010; 

xây dựng lộ trình chuyển đổi từ học chế niên chế sang tín chỉ phù hợp với điều kiện cụ thể 

của nhà trường”. CTĐT được chỉnh sửa hai lần (vào năm 2005 và năm 2008) theo định 

hướng chung của Trường, nhằm phù hợp với mục tiêu giáo dục ĐH hiện đại, đáp ứng với 

những đổi mới trong ngành VNH, những thay đổi của thị trường lao động. CTĐT được chỉnh 

lý theo hướng nhấn mạnh đến thực hành, đến những kỹ năng mềm cần thiết cũng như chú 

trọng đến vấn đề tự học và tự nghiên cứu suốt đời của SV thể hiện qua quan điểm lấy người 

học làm trung tâm. 

- Trong quá trình tổ chức rà soát và chỉnh lý CTĐT, Khoa đã tham khảo có chọn lọc 

các điểm tích cực từ các CTĐT của nhiều trường đại học khác trong và ngoài nước. Tháng 

12/2009, Khoa đã tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề “Thống nhất chương trình đào tạo 

ngành Việt Nam học”. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các học giả Việt Nam học của giảng 

viên, nhà quản lý ngành học Việt Nam học tại các Khoa, Trường trong cả nước, Khoa đã tiếp 

tục hoàn thiện CTĐT, bổ sung môn học mới và thay thế môn học không phù hợp. CTĐT còn 

đảm bảo tính liên thông với các trường ĐH nước ngoài. SV năm thứ hai hoặc thứ ba (cùng 

ngành hay cận ngành) ở các trường ĐH nước ngoài có thể tiếp học tập tại Khoa 1 hoặc 2 năm 

để nhận bằng CN VNH. Hiện nay Khoa có 47 SV của các trường Đại học Pusan, 

Chungwoon, Youngsan (Hàn Quốc)] theo học CT trao đổi như vậy. [. 
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- Kết quả học tập dự kiến (chuẩn đầu ra) được nêu rõ trong CTĐT và được đăng tải 

trên website của Phòng Đào tạo của Trường và của khoa VNH. [http://pdt.hcmussh.edu.vn/ ; 

http://www.vns.edu.vn/vns/]. Để giúp SV học tập ở bậc đại học một cách hiệu quả, từ năm 

học 2008-2009, Khoa đã đưa vào CTĐT môn Phương pháp học đại học (Studies Methods at 

University). Môn học này cung cấp cho sinh viên những kỹ năng cần thiết cho việc học ở 

trường đại học như tính tự chủ trong học tập, cách quản lý thời gian, phương pháp tra tìm 

thông tin,... 

Về việc đánh giá và điều chỉnh chương trình:  

- Trên cơ sở các buổi họp toàn thể giáo viên tổ chức hàng tháng, các buổi họp hội 

đồng Khoa học cũng như của các tổ bộ môn, CTĐT của Khoa thường xuyên được đánh giá. 

Ngoài ra, trong mỗi học kỳ Phòng KT&ĐBCL đều có tổ chức đánh giá, khảo sát kết quả 

môn học, triển khai kế hoạch dự giờ đến từng khoa, trong đó có Khoa VNH. Những ý kiến 

đóng góp của SV, ý kiến nhận xét giờ giảng của GV là cơ sở để Khoa cải tiến về công tác 

giảng dạy cũng như về CTĐT.  

- Hiện nay, CTĐT được định kỳ rà soát và cập nhật theo quyết định số 405/QĐ-ĐT 

của Hiệu trưởng: “Hàng năm, các khoa/bộ môn họp HĐKH&ĐT xem xét và trình Hiệu 

trưởng về việc điều chỉnh, bổ sung các môn học trong phạm vi từ 20 đến 25% tổng số tín chỉ 

của CTGD. Trường tổng kết và báo cáo ĐHQG-HCM trước 30/6 hàng năm theo quy định”. 

(Điều 14: Điều chỉnh, bổ sung CTGD trong Quy định về xây dựng chương trình giáo dục đại 

học theo hệ thống tín chỉ,  ngày 3 / 9 / 2009 của  Hiệu trưởng Trường ĐHKHXHNV). Bất cứ 

sự điều chỉnh nào về CTĐT cũng đều dựa trên sự nhất trí của đa số trong tổng số 8 thành 

viên trong HĐKH Khoa, trước khi trình những thay đổi, điều chỉnh lên Ban Giám hiệu, 

Phòng Đào tạo xem xét và quyết định.  

- Với chức năng tư vấn về nghiên cứu khoa học và giảng dạy, đặc biệt là về nội dung 

đào tạo, ngoài các cuộc họp có tính đột xuất nhằm đáp ứng các yêu cầu phát sinh trong quá 

trình nghiên cứu giảng dạy, Hội đồng khoa học Khoa có cuộc họp định kỳ, mỗi năm một lần, 

vào tháng 6 hàng năm, nhằm đánh giá lại CTĐT và thảo luận về những thay đổi trong CTĐT 

(nếu có ý kiến đề xuất từ GV, SV, cựu SV, nhà tuyển dụng), để kịp áp dụng trong năm học 

mới, như thêm hay bớt môn học.... 

Nhìn chung, CTĐT của Khoa đang trong giai đoạn hoàn thiện, đang được rà soát, 

chỉnh sửa, theo hướng tăng cường tính liên thông giữa các khoa, bộ môn trong Trường. Thời 

gian điều chỉnh CTĐT là mỗi năm một lần. 

Vể phương pháp giảng dạy: 

- Đội ngũ GV của Khoa xác định rõ quan điểm dạy và học để đạt được mục tiêu và 

kết quả học tập dự kiến, đáp ứng yêu cầu của Trường là “Chú trọng trang bị tri thức và kỹ 

năng hiện đại, thiết thực, đáp ứng nhu cầu xã hội; tăng cường tính chủ động, sáng tạo của 

người học” [xem 5.1. 38 chương trình hành động của Trường ĐHKHXHNV - Chương trình 

8: Ðổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy]; đồng thời cũng phản ánh quan niệm của 

Khoa về phương pháp giảng dạy: “chú trọng phát huy tác dụng định hướng, hướng dẫn của 

giảng viên và tinh thần tích cực, chủ động tự học, tự nghiên cứu của sinh viên. Đổi mới 

phương pháp giảng dạy, cải tiến nội dung chương trình đào tạo; chú trọng phương pháp tự 

học của sinh viên” [xem Chiến lược xây dựng và phát triển Khoa VNH giai đoạn 2007-

2012]. Đa số giảng viên trong Khoa xác định rõ quan điểm sư phạm là lấy người học làm 

http://pdt.hcmussh.edu.vn/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=27&Itemid=80
http://www.vns.edu.vn/vns/
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trung tâm, phát huy sự chủ động, tính độc lập và sáng tạo trong học tập của SV cũng như đòi 

hỏi SV tham gia vào các hoạt động nhóm để giải quyết vấn đề mà nội dung bài học đặt ra. 

Vể việc kiểm tra, thi, chấm thi kết thúc môn học: 

- Để thực hiện nghiêm túc quy định về việc kiểm tra, thi, chấm thi kết thúc môn học 

Quy chế đào taọ theo hê ̣thống tín chỉ của Trường, Khoa đã cụ thể hoá quy trình đánh giá kết 

quả học tập của SV trong Bản miêu tả quy trình phân công giảng viên, soạn đề cương môn 

học, ra đề thi, chấm thi và công bố kết quả:  

- Trưởng Bộ môn và Trưởng khoa là những người chịu trách nhiệm xem xét đề kiểm 

tra đánh giá do GV phụ trách môn học soạn có phản ánh được kết quả học tập dự kiến và nội 

dung của môn học hay không, dựa vào CTĐT và syllabus của môn học. 

- Để giúp GV nắm được các yêu cầu của một đề kiểm tra, từ tháng 9/2009, BCN Khoa 

đã phổ biến đến các GV trong khoa quy trình ra đề thi, chấm thi và công bố kết quả, mẫu đề 

thi và mẫu đáp án. Cách chấm thi và công bố kết quả cũng được quy định rõ trong Bản miêu 

tả quy trình phân công giảng viên, soạn đề cương môn học, ra đề thi, chấm thi và công bố 

kết quả của Khoa VNH. Việc thực hiện những quy định này được Trưởng khoa, Trưởng bộ 

môn kiểm tra, với tư cách là người duyệt đề thi, nhằm đảm bảo tất cả GV trong khoa thực 

hiện một cách nghiêm túc. [xem Quy trình phân công giảng viên, soạn đề cương môn học, ra 

đề thi, chấm thi và công bố kết quả].  

- Học tập kinh nghiệm từ các ĐH nước ngoài, nhằm giúp SV dễ dàng tìm thông tin về 

kết quả thi, kiểm tra các môn học, đảm bảo tính “riêng tư” của cá nhân SV, từ năm học 2008-

2009 Khoa đã thiết kế phần mềm nhập/kiểm tra kết quả học tập trên Website của Khoa. Phần 

mềm này vừa được nâng cấp vào tháng 02/2011. 

Về quy mô đào tạo: 

- Công tác tuyển sinh được thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế, đảm bảo chỉ tiêu; số 

sinh viên tốt nghiệp hàng năm tăng nhanh; đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng đào tạo 

trong hoạt động, xây dựng và thực hiện chương trình giáo dục nhằm nâng cao chất lượng và 

hiệu quả đào tạo;  

- Công tác tuyển sinh của Khoa được tiến hành theo quy định của Trường, của 

ĐHQG-HCM và của Bộ GDĐT. Kỳ thi tuyển sinh quốc gia về năng lực tiếng Việt được tổ 

chức vào ngày 1 tháng 7 hàng năm. Để giúp thí sinh nước ngoài đạt kết quả tốt trong kỳ thi 

tuyển sinh về năng lực tiếng Việt, vào tháng 2 hàng năm, Khoa thông báo chương trình học 

trên trang web của Khoa và mở các lớp nâng cao trình độ tiếng Việt cho các đối tượng có 

nguyện vọng thi vào ngành VNH. Đội ngũ tư vấn của Khoa luôn sẵn sàng giúp đỡ sinh viên 

làm thủ tục dự thi (hồ sơ dự thi được phát từ đầu tháng 5). Có thể nói việc tổ chức tuyển sinh 

của Khoa được tổ chức nghiêm túc, theo đúng các quy định của Bộ GDĐT và của ĐHQG-

HCM và góp phần không nhỏ vào việc đảm bảo chất lượng đào tạo của Khoa. 

Về chính sách tuyển sinh:  
- Chính sách tuyển sinh của Khoa được áp dụng theo quy định tuyển sinh SV quốc tế 

nêu tại Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định 

số 05/2008/QĐ-BGDĐT ngày 5/02/2008 của Bộ trưởng Bộ GDĐT), và được chỉ rõ trong 

Thông tư của Bổ sung một số điều khoản của Quy chế tuyển sinh Đại học và Cao đẳng năm 

2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Điều kiện để được vào Khoa VNH là thí sinh phải tốt nghiệp 

phổ thông trung học (hệ 12 năm) hoặc văn bằng tương đương và phải thi tuyển thông qua các 

môn: nghe, viết và vấn đáp. Chính sách tuyển sinh như vậy là phù hợp, không chỉ tạo điều 
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kiện thuận lợi cho SV quốc tế đến học tại Khoa mà còn đảm bảo chất lượng học tập của SV. 

Điều này được thể hiện qua số SV được tuyển mới hàng năm khá cao (xem bảng 1.1). 

- Giai đoạn 2007-2011 có  260 sinh viên trúng tuyển và chỉ có 119  sinh viên nhập 

học do một số sinh viên nước ngoài chỉ dự thi để đủ điều kiện nhập học vào các chuyên 

ngành khác trong Trường hay ở các trường đại học khác trên toàn quốc.  

 

Bảng 1.1. Số thí sinh dự thi và số SV nhập học giai đoạn 2006-2010 

TT Năm  Số  

thí sinh dự 

thi 

 

Số SV 

trúng 

tuyển  

Số SV 

nhập học 

Tỉ lệ SV 

nhập học và 

trúng tuyển  

1 2007 67 56 46 82% 

2 2008 68 61 45 74% 

3 2009 59 54 41 76% 

4 2010 51 45 32 71% 

5 2011 49 44 35 80 % 

  Tổng cộng 294 260 119 76.6% 

Về tỷ lệ tốt nghiệp:  

- Từ năm 2007 đến năm 2011 có 62 sinh viên tốt nghiệp. Số sinh viên tốt nghiệp đều: 

năm học 2003-2007 có 7 sinh viên nhưng đến năm học 2007-2011 có đến 179 sinh viên 

(xem Bảng 1.2). Điều này chứng tỏ Khoa đã chú trọng nhiều đến công tác tư vấn, hỗ trợ sinh 

viên trong quá trình học tập, đặc biệt là các môn học thuộc khối kiến thức giáo dục đại 

cương. 

Bảng 1.2. Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp từ năm 2007 - 2011 

T

T 

Năm 

học 

Số 

lượng 

nhập 

học 

Số lượng sinh viên tốt nghiệp 
Tỉ lệ 

tốt 

nghiệp 

4 năm 5 năm 6 &7 năm 
Tổn

g Số 

lượng  
% 

Số 

lượng 
% 

Số 

lượng 
% 

1 

2003

-

2007 

17 7 41.2 2 11.8 2 +3 11.8+ 

17.6 

14 82.4% 

2 

2004

-

2008 

12 5 41.7 2 16.7 1 + 1 8.3 + 

8.3 

9 77.0% 

3 

2005

-

2009 

16 7 43.8 2 12.5 1 6.3 10 62.6% 

4 

2006

-

2010 

26 12 46.2 0 0   12 (3 SV 

đang 

học) 

5 
2007

-
46 17 37.0     17 (9 SV 

đang 
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2011 học) 

Tổng 

cộng  từ 

2007-2010 

117 48 42.0 6 8.2 4 + 4 8.47 

+12 

62 70.6% 

 

Tuy tỉ lệ SV tốt nghiệp tăng đều hàng năm nhưng tỉ lệ SV tốt nghiệp không cao: chỉ 

có 42% SV có thể tốt nghiệp trong 4 năm và 70,6% SV có thể tốt nghiệp trong 7 năm (xem 

Bảng 1.2). Điều này do nhiều nguyên nhân:  

- Do đặc điểm về quốc tịch: Đa số sinh viên của Khoa là người Hàn Quốc và theo quy 

định của chính phủ Hàn Quốc, sinh viên nam phải phục vụ trong quân đội 2 năm. Vì vậy, 

cũng giống như tình hình ở các trường đại học ở HQ,  sinh viên nam của Khoa sau khi học 

xong năm thứ nhất hoặc thứ hai phải bảo lưu kết quả học tập và gia nhập quân đội. Một số 

SV sau đó trở lại Việt Nam tiếp tục học, nhưng cũng có một số ở lại Hàn Quốc.  

- Do nhu cầu lao động của các công ty tại Việt Nam đối với đối tượng người nước 

ngoài khá cao: một số sinh viên có thể tìm được việc làm từ năm thứ 3, thậm chí là năm thứ 

2. Thêm vào đó, có một số sinh viên là nhà đầu tư cá nhân. Việc vừa học vừa làm có ít nhiều 

bất lợi và khó khăn về thời gian, nên nhiều SV chọn giải pháp nghỉ học để làm việc. 

- Do năng lực tiếng Việt của một số sinh viên còn hạn chế, nhiều sinh viên đã không 

tích lũy đủ khối lượng tín chỉ các môn học, đặc biệt là các môn học thuộc khối kiến thức giáo 

dục đại cương.   

- Điều cần nói ở đây là tất cả sinh viên của Khoa sau tốt nghiệp đều dễ dàng và nhanh 

chóng tìm được việc làm, cũng như có cơ hội lựa chọn việc làm. Sinh viên sau khi tốt nghiệp 

có phạm vi hoạt động nghề nghiệp đa dạng: ngoại giao, thương nhân, giáo dục, hành chính 

cho thấy CTĐT của Khoa là đa dạng và đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường lao động. 

- Với toàn bộ SV bậc đại học là người nước ngoài (năm học 2010-2011 có 201 SV 

chính quy, liên kết đang học tập tại khoa), có thể nói khoa VNH là một trong những nơi thu 

hút nhiều sinh viên nước ngoài đến học nhất ở VN; và cũng có thể nói CTĐT của Khoa 

VNH đã đáp ứng được yêu cầu của một số đại học ở nước ngoài (qua các chương trình liên 

kết đào tạo theo hình thức 2+2, 3+1).  

Về công tác hỗ trợ sinh viên: 

- Vì đặc điểm SV của Khoa là người nước ngoài nên công tác hỗ trợ, tư vấn cho SV 

rất được coi trọng, nhằm tạo một môi trường học tập thuận lợi, không chỉ ở khía cạnh vật 

chất mà còn chú trọng đến khía cạnh tâm lý, xã hội, văn hoá của SV. Công tác tư vấn được 

tiến hành với sự phối hợp của bộ phận cố vấn học tập, bộ phận giáo vụ và GVCN lớp. 

  - GVCN là người hướng dẫn cho sinh viên lập kế hoạch học tập, đăng ký môn học, 

rèn luyện nhân cách; tư vấn cho sinh viên trong việc ăn, ở, sinh hoạt và tham gia các hoạt 

động đoàn thể, xã hội [xem Điều 14 Quy chế Đào tạo theo hệ thống tín chỉ bậc đại học ban 

hành theo Quyết định số 64 ngày 16/02/2009 của Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH-NV]; 

Khoa còn có quy định cụ thể cho từng giáo viên chủ nhiệm [xem Quy định về công tác giáo 

viên chủ nhiệm ngày 03/ 8/ 2010 của Trưởng Khoa VNH]. 

- Để đảm bảo thực hiện tốt công tác phục vụ học tập của SV, Khoa đề ra quy trình cụ 

thể về công tác giáo vụ tại Khoa. Trong đó có những quy trình liên quan trực tiếp đến SV 

như: quy trình 2: đăng ký môn học của SV; quy trình 4: sắp xếp lịch thi và tổ chức thi; quy 
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trình 6: chấm phúc khảo bài thi học kỳ, bài thi tốt nghiệp và đăng ký thi cải thiện điểm; quy 

trình 7: quản lý bài thi và điểm thi; quy trình 8: hướng dẫn làm thẻ SV, xin bảo lưu kết quả 

tuyển sinh, xin tạm ngưng học, xin học lại, xin chuyển trường; quy trình 9: giải quyết thắc 

mắc, khiếu nại của SV. [xem Quy định về công tác giáo vụ và quy trình về công tác giáo vụ 

tại Khoa ngày 13/ 8/ 2009 của Trưởng Khoa VNH] 

Về thông tin phản hồi về học tập: 

- SV có thể truy cập kết quả học tập của mình qua trang web của Phòng ĐT và của 

Khoa. Kết quả học tập của SV được lưu trữ theo từng niên học, từng học kỳ. Việc lưu trữ, 

thống báo kết quả học tập cho sinh viên của Khoa đều tuân thủ các quy định của Trường. 

Các GVCN chịu trách nhiệm theo dõi quá trình học tập của SV với sự hỗ trợ của giáo vụ 

Khoa và cố vấn học tập. Khoa có phần mềm cho GV nhập điểm để thông báo kết quả học tập 

nhanh chóng và hữu hiệu cho SV. 

Về tư vấn học tập cho sinh viên: 

- Khoa rất quan tâm đến việc tư vấn học tập cho sinh viên, đặc biệt là sinh viên năm 

thứ nhất. Từ năm học 2006-2007, Khoa đã tổ chức hoạt động Orientation cho SV mới để phổ 

biến nội quy, quy chế học tập và tạo điều kiện cho SV mới gặp gỡ, giao lưu với SV khoá 

trước. Hoạt động này được tổ chức ở những nơi thích hợp cho hoạt động nhóm với thời gian 

thường là 3 ngày, 2 đêm. Qua kỳ Orientation này, SV hiểu rõ những quy định của Trường và 

của Khoa và có được kinh nghiệm học tập ở bậc ĐH. Kỳ Orientation thường để lại cho SV 

mới những ấn tượng tốt đẹp [xem Tài liệu về sinh hoạt Orientation]. SV mới cũng được 

nhận “Sổ tay sinh viên” của Trường, trong có có nhiều văn bản hướng dẫn SV như “Quy chế 

công tác học sinh, sinh viên trong Đại học Quốc gia TPHCM” của ĐHQG- HCM, “Quy chế 

học sinh, sinh viên các trường Đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy” 

của  Bộ GDĐT, v.v.. để giúp SV nắm được những quy chế, quy định trong học tập, rèn 

luyện. [xem Sổ tay sinh viên]. 

- Kế hoạch giảng dạy, đăng ký học phần, các quy định về kiểm tra đánh giá.. được GV 

chủ nhiệm và GV phụ trách môn học phổ biến đầy đủ, rõ ràng đến tất cả các SV.  

- Trang web của Khoa là một trong những công cụ hữu hiệu hỗ trợ cho SV và SV 

tiềm năng hiểu rõ về mục tiêu ĐT và CTĐT, chương trình tuyển sinh, về các mặt hoạt động 

của Khoa v.v.. Hiện nay Khoa đang soạn thảo Sổ tay sinh viên dành cho SV Khoa VNH để 

giúp SV nước ngoài hiểu rõ môi trường sống và học tập tại Khoa. 

 Về công tác tạo môi trường xã hội và tâm lý cho sinh viên: 

 - Để tạo cơ hội giao lưu, giải trí và mở rộng kiến thức, Khoa luôn phân công cụ thể 

cho các GV hướng dẫn SV tham gia các hoạt động lễ hội văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao 

do Trường tổ chức. Bên cạnh đó, Câu lạc bộ tiếng Việt của Khoa cũng sinh hoạt đều đặn giúp 

SV vừa học vừa chơi, nâng cao trình độ tiếng Việt của mình.  

 - Nhằm xây dựng ý thức phục vụ cộng đồng, từ năm 2007, Khoa đã phát động phong 

trào SV đóng góp mỗi năm trao tặng một căn nhà tình thương cho người nghèo. Hiện nay 

phong trào này đã trở thành hoạt động xã hội truyền thống của SV Khoa VNH. 

1.1.2 Hạn chế: 

  - Mức độ đạt được kết quả học tập mong đợi phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nội dung 

CTĐT, đội ngũ GV, đội ngũ phục vụ ĐT, cơ sở vật chất. Tuy nhiên, việc đánh giá mức độ 

đạt được này chưa được quan tâm đúng mức, chưa được thực hiện thường xuyên và có kế 

hoạch đồng bộ.  
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   - Số tín chỉ dành cho học phần thực tập, thực tế chưa cao. 

   - Chưa thực hiện đúng mức việc lấy ý kiến đóng góp của SV, cựu GV, nhà tuyển 

dụng, các tổ chức XH, hội nghề nghiệp để điều chỉnh CTĐT. Mức độ lấy ý kiến còn chưa 

rộng rãi, chưa được triển khai trên diện rộng để bao quát đầy đủ thông tin về nhu cầu nhân 

lực của xã hội. 

   - Nhóm học phần tự chọn so với khối lượng kiến thức của cả CT còn thấp, chỉ chiếm 

17 %. 

   - Mặc dù CTĐT được thiết kế đảm bảo các yêu cầu về liên thông, liên kết đào tạo 

nhưng trong thực tế các hình thức liên thông đào tạo của Khoa còn chưa đa dạng, cần phải 

tiếp tục được tăng cường. 

   - Một số GV chưa thực sự chuyển đổi sang phương pháp lấy người học làm trung tâm 

vì phương pháp này đòi hỏi GV phải có những thủ pháp giảng dạy đa dạng cũng như phải 

dành nhiều thời gian cho việc đánh giá quá trình học tập của SV.  

   - Năng lực tiếng Việt của một số SV chưa đủ để tiếp thu những kiến thức của CTĐT. 

  - Công tác hỗ trợ và tư vấn cho SV chưa được sự quan tâm, đóng góp của tất cả 

CBVC trong Khoa, một số GV chưa có kinh nghiệm tư vấn cho SV. 

   - Toàn bộ GV chỉ có một phòng sinh hoạt chung, ảnh hưởng đến việc nghiên cứu, 

chuẩn bị bài giảng và trao đổi thông tin. 

   - Một số SV chưa tốt nghiệp đúng hạn. 

 1.2 Bậc sau đại học 

1.2.1 Thành quả:  

- Đã triển khai xây dựng nội dung chương trình ngành VNH bậc Sau đại học và tổ 

chức tuyển sinh khoá 1 vào tháng 6/2009. 

  - Đảm bảo được chỉ tiêu đào tạo, tổ chức tốt các lớp bổ túc kiến thức cho thí sinh dự 

thi, số lượng học viên cao học (người Việt Nam và người nước ngoài) có chiều hướng tăng: 

khóa 1 có 12 HV (trong đó có 4 HV người nước ngoài); khoá 2 có  có 11 HV (có 3 HV 

người nước ngoài); khoá 3 có 12 HV (có 1 HV người nước ngoài); khoá 4 có 18 HV (có 3 

HV người nước ngoài); khoá 5 có 12 HV (có 5 HV người nước ngoài); khoá 6 có 21 HV (có 

1 HV người nước ngoài). 

- Việc triển khai đào tạo tín chỉ được tiến hành tốt; theo đúng các quy định, cẩm nang 

sau đại học của Trường; hoạt động đào tạo và quản lý đào tạo sau đại học ở cấp độ khoa 

được chuẩn hoá, quy trình hoá tương đối tốt. 

- Nhằm tránh tình trạng bảo vệ luận văn luận án trễ hạn và nâng cao chất lượng luận 

văn, Khoa định kỳ tổ chức cuộc họp cho các học viên cao học để trao đổi về học thuật, định 

hướng đề tài luận văn tốt nghiệp (cho học viên năm đầu năm hai); trao đổi, theo dõi tiến độ 

thực hiện luận văn (cho học viên đã nhận đề tài). Thời gian họp được tiến hành vào chiều sáu 

thứ của tuần cuối cùng mỗi tháng 

 1.2.2 Hạn chế:  

 Việc gắn kết giữa hoạt động đào tạo sau đại học với hoạt động nghiên cứu khoa học 

còn yếu; số bài báo của học viên, nghiên cứu sinh còn thấp. 

           1.3 Hệ ngắn hạn  

1.3.1 Thành quả: 

- Việc đào tạo các khóa ngắn hạn về tiếng Việt và văn hoá Việt Nam cho người nước 

ngoài (hệ ngắn hạn) được duy trì và phát triển khá tốt trong hoàn cảnh không được thuận lợi 
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do ảnh hưởng của sự suy thoái kinh tế toàn cầu: Năm học 2006-2007 có 1.140 lượt người, 

năm học 2007-2008 có 1.453 lượt người, năm học 2008-2009 là 1.869 lượt người, năm học 

2009-2010 là 2.730 lượt; năm học 2010-2011 (tính đến tháng 4/2011) là 2.030 lượt. Tổng 

cộng từ năm 2007đến nay, Khoa đã tiếp nhận trên 8.000 lượt học viên nước ngoài đến từ 49 

nước và vùng lãnh thổ khác nhau.  

- Công tác tổ chức các lớp học hệ ngắn hạn ngày càng được chuẩn hoá và đạt hiệu quả 

cao. Cuối mỗi khoá học, học viên đều được kiểm tra, đánh giá trình độ. 

- Đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm, tận tâm và đa số được học viên đánh giá tốt (thể 

hiện qua bản đánh giáo viên của học viên sau mỗi khoá học).  

- Công tác tổ chức thi chứng chỉ tiếng Việt trình độ A,B,C được tiến hành nghiêm túc, 

ngày càng đi vào nề nếp. Kỳ thi cấp chứng chỉ này được tiến hành 2 tháng 1 lần vào tuần đầu 

tháng.  

- Hoàn thiện xong phần mềm thi cấp chứng chỉ tiếng Việt trình độ A,B,C qua mạng. 

Tháng 5 /2011, Khoa  đã tổ chức thi cấp chứng chỉ trình độ C cho thí sinh đầu tiên ở Đức. 

- Ký kết hợp tác với Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam để giảng dạy tiếng 

Việt cho người nước ngoài tại Hà Nội. 

1.3.2 Hạn chế: 

Một số giáo viên còn xin nghỉ dạy đột xuất, ảnh hưởng đến việc bố trí lịch dạy và việc 

học của học viên. 

Bảng 1. 3.  Số lượng sinh viên, học viên tại khoa Việt Nam học từ 2007 đến 2011 

STT NĂM HỌC 

SỐ HV 

VÃNG 

LAI 

SỐ 

SV 

CQ 

SỐ SV 

TRAO 

ĐỔI 

TỔNG 

CỘNG 

SỐ SV 

SỐ HV 

CAO 

HỌC 

GHI  

CHÚ 

1 2007-2008 2604 84 34 118 0   

2 2008-2009 1893 98 36 134 17   

3 2009-2010 1916 121 33 154 29   

4 2010-2011 1707 119 47 166 47   

5 2011-2012   127 39 166 59 
đến tháng 

9/2011 

 

2. CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

2.1 Thành quả: 

- Hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên được duy trì đều đặn. Hàng năm, 

mỗi giảng viên đều có ít nhất một bài báo khoa học.  

- Các đề tài khoa học thực hiện được đánh giá tốt về khoa học và thực tiễn. 

- Hoạt động khoa học của sinh viên có một số thành tựu nhất định, có một số đề tài 

đoạt giải cấp trường, cấp thành phố; tỷ lệ SV tham gia NCKH cấp Trường của Khoa khá cao, 

khoảng 24%.  

Cụ thể như sau: 

Về hoạt động NCKH và bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giảng viên:  
- Về nghiên cứu, Khoa cũng chủ động đăng cai tổ chức một số hội thảo quốc gia và 
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quốc tế nhằm tạo cơ hội để GV hội nhập và cọ xát với môi trường học thuật quốc gia, quốc 

tế, nâng cao kiến thức và năng lực giảng dạy. Từ năm 2003 đến nay, Khoa đã liên kết với 

Khoa tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam, Trường ĐHKHXH&NV – ĐHQG Hà Nội tổ chức 

hội thảo thường niên xoay quanh chủ đề về VNH và phương pháp giảng dạy giảng dạy tiếng 

Việt và VN học (đã in 8 kỷ yếu chung), chủ yếu để phục vụ cho thực tiễn công tác giảng dạy 

tại Khoa. 

- Ngoài ra, trong 4 năm vừa qua, Khoa tổ chức 3 hội thảo quốc tế và 1 hội thảo quốc 

gia về những vấn đề liên quan trực tiếp đến ngành học. Mục đích của hội thảo là tạo cơ hội 

cho các nhà nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt công bố những kết quả nghiên cứu và kinh 

nghiệm giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ; tạo cơ hội cho các nhà chuyên môn giao 

lưu, trao đổi học thuật với các đồng nghiệp, tăng cường sự phối hợp nghiên cứu, giảng dạy 

tiếng Việt trên toàn thế giới. Kết quả của các hội nghị, hội thảo trên không chỉ là các kỷ yếu 

mà còn là sự hiểu biết sâu rộng của giáo viên đối với ngành học nói chung, các môn học mà 

mình đang giảng dạy nói riêng mà còn cả sự chia sẻ các kỹ năng, phương pháp giảng dạy đặc 

thù. 

- Để gia tăng số lượng các công trình/bài báo, Trường và Khoa cũng có chính sách 

khen thưởng đối với GV có công bố công trình NC Trên các tạp chí khoa học quốc gia và 

quốc tế. Từ năm 2007 đến nay, GV trong Khoa đã có 26 bài trên tạp chí chuyên ngành trong 

nước, 2 bài trên tạp chí quốc tế;  39 bài tại các hội thào trong nước và nước ngoài; thực hiện 

11 đề tài NCKH các cấp. Khoa đã xuất bản 4 giáo trình tiếng Việt (tập 1- 4), Từ điển ngữ 

pháp tiếng Việt cơ bản (Song ngữ Việt – Anh và các giáo trình phụ trợ Đọc hiểu – Nghe hiểu 

–  Đọc báo – Đọc truyện ngắn, Nghe hiểu – Nghe Radio – Luyện viết v.v.. 

Bảng 2.1. Số lượng sách xuất bản của Khoa từ năm 2007- 2010 

Năm Trong nước Quốc tế 

2007 7 0 

2008 11 1 

2009 9 0 

2010 4 0 

Tổng cộng từ 2007 - 2010 31 1 
 

 

 

Bảng 2.2. Số lượng bài báo được công bố từ năm 2007- 2010 

Năm 

Số lượng bài báo tại hội 

thảo 

Số lượng bài báo trên tạp 

chi chuyên nghành 

Số GV Tỉ lệ giữa bài 

báo và GV 

Quốc 

gia 
Quốc tế Tổng 

Quốc 

gia 
Quốc tế Tổng 

2007 8 1 9 8  8 15 1.13 

2008 10 0 10 6  6 17 0.94 

2009 4 0 4 4 1 5 19 0.47 

2010 16 0 16 6 1 7 23 1.0 

Tổng 

cộng 
38 1 39 24 2 26   
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Bảng 2.3 Danh sách đề tài do GV Khoa VN học thực hiện giai đoạn 2007-2011 

TT Tên đề tài/dự án 
Mã số &  

cấp quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh 

phí 

(triệu 

đồng) 

Người chủ nhiệm (CN) 

/tham gia (TG) 

1.  

Ngôn ngữ học Nhân 

học – Sơ thảo lịch 

sử, phương pháp, 

giá trị ứng dụng 

Viện Khoa 

học Xã hội 

vùng Nam 

bộ 

2007-2008 70 Nguyễn Văn Huệ  (TG) 

2.  

Nghiên cứu về 

những đặc điểm 

của tiếng Việt như 

một ngoại ngữ (Đề 

tài trọng điểm 

ĐHQG) 

B2006-18b-

02TĐ 
2006-2008 257 

Nguyễn Văn Huệ (CN) 

Trần Thị Minh Giới  

Trần Thủy Vịnh 

Đinh Lư Giang 

Bùi Thị Phương Chi 

Nguyễn Thị Tâm 

Chu Thị Quỳnh Giao 

Phan Trần Công 

 

3.  

Biên soạn bộ sách 

Quê Việt 

 

Viện Chiến 

lược – Bộ 

GD & ĐT  

2006-2008  Nguyễn Văn Huệ  (TG) 

4.  

Dạy và học tiếng 

Việt cho người Việt 

Nam ở nước ngoài 

Sở KH-CN 

TP.HCM 
2007-2009 425 

Nguyễn Văn Huệ (CN) 

Trần Thị Minh Giới  

Trần Thủy Vịnh 

Đinh Lư Giang 

Bùi Thị Phương Chi 

Nguyễn Thị Tâm 

Chu Thị Quỳnh Giao 

Phan Trần Công 

Nguyễn Thị Hoàng Yến 

Lê Hoàng Ngọc Yến 

5.  

Xây dựng chương 

trình dạy tiếng Việt 

trên mạng Internet 

Bộ GD & 

ĐT 
2010-2011 1.178 

Nguyễn Văn Huệ (CN) 

Trần Thị Minh Giới  

Trần Thủy Vịnh 

Đinh Lư Giang 

Bùi Thị Phương Chi 

Nguyễn Thị Tâm 

Chu Thị Quỳnh Giao 

Phan Trần Công 

Nguyễn Thị Hoàng Yến 

Lê Hoàng Ngọc Yến 

6.  Từ điển Việt-Mnông 

Rlâm 

ĐH QG 

TP.HCM 

2005-2007 100 Đinh Lê Thư  (CN) 

Phan Trần Công 

 

7.  Lịch sử Korea Bộ (ĐHQG) 2005-2007 30  Nguyễn Văn Lịch (CN) 

8.  Lịch sử Nam Bộ NN 2005-2007 30 Nguyễn Văn Lịch (TG) 
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9.   Những vấn đề văn 

hóa – xã hội của cư 

dân vùng biển Nam 

Bộ  

 

Đề tài trọng 

điểm Đại 

học Quốc 

gia 

2008-2010  Phan Thị Yến Tuyết (CN) 

10.  Đặc trưng tín 

ngưỡng, tôn giáo và 

sinh hoạt văn hóa 

của các cộng đồng 

cư dân Nam Bộ 

Đề tài cấp 

Nhà nước 

(GS. TS 

Ngô Văn Lệ 

làm chủ 

nhiệm) 

2008-2010  Phan Thị Yến Tuyết (CN  đề tài 

nhánh về Tín ngưỡng tôn giáo 

của người Hoa tại Nam Bộ) 

11.  Xây dưṇg từ điển 

thuật ngữ ngôn ngữ 

hoc̣ giải thích và 

đối chiếu Anh – 

Việt 

 

ĐH QG 

TP.HCM 

B2011-18b-

03 

2011-2013 65 Trần Thuỷ Vịnh (CN) 

 

 

Nhìn chung, tất cả các GV đều tham gia viết bài cho hội thảo và có khoảng 49% GV 

tham gia thực hiện đề tài các cấp.  

Về hoạt động thực tập thực tế và NCKH SV:  
- Hàng năm, các sinh viên phải đi thực tập thực tế ở các địa phương khoảng hai tuần 

để tiến hành khảo sát, nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của GV. Học phần thực tập thực tế là 

học phần bắt buộc với 2 tín chỉ. Chương trình thực tập thực tế nhằm tạo điều kiện cho sinh 

viên vận dụng những kiến thức đã học vào việc giải quyết những vấn đề thực tiễn; rèn luyện 

khả năng giao tiếp tiếng Việt của SV; tạo điều kiện cho SV để hiểu thêm về cuộc sống, con 

người và văn hóa Việt Nam; học tập được cách điều tra, thu thập tư liệu, viết báo cáo khoa 

học; góp phần giáo dục nhân cách và lối sống cho SV... Trước đợt thực tập, SV được thông 

báo cho biết rõ lĩnh vực cần nghiên cứu, chương trình, mục tiêu và yêu cầu của đợt thực tập 

trước 8 tuần để có thời gian chuẩn bị như tham khảo tài liệu liên quan, chia nhóm, xác định 

đề tài nghiên cứu của mỗi nhóm. Trong khi thực tập, SV được chia thành nhóm 4-7 SV dưới 

sự hướng dẫn của một GV để thực hiện các đề tài nghiên cứu khác nhau. Sau khi kết thúc đợt 

thực tập, SV có thời gian 2 tuần để viết báo cáo thực tập và nộp cho Khoa. Một số báo cáo 

thực tập-thực tế được phát triển, nghiên cứu sâu hơn thành đề tài NCKH SV và đã đoạt giải 

cấp Trường, cấp Thành phố..  

- Nhằm giúp SV có thêm cơ hội thực tập, vận dụng kiến thức được học vào thực tiễn, 

đồng thời tăng cơ hội tìm việc làm cho SV, từ năm học 2011-2012, Khoa có kế hoạch tăng 

cường thêm 2 tín chỉ cho học phần Thực tập Thực tế (tổng cộng 4 tín chỉ). Bên cạnh việc 

tham gia thực tế, để tốt nghiệp, các SV sẽ phải tham gia thực tập ở các cơ quan, công ty. Đây 

sẽ là điều kiện bắt buộc để có thể tốt nghiệp Cử nhân ngành VNH. 

- Bên cạnh hoạt động Thực tập thực tế, hoạt động NCKH của SV được Khoa chú 

trọng, khuyến khích. Mặc dù gặp khá nhiều khó khăn do là người nước ngoài, trình độ tiếng 

Việt còn nhiều hạn chế, nhưng sinh viên của Khoa đã nỗ lực và đạt kết quả tốt. Có nhiều báo 
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cáo đoạt giải sinh viên NCKH cấp trường, cấp thành phố. Mỗi năm có khoảng 5 đề tài 

NCKH SV cấp trường đăng ký và được Nhà trường xét duyệt cấp kinh phí hỗ trợ. Bên cạnh 

các đề tài NCKH cấp Trường, sinh viên còn có các đề tài nghiên cứu cấp khoa, là kết quả của 

đợt thực tập thực tế trong năm. Bảng 14.6 cho thấy trong giai đoạn 2007-2011, có 49 đề tài 

NCKH của SV và có 162 SV tham gia NCKH. Tỉ lệ tham gia NCKH của SV là 24 %.  

 

Bảng 2.4.  Số lượng đề tài NC và số lượng SV tham gia  2007-2011 
Năm học Số lượng  

đề tài 

Số lượng SV 

tham gia 

Tỉ lệ SV  

tham gia đề tài 

Giải thưởng 

2006-2007 6 14/91 15% 3 giải Ba cấp Trường, 2 giải 

KK cấp Trường 

2007-2008 9 34/118 29% 4 giải Ba, 3 giải KK cấp 

Trường 

2008-2009 6 26/142 18% 2 giải 1, 1 giải 2, 1 giải 3 và 

2giải KK cấp Trường 

2009-2010 11 38/157 24% 2 giải 1, 2 giải 2, 4 giải ba, 1 

giải Eure1ka 

2010-2011 17 50/166 30% 2 giải 2, 1 giải 3, 3 giải KK, 

1 đề cử dự thi cấp Thành  
Tổng 

cộng 
49 162/674 24%  

2.2 Hạn chế: 

- Hoạt động nghiên cứu chưa đồng đều trong đội ngũ giảng viên;  

- Một vài đề tài nghiên cứu không đảm bảo tiến độ, nghiệm thu trễ hạn;  

- Số bài báo khoa học công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế còn  ít. 

Chưa chú trọng nhiều đến việc kết hợp giữa học tập và nghiên cứu khoa học cho học 

viên cao học. 

3. CÔNG TÁC NHÂN SỰ 

3.1 Thành quả: 

3.1.2. Đội ngũ giảng viên: 

 Vể số lượng và năng lực của đội ngũ giảng viên: 
- Đội ngũ cán bộ, viên chức được tăng cường cả về số lượng lẫn chất lượng, có sự 

chuyển biến tích cực trong cơ cấu đội ngũ GV: Khoa hiện có 21 CBGD thuộc biên chế; xét 

về học hàm học vị, trong số 21 CBGD có 4 PGS (19%), 7 TS (33.3%), 10 ThS (47.7%).  Tỷ 

lệ SV/GV của Khoa là 10/1 (đã tính cả 47 học viên đang theo học cao học tại Khoa). Số 

lượng GV có kinh nghiệm giảng dạy ở nước ngoài là 11 GV (52.4%) đã giảng dạy từ 1-5 

năm ở các trường ĐH nước ngoài như ĐH Ngoại ngữ Tokyo, ĐH APU, ĐH Nagoya, ĐH 

Kanda (Nhật Bản); ĐH Ngoại ngữ Seoul, ĐH Ngoại ngữ Pusan, ĐH Chungwoon (Hàn 

Quốc). 

 - Như vậy tỉ lệ CBGD có học vị TS của Khoa hiện nay là 52.3%, tỉ lệ ThS là 47.7%. 

Tỉ lệ này đáp ứng tốt yêu cầu của Trường và của ĐHQG-HCM, cao hơn hẳn tỷ lệ phải đạt 

được theo Nghị quyết của Chính phủ: “Đến năm 2010 có ít nhất 40% giảng viên đạt trình độ 

thạc sĩ và 25% đạt trình độ tiến sĩ; đến năm 2020 có ít nhất 60% giảng viên đạt trình độ thạc 

sĩ và 35% đạt trình độ tiến sĩ” [Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 của Thủ 

tướng Chính phủ về Đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 



      Kế hoạch chiến lược phát triển Khoa Việt Nam học giai đoạn 2011-2015 19 

 

– 2020]. Trong số 11 ThS, có 7 ThS đang làm NCS (5 ở trong nước và 2 ở Úc). 2 NCS trong 

số đó đã hoàn thành luận án, chuẩn bị bảo vệ.  

Bảng 3.1  Số lượng GV cơ hữu giai đoạn 2007-2011 

Phân loại 2007 2008 2009 2010 2011 

Giáo sư,  

Phó Giáo sư 

1 1 2 4 4 

Tiến sĩ 5 5 6 5 7 

Thạc sĩ 7 9 13 12 11 

Cử nhân 2 2 2 2 0 

Tổng số 15 17 19 23 22 

- Khoa thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao năng lực giảng dạy và 

nghiên cứu cho đội ngũ GV cũng như kiên quyết xử lý CBVC không hoàn thành nhiệm vụ 

nâng cao trình độ chuyên môn; kịp thời động viên khen thưởng CBVC hoàn xuất sắc nhiệm 

vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học.  

  Về chuyên môn, GV có chuyên môn là Ngôn ngữ học là 57,1% (12/21), Văn học: 

9,5% (2/21), Lịch sử 4,8% (1/21); Đông phương học: 9,5% (2/21), Nhân học: 9,5% (2/21), 

Xã hội học 4,8% (1/21), Văn hóa học: 4,8% (1/21), Quan hệ quốc tế: 4,8% (1/21). Chuyên 

môn GV đa dạng như vậy do VN học là một khoa học có tính liên ngành. Số GV có chuyên 

môn là Ngôn ngữ học chiếm tỷ lệ cao vì số môn học liên quan trực tiếp đến ngôn ngữ chiếm 

tỷ lệ 50,5% (48/95) trong Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp. Trong đó, số môn học liên 

quan trực tiếp đến ngôn ngữ là 12/13 môn (bắt buộc); ở khối kiến thức chuyên ngành là 4/23 

môn (bắt buộc) và 11/31 môn (tự chọn).1 Khoa cũng đã có kế hoạch tuyển dụng thêm GV có 

chuyên môn về Địa lý và Kinh tế để đáp ứng nhu cầu đào tạo. 

Về ngoại ngữ, tất cả GV đều có thể đọc tài liệu tiếng Anh có liên quan đến chuyên 

môn và 16/22 GV có thể giao tiếp, làm việc bằng tiếng Anh. Ngoài ra còn có 5 GV thành 

thạo các ngoại ngữ khác: tiếng Nga (1 GV), tiếng Nhật (3 GV), tiếng Pháp (1 GV).  

Về kinh nghiệm giảng dạy ở nước ngoài, có 11 GV (52,4%) đã giảng dạy từ 1-5 

năm ở các trường ĐH nước ngoài.  

Về độ tuổi, có 5 GV (23,8%) trên 50 tuổi, có học hàm, học vị  cao (4 PGS, 1 TS) và 

nhiều kinh nghiệm công tác chuyên môn. Các GV này đang phát huy vai trò tích cực trong 

hoạt động đào tạo, hướng dẫn, giúp đỡ GV trẻ. Có 10 GV có độ tuổi từ 41- 50 (47,6%) Tuy 

nhiên số lượng GV có học vị TS dưới 40 tuổi còn thấp (xem Bảng 3.2). 

Bảng 3.2. Phân loại GV cơ hữu theo học vị, giới tính và độ tuổi (tháng 01/2012) 

STT Học vị, 

chức danh 

Số 

lượng 

 

Tỷ lệ 

(%) 
Giới tính  Độ tuổi  

Nam Nữ <30 30-40 41-50 51-60 >60 

2 PGS.TS 4 18 2 2 0 0 0 2 2 

4 TS 7 32 3 3 0 1 4 1 0 

5 ThS 11 50 4 8 2 5 5 0 0 

                                                 

1
 Những GV có chuyên môn  ngôn ngữ học còn là lực lượng nòng cốt đào tạo hệ ngắn hạn về tiếng Việt. 
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 Tổng số 22 100% 41 % 59% 9% 27% 41% 14% 9% 

Về công nghệ thông tin, tất cả GV đều có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin 

trong công tác giảng dạy và nghiên cứu như sử dụng powerpoint, phim ảnh kèm theo bài 

giảng, khai thác các nguồn tài liệu online v.v. 

Về định hướng nhu cầu phát triển: Từ năm 2007, trước yêu cầu đổi mới theo học 

chế tín chỉ, nâng cao chất lượng giảng dạy, Khoa đã tiến hành đánh giá thực trạng và đề xuất 

kế hoạch phát triển đội ngũ GV. Bên cạnh đó, công tác bồi dưỡng chuyên môn, ngoại ngữ 

cho đội ngũ GV cũng được quan tâm. Khoa tạo được môi trường thuận lợi cho GV nâng cao 

trình độ chuyên môn, NCKH và đổi mới. Đặc biệt, chính sách hậu tuyển dụng của Trường đã 

thúc đầy đội ngũ GV, đặc biệt là GV trẻ, tích cực theo học sau đại học để lấy học vị ThS, TS. 

Việc định hướng phát triển giảng viên nhằm: (1) đảm bảo số lượng giảng viên giảng 

dạy chương trình cử nhân; (2) đảm bảo chất lượng chuyên môn của giảng viên; (3) ngoài khả 

năng chuyên môn và kiến thức chuyên ngành được đào tạo, thì ngoại ngữ, khả năng tin học 

cũng như các kỹ năng mềm của giáo viên cũng được định hướng. 

Về các hoạt động phát triển giảng viên: Trường và Khoa thường xuyên tổ chức các 

hoạt động nhằm nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu cho đội ngũ GV. 

Ngoài các hội nghị hội thảo, các lớp bồi dưỡng chuyên môn cũng thường xuyên được 

mở dưới nhiều hình thức: lớp bồi dưỡng tiếng Hàn, chữ Hán, tiếng Anh. Các buổi hướng dẫn 

thao tác trên máy chiếu, hướng dẫn sử dụng hệ thống e-learning, sử dụng Power Point,…. 

Khoa còn tiến hành các sinh hoạt chuyên môn khá đều đặn, nội dung chủ yếu là về phương 

pháp giảng dạy ngoại ngữ nói chung và tiếng Việt cho người nước ngoài nói riêng. Đặc biệt, 

bộ môn Văn hoá Việt Nam đã tổ chức nhiều sinh hoạt, bồi dưỡng cho giáo viên trẻ về 

chuyên môn, hướng dẫn cách soạn bài giảng, định hướng nghiên cứu.  

Công tác dự giờ cũng được triển khai đều đặn. Các giáo viên mới được tham dự lớp 

học do các giáo viên là PGS, TS có kinh nghiệm giảng dạy. Ngoài ra, giáo viên trẻ còn được 

tham gia vào việc biên soạn các tập bài giảng, thiết kế Power Point,... 

Ở góc độ kỹ năng mềm, hàng năm Khoa tổ chức các workshop cho toàn bộ giảng 

viên. Trong 3 năm từ 2009 đến 2011, Khoa đã tổ chức 4 workshop nhằm phát triển kỹ năng 

mềm. Các workshop được tổ chức dưới hình thức các chuyến du lịch MT, trong đó Khoa chủ 

trương mời một số giáo sư có kinh nghiệm nhiều năm để sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm. 

Cuối cùng, công tác phát triển giáo viên của Khoa còn được gắn với các hoạt động 

chung của Trường. Giáo viên của Khoa thường xuyên được tham gia các lớp tập huấn khác 

nhau về e-learning, về quản lý kế toán, về đánh giá chất lượng, về thiết kế bài giảng, thanh 

tra đào tạo, quản lý sinh viên, tin học hoá công tác quản lý v.v. 

Về chế độ lương bổng, ngoài việc được hưởng lương theo quy định của Trường, GV 

trong Khoa còn được tham gia giảng dạy các chương trình liên kết, các khoá học ngắn hạn 

với hệ số giờ giảng khá cao để GV có điều kiện cải thiện thu nhập và an tâm tập trung vào 

công tác giảng dạy, nghiên cứu (thu nhập bình quân của GV là 10 triệu đồng/tháng). 

3.1.3 Đội ngũ nhân viên hỗ trợ 

Do SV của Khoa là người nước ngoài nên công tác hỗ trợ, tư vấn cho SV rất được coi 

trọng, nhằm tạo một môi trường học tập thuận lợi, không chỉ ở khía cạnh vật chất mà còn 

chú trọng đến khía cạnh tâm lý, xã hội, văn hoá của SV. Công tác tư vấn được tiến hành với 

sự phối hợp chặt chẽ của bộ phận cố vấn học tập, bộ phận giáo vụ và GVCN lớp.  
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Đội ngũ hỗ trợ ĐT của Khoa hiện nay gồm 8 người (gồm 1 PGS.TS, 1 TS, 3 ThS, 3 

CN): 1 người là cố vấn học tập, 1 người phụ trách phòng Tư liệu khoa, 1 người phụ trách 

phòng Lab (kiêm nhiệm việc bảo trì, sữa chữa trang thiết bị học tập và giảng dạy như mạng 

Internet, máy tính, máy chiếu, màn hình LCD, loa,..), 1 người phụ trách phòng Nghiên cứu 

Ngữ âm học thực nghiệm, 4 nhân viên văn phòng phụ trách công việc hành chính, công tác 

giáo vụ, quản lý sinh viên, kế hoạch tài chính. Tỉ lệ số lượng đội ngũ cán bộ hỗ trợ/số lượng 

SV là 1/25. Mỗi nhân viên văn phòng đều được phân công công việc rõ ràng, cụ thể. Để đảm 

bảo thực hiện tốt công tác phục vụ giảng dạy và học tập, Khoa có quy định về công tác giáo 

vụ và quy trình về công tác giáo vụ tại Khoa. Bên cạnh đội ngũ phục vụ đào tạo, Khoa còn 

có đội ngũ GVCN (8 người) chịu trách nhiệm tư vấn và hỗ trợ SV trong học tập và sinh hoạt.  

3.2 Hạn chế: 

- Dù đã được tăng cường về nhân sự, nhưng so với yêu cầu của một trường đại học 

nghiên cứu thì năng lực và cơ cấu chuyên môn của đội ngũ giảng viên của Khoa còn chưa 

đồng đều. Năng lực của một bộ phận GV chưa đáp ứng được yêu cầu của quá trình đổi mới 

và hội nhập: trình độ ngoại ngữ, tin học chưa cao, chưa thích ứng với đòi hỏi ngày càng cao 

của quá trình toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế. 

- Đội ngũ GV có học vị TS dù có tỉ lệ cao so với Trường nhưng đa số đã trên 40 -tuổi 

(5 TS có độ tuổi 41-50, 2 PGS có độ tuổi 51-60,  2 PGS có độ tuổi >60).  Số GV trẻ thấp so 

với GV lớn tuổi.  

- Số lượng GV phân bổ cho các chuyên ngành chưa thực hợp lý. 

4. CÔNG TÁC HỢP TÁC QUỐC TẾ  

4.1 Thành quả:  

- Khoa có quan hệ hợp tác về các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi 

nguồn nhân lực với hơn 30 trường đại học và tổ chức giáo dục trên thế giới. Khoa tổ chức và 

thực hiện tốt các chương trình liên kết đào tạo đại học cũng như các lớp chuyên đề với các 

đối tác nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật, Mỹ, ... 

- Tính chuyên nghiệp của đội ngũ quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của Khoa ngày 

càng được nâng cao, phát huy hiệu quả các mối quan hệ hợp tác quốc tế.  

- Khoa phối hợp chặt chẽ với phòng ban chức năng trong trường trong việc quản lý và 

đào tạo sinh viên nước ngoài. 

- Năm nào Khoa cũng có từ 2 - 3 GV tu nghiệp và giảng dạy ở các đại học nước 

ngoài: ĐH Ngoại ngữ Tokyo (Nhật Bản), ĐH Ngoại ngữ Kanda (Nhật Bản); ĐH 

Ritsumeikan Asia Pacific (Nhật Bản), ĐH Nagoya (Nhật Bản); ĐH Ngoại ngữ Hankuk (Hàn 

Quốc), ĐH Ngoại ngữ Busan (Hàn Quốc), ĐH Chungwoon (Hàn Quốc); ĐH Youngsan (Hàn 

Quốc); ĐH Quốc gia Singapore.  

- Khoa hợp tác với các trường ĐH ở Hàn Quốc như ĐH Pusan (từ năm 2002), 

Chungwoon (từ tháng 2 năm 2008), Youngsan (từ tháng 2 năm 2009) đào tạo cử nhân VN 

học theo chương trình 2+2 và 3+1. Ngoài ra, hàng năm Khoa còn phối hợp với các trường 

đại học và tổ chức giáo dục nước ngoài như  SIT (Mỹ), CIEE (Mỹ), Cal State - Long Beach 

University (Mỹ),  Kanda University of Foreign Studies (Nhật), Ritsumeikan Asia Pacific 

University (Nhật), Nanyang Technological University (Singapore), Australian National 

University (Úc)… đào tạo các khoá chuyên đề về tiếng Việt và VN học cho SV.  

 - Về hợp tác nghiên cứu khoa học, tháng 5/2009, Khoa đã tổ chức thành công Hội 

thảo Quốc tế về các ngôn ngữ Đông Nam Á lần thứ 19 với trên 100 nhà khoa học trong và 
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ngoài nước đến tham dự. Tháng 12/2009 Khoa đã tổ chức thành công Hội thảo Quốc gia 

“Thống nhất chương trình đào tạo ngành Việt Nam học” . Đầu năm 2011 Khoa phối hợp với 

Hội Giảng dạy tiếng Việt Quốc tế (IATV) tổ chức Hội thảo Quốc tế “Nghiên cứu và giảng 

dạy tiếng Việt lần thứ nhất” với sự tham dự của hơn 50 đại biểu từ nhiều trường đại học và 

viện nghiên cứu trên thế giới như Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Úc, Singarpore, v.v.  

- Khoa đang hợp tác với Bộ Giáo dục Đài Loan triển khai việc dạy tiếng Việt ở Đài 

Loan, trước mắt là hợp tác xuất bản bộ sách Tiếng Việt cho người nước ngoài của Khoa sang 

tiếng Trung. 

4.2 Hạn chế:  

 Cơ sở vật chất còn thiếu, chưa đồng bộ làm hạn chế khả năng và hiệu quả của hoạt 

động hợp tác quốc tế. 

5. CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 

5.1 Thành quả:  

- Có Tổ ĐBCL thực hiện công tác TĐG và ĐBCL, đồng thời tiến hành các hoạt động 

giám sát SV, GV và đội ngũ NV hỗ trợ, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. 

- Triển khai tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân ngành Việt Nam học theo Bộ 

tiêu chuẩn AUN-QA và đạt chuẩn (điểm: 4.3). 

- Hoàn thành Báo cáo tự đánh giá cấp khoa theo Bộ tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng 

nội bộ của trường,  

- Khoa có quy trình thẩm định CTĐT theo định kỳ và các quy trình KĐ và ĐBCL 

khác và đã tổ chức việc lấy ý kiến người học qua phiếu khảo sát môn học, phiếu khảo sát 

toàn khoá học, lấy ý kiến đồng nghiệp qua việc dự giờ; bước đầu tổ chức việc lấy ý kiến cựu 

sinh viên, nhà tuyển dụng để cải tiến chương trình giáo dục, phương pháp giảng dạy và cơ sở 

vật chất phục vụ đào tạo. 

5.2 Hạn chế: 

- Trong đợt tự đánh giá cấp khoa theo Bộ tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng nội bộ của 

trường, kết quả đánh giá không khả quan: chỉ đạt 182/364 điểm (cho 9 tiêu chuẩn), chiếm tỷ 

lệ 50%. 

- Công tác ĐBCL và TĐG chưa được thực hiện một cách có hệ thống; chưa được sự 

quan tâm, đóng góp của tất cả CBVC trong Khoa. Các thành viên của Tổ ĐBCL đều là kiêm 

nhiệm nên hiệu quả chưa cao.  

           - Chưa đánh giá được mức độ tiếp thu và khả năng cải thiện của GV khi nhận được 

kết quả đánh giá của SV. Một bộ phận SV còn chưa quan tâm đến việc đánh giá chất lượng 

ĐT. 

            - Việc lấy ý kiến của SV về chất lượng ĐT còn mất nhiều thời gian và công sức vì 

thiếu sự hỗ trợ của công nghệ thông tin. 

- Việc cải tiến thông qua hoạt động đánh giá, kiểm định ở các đơn vị chưa tốt do chưa 

hình thành văn hoá chất lượng, do kinh phí dành cho hoạt động này quá khiêm tốn. 

6. CƠ SỞ VẬT CHẤT  

6.1. Thành quả: 
- Khoa VNH được Trường quan tâm đầu tư cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy. Trường 

cung phòng học, trang thiết bị đảm bảo để hỗ trợ cho hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa 

học của Khoa.  
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-  Xây dựng được phòng Tư liệu với hơn 4.000 đầu sách chuyên ngành phục vụ 

nghiên cứu, đào tạo về Việt Nam học, phòng Lab với 20 máy tính phục vụ học ngoại ngữ 

theo phương pháp thính thị, và 1 phòng Nghiên cứu Ngữ âm học thực nghiệm 

6.2 Hạn chế: 

- Máy chiếu cho các phòng học còn thiếu. 

- Phòng Ngữ âm học thực nghiệm quá nhỏ ảnh hưởng đến công tác học tập và nghiên 

cứu.  

- Phòng làm việc của GV rất nhỏ so với số lượng GV với 21 GV trong biên chế và 

trên 20 GV hợp đồng. 

Tóm lại, trong giai đoạn 2007- 2011,  Khoa đã đạt được những thành tựu cơ bản trên 

các mặt hoạt động giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, góp phần quan 

trọng vào sự nghiệp phát triển chung của Nhà trường. 

 Những thành công đạt được trong giai đoạn vừa qua là kinh nghiệm quý báu cho việc 

xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển của Khoa trong những năm sắp tới. Những nhân 

tố cơ bản để thực hiện thành công những mục tiêu chiến lược được đề ra là:  

- Sự lãnh đạo của Ban Giám hiệu, các phòng ban liên quan;  

- Ban Chủ nhiệm Khoa có kế hoạch đúng đắn, sáng tạo; thực hiện một cách nghiêm 

túc những nhiệm vụ cho từng năm học, từng học kỳ, kết hợp với Chi bộ và Công đoàn Khoa 

trong việc chăm lo quyền lợi tinh thần và vật chất cho cán bộ – giảng viên;  

- Tổ chức công việc khoa học. 

- Cán bộ – giáo viên trong Khoa đoàn kết, tương trợ nhau. 
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PHẦN II.  

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN  

KHOA VIỆT NAM HỌC GIAI ĐOẠN 2011-2015 

 

1. PHÂN TÍCH CƠ HỘI, THÁCH THỨC  

1.1 Cơ hội: 

- Vị thế của Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQG được khẳng định trong hệ thống giáo 

dục quốc dân. Do vậy, vị thế của các đơn vị thành viên, trong đó có Khoa VNH với đặc thù 

đào tạo của mình, ngày càng được nâng cao trong nước và quốc tế. 

- Cơ chế tự chủ đại học và việc phân cấp, phân quyền đang được đẩy mạnh tạo hành 

lang pháp lý thuận lợi cho các hoạt động của trường, của khoa. 

- Lãnh đạo các cấp có quyết tâm đổi mới, tiếp cận với xu thế hiện đại và hội nhập 

quốc tế. 

- Khoa được sự quan tâm giúp đỡ thiết thực của lãnh đạo Nhà trường đối với việc xây 

dựng và phát triển của Khoa: đội ngũ cán bộ – giáo viên của Khoa được bổ sung, cơ sở vật 

chất được tăng cường.  

 - Đội ngũ giáo viên ngày càng được nâng cao về lượng và chất; đồng thời có ý thức 

đoàn kết, nỗ lực xây dựng và phát triển Khoa. 

- Trong tiến trình hội nhập và mở rộng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước, 

ngày càng có nhiều cá nhân và tổ chức của người nước ngoài quan tâm đến việc học tiếng 

Việt cũng như tìm hiểu, nghiên cứu về Việt Nam. 

- Khoa có mối quan hệ rộng rãi với nhiều tổ chức giáo dục, nghiên cứu, trong nước và 

quốc tế; đã tạo dựng được uy tín và “thương hiệu” của mình trong lĩnh vực đào tạo tiếng Việt 

và Việt Nam học trên trường quốc tế. 

-  Khoa có phương thức đào tạo khá đa dạng, bao gồm nhiều loại hình và trình độ đào 

tạo. 

- Chương trình đào tạo bậc Cử nhân ngành VNH có chất lượng khá tốt, được kiểm 

định bởi tổ chức AUN-QA. 

1.2 Thách thức: 

- Xu thế cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các trường đại học, các cơ sở trong và 

ngoài nước có đào tạo tiếng Việt và Việt Nam học. Trong nước ngày càng có nhiều đơn vị 

đào tạo ngành Việt Nam học và tiếng Việt, do đó sự cạnh tranh ngày càng diễn ra gay gắt. 

-  Cơ chế quản lý chưa thông thoáng, quyền tự chủ chưa được thực thi triệt để.   

 - Giáo trình, tài liệu giảng dạy còn thiếu.  

 - Tính liên thông, liên kết giữa trường với các đơn vị thành viên trong ĐHQG-HCM 

còn hạn chế. 

-  Đội ngũ giảng viên và nhân viên phục vụ còn chưa đồng đều về chất lượng 

-  Nghiên cứu khoa học chưa thực sự trở thành một trong những động lực của sự phát 

triển, chưa có nhóm nghiên cứu mạnh trong Khoa. 

-  Chưa xác lập được đẳng cấp trong hệ thống đại học khu vực và thế giới. 

 - Cơ sở vật chất vẫn chưa đáp ứng với đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng giáo dục 

hiện đại, đặc biệt là với đối tượng sinh viên, học viên là người nước ngoài. 

 -  Đội ngũ giảng viên và nhân viên phục vụ chưa đồng đều về chất lượng; một số GV 

có trình độ chuyên môn chưa đáp ứng được yêu cầu.   
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-  Nghiên cứu khoa học chưa thực sự trở thành một trong những động lực của sự phát 

triển. 

2. Dư ̣báo tiǹh hiǹh phát triển của Khoa giai đoaṇ 2011-2015 

 Với sư ̣ ủng hô ̣nhiêṭ tình của Ban Giám hiêụ, với thời cơ thuâṇ lơị là ngày càng có 

nhiều người nước ngoài quan tâm đến VN, trên cơ sở những thành quả đạt được trong những 

năm qua, dư ̣báo trong những năm tới, Khoa se ̃có những phát triển maṇh me ̃hơn so với giai 

đoaṇ trước, đặc biệt là ở loại hình đào tạo chính quy (đại học và sau đại học). 

 Để đáp ứng sư ̣phát triển về quy mô và loại hình đào tạo, số lươṇg cán bô ̣– giáo viên 

của Khoa se ̃phải đươc̣ bổ sung nhiều hơn và đươc̣ nâng cao hơn về chất lươṇg; số giáo viên 

có hoc̣ vi ̣ cao ngày càng nhiều hơn; cơ sở vâṭ chất phuc̣ vu ̣công tác giảng daỵ của Khoa se ̃

đươc̣ tăng cường và từng bước hiêṇ đaị hóa; nôị dung, phương pháp, chất lươṇg đào taọ se ̃

đươc̣ nâng cao; quan hê ̣ hơp̣ tác của Khoa với các trường đaị hoc̣, các cơ sở đào taọ và 

nghiên cứu khoa hoc̣ của các nước se ̃phát triển hơn; đời sống của cán bô ̣– giáo viên trong 

Khoa đươc̣ nâng cao môṭ bước; đóng góp của Khoa cho sư ̣phát triển chung của Trường có ý 

nghiã lớn hơn. 

3. Chiến lươc̣ phát triển Khoa Việt Nam học giai đoaṇ 2011-2015 

3.1 Quan điểm chỉ đaọ  

 Quan điểm chỉ đaọ là sư ̣phát triển của Khoa nằm trong sư ̣phát triển chung của Nhà 

Trường. Viêc̣ xây dưṇg và phát triển Khoa gắn liền môṭ cách hài hòa với nghiã vu ̣với nhà 

trường; thực hiện tốt các nhiêṃ vu ̣đào taọ đaị hoc̣, sau đaị hoc̣, nghiên cứu khoa hoc̣ và hơp̣ 

tác quốc tế.  

3.2 Chiến lươc̣ tổng quát 

 Để  thưc̣ hiêṇ tốt nhiêṃ vu ̣xây dưṇg và phát triển khoa giai đoaṇ 2007-2012, dựa trên 

Kế hoạch phát triển chiến lược của Trường giai đoạn 2011-2015, Khoa VNH đề ra chiến 

lươc̣ tổng quát như sau: 

- Hoàn chỉnh các chương trình đào taọ ngành Viêṭ Nam hoc̣ theo hướng liên thông, 

quốc tế hóa.  

- Nâng cao chất lươṇg công tác đào taọ (bao gồm đào taọ chính quy bâc̣ ĐH và SĐH, 

đào taọ tiếng Viêṭ và Văn hóa VN hệ ngắn hạn) bằng cách tiêu chuẩn hóa các mặt hoạt động 

của khoa theo chuẩn AUN-QA. 

- Tâp̣ trung hoaṭ đôṇg nghiên cứu khoa hoc̣ theo hướng nghiên cứu Viêṭ Nam hoc̣ và 

giảng daỵ tiếng Viêṭ như môṭ ngoaị ngữ: đôṇg viên và khuyến khích, taọ điều kiêṇ cho moị 

cán bô ̣– giáo viên cũng như sinh viên trong Khoa tích cưc̣ tham gia và nâng cao chất lươṇg 

công tác nghiên cứu khoa hoc̣ với phương châm nghiên cứu khoa hoc̣ hỗ trơ ̣cho công tác 

giảng daỵ. 

Chiến lược phát triển Khoa Việt Nam học là một hệ thống gồm 5 chương trình có mối 

liên hệ, quan hệ chặt chẽ với nhau theo định hướng chung: huy động toàn bộ các nguồn lực 

nhằm xây dựng và phát triển Khoa theo mục tiêu đã đặt ra trong Giai đoạn 2011-2015 là 

“nâng cao năng lực nghiên cứu và giảng dạy, năng lực quản lý và hỗ trợ sinh viên, để trở 

thành một đơn vị đào tạo, nghiên cứu đẳng cấp quốc tế ngành VNH; mở rộng khả năng liên 

thông, liên kết với các cơ sở đào tạo ngành VNH trên thế giới, tăng khả năng thu hút sinh 

viên nước ngoài đến học tập”.  

Các chương trình này được triển khai đồng bộ, bổ sung cho nhau; bao gồm: 

1. Chương trình Phát triển nguồn nhân lực 
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2. Chương trình Đào tạo 

3. Chương trình Nghiên cứu khoa học 

4. Chương trình Hợp tác quốc tế 

5. Chương trình đảm bảo chất lượng 

3.3 Chương trình phát triển nguồn nhân lưc̣ 

3.3.1 Muc̣ tiêu:  
Tăng cường về số lươṇg và nâng cao trình đô ̣ chuyên môn, nghiêp̣ vu,̣ để đáp ứng 

ngày càng tốt hơn nhu cầu công tác của Khoa. Đề xuất cùng Nhà trường cho tuyển thêm mỗi 

năm khoảng từ 3-4 chỉ tiêu biên chế, để đến năm 2015 nâng số cán bô-̣giáo viên biên chế của 

Khoa lên khoảng 40 người, với 35 giảng viên, trong đó có 20 tiến si ̃và 15 thac̣ si.̃ 

3.3.2 Giải pháp:  

Về tăng cường số lươṇg:  

- Đề nghi ̣Nhà trường hàng năm xem xét cho những người đang hơp̣ đồng với Khoa 

đủ tiêu chuẩn theo quy điṇh được thi tuyển viên chức để bổ sung đôị ngũ cán bô ̣– giáo viên 

biên chế của Khoa; chủ động tuyển chọn và đề xuất Nhà trường cho tiếp nhận thêm một số 

giảng viên mới (có trình độ tiến sĩ, có năng lực nghiên cứu và giảng dạy, có tư cách đạo tức 

tốt). 

- Liên kết, phối hợp chặt chẽ với GV thuộc các khoa trong trường trong việc đào tạo 

ngành VNH. 

  Về nâng cao chất lươṇg: 

- Có chế đô ̣khuyến khích, đôṇg viên cán bô ̣– giáo viên tham gia các chương trình bồi 

dưỡng chuyên môn nghiêp̣ vu ̣sau đaị hoc̣, có quy điṇh chăṭ che ̃về thời haṇ và có những biêṇ 

pháp để giáo viên hoàn thành viêc̣ bảo vê ̣luâṇ văn, luâṇ án đúng haṇ. 

- Cử GV ngành VNH đi học tập, tu nghiệp, dự hội thảo ở nước ngoài để nâng cao 

năng lực giảng dạy, nghiên cứu, hoàn thiện khả năng ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng 

Hàn...). 

- Nâng cao năng lực quản lý và phục vụ của cán bộ, nhân viên.  

  3.4 Đào taọ đaị hoc̣ 

3.4.1 Muc̣ tiêu:  

- Đảm bảo viêc̣ đào taọ ngành Viêṭ Nam hoc̣ đaṭ chất lươṇg cao theo tiêu chuẩn AUN-

QA, tiến tới đạt chuẩn quốc tế. 

- Mở rôṇg quy mô đào taọ hê ̣chính quy và liên kết. Chỉ tiêu đầu vào hàng năm tăng 

khoảng 5%. 

- Triển khai chương trình đào tạo từ xa ngành Việt Nam học bậc đại học (chủ yếu 

dành cho người Việt Nam).  

- Xây dựng chương trình Việt Nam học bậc đại học chất lượng cao dành cho sinh viên 

Việt Nam và quốc tế (chủ yếu giảng dạy bằng tiếng Anh). 

- Đến năm 2015, quy mô bậc đaị hoc̣ là 66 sinh viên/năm học, tăng 1,4 lần so với năm 

hoc̣ 2010-2011. 

3.4.2 Giải pháp:  

 - Tập trung đầu tư nhân lực cho Ban đề án Xây dựng chương trình chất lượng cao 

ngành VNH bậc đại học. 

- Tiếp tuc̣ hoàn thiêṇ nôị dung chương trình đào taọ theo hoc̣ chế tín chỉ, theo hướng 

liên thông với các khoa trong trường và với các đaị hoc̣ có ngành Viêṭ Nam hoc̣ trên thế giới.  
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 - Tất cả các môn hoc̣ đều có đề cương chi tiết theo quy điṇh; chú troṇg phát huy tác 

duṇg điṇh hướng, hướng dâñ của giảng viên và tinh thần tích cưc̣, chủ đôṇg tư ̣hoc̣, tư ̣nghiên 

cứu của sinh viên. 

- Tổ chức các cuộc toạ đàm, hội thảo, thao giảng nhằm nhanh chóng đổi mới phương 

pháp giảng daỵ; xây dựng quy trình kiểm tra thời gian và hiệu quả tư ̣hoc̣ của sinh viên. 

- Biên soaṇ giáo trình, tập bài giảng cho tất cả các hoc̣ phần của chuyên ngành Viêṭ 

Nam hoc̣;  

- Bổ sung tư liêụ cho phòng Tư liệu của khoa. 

- Hiêṇ đaị hóa, tin học hoá triệt để cộng tác viêc̣ quản lý, hỗ trợ viêc̣ hoc̣ tâp̣ của sinh 

viên theo quan điểm giáo dục lấy người học làm trung tâm. 

3.5 Đào taọ sau đaị hoc̣ 

3.5.1 Muc̣ tiêu:  

- Nâng cao chất lượng và mở rộng quy mô đào tạo bậc Cao học ngành Việt Nam học;  

- Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo bậc tiến sĩ chuyên ngành Việt Nam học 

nhằm đào tạo chuyên gia trình độ cao về Việt Nam học. 

3.5.2 Giải pháp:  
 - Hoàn chỉnh chương trình chương trình đào taọ sau đaị hoc̣ chuyên ngành Viêṭ Nam 

hoc̣ bậc Cao học.  

 - Hoàn chỉnh viêc̣ xây dưṇg chương trình đào taọ Tiến sĩ chuyên ngành Viêṭ Nam 

hoc̣, gồm nôị dung chương trình, đôị ngũ giáo sư, tiến si ̃phu ̣trách các chuyên đề; kế hoac̣h 

tuyển sinh; quảng cáo, đưa vào thông báo kế hoac̣h tuyển sinh sau đaị hoc̣ chung hàng năm 

của Trường. (Dự kiến trong đầu năm 2012 se ̃ hoàn thành các bước chuẩn bi ̣ để cuối năm 

2012 có thể tiến hành các thủ tục xin mở chương trình đào taọ bâc̣ Tiến si ̃chuyên ngành Viêṭ 

Nam hoc̣.) 

 - Bổ sung đôị ngũ GV có học hàm, học vị, có năng lực nghiên cứu để phu ̣trách các 

chuyên đề sau đại học. 

 3.6 Đào taọ hệ ngắn hạn  

Sinh viên thuôc̣ các trường đaị hoc̣ hoăc̣ các tổ chức từ nước ngoài đến hoc̣ tiếng Viêṭ 

và văn hóa Viêṭ Nam theo các chương trình ngắn haṇ, tuy không thuôc̣ hê ̣đào taọ chính quy 

của Trường, nhưng laị có ý nghiã rất quan troṇg trong sư ̣nghiêp̣ phát triển của Khoa, đóng 

góp cụ thể cho hoạt động hơp̣ tác quốc tế giữa Trường với các trường đaị hoc̣, các tổ chức 

trên thế giới.  

 Ngoài ra, viêc̣ giảng daỵ tiếng Viêṭ và văn hóa Viêṭ Nam cho số hoc̣ viên thuôc̣ diêṇ 

vañg lai cũng là môṭ trong những nhiêṃ vu ̣quan troṇg của Khoa, đáp ứng nhu cầu hoc̣ tâp̣ 

chính đáng của người nước ngoài khi ho ̣đến làm ăn, sinh sống ở Viêṭ Nam nói chung và 

TP.HCM nói riêng. Về măṭ văn hóa – xa ̃hôị, thông qua viêc̣ giảng daỵ tiếng Viêṭ và Văn hóa 

Viêṭ Nam cho các hoc̣ viên diêṇ vañg lai, Khoa VNH góp phần truyền bá ngôn ngữ (tiếng 

Viêṭ), lic̣h sử và văn hóa đất nước Viêṭ Nam cho đông đảo baṇ bè thuôc̣ nhiều nước khác 

nhau trên thế giới. Về măṭ kinh tế, viêc̣ giảng daỵ hoc̣ viên vañg lai đóng góp không nhỏ vào 

nguồn thu tài chính của trường, góp phần vào viêc̣ cải thiêṇ đời sống của cán bô ̣– giáo viên 

trong Khoa, trong Trường. 

3.6.1 Muc̣ tiêu:   
 Nâng cao chất lươṇg giảng daỵ của giáo viên và hiêụ quả hoc̣ tâp̣ của hoc̣ viên nhằm 

thu hút ngày càng nhiều hơn nữa các hoc̣ viên nước ngoài đến hoc̣ taị Khoa; duy trì và phát 
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triển số lươṭ người đến hoc̣ hàng năm đaṭ khoảng từ 1.700 đến 2.000; góp phần quảng bá 

ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam ra thế giới; đảm bảo nguồn thu để hoàn thành chỉ tiêu nghiã 

vu ̣tài chính đối với Trường. 

3.6.2 Giải pháp:  

 - Duy trì thường xuyên các buổi sinh hoaṭ chuyên môn để các giáo viên trao đổi kinh 

nghiêṃ giảng daỵ;  

 - Hoàn chỉnh bộ giáo trình tiếng Việt cho người nước ngoài; biên soạn các tài liệu hỗ 

trợ cho việc giảng dạy và học tập tiếng Việt. 

  - Trang bi ̣ đầy đủ duṇg cu,̣ phương tiêṇ giảng daỵ (băng điã, thiết bị nghe nhìn…)  

 - Hoàn thiêṇ hoaṭ đôṇg quản lý, phuc̣ vu ̣theo hướng quy trình hóa (đăng ký, thu hoc̣ 

phí, tổ chức kiểm tra...);  

  - Triển khai việc thi chứng chỉ năng lực tiếng Việt qua mạng. 

  - Xúc tiến mở cơ sở đào tạo tiếng Việt ở nước ngoài, trước mắt là Hàn Quốc và Thái 

Lan. 

3.7 Nghiên cứu khoa hoc̣ 

3.7.1 Muc̣ tiêu:  

 Nhiêṃ vu ̣nghiên cứu khoa hoc̣ gắn liền với công tác đào taọ và phuc̣ vu ̣thưc̣ tiêñ xã 

hôị. Phấn đấu trung bình mỗi cán bô ̣– giáo viên của Khoa trong 01 năm hoc̣ đều có ít nhất 

01 báo cáo khoa hoc̣ các cấp. Mỗi hoc̣ viên cao hoc̣ hoăc̣ nghiên cứu sinh đều phải có báo 

cáo cho Hôị nghi ̣ khoa hoc̣ Trẻ hàng năm. Mỗi năm tổ chức 01 Hôị thảo Khoa hoc̣ cấp Khoa. 

Hàng năm có tổ chức Hôị nghi ̣ khoa hoc̣ sinh viên, trình bày các đề tài nghiên cứu khoa hoc̣ 

cấp Khoa và cấp Trường. 

3.7.2 Giải pháp:  

  - Khoa taọ điều kiêṇ giúp đỡ, hỗ trơ ̣và khuyến khích tất cả cán bô ̣– giáo viên trong 

công tác nghiên cứu khoa hoc̣. 

  - Lên kế hoạch tổ chức các buổi hôị thảo, nói chuyện chuyên đề.  

  - Thành lập nhóm Nghiên cứu mạnh về Việt Nam học – Khu vực học. 

  - Thành lập nhóm Nghiên cứu mạnh về Ngữ âm học Thực nghiệm. 

  - Xin xuất bản chuyên san Việt Nam học, thuộc Tạp chí Phát triển Công nghệ ĐHQG-

HCM, mỗi năm 1 số. 

  - Chú trọng hơn nữa tiêu chí NCKH vào nôị dung xét thi đua hàng năm.  

3.8 Hơp̣ tác quốc tế 

3.8.1 Muc̣ tiêu:  

 Tiếp tuc̣ nâng cao chất lươṇg và hiêụ quả công tác hơp̣ tác quốc tế, phuc̣ vu ̣tốt quan 

hê ̣hơp̣ tác đào taọ và trao đổi hoc̣ giả giữa trường ĐH KHXH&NV với các trường đaị hoc̣ 

hoăc̣ các tổ chức giáo duc̣ – đào taọ của các nước 

3.8.2 Giải pháp:  
 Để tăng cường công tác hơp̣ tác quốc tế, trong thời gian tới khoa se ̃thưc̣ hiêṇ những 

biêṇ pháp sau: 

 - Thu hút sư ̣quan tâm hơp̣ tác nhiều hơn nữa của các đối tác nước ngoài thông qua 

viêc̣ nâng cao chất lươṇg và hiêụ quả công tác giảng daỵ-nghiên cứu. 

 - Tăng cường viêc̣ quảng bá hình ảnh của Khoa Viêṭ Nam hoc̣ qua internet, brochure, 

pamphlet để ngày càng có nhiều cơ quan, tổ chức nước ngoài biết và tìm đến với Khoa. 

 3.9 Đảm bảo chất lượng 
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3.9.1 Muc̣ tiêu:  

 Tiếp tuc̣ nâng cao chất lươṇg của chươ 

ng trình đào tạo, đáp ứng tốt các tiêu chí đánh giá của AUN-QA. 

3.9.2 Giải pháp:  
 - Quy trình hóa các hoạt động đào tạo, tư vấn, hỗ trợ sinh viên. 

 - Nâng cao năng lực nghiên cứu, giảng dạy của giảng viên; 

 - Có kế hoạch thu thập ý kiến phản hồi từ sinh viên, cựu sinh viên và các nhà tuyển 

dụng trong việc điều chỉnh, hoàn thiện chương trình đào tạo. 

- Xây dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ tốt cho công tác nghiên cứu và đào tạo. 
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1. LOGFRAME 

 

Chương trình 1: Phát triển nguồn nhân lực 

Mục tiêu:  

Phát triển và nâng chất toàn diện đội ngũ GV và đội ngũ phục vụ đào tạo nhằm đáp ứng quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và 

hội nhập quốc tế; lấy công tác phát triển nguồn nhân lực làm đòn bẩy nhằm đổi mới toàn diện hoạt động của Khoa.  

Mục tiêu cụ thể: 

1. Tăng cường về số lươṇg và nâng cao năng lực nghiên cứu và chất lượng giảng dạy của giảng viên ngành VNH; chủ động tuyển 

chọn và đề xuất Nhà trường tiếp nhận GV mới (có trình độ tiến sĩ, có năng lực nghiên cứu và giảng dạy, có tư cách đạo tức tốt) 

2. Liên kết, phối hợp chặt chẽ với GV các khoa khác trong công tác đào tạo ngành VNH. 

3. Thay đổi cơ cấu giảng viên, tăng tỷ lệ tiến sĩ, giảm hoàn toàn số lượng giảng viên có trình độ cử nhân, tăng giảng viên có chức 

danh giáo sư, phó giáo sư; xác lập tỷ lệ hợp lý, hài hoà giữa đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm với đội ngũ giảng viên trẻ, có tiềm 

năng. 

4. Nâng cao năng lực quản lý và phục vụ của cán bộ, nhân viên khoa VNH. 

 2011 2012 2013 2014 2015 Điều kiện 

Kết quả: 

1. Tỷ lệ GV/SV  

2. Cơ cấu GV (CN, 

Th.S, TS) 

 

3. Cơ cấu CV 

 

21/166 

0; 11/21; 

10/21 (47,6%) 

 

4/25 

 

25/170 

0; 13/25; 

12/25 (48%) 

 

4/29 

 

28/205 

0; 14/28; 

14/28 (50%) 

 

5/33 

 

31/200 

0; 13/31; 

17/31 (54,8%) 

 

5/36 

 

35/230 

0; 15/35;  

20/35 (57,1%) 

 

6/41 

Sự lãnh đạo của 

BGH; sự tổ chức 

và điều hành của 

Ban CN Khoa;  

Phát huy tính chủ 

động tự giác của 

CB, VC 

Hoạt động 

1. Xây dựng kế hoạch  

phát triển nhân lực, rà 

soát chỉ tiêu phát triển. 

- Lập kế hoạch 

phát triển nhân 

lực ở đơn vị 

 

 

 

 

 

 

- Chủ động 

tuyển chọn và 

đề xuất Nhà 

- Điều chỉnh 

kế hoạch tiếp 

nhận nhân sự  

- Chủ động 

tuyển chọn và 

đề xuất Nhà 

-Điều chỉnh kế 

hoạch tiếp 

nhận nhân sự  

- Chủ động 

tuyển chọn và 

đề xuất Nhà 

- Điều chỉnh kế 

hoạch tiếp nhận 

nhân sự  

- Chủ động tuyển 

chọn và đề xuất 

Nhà trường tiếp 

Sự lãnh đạo của 

BGH; sự tổ chức 

và điều hành của 

Ban CN Khoa, 

Kế hoạch nâng 

cao trình độ 
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- Phối hợp với 

GV các khoa 

khác trong 

công tác đào 

tạo ngành 

VNH 

trường tiếp 

nhận 4 GV 

mới 

-Phối hợp chặt 

chẽ với GV 

các khoa trong 

công tác đào 

tạo ngành 

VNH  

 

trường tiếp 

nhận 3 GV 

mới 

-Phối hợp chặt 

chẽ với GV 

các khoa trong 

công tác đào 

tạo ngành 

VNH  

 

trường tiếp 

nhận 3 GV 

mới 

-Phối hợp chặt 

chẽ với GV 

các khoa trong 

công tác đào 

tạo ngành 

VNH  

 

nhận 4 GV mới 

 

-Phối hợp chặt chẽ 

với GV các khoa 

trong công tác đào 

tạo ngành VNH  

 

 

 

- Tăng tỷ lệ GV có 

trình độ TS lên 

57-60%/GV. 

- Tăng tỷ lệ GV 

trẻ (dưới 40 tuổi) 

lên khoảng 50%/. 

 

ngoại ngữ và tin 

học cho GV của 

Trường; Phối hợp 

với các đơn vị 

khác trong 

Trường; Phát huy 

tính chủ động tự 

giác của CB,GV 

trong Khoa 

2. Tăng cường chất 

lượng đội ngũ GV, 

nâng cao năng lực 

quản lý và phục vụ 

của cán bộ, nhân viên  

 

 

 

 

 

 

 

- Rà soát và xử 

lý v/đ hậu 

tuyển dụng đối 

với 2GV 

 

 

 

 

- Lập kế hoạch 

nâng cao trình 

độ ngoại ngữ 

và tin học cho 

GV  

 

- Tạo điều kiện 

quy điṇh thời 

hạn (năm 

2014) để 2 GV  

bị xử lý theo 

chính sách hậu 

tuyển dụng 

hoàn thành 

- Thực hiện kế 

nâng cao trình 

độ ngoại ngữ 

và tin học cho 

GV  

 

- Tạo điều kiện 

quy điṇh thời 

hạn (năm 

2014) để 2 GV  

bị xử lý theo 

chính sách hậu 

tuyển dụng 

hoàn thành 

- Thực hiện kế 

hoạch nâng 

cao trình độ 

ngoại ngữ và 

tin học cho 

GV  

- Tạo điều kiện 

quy điṇh thời 

hạn (năm 

2014) để 2 GV  

bị xử lý theo 

chính sách hậu 

tuyển dụng 

hoàn thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sự lãnh đạo của 

BGH; sự tổ chức 

và điều hành của 

Ban CN Khoa, 

Phát huy tính chủ 

động tự giác của 

CB, VC 

- Cam kết nâng 

cao trình độ của 

cử nhân, thạc sĩ 

- Các biện pháp 

chế tài 

- Phối hợp giữa 

Khoa và các đơn 
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- Tạo điều kiện 

và khuyến 

khích 4 GV có 

trình độ ThS 

làm luận án TS 

 

 

 

 

 

 

  

luâṇ văn 

 

- Tạo điều kiện 

và khuyến 

khích 4 GV 

đang làm luận 

án TS hoàn 

thành luâṇ án 

vào năm 2015  

 

-Lập kế hoạch 

cử 20 GV 

ngành VNH đi 

học tập, tu 

nghiệp, dự hội 

thảo ở nước 

ngoài để nâng 

cao năng lực 

giảng dạy, 

nghiên cứu, 

hoàn thiện khả 

năng ngoại 

ngữ (15 GV 

tiếng Anh, 3 

GV tiếng 

Nhật, 2 GV 

tiếng Hàn 

 

- Lập kế hoạch 

cử 3 GV 

luâṇ văn 

 

- Tạo điều kiện 

và khuyến 

khích 2 GV 

đang làm luận 

án TS hoàn 

thành luâṇ án 

vào năm 2015  

 

- Cử 10 GV 

ngành VNH đi 

học tập, tu 

nghiệp, dự hội 

thảo ở nước 

ngoài để nâng 

cao năng lực 

giảng dạy, 

nghiên cứu, 

hoàn thiện khả 

năng ngoại 

ngữ (9 GV 

tiếng Anh, 1 

tiếng Nhật) 

 

 

 

 

- Cử 2 GV 

ngành VNH đi 

luâṇ văn 

 

- Tạo điều kiện 

và khuyến 

khích 2GV 

đang làm luận 

án TS hoàn 

thành luâṇ án 

vào năm 2015  

 

- Cử 5 GV 

ngành VNH đi 

học tập, tu 

nghiệp, dự hội 

thảo ở nước 

ngoài để nâng 

cao năng lực 

giảng dạy, 

nghiên cứu, 

hoàn thiện khả 

năng ngoại 

ngữ (3 GV 

tiếng Anh, 1 

tiếng Nhật, 1 

tiếng Hàn) 

 

 

 

- Cử 1 GV 

ngành VNH đi 

 

 

- Tạo điều kiện và 

khuyến khích 4 

GV đang làm luận 

án TS hoàn thành 

luâṇ án vào năm 

2015  

 

 

- Cử 5 GV ngành 

VNH đi học tập, 

tu nghiệp, dự hội 

thảo ở nước ngoài 

để nâng cao năng 

lực giảng dạy, 

nghiên cứu, hoàn 

thiện khả năng 

ngoại ngữ (3 GV 

tiếng Anh, 1 tiếng 

Nhật, 1 tiếng Hàn) 

 

 

 

 

 

 

 

 

vị trong Trường 

-Nguồn kinh phí 

của Dự án ODA 

Nhật Bản “Phát 

triển năng lực 

nghiên cứu và 

đào tạo của 

ngành Việt Nam 

học” (nếu dự án 

được duyệt) 
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ngành VNH đi 

học TS ở nước 

ngoài 

học TS ở nước 

ngoài 

học TS ở nước 

ngoài 

 

3. Ký hợp đồng với 

giảng viên có trình độ 

cao đến tuổi về hưu 

Ký hợp đồng 

với 1 TS, 1 

PGS  đến tuổi 

về hưu, ia hạn 

3 PGS 

Ký hợp đồng 

với TS đến 

tuổi về hưu, 

gia hạn GS, 

PGS, thu hút 

1GS về Khoa 

Ký hợp đồng 

với TS, gia 

hạn GS, PGS 

Ký hợp đồng 

với TS, gia 

hạn GS, PGS 

Ký hợp đồng với 

TS, gia hạn GS, 

PGS 

Luật công chức; 

Luật Giáo dục; 

Sự lãnh đạo của 

BGH; Định 

hướng  chiến 

lược của 

ĐHQG.HCM, 

tính chủ động của 

BCN Khoa 

 

4. Tạo điều kiện làm 

việc cho các GS/PGS, 

có cơ chế khuyến 

khích, ưu đãi GV 

 

 

 

 

- Trang bị 

laptop 

- Tăng phụ cấp 

ưu đãi  

 

 

 

 

 

 

- Hình thành 

Quy định về 

đãi ngộ GS, 

PGS và GV 

- Trang bị 

laptop 

- Tăng phụ cấp 

ưu đãi 

 

- Có kế hoạch  

bố trí phòng 

làm việc cho 

các GS, GV 

Khoa 

 

 

 

 

- Trang bị 

laptop 

- Tăng phụ cấp 

ưu đãi 

 

- Phòng làm 

việc cho các 

GS, GV Khoa  

 

 

 

 

- Trang bị 

laptop 

- Tăng phụ cấp 

ưu đãi 

 

- Phòng làm 

việc cho các 

GS, GV Khoa 

 

 

 

 

 

- Trang bị laptop 

- Tăng phụ cấp ưu 

đãi 

 

 

-Phòng làm việc 

cho các GS, GV 

Khoa  

Sự lãnh đạo và 

quan tâm của 

BGH; Sự phối 

hợp giữa các đơn 

vị 

-Nguồn kinh phí 

của Dự án ODA 

Nhật Bản (nếu 

được duyệt) 
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5. Bồi dưỡng trình độ 

chuyên môn của cán 

bộ quản lý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cử CB/NV 

tham dự các 

lớp đào tạo 

quản lý, 

nghiệp vụ do 

Trường tổ 

chức 

 

 

 

 

- Cử CB/NV 

tham quan 

khảo sát học 

tập mô hình 

đào tạo, quản 

lý trong nước 

do Trường tổ 

chức 

- Đề nghị 

Trường bổ 

sung biên chế 

1 chuyên viên 

- Lập kế hoạch 

nâng cao trình 

độ ngoại ngữ 

và tin học cho 

NV  

 

- Lập kế hoạch 

cử 4 CB/NV 

bồi dưỡng về 

quản lý, phục 

vụ ở nước 

ngoài 

- Cử CB/NV 

tham quan 

khảo sát học 

tập mô hình 

đào tạo, quản 

lý ngoài nước 

do Trường tổ 

chức 

 

 

 

 

- Thực hiện kế 

nâng cao trình 

độ ngoại ngữ 

và tin học cho 

GV  

 

- Cử 2 CB/NV 

bồi dưỡng về 

quản lý, phục 

vụ ở nước 

ngoài 

 

 

- Cử CB/NV 

tham dự các 

lớp đào tạo 

quản lý, 

nghiệp vụ do 

Trường tổ 

chức 

 

- Đề nghị 

Trường bổ 

sung biên chế 

1 chuyên viên 

- Thực hiện kế 

nâng cao trình 

độ ngoại ngữ 

và tin học cho 

GV  

 

- Cử 2 CB/NV 

bồi dưỡng về 

quản lý, phục 

vụ ở nước 

ngoài 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đề nghị Trường 

bổ sung biên chế 1 

chuyên viên 

- Sự lãnh đạo của 

BGH; Tính tích 

cực, chủ động 

của cán bộ, nhân 

viên trong Khoa 

- Nguồn kinh phí 

của Dự án ODA 

(nếu được duyệt) 

Chương trình 2: Đào tạo 

Mục tiêu chiến lược:   

Ổn định và phát triển quy mô ĐT; đa dạng hoá và nâng cao chất lượng CTĐT;  xây dựng một môi trường nghiên cứu, giảng dạy, 
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học tập ngành VNH (ở các bậc cử nhân, ThS, TS) đạt chuẩn mực khu vực, hướng tới đạt chuẩn quốc tế 

1. Đào tạo đại học 

Mục tiêu cụ thể: 

1. Mở rôṇg quy mô đào taọ hê ̣chính quy và liên kết, chỉ tiêu đầu vào tăng khoảng 5%/năm; dư ̣kiến đến năm 2015 tổng số SV bậc 

đaị hoc̣ thuộc các hệ đào tạo của Khoa đaṭ khoảng 166 sinh viên/năm học (tăng 1,4 lần so với năm hoc̣ 2010-2011). 

2. CTĐT được nâng chất theo hướng cung cấp tri thức cơ bản, tổng hợp và kỹ năng hiện đại, sáng tạo, đạt chuẩn mực khu vực, 

hướng tới đạt chuẩn quốc tế.  

3. Đa dạng hoá phương thức và loại hình đào tạo: triển khai chương trình Đào tạo từ xa Cử nhân ngành Việt Nam học; xây dựng 

chương trình Cử nhân Việt Nam học chất lượng cao dành cho sinh viên Việt Nam và quốc tế (chủ yếu giảng dạy bằng tiếng Anh); 

xây dựng chương trình tiên tiến CN ngành VNH. 

4. Phương pháp giảng dạy hiện đại, phù hợp với yêu cầu của học chế tín chỉ.  

5. Quy trình quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ ngày càng hoàn thiện theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá. 

6. Xây dựng Đề án thành lập Trường (School)/ Học viện (Institution) Việt Nam học. 

 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 Điều kiện 

Kết quả: 

1. Số lượng SV: 

- Cử nhân VNH 

- Cử nhân VNH quốc 

tế 

- Cử nhân VNH (CT 

liên kết) 

 

2. Nâng chất CTĐT đã 

có và mở các CTĐT 

mới 

 

 

 

 

 

119 

0 

47 

 

 

 

- Chương trình 

Cử nhân 

ngành Việt 

Nam học  

 đạt chuẩn 

AUN-QA 

 

 

120 

0 

50 

 

 

 

- Chương trình 

Đào tạo từ xa 

Cử nhân 

ngành Việt 

Nam học  

 

 

 

125 

30 

50 

 

 

 

- Chương trình 

Cử nhân Việt 

Nam học chất 

lượng cao 

dành cho sinh 

viên Việt Nam 

 

 

130 

35 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135 

40 

55 

 

 

 

- Tăng 50% số 

lượng các chương 

trình liên kết với 

nước ngoài 

- Chương trình 

tiên tiến ngành 

- Sự chỉ đạo của 

nhà trường; sự tổ 

chức và điều 

hành của Ban CN 

Khoa; sự phối 

hợp giữa Khoa 

và các đơn vị liên 

quan 

- Nguồn kinh phí 

của Dự án ODA 

Nhật Bản (nếu 

được duyệt) 
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3. Hoàn thành đề án 

thành lập Trường 

(School)/ Học viện 

(Institution) Việt Nam 

học 

và quốc tế 

 

 

 

 

 

  

VNH bậc đại học, 

đạt chuẩn khu 

vực/ quốc tế 

- Đề án thành lập 

Trường (School)/ 

Học viện 

(Institution) Việt 

Nam học 

 

Hoạt động 

1. Ổn định quy mô 

đào tạo và đa dạng 

hoá CTĐT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tăng cường các 

chương trình liên kết 

với nước ngoài, hợp 

tác mở cơ sở đào tạo 

 

- Có kế hoạch 

ổn định chỉ 

tiêu ĐT dựa 

trên nhu cầu 

xã hội và năng 

lực đào tạo của 

Khoa. 

 

- Xây dựng 

chương trình 

Đào tạo từ xa 

Cử nhân 

ngành Việt 

Nam học  

 

 

 

 

 

 

 

- Điều chỉnh 

chỉ tiêu ĐT 

dựa trên nhu 

cầu xã hội và 

năng lực đào 

tạo của Khoa 

 

 

- Triển khai 

chương trình 

Đào tạo từ xa 

Cử nhân 

ngành Việt 

Nam học  

 

- Có kế hoạch 

xây dựng 

chương trình 

Cử nhân Việt 

Nam học chất 

 

Tiếp tục điều 

chỉnh chỉ tiêu 

ĐT dựa trên 

nhu cầu xã hội 

và năng lực 

đào tạo của 

Khoa 

 

- Triển khai 

chương trình 

Đào tạo từ xa 

Cử nhân 

ngành Việt 

Nam học  

 

- Xây dựng 

chương trình 

Cử nhân Việt 

Nam học chất 

lượng cao 

 

Tiếp tục điều 

chỉnh chỉ tiêu 

ĐT dựa trên 

nhu cầu xã hội 

và năng lực 

đào tạo của 

Khoa 

 

- Triển khai 

chương trình 

Đào tạo từ xa 

Cử nhân 

ngành Việt 

Nam học  

 

- Hoàn thiện 

và tiến hành 

đào tạo theo 

chương trình 

Cử nhân Việt 

 

Tiếp tục điều 

chỉnh chỉ tiêu ĐT 

dựa trên nhu cầu 

xã hội và năng lực 

đào tạo của Khoa 

 

 

 

- Triển khai 

chương trình Đào 

tạo từ xa Cử nhân 

ngành Việt Nam 

học  

 

 

- Hoàn thiện và 

tiến hành đào tạo 

theo chương trình 

Cử nhân Việt 

Nam học chất 

 

- Sự chỉ đạo của 

nhà trường, sự 

chủ động Khoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nguồn kinh phí 

của Dự án ODA 

Nhật Bản (nếu 

được duyệt) 
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ngành Việt Nam học 

và tiếng Việt ở nước 

ngoài  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lượng cao 

dành cho sinh 

viên Việt Nam 

và quốc tế 

 

 

- Thành lập 

Ban soạn thảo 

đề án mở cơ 

sở đào tạo 

ngành Việt 

Nam học và 

tiếng Việt tại 

Hàn Quốc và 

Thái Lan 

dành cho sinh 

viên Việt Nam 

và quốc tế 

 

 

 

- Xúc tiến gặp 

gỡ, trao đổi 

với các đối tác, 

ký kết văn bản 

mở cơ sở đào 

tạo ngành Việt 

Nam học và 

tiếng Việt tại 

Hàn Quốc và 

Thái Lan.          

Nam học chất 

lượng cao 

dành cho sinh 

viên Việt Nam 

và quốc tế 

 

- Thực hiện 

đào tạo ngành 

Việt Nam học 

và tiếng Việt 

tại Hàn Quốc 

và Thái Lan 

(trước mắt là 

giảng dạy 

tiếng Việt) 

lượng cao dành 

cho sinh viên Việt 

Nam và quốc tế 

 

 

 

- Tổng kết, rút 

kinh nghiệm, 

chuyển sang kế 

hoạch  chiến lược 

sau. 

 

 

 

 

 

 

 

-Sự sự chỉ đạo 

của nhà trường; 

sự tích cực, chủ 

động của Khoa 

và các phòng/ban 

liên quan 
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3. Nâng cao chất 

lượng chương trình 

đào tạo: 

- Kiểm định CT ĐT 

Cử nhân Việt Nam 

học  theo chuẩn AUN-

QA  

 

 

 

 

- Xây dựng chương 

trình tiên tiến ngành 

VNH bậc đại học 

 

 

 

 

- Chuẩn hoá mục tiêu 

và chuẩn đầu ra CTĐT 

 

 

 

 

-Tăng cường tính liên 

thông trong chương 

trình ĐT  

 

 

 

 

 

 

- Thực hiện 

đánh giá ngoài 

CT ĐT Cử 

nhân Việt 

Nam học  theo 

chuẩn AUN-

QA  

  

 

 

 

 

 

 

 

- Rà soát, 

chuẩn hoá theo 

chỉ đạo của 

Trường, của 

Phòng ĐT 

 

- Rà soát, đề 

xuất và  thực 

hiện chủ 

trương; kế 

hoạch liên 

thông các môn 

 

 

 

- Chương trình 

Cử nhân 

ngành Việt 

Nam học  

 đạt chuẩn 

AUN-QA 

 

 

- Có kế hoạch 

xây dựng 

chương trình 

tiên tiến ngành 

VNH bậc đại 

học 

 

- Tiếp tục  

hoàn thiện 

 

 

 

 

.- Phối hợp với 

Phòng ĐT 

triển khai, giúp  

sinh viên đăng 

ký học 

-Triển khai 

 

 

 

- Rà soát và 

hoàn thiện 

CTĐT theo 

nhận xét của 

Ban đáng giá 

ngoài  

 

 

- Xây dựng 

chương trình 

tiên tiến ngành 

VNH bậc đại 

học 

 

 

-Tiếp tục  hoàn 

thiện 

 

 

 

 

- Tiếp tục triển 

khai hoạt động 

liên thông  

 

-Triển khai 

liên thông  

 

 

 

- Rà soát và 

hoàn thiện 

CTĐT theo 

nhận xét của 

Ban đáng giá 

ngoài  

 

 

- Xây dựng 

chương trình 

tiên tiến ngành 

VNH bậc đại 

học 

 

 

-Tiếp tục  hoàn 

thiện 

 

 

 

 

- Tiếp tục triển 

khai hoạt động 

liên thông. 

 

-Triển khai 

liên thông 

. 

 

 

- Rà soát và hoàn 

thiện CTĐT theo 

nhận xét của Ban 

đáng giá ngoài  

 

 

 

 

-Hoàn thiện 

chương trình tiên 

tiến ngành VNH 

bậc đại học, đạt 

chuẩn khu vực/ 

quốc tế 

 

-Tổng kết, rút 

kinh nghiệm, 

chuyển sang kế 

hoạch  chiến lược 

sau 

 

-Tổng kết, rút 

kinh nghiệm, 

chuyển sang kế 

hoạch  chiến lược 

sau 

 

 

- Sự  chỉ đạo của 

nhà trường, sự tổ 

chức và điều 

hành của Ban CN 

Khoa cũng như  

sự phối hợp giữa 

Khoa và các đơn 

vị liên quan 

 

- Nguồn kinh phí 

của Dự án ODA 

Nhật Bản (nếu 

được duyệt) 
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- Định kỳ rà soát, cải 

tiến CT Cử nhân 

ngành Việt Nam học 

theo ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Rà soát, đổi mới, bổ 

sung và cập nhật nội 

dung giáo trình, tài 

liệu tham khảo  

học trong 

CTĐT  

 

 - Tổ chức Hội 

thảo khảo sát ý 

kiến nhà tuyển 

dụng, cựu SV, 

SV về CTĐT. 

- Phối hợp với 

Phòng KT-

ĐBCL, khảo 

sát ý kiến nhà 

tuyển dụng, 

cựu SV, SV về 

CTĐT. 

 

 

- Các bộ môn 

rà soát, cập 

nhật 

liên thông 

 

 

- Phối hợp với 

Phòng KT-

ĐBCL, khảo 

sát ý kiến nhà 

tuyển dụng, 

cựu SV, SV về 

CTĐT. 

- Các bộ môn 

rà soát, cải tiến 

CTĐT trên cơ 

sở ý kiến phản 

hồi 

 

 

- Các bộ môn 

rà soát, cập 

nhật 

 

 

 

- Tổ chức Hội 

thảo khảo sát ý 

kiến nhà tuyển 

dụng, cựu SV, 

SV về CTĐT. 

- Phối hợp với 

Phòng KT-

ĐBCL, khảo 

sát ý kiến nhà 

tuyển dụng, 

cựu SV, SV về 

CTĐT. 

 

 

- Các bộ môn 

rà soát, cập 

nhật 

 

 

 

- Tổ chức Hội 

thảo khảo sát ý 

kiến nhà tuyển 

dụng, cựu SV, 

SV về CTĐT. 

-  Các bộ môn 

rà soát, cải tiến 

CTĐT trên cơ 

sở ý kiến phản 

hồi 

 

 

 

 

- Các bộ môn 

rà soát, cập 

nhật 

 

 

 

- Tổ chức Hội 

thảo khảo sát ý 

kiến nhà tuyển 

dụng, cựu SV, SV 

về CTĐT 

- Các bộ môn rà 

soát, cải tiến 

CTĐT trên cơ sở 

ý kiến phản hồi 

- Tổng kết, rút 

kinh nghiệm, 

chuyển sang kế 

hoạch  chiến lược 

sau 

- Các bộ môn rà 

soát, cập nhật  

 

-Tổng kết, rút 

kinh nghiệm, 

chuyển sang kế 

hoạch  chiến lược 

sau 

 

 

 

- Có kế hoạch tổ 

chức khảo sát chi 

tiết; triển khai 

đồng bộ; thống 

kê chính xác; Hội 

đồng KH&ĐT 

Khoa quyết tâm 

điều chỉnh CTĐT 

dựa trên ý kiến 

phản hồi. 

- Sự tư vấn, 

hướng dẫn của 

Phòng ĐT, sự  

phối hợp với 

Phòng KT& 

ĐBCL, sự chủ 

động của các bộ 

môn trong Khoa. 

4. Về phương pháp 

giảng dạy: 

- Tổ chức hội thảo về 

phương pháp giảng 

dạy. 

 

 

- Tổ chức hội 

thảo về 

phương pháp 

 

 

- Tổ chức hội 

thảo về 

phương pháp 

 

 

- Tổ chức hội 

thảo về 

phương pháp 

 

 

- Tổ chức hội 

thảo về 

phương pháp 

 

 

- Tổ chức hội thảo 

về phương pháp 

giảng dạy. 

 

 

- Sự chỉ đạo của 

nhà trường; sự 

tích cực, chủ 



      Kế hoạch chiến lược phát triển Khoa Việt Nam học giai đoạn 2011-2015 11 

 

 

 

- Cử GV tham gia các 

lớp tập huấn, chuyên 

đề về PPGD bậc ĐH 

 

 

 

 

 

 

- Tổ chức các buổi báo 

cao chuyên đề về 

chuyên môn, về PPGD 

nâng cao trình độ của 

giảng viên 

 

 

 

- Tổ chức dự giờ và 

cải tiến chất lượng dự 

giờ; lấy ý kiến sinh 

viên, cựu sinh viên  

giảng dạy. 

 

  

 

 

 

 

 

  

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Tổ chức dự 

giờ và cải tiến 

chất lượng dự 

giờ; lấy ý kiến 

sinh viên 

giảng dạy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Xây dựng kế 

hoạch mời 

chuyên gia báo 

cáo về chuyên 

môn, về PPGD 

cho đội ngũ 

GV 

  

- Tổ chức dự 

giờ và cải tiến 

chất lượng dự 

giờ; lấy ý kiến 

sinh viên, cựu 

sinh viên 

giảng dạy. 

 

- Cử GV tham 

gia các lớp tập 

huấn, chuyên 

đề về PPGD 

bậc ĐH do 

Trường tổ 

chức 

 

 

- Tổ chức các 

buổi báo cáo 

chuyên đề về 

chuyên môn, 

về PPGD cho 

đội ngũ GV 

 

 

- Tổ chức dự 

giờ và cải tiến 

chất lượng dự 

giờ; lấy ý kiến 

sinh viên, cựu 

sinh viên 

giảng dạy. 

 

Cử GV tham 

gia các lớp tập 

huấn, chuyên 

đề về PPGD 

bậc ĐH do 

Trường tổ 

chức 

 

 

- Tổ chức các 

buổi báo cáo 

chuyên đề về 

chuyên môn, 

về PPGD cho 

đội ngũ GV 

 

 

- Tổ chức dự 

giờ và cải tiến 

chất lượng dự 

giờ; lấy ý kiến 

sinh viên, cựu 

sinh viên 

 

 

Cử GV tham gia 

các lớp tập huấn, 

chuyên đề về 

PPGD bậc ĐH do 

Trường tổ chức  

 

 

 

 

- Tổ chức các buổi 

báo cao chuyên đề 

về chuyên môn, 

về PPGD cho đội 

ngũ GV 

 

 

 

- Tổ chức dự giờ 

và cải tiến chất 

lượng dự giờ; lấy 

ý kiến sinh viên, 

cựu sinh viên 

 

- Tổng kết, rút 

kinh nghiệm, 

chuyển sang kế 

hoạch  chiến lược 

sau 

động và sự phối 

hợp giữa Khoa 

và các phòng/ban 

có liên quan. 

- Có kế hoạch cụ 

thể, triển khai 

đồng bộ; sự tham 

gia tích cực của 

toàn thể GV, 

CNVC 
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2. Đào tạo Sau đaị hoc̣ 

Mục tiêu cụ thể: 

1. Hoàn chỉnh, nâng cao chất lượng và mở rộng quy mô đào tạo bậc Cao học ngành Việt Nam học, góp phần cung cấp nguồn nhân lực 

chất lượng cao cho xã hội. 

2. Xây dưṇg và triển khai chương trình đào taọ tiên tiến bậc cao học Viêṭ Nam hoc̣. 

3. Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo bậc tiến sĩ chuyên ngành Việt Nam học nhằm đào tạo chuyên gia trình độ cao về Việt 

Nam học (dự kiến cuối năm 2012 hoàn thành các thủ tục mở chương trình đào taọ bâc̣ Tiến si ̃chuyên ngành Viêṭ Nam hoc̣). 

4. Phát triển hợp lý quy mô đào tạo sau ĐH, phù hợp với mục tiêu về đại học nghiên cứu của Trường. 

5. Đổi mới phương pháp giảng dạy, hoc̣ tâp̣, nghiên cứu, tăng cường kiểm định chất lượng, hoàn thiêṇ quy trình quản lý. 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 Điều kiện 

Kết quả: 

1. Số lượng HVCH & 

NCS 

 

 

47 

 

50 

 

50 

 

55 

 

55 
 

2. Cơ cấu bậc đào tạo 

 

  

Mở chương 

trình đào taọ 

bâc̣ Tiến si ̃

chuyên ngành 

Viêṭ Nam hoc̣  

   - Sự chỉ đạo của 

nhà trường, sự 

chủ động của các 

khoa/bộ môn có 

liên quan. 

3. Chương trình ĐT - Hoàn chỉnh 

chương trình 

đào taọ Cao 

học chuyên 

ngành Viêṭ 

Nam hoc̣ 

 

-  

- Xây dưṇg 

chương trình 

đào taọ tiên 

tiến bậc cao 

học Viêṭ Nam 

hoc̣. 

-Xây dưṇg 

chương trình 

đào taọ tiên 

tiến bậc cao 

học Viêṭ Nam 

hoc̣. 

-Hoàn thiện 

chương trình đào 

taọ tiên tiến bậc 

cao học Viêṭ Nam 

hoc̣. 

- Sự chỉ đạo của 

nhà trường, sự 

chủ động của 

Khoa 

- Nguồn kinh phí 

của Dự án ODA 

Nhật Bản (nếu 

được duyệt) 
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Hoạt động 

1. Về cơ cấu ngành đào 

tạo: 

- Củng cố và hoàn 

thiện đào tạo theo 

phương thức nghiên 

cứu 

 

 

 

 

 

- Xây dưṇg chương 

trình đào taọ tiên tiến 

bậc cao học Viêṭ Nam 

hoc̣. 

 

 

 

- Mở chương trình đào 

taọ bâc̣ Tiến si ̃ chuyên 

ngành Viêṭ Nam hoc̣  

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Xây dựng đề 

án mở ngành 

đào taọ bâc̣ 

Tiến si ̃ chuyên 

ngành Viêṭ 

Nam hoc̣ 

 

 

 

Củng cố và 

hoàn thiện đào 

tạo theo 

phương thức 

nghiên cứu  

 

 

 

 

  

 

 

-  Hoàn chỉnh 

đề án mở 

ngành đào taọ 

bâc̣ Tiến si ̃

chuyên ngành 

Viêṭ Nam hoc̣ 

 

 

 

Củng cố và 

hoàn thiện đào 

tạo theo 

phương thức 

nghiên cứu  

 

 

 

 

-  Xây dưṇg 

chương trình 

đào taọ tiên 

tiến bậc cao 

học Viêṭ Nam 

hoc̣. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Củng cố và 

hoàn thiện đào 

tạo theo 

phương thức 

nghiên cứu  

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- Đánh giá, rút 

kinh nghiệm, 

chuyển sang kế 

hoạch  chiến lược 

sau 

 

 

 

 

-Hoàn thiện 

chương trình đào 

taọ tiên tiến bậc 

cao học Viêṭ Nam 

hoc̣ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

- Sự chỉ đạo của 

nhà trường, sự 

chủ động của 

Khoa và 

phòng/ban  có 

liên quan. 

 

 

-Sự chỉ đạo của 

nhà trường, sự 

chủ động của 

Khoa và 

phòng/ban  có 

liên quan. 

 

 

Sự chỉ đạo của 

nhà trường, sự 

chủ động của 

Khoa và 

phòng/ban  có 

liên quan. 



      Kế hoạch chiến lược phát triển Khoa Việt Nam học giai đoạn 2011-2015 14 

 

2. Về chương trình ĐT: 

 

- Tăng cường tính liên 

thông trong chương 

trình giáo dục sau đại 

học 

 

 

 

- Rà soát, đổi mới, bổ 

sung các chuyên đề 

mới và cập nhật nội 

dung giáo trình, tài liệu 

tham khảo  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Rà soát, cập 

nhật 

 

 

- Triển khai 

chủ trương; 

lên kế hoạch 

liên thông các 

môn chuyên 

ngành  

 

- Rà soát, cập 

nhật 

 

 

- Tiếp tục triển 

khai hoạt động 

liên thông  

 

 

 

- Rà soát, cập 

nhật 

 

 

 

- Tiếp tục triển 

khai hoạt động 

liên thông. 

 

 

 

- Rà soát, cập 

nhật 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tổng kết, rút 

kinh nghiệm, 

chuyển sang kế 

hoạch  chiến lược 

sau 

 

 

- Thống nhất 

quan điểm; sự 

phối hợp giữa 

Phòng SĐH với 

khoa. 

- Hội đồng 

KH&ĐT các 

khoa/bộ môn 

quyết tâm điều 

chỉnh CTĐT 

3. Về phương pháp giảng 

dạy: 

 

- Nâng cao trình độ của 

giảng viên; có bộ phận 

nghiên cứu và hỗ trợ 

phương pháp giảng dạy 

bậc sau ĐH (gồm các 

GS, PGS và TS có bề 

dày kinh nghiệm và 

chuyên môn)  

 

 

 

 

                                              

 

 

 

-Cử GV tham 

gia các lớp tập 

huấn, chuyên đề 

về PPGD bậc 

ĐH do Trường 

tổ chức 

- Tổ chức các 

buổi báo cáo 

chuyên đề về 

chuyên môn, về 

PPGD cho đội 

ngũ GV 

 

 

 

- Cử GV tham 

gia các lớp tập 

huấn, chuyên đề 

về PPGD bậc 

ĐH do Trường 

tổ chức 

 

 

 

 

- Cử GV tham 

gia các lớp tập 

huấn, chuyên đề 

về PPGD bậc 

ĐH do Trường 

tổ chức 

- Tổ chức các 

buổi báo cáo 

chuyên đề về 

chuyên môn, về 

PPGD cho đội 

ngũ GV 

 

 

 

- Cử GV tham gia 

các lớp tập huấn, 

chuyên đề về PPGD 

bậc ĐH do Trường 

tổ chức 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sự chỉ đạo của 

nhà trường; sự 

tích cực, chủ 

động, phối hợp 

giữa Phòng SĐH 

và  Khoa. 
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  - Tổng kết, rút kinh 

nghiệm, chuyển 

sang kế hoạch  

chiến lược sau 

 

3. Đào tạo hệ ngắn hạn 

Muc̣ tiêu:   
1.Nâng cao chất lươṇg giảng daỵ của giáo viên và hiêụ quả hoc̣ tâp̣ của hoc̣ viên nhằm thu hút ngày càng nhiều hơn nữa các hoc̣ viên 

nước ngoài đến hoc̣ taị Khoa.  

2. Duy trì và phát triển số lươṭ người đến hoc̣ đaṭ khoảng 1.800 đến 2.000/năm; góp phần quảng bá ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam 

ra thế giới; đảm bảo nguồn thu để hoàn thành chỉ tiêu nghiã vu ̣tài chính đối với Trường. 

  

 2011 2012 2013 2014 2015 Điều kiện 

Kết quả:  

 Số lượng học viên  

 

1707 

 

1710 

 

1750 

 

1790 

 

1830 

Sự lãnh đạo và 

quan tâm của 

BGH; sự tổ chức 

và điều hành của 

Ban CN Khoa;  

tính chủ động tự 

giác của CB, VC  

 

Hoạt động: 

- Tổ chức các buổi sinh 

hoaṭ chuyên môn, trao 

đổi kinh nghiêṃ giảng 

daỵ 

 

- Tổ chức hội thảo về 

PPGD tiếng Việt  

 

 

 4 buổi 

 

 

 

 

- Tổ chức 1 

hội thảo 

 

 

4 buổi 

 

 

 

 

- Tổ chức 1 

hội thảo 

 

 

4 buổi 

 

 

 

 

- Tổ chức 1 

hội thảo 

 

 

4 buổi 

 

 

 

 

- Tổ chức 1 

hội thảo 

 

 

4 buổi 

 

 

 

 

- Tổ chức 1 hội 

thảo 

 

-Sự lãnh đạo của 

BGH 

-Sự tổ chức và 

điều hành của 

Ban CN Khoa;  

tính chủ động tự 

giác của đội ngũ 

GV, đội ngũ 
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- Hoàn chỉnh bộ giáo 

trình tiếng Việt cho 

người nước ngoài; biên 

soạn các tài liệu hỗ trợ 

cho việc giảng dạy và 

học tập tiếng Việt 

 

 

-Trang bi ̣ đầy đủ duṇg 

cu,̣ phương tiêṇ giảng 

daỵ (băng điã, thiết bị 

nghe nhìn…) 

 

 

- Hoàn thiêṇ hơn nữa 

hoaṭ đôṇg quản lý, 

phuc̣ vu ̣ theo hướng 

quy trình hóa (đăng ký, 

thu hoc̣ phí, tổ chức 

kiểm tra...);  

 

 

 

 

- Triển khai việc thi 

chứng chỉ năng lực 

tiếng Việt qua mạng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Hoàn chỉnh 

giáo trình 

VSL3 để xuất 

bản lần 2 

- Xây dựng tử 

diển học từ 

vựng tiếng 

Việt qua hình 

ảnh 

 

 

 

 

 

- Rà soát quy 

trình đăng ký, 

thu học phí, 

xác nhận trình 

độ, kiểm tra 

đánh giá GV 

khi kết thúc 

khoá học... 

 

 

- Hoàn thiện 

cơ sở dữ liệu, 

phần mềm để 

triển khai việc 

thi chứng chỉ 

 

-Hoàn chỉnh 

giáo trình 

VSL4 để xuất 

bản lần 2 

-  Hoàn chỉnh 

giáo trình nói, 

đọc nghe, viết  

1 để xuất bản 

 

 

 

 

 

 

- Điều chỉnh 

quy trình mới 

về đăng ký, 

thu học phí, 

xác nhận trình 

độ, kiểm tra 

đánh giá GV 

khi kết thúc 

khoá học 

 

-Phối hợp với 

các đối tác 

triển khai  việc 

thi chứng chỉ 

năng lực tiếng 

 

-Hoàn chỉnh 

giáo trình 

VSL5 để xuất 

bản 

 

- Hoàn chỉnh 

giáo trình nói, 

đọc nghe, viết  

2 để xuất bản 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Phối hợp với 

các đối tác 

triển khai  việc 

thi chứng chỉ 

năng lực tiếng 

 

 

-Hoàn chỉnh giáo 

trình VSL6 để 

xuất bản 

 

- Hoàn chỉnh giáo 

trình nói, đọc 

nghe, viết  3 để 

xuất bản 

 

- 100% các lớp 

học được trang bị 

đầy duṇg cu,̣ 

phương tiêṇ giảng 

daỵ (máy chiếu, 

màn hình/monitor, 

...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- -Phối hợp với 

các đối tác triển 

khai  việc thi 

phục vụ giảng 

dạy 

 

- Sự phối hợp 

với các đơn vị 

khác trong 

Trường. 
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- Xúc tiến mở cơ sở 

đào tạo tiếng Việt ở 

Hàn Quốc và Thái Lan 

năng lực tiếng 

Việt qua 

mạng. 

- Phối hợp với 

đối tác lên kế 

hoạch mở cơ 

sở đào tạo 

tiếng Việt ở 

Hàn Quốc 

Việt qua mạng 

 

 

- Tiến hành 

đào tạo tiếng 

Việt ở Hàn 

Quốc 

Việt qua mạng 

 

 

- Phối hợp với 

đối tác lên kế 

hoạch mở cơ 

sở đào tạo 

tiếng Việt ở 

Thái Lan 

 

chứng chỉ năng 

lực tiếng Việt qua 

mạng 

-Tiến hành đào tạo 

tiếng Việt ở Thái 

Lan  

- Tổng kết, rút 

kinh nghiệm, 

chuyển sang kế 

hoạch  chiến lược 

sau 

 

 

4. Thành lập Trường (School)/ Học viện (Institution) Việt Nam học 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 Điều kiện 

Kết quả: 

- Hoàn thành đề án 

thành lập Trường 

(School)/ Học viện 

(Institution) Việt Nam 

học 

      

 

Hoạt động: 

 
  - Thành lập 

Ban soạn 

thảo đề án 

thành lập 

Trường 

(School)/ 

Học viện 

(Institution) 

- Hoàn thành 

đề án thành 

lập Trường 

(School)/ Học 

viện 

(Institution) 

Việt Nam học 

Triển khai hoạt 

động của 

(School)/ Học 

viện (Institution) 

Việt Nam học 

- Sự ủng hộ của 

ĐHQG-HCM; 

sự chỉ đạo của 

Nhà trường 

Tính tích cực, 

chủ động của 

Ban CN Khoa 

- Nguồn kinh 
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Việt Nam 

học 

phí của Dự án 

ODA (nếu 

được duyệt) 

Chương trình 3: Nghiên cứu khoa học 

 

Mục tiêu chiến lược:  

- Xây dựng nền tảng về NCKH của một khoa trong một trường đại học định hướng nghiên cứu 

- Phát triển và gắn kết NC cơ bản và NC ứng dụng, NC liên ngành nhằm tạo ra những sản phẩm có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao 

về ngành VN học 

- Xây dựng Khoa thành một “trung tâm” NC được công nhận ở tầm quốc gia và tiến đến được công nhận ở tầm quốc tế 

- Gắn kết NCKH khoa học với đào tạo. 

 

 

Mục tiêu cụ thể: 

1.Hướng nghiên cứu: 

Gắn liền với công tác đào taọ và phuc̣ vu ̣thưc̣ tiêñ xa ̃hôị, đó là: 

 - Xây dựng các đề tài liên ngành VN học và khu vực học. 

- Nghiên cứu giải quyết những vấn đề cấp thiết quan trọng của Việt Nam học và Nam Bộ học.  

- Gắn nghiên cứu với đào tạo. 

2. Xây dựng năng lực nghiên cứu: 

-  Huy động và phối hợp với đội ngũ GV, các nhà NC trong Trường để xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh về VNH và khu vực học  

- Xây dựng và tham gia các chương trình khoa học trong lĩnh vực KHXH&NV; tăng cường hợp tác quốc tế, hợp tác với các viện, 

các trường đại học, các Sở Khoa học và Công nghệ ở các địa phương. 

3. Công bố khoa học và sở hữu trí tuệ: 

- Đẩy mạnh công tác xuất bản giáo trình, sách tham khảo, chuyên khảo; thúc đẩy công bố công trình trên tạp chí khoa học. 

- Từ năm 2013, xin xuất bản Chuyên san Việt Nam học, thuộc Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHQG-HCM, mỗi năm 1 số.  

- Tổ chức các hội thảo khoa học khác nhau dành riêng cho GV, HVCH/ NCS và SV;  

 

 2011 2012 2013 2014 2015 Điều kiện 
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Kết quả  

1. Về hướng nghiên 

cứu: 

- Số lượng đề tài, 

hội thảo các cấp 

 

 

 

- 1 đề tài cấp 

trọng điểm 

ĐHQG 

- 1 hội thảo 

quốc tế (30 

báo cáo) 

 

- 1 hội thảo 

cấp khoa/liên 

khoa (20 báo 

cáo) 

 

 

 

 

- 2 đề tài cấp 

cơ sở 

 

- 1 đề tài cấp 

ĐH QG 

- 1 đề tài cấp 

tỉnh thành 

 

- 1 hội thảo 

cấp khoa/liên 

khoa (20 báo 

cáo) 

 

 

 

 

- 2 đề tài cấp 

cơ sở 

-  1 đề tài cấp 

trọng điểm  

QG 

 

- 1 hội thảo 

quốc tế (35 

báo cáo) 

 

- 1 hội thảo 

cấp khoa/liên 

khoa (25 báo 

cáo) 

 

 

 

 

 

- 2 đề tài cấp 

cơ sở 

- 1 đề tài cấp 

ĐH QG 

 

- 1 đề tài cấp 

tỉnh thành, 

 

- 1 hội thảo 

cấp khoa/liên 

khoa (30 báo 

cáo) 

 

 

 

 

- 2 đề tài cấp 

cơ sở 

-  1 đề tài cấp 

trọng điểm  

QG 

 

- 1 hội thảo 

quốc tế (40 báo 

cáo) 

- 1 hội thảo cấp 

khoa/liên khoa 

(35 báo cáo) 

 

 

 

- Sự ủng hộ của ĐHQG-

HCM; sự chỉ đạo của 

Nhà trường; sự phối hợp 

giữa các khoa/bộ môn và 

phòng/ban  có liên quan 

- Có sự tham gia, phối 

hợp với các nhà NC, học 

viên SĐH;  sự liên kết 

với các trường ĐH trong 

nước, các ở KH-CN ở 

địa phương 
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- Gắn nghiên cứu 

với đào tạo 

    Về nhân lực 

tham gia giảng dạy, 

hướng dẫn SĐH 

 

 

 

 

 

 

     

   Về hội thảo dành 

cho SV, HVCH và 

NCS 

 

 

 

 

 

 

2. Xây dựng năng 

lực nghiên cứu 

- Xây dựng nhóm 

NC mạnh về Việt 

Nam học – Khu 

vực học 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GS  thỉnh 

giảng: 1 

- PGS: Cơ 

hữu: 4; thỉnh 

giảng:1 

- TS: Cơ hữu: 

3; thỉnh giảng: 

1 

 

 

- 1 hội thảo 

NCKHSV (10 

báo cáo) 

- 1 hội thảo 

dành cho SV, 

HVCH và 

NCS (8 báo 

cáo) 

 

 

 

 

 

- GS thỉnh 

giảng:1 

- PGS Cơ hữu: 

4; thỉnh giảng: 

1 

- TS:Cơ hữu: 

4; thỉnh giảng: 

1 

 

 

- 1 hội thảo 

NCKHSV (12 

báo cáo) 

- 1 hội thảo 

dành cho SV, 

HVCH và 

NCS (10 báo 

cáo) 

 

- Xây dựng đề 

án thành lập 

nhóm Nghiên 

cứu mạnh về 

Việt Nam học 

– Khu vực  

 

 

- GS  

Cơ hữu: 1 

thỉnh giảng: 1 

- PGS: Cơ 

hữu: 4; thỉnh 

giảng: 1 

- TS:Cơ hữu: 

5; thỉnh 

giảng: 1 

 

- 1 hội thảo 

NCKHSV (12 

báo cáo) 

- 1 hội thảo 

dành cho SV, 

HVCH và 

NCS (12 báo 

cáo) 

 

- Số CBGV 

tham gia 

nhóm NC: 10 

- Số công 

trình khoa học 

đạt được: 1 

 

 

 

- GS: Cơ hữu: 

1; thỉnh giảng: 

2 

- PGS: Cơ 

hữu: 4; thỉnh 

giảng: 1 

- TS:Cơ hữu: 

6; thỉnh giảng: 

1 

 

- 1 hội thảo 

NCKHSV (15 

báo cáo) 

- 1 hội thảo 

dành cho SV, 

HVCH và 

NCS (15 báo 

cáo) 

 

- Số CBGV 

tham gia nhóm 

NC: 12 

- Số công trình 

khoa học đạt 

được: 1 

 

 

 

-GS: Cơ hữu: 

2; Thỉnh giảng: 

2 

- PGS: Cơ hữu: 

5; thỉnh giảng: 

1 

- TS: Cơ hữu: 

7; thỉnh giảng: 

1 

 

- 1 hội thảo 

NCKHSV (15 

báo cáo) 

- 1 hội thảo 

dành cho SV, 

HVCH và NCS 

(20 báo cáo) 

 

 

Số CBGV tham 

gia nhóm NC: 

15 

- Số công trình 

khoa học đạt 

được: 2 

 

 

 

 

 

- Sự nhận thức và chủ 

động, nỗ lực của GV 

trong việc kết hợp giữa 

đào tạo và NC; sự hỗ trợ 

của trường và các Phòng 

ban trong vấn đề thủ tục,. 

- Văn bản hướng dẫn cá 

nhân, đơn vị khi tham gia 

NCKH cần gắn kết với 

các đề tài luận văn cao 

học  

- Phối hợp với Phòng 

SĐH, có văn bản quy 

định về nghĩa vụ NCKH 

đối với học viên SĐH. 

 

 

 

 

- Sự ủng hộ của lãnh đạo 

ĐHQG và trường về hình 

thức tổ chức và kinh phí; 

sự quan tâm của BCN 

Khoa nhằm tạo điều kiện 

về thời gian cho GV 

tham gia NC. 

 



      Kế hoạch chiến lược phát triển Khoa Việt Nam học giai đoạn 2011-2015 21 

 

- Xây dựng và thực 

hiện các dự án 

NCKH, ứng dụng 

vào giảng dạy và 

nghiên cứu: 

 

 
 

 

 

 

 

 

- Xây dựng 

Dự án ODA 

Nhật Bản 

“Phát triển 

năng lực 

nghiên cứu và 

đào tạo của 

ngành Việt 

Nam học”  

 

 

 

 

- Triển khai 

Dự án ODA 

Nhật Bản 

 

 

 

 

-Triển khai 

Dự án ODA 

Nhật Bản 

- Xây dựng 

Dự án Phòng 

nghiên cứu 

Ngữ âm thực 

nghiệm (phần 

2) 

 

 

 

 

 

-Triển khai Dự 

án ODA Nhật 

Bản 

- Triển khai 

Dự án Phòng 

nghiên cứu 

Ngữ âm thực 

nghiệm (phần 

2) 

 

 

 

 

- Triển khai Dự 

án ODA Nhật 

Bản 

- Triển khai Dự 

án Phòng 

nghiên cứu 

Ngữ âm thực 

nghiệm (phần 

2) 

 

 

 

 

- Sự và ủng hộ của 

ĐHQG, của Trường  

trong việc phê duyệt và 

cấp kinh phí cho dự án; 

sự nhiệt tình, đề xuất và 

tham gia dự án của 

Khoa; sự quan tâm theo 

dõi và quản lý của các 

phòng chức năng liên 

quan đến hoạt động của 

dự án. 

- Kinh phí Dự án ODA 

Nhật Bản và kinh phí Dự 

án Xây dựng Phòng 

nghiên cứu Ngữ âm thực 

nghiệm (phần 2) 

3. Công bố khoa 

học và sở hữu trí 

tuệ: 

  Số bài báo, công 

trình 

  
 

 

 

 

 

 

- Tập san của 

trường: 1, 

- Tạp chí Phát 

triển 

KH&CN-  

ĐHQG-HCM:  

 

 

 

- Tập san của 

trường: 2, 

- Tạp chí Phát 

triển 

KH&CN- 

ĐHQG-HCM:  

 

 

 

- Tập san của 

trường: 2, 

- Tạp chí Phát 

triển 

KH&CN-  

ĐHQG-HCM:  

 

 

 

- Tập san của 

trường: 2, 

- Tạp chí Phát 

triển KH&CN-  

ĐHQGHCM: 

3 

 

 

 

- Tập san của 

trường: 2, 

- Tạp chí Phát 

triển KH&CN-  

ĐHQG-HCM:  

3 

 

-Sự đồng thuận và ủng 

hộ của ĐHQG, Nhà 

trường  trong việc phê 

duyệt và cấp kinh phí 

cho việc khen thưởng các 

bài báo. 
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1 

- Tạp chí khoa 

học chuyên 

ngành trong  

nước: 2 

- Tạp chí khoa 

học quốc tế:  

1 

2 

- Tạp chí khoa 

học chuyên 

ngành trong  

nước: 3 

- Tạp chí khoa 

học quốc tế:  

1 

2 

- Tạp chí khoa 

học chuyên 

ngành trong  

nước: 4, 

- Tạp chí khoa 

học quốc tế:  

2 

- Tạp chí khoa 

học chuyên 

ngành trong 

nước: 5 

- Tạp chí khoa 

học quốc tế: 3 

 

 

- Tạp chí khoa 

học chuyên 

ngành trong  

nước: 6 

- Tạp chí khoa 

học quốc tế:  

3 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động  

1 Xây dựng các đề 

tài nghiên cứu liên 

ngành 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

- Tập trung 

xây dựng các 

đề tài nghiên 

cứu liên ngành  

 

 

- Tập trung 

xây dựng các 

đề tài nghiên 

cứuliên ngành  

 

 

- Tập trung 

xây dựng các 

đề tài nghiên 

cứu liên ngành  

 

 

- Tập trung xây 

dựng các đề tài 

nghiên cứu liên 

ngành  

 

- Tổng kết, rút 

kinh nghiệm; 

chuyển sang kế 

hoạch chiến 

lược sau. 

- Sự chỉ đạo của Trường; 

sự ủng hộ kinh phí của 

ĐHQG; sự tham gia tích 

cực, chủ động của Ban 

CN Khoa và nhóm NC 

mạnh VNH-KVH. 

2.Tăng cường nhân 

sự, năng lực NC, 

cho nhóm NC 

mạnh Việt Nam 

học-khu vực học 

 

 

 - Xây dựng đề 

án thành lập 

nhóm Nghiên 

cứu mạnh về 

Việt Nam học 

– Khu vực học 

 

- Thành lập 

Việt Nam học 

– Khu vực 

học  

- Ưu tiên 

tuyển chọn, 

giao nhiệm vụ 

nghiên cứu 

khoa học cho 

các nhóm 

nghiên cứu 

- Phát huy vai 

trò của nhóm 

Nghiên cứu 

mạnh về Việt 

Nam học – 

Khu vực học 

trong nghiên 

cứu khoa học; 

gắn kết giữa  

nghiên cứu và 

đào tạo 

- Tổng kết hoạt 

động của các 

nhóm NC, rút 

kinh nghiệm; 

chuyển sang kế 

hoạch chiến 

lược sau 

- Sự chỉ đạo của Trường; 

sự ủng hộ kinh phí của 

ĐHQG; sự quản lý của 

Khoa nhằm phát huy 

hiệu quả của nhóm NC 

mạnh VNH-KVH; tính 

chủ động của nhóm NC 
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3.  Công 

bố khoa học và sở 

hữu trí tuệ: 

 

 

 

 - Hoàn thiện 

và chú trọng 

hơn nữa quy 

định về khen 

thưởng, kỷ 

luật để khuyến 

khích công bố 

khoa học. 

- Có kế hoạch 

xin xuất bản 

chuyên san 

Việt Nam học, 

thuộc Tạp chí 

Khoa học 

Công nghệ 

ĐHQG-HCM 

 

- Cử CB tham 

dự các lớp tạp 

tập huấn về sở 

hữu trí tuệ do 

trường tổ 

chức 

 

 

- Xuất bản 

chuyên san 

Việt Nam 

học, thuộc 

Tạp chí Khoa 

học Công 

nghệ ĐHQG-

HCM 

- Công bố nội 

dung các luận 

văn, luận án 

trên trang web 

của Khoa. 

 

 

 

- Xuất bản 

chuyên san 

Việt Nam học, 

thuộc Tạp chí 

Khoa học 

Công nghệ 

ĐHQG-HCM 

- Tổng kết, rút 

kinh nghiệm; 

chuyển sang kế 

hoạch chiến 

lược sau. 

 

 

 

- Xuất bản 

chuyên san 

Việt Nam học, 

thuộc Tạp chí 

Khoa học Công 

nghệ ĐHQG-

HCM 

 

- Sự ủng hộ của ĐHQG, 

lãnh đạo trường; sự tổ 

chức và quyết tâm của 

Ban CN Khoa, sự chủ 

động và đồng tình của 

nhà NC, các phòng ban 

liên quan 

 

 

 

Chương trình 4: Hợp tác quốc tế 

Mục tiêu chiến lược:  

- Phát huy thế mạnh của Khoa trong HTQT để đẩy mạnh hoạt động đào tạo, NCKH và phát triển nguồn nhân lực 

- Tăng cường hiệu quả hợp tác với các đối tác quốc tế. 

Mục tiêu cụ thể: 

- Nâng cao năng lực HTQT của CBVC trong Khoa, phuc̣ vu ̣tốt quan hê ̣hơp̣ tác NC, đào taọ và trao đổi hoc̣ giả với các đối tác nước 

ngoài 

- Nâng cao chất lươṇg và hiêụ quả công tác hơp̣ tác quốc tế, thu hút hơn nữa sư ̣quan tâm hơp̣ của các đối tác nước  ngoài. 

 2011 2012 2013 2014 2015 Điều kiện 

Kết quả - Xác định kế 

hoạch phát 

triển HTQT 

của Khoa 

- Vị thế và uy 

tín quốc tế của 

Khoa được 

nâng cao 

- Lượng SV 

nước ngoài ở 

tất cả các hệ 

tăng  

- Chất lượng 

của các đối tác 

và chương 

trình hợp tác 

- Chương trình 

CNVNH bước 

đầu đáp ứng 

tiêu chuẩn quốc 

- Sự ủng hộ của ĐHQG, 

lãnh đạo trường; sự tổ 

chức và quyết tâm của 

Ban CN Khoa 
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- Năng lực 

HTQT của 

Khoa ngày 

càng hoàn 

thiện  

-Chương trình 

CNVNH bước 

đầu đáp ứng 

tiêu chuẩn 

AUN-QA  

 

  

- Mạng lưới 

đối tác tăng về 

số lượng 

- Điều kiện và 

năng lực 

HTQT ngày 

càng chuyên 

nghiệp 

- Mở chương 

trình LKĐT 

về tiếng Việt 

với Hàn Quốc  

- Hệ thống 

quản lý thông 

tin, dữ liệu 

thông suốt 

- Mở chương 

trình LKĐT 

về tiếng Việt 

với Thái Lan 

được nâng 

cao, đa dạng 

- Cơ chế hoạt 

động chuyên 

nghiệp, đồng 

bộ với đội ngũ 

chất lượng tốt 

và ngày càng 

chuyên sâu 

 

tế 

 

- Sự phối hợp giữa Khoa 

với Phòng HTQT-DA 

- Nhân sự chất lượng, cơ 

sở vật chất tốt 

- Cơ chế, chủ trương, 

chính sách phù hợp 

- Hỗ trợ từ đối tác 

Hoạt động 2011 2012 2013 2014 2015 Điều kiện 

1. Củng cố, phát 

triển các chương 

trình LKĐT 

- Xác định các 

đối tác chiến 

lược, tiềm 

năng và 

hướng phát 

triển LKĐT ở 

bậc ĐH và 

SĐH 

- Củng cố các 

chương trình 

đang triển 

khai 

 

 

 

 

- Tiếp tục tìm 

kiếm đối tác 

mới dựa trên 

định hướng 

phát triển 

nguồn nhân 

lực và công 

tác học thuật, 

nghiên cứu 

- Phát triển 

các chương 

trình mới, đa 

dạng hơn  

 

 

 

 

- Tiếp tục tìm 

kiếm đối tác 

mới dựa trên 

định hướng 

phát triển 

nguồn nhân 

lực và công 

tác học thuật, 

nghiên cứu 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tiếp tục tìm 

kiếm đối tác 

mới dựa trên 

định hướng 

phát triển 

nguồn nhân 

lực và công 

tác học thuật, 

nghiên cứu 

- Đánh giá toàn 

diện các 

chương trình 

LKĐT và định 

hướng phát 

triển trong giai 

đoạn tiếp theo 

- Sự phối hợp giữa Khoa 

với Phòng HTQT-DA 

- Khoa có đội ngũ CB, 

GV phụ trách LKĐT  

- CSVC tốt 
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thuộc lĩnh vực 

VNH – khu 

vực học 

-Rà soát, đánh 

giá các đối tác 

hiện tại để tạo 

cơ sở tiếp tục 

duy trì và mở 

rộng mối quan 

hệ. 

 

thuộc lĩnh vực 

VNH – khu 

vực học 

-Rà soát, đánh 

giá các đối tác 

hiện tại để tạo 

cơ sở tiếp tục 

duy trì và mở 

rộng mối quan 

hệ. 

 

thuộc lĩnh vực 

VNH – khu 

vực học 

-Rà soát, đánh 

giá các đối tác 

hiện tại để tạo 

cơ sở tiếp tục 

duy trì và mở 

rộng mối quan 

hệ. 

 

2. Tăng cường hiệu 

quả hợp tác với các 

đối tác quốc tế 

- Xác định các 

định hướng và 

lĩnh vực ưu 

tiên 

 

- Tăng cường 

thêm  một số 

khoá học 

chuyên đề về 

VNH (giảng 

dạy bằng tiếng 

Anh)  

- Xây dựng 

CTĐT 

CNVNH 

(giảng dạy 

bằng tiếng 

Anh) số môn 

học bằng tiếng 

Anh 

- Xây dựng đề 

án thành lập 

Trường 

(School)/ Học 

viện 

(Institution) 

Việt Nam học 

- Đánh giá toàn 

diện mạng lưới 

đối tác và định 

hướng phát 

triển trong giai 

đoạn tiếp theo 

Sự ủng hộ của ĐHQG, 

lãnh đạo trường; sự tổ 

chức và quyết tâm của 

Ban CN Khoa, sự chủ 

động và đồng tình của 

nhà NC, các phòng ban 

liên quan 

 

 

 

3. Tăng cường viêc̣ 

quảng bá hình ảnh 

của Khoa qua 

internet, brochure, 

pamphlet,... 

 

 

 

 

- Có kế hojch 

in, xuất bản tờ 

rơi, sách giới 

thiệu,..  

 

- In, xuất bản 

tờ rơi, sách 

giới thiệu... 

- Làm video 

clip  giới thiệu 

Khoa; quảng 

bá hoạt động 

NCKH, ĐT 

của Khoa 

-Tham gia 

hoạt động 

triển lãm, hội 

chợ việc làm, 

thông tin về 

các ngành 

học, tuyển 

sinh,… của 

Trường 

- Tham gia 

hoạt động 

triển lãm, hội 

chợ việc làm, 

thông tin về 

các ngành 

học, tuyển 

sinh,… của 

Trường 

- Tổng kết, rút 

kinh nghiệm, 

chuyển sang 

Kế hoạch chiến 

lược sau. 

Sự tổ chức và quyết tâm 

của Ban CN Khoa, sự 

chủ động và đồng tình 

của CBVC, các phòng 

ban liên quan 
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- Xây dựng 

trang web 

mới, tăng 

cường nội 

dung thông tin 

và trao đổi 

học thuật trên 

trang web của 

Khoa 

 

- Tiếp tục 

hoàn thiện 

trang web 

mới, tăng 

cường nội 

dung thông tin 

và trao đổi 

học thuật trên 

trang web của 

Khoa 

 

  

 

 

 

 

 

4. Củng cố, phát 

triển các chương 

trình trao đổi GV, 

và chương trình 

tiếp nhận GV tình 

nguyện,  NCS và 

thực tập sinh  

 

 

- Xây dựng kế 

hoạch tiếp 

nhận các GV, 

NCS, sinh 

viên trao đổi, 

thực tập sinh 

nước ngoài 

 

- Tăng cường 

tìm kiếm, phát 

triển các 

chương trình 

trao đổi với 

các đối tác 

nước ngoài 

- Tăng cường 

tìm kiếm các 

nguồn giáo 

viên tình 

nguyện từ các 

tổ chức giáo 

dục nước 

ngoài 

- Triển khai  

chương trình 

nâng cao chất 

lượng ngoại 

-  Tiếp tục tìm 

kiếm, phát 

triển các 

chương trình 

trao đổi với 

các đối tác 

nước ngoài 

- Tăng cường 

tìm kiếm các 

nguồn giáo 

viên tình 

nguyện từ các 

tổ chức giáo 

dục nước 

ngoài 

Triển khai  

chương trình 

nâng cao chất 

lượng ngoại 

- Đánh giá toàn 

diện các 

chương trình 

trao đổi GV, 

sinh viên và 

chương trình 

tiếp nhận GV 

tình nguyện, 

NCS và thực 

tập sinh  và 

định hướng 

phát triển trong 

giai đoạn tiếp 

theo  

- Sự ủng hộ của lãnh đạo 

trường; sự tổ chức và 

quyết tâm của Ban CN 

Khoa, sự phối hợp với 

các phòng ban liên quan 

- Các mối quan hệ giữa 

Khoa và Trường với các 

tổ chức nước ngoài 
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ngữ cho đội 

ngũ GV và đội 

ngũ phục vụ 

 

ngữ cho đội 

ngũ GV và đội 

ngũ phục vụ 

 

Chương trình 5: Đảm bảo chất lượng 

Mục tiêu chiến lược:  

Nâng cao chất lượng quản lý theo mô hình quản lý tiên tiến, phù hợp với xu thế quốc tế; chuẩn hoá, quy trình hoá, tin học hoá hoạt 

động của hệ thống quản lý; có hệ thống ĐBCL hiệu quả.  

Mục tiêu cụ thể: 

- Nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ CB quản lý Khoa; tăng cường tính chuyên nghiệp của đội ngũ phục vụ & trang thiết bị 

phục vụ hoạt động hành chính 

- Hoàn thiện hệ thống văn bản về tổ chức và hoạt động của khoa; có cơ sở dữ liệu, minh chứng đầy đủ cho tất cả các mặt hoạt động 

của Khoa 

- Có hệ thống ĐBCL hoạt động hiệu quả; quy trình hóa các hoạt động đào tạo, tư vấn, hỗ trợ sinh viên 

- CTĐT CN VNH đạt chuẩn và đáp ứng tốt các tiêu chí đánh giá AUN-QA.  

 

 2011 2012 2013 2014 2015 Điều kiện 

Kết quả: 

 

 

 

 

 

 

 

- Hoàn thành báo 

cáo TĐG CTĐT 

CNVNH theo 

AUN-QA 

- CTĐT CNVNH 

được đánh giá 

ngoài 

- Hoàn thiện các 

quy trình cốt lõi 

cho đội ngũ quản 

lý và phục vụ đào 

tạo của Khoa  

- Tự đánh giá và 

đánh giá theo Bộ 

Tiêu chuẩn 

KSCL nội bộ 

 

 

 

- Hoàn thiện và 

tin học hóa các 

văn bản về tổ 

chức và hoạt 

động của khoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tự đánh giá và 

đánh giá theo Bộ 

Tiêu chuẩn KSCL 

nội bộ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sự chỉ đạo 

của lãnh đạo 

nhà trường; sự 

chủ động và 

kế hoạch của 

Khoa; sự chủ 

động, phối 

hợp giữa các 

đơn vị. 

- Có cơ sở dữ 

liệu đầy đủ, 

phục vụ cho 
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- Hoàn thành báo 

cáo lấy ý kiến 

phản hồi của 

người học và 

đồng nghiệp 

- Hoàn thành báo 

cáo lấy ý kiến 

nhà tuyển dụng 

và cựu SV 

- 95% CBVC 

nhận thức và 

tham gia tích cực 

vào công tác 

ĐBCL 

 

 

- Hoàn thành báo 

cáo lấy ý kiến 

phản hồi của 

người học và 

đồng nghiệp 

 

 

- Đạt chuẩn 

AUN-QA  

 

 

 

 

- Hoàn thành 

báo cáo lấy ý 

kiến phản hồi 

của người học và 

đồng nghiệp  

  

- Hoàn thành 

báo cáo lấy ý 

kiến nhà tuyển 

dụng và cựu SV 

 

 

 

 

 

 

- Hoàn thành báo 

cáo lấy ý kiến 

phản hồi của 

người học và 

đồng nghiệp 

 

 

 

 

 

- Hoàn thành báo 

cáo lấy ý kiến 

phản hồi của 

người học và 

đồng nghiệp 

 

- Hoàn thành báo 

cáo lấy ý kiến nhà 

tuyển dụng và 

cựu SV 

 

 

 

 

 

 

 

 

công tác tự 

đánh giá theo 

các bộ tiêu 

chuẩn. 

- Có CV 

chuyên trách 

công tác 

ĐBCL;  

- Có kinh phí 

duy trì và phát 

triển công tác 

ĐBCL. 

- Vai trò của 

Hội đồng thi 

đua khen 

thưởng đánh 

giá. 
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Hoạt động: 

1. Nâng cao 

năng lực quản 

lý  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kiện toàn 

Ban cố vấn học 

tập và giáo vụ 

của Khoa  

 

 

   

 

 

 

 

- Rà soát các quy 

trình nghiệp vụ 

cốt lõi cho đội 

ngũ quản lý và 

phục vụ đào tạo 

của Khoa 

- Rà soát các văn 

bản về tổ chức 

và hoạt động của 

khoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Triển khai việc 

kiện toàn Ban cố  

vấn, giáo vụ 

 

-Cử CBCV tham 

dự lớp tập huấn 

ĐBCL do 

trường/ ĐHQG 

tổ chức 

 

 

- Hoàn thiện các 

quy trình cốt lõi 

cho đội ngũ quản 

lý và phục vụ đào 

tạo của Khoa 

 

- Hoàn thiện và 

tin học hóa các 

văn bản về tổ 

chức và hoạt 

động của khoa 

 

- Tổ chức cho đội 

ngũ quản lý và 

phục vụ đào tạo 

tham quan, học 

tập trong nước và 

nước ngoài 

 

- Thực hiện, kiểm 

tra  

 

 

- Cử CBCV tham 

dự lớp tập huấn 

ĐBCL do trường/ 

ĐHQG tổ chức 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hoàn thiện và 

tin học hóa các 

văn bản về tổ 

chức và hoạt 

động của khoa 

 

- Tổ chức cho 

đội ngũ quản lý 

và phục vụ đào 

tạo tham quan, 

học tập trong 

nước và nước 

ngoài 

- Thực hiện, 

kiểm tra  

 

 

-Cử CBCV tham 

dự lớp tập huấn 

ĐBCL do 

trường/ ĐHQG 

tổ chức 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tổ chức cho đội 

ngũ quản lý và 

phục vụ đào tạo 

tham quan, học 

tập trong nước và 

nước ngoài 

 

 

 

 

 

 

 

- Thực hiện, kiểm 

tra  

 

 

-Cử CBCV tham 

dự lớp tập huấn 

ĐBCL do trường/ 

ĐHQG tổ chức 

 

 

 

 Tổng kết, rút 

kinh nghiệm, 

chuyển sang Kế 

hoạch chiến lược 

sau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sự chỉ đạo 

của lãnh đạo 

nhà trường; sự 

chủ động và 

kế hoạch của 

Khoa 

- Nguồn kinh 

phí của Dự án 

ODA Nhật 

Bản (nếu được 

duyệt) 
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3. Lấy ý kiến 

phản hồi của 

SV, đồng 

nghiệp nhà 

tuyển dụng và 

cựu SV 

 

 

4. Định kỳ rà 

soát và đánh giá 

kết quả thực 

hiện công tác 

ĐBCL 

 

 

 

 

 

 

5. Kiểm định 

chất lượng nội 

bộ; điều chỉnh 

hoạt động quản 

lý theo kết quả 

đánh giá 

- Triển khai kế 

hoạch lấy ý kiến 

phản hồi của SV, 

đồng nghiệp, nhà 

tuyển dụng và 

cựu SV 

 

 

- Định kỳ rà soát 

và đánh giá kết 

quả thực hiện 

công tác ĐBCL 

trong mỗi năm 

học 

- Rà soát và 

chỉnh sửa CTĐT 

theo ý kiến các 

bên liên quan 

 

- Triển khai kế 

hoạch lấy ý kiến 

phản hồi của SV 

và đồng nghiệp  

 

 

 

  

- Định kỳ rà soát 

và đánh giá kết 

quả thực hiện 

công tác ĐBCL 

trong mỗi năm 

học 

 

 

 

 

 

- Kiểm định chất 

lượng nội bộ lần 

2; điều chỉnh hoạt 

động quản lý theo 

kết quả đánh giá 

- Triển khai kế 

hoạch lấy ý kiến 

phản hồi của SV, 

đồng nghiệp, 

nhà tuyển dụng 

và cựu SV 

  

 

- Định kỳ rà soát 

và đánh giá kết 

quả thực hiện 

công tác ĐBCL 

trong mỗi năm 

học 

- Rà soát và 

chỉnh sửa CTĐT 

theo ý kiến các 

bên liên quan 

 

- Tiếp tục điều 

chỉnh hoạt động 

quản lý theo kết 

quả đánh giá 

 

 

- Triển khai kế 

hoạch lấy ý kiến 

phản hồi của SV 

và đồng nghiệp  

 

 

 

 

-Định kỳ rà soát 

và đánh giá kết 

quả thực hiện 

công tác ĐBCL 

trong mỗi năm 

học 

 

 

 

 

 

- Kiểm định chất 

lượng nội bộ lần 

3; điều chỉnh hoạt 

động quản lý theo 

kết quả đánh giá 
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2. CÁC CHỈ TIÊU ĐỊNH LƯỢNG 

 

1. Chỉ tiêu chức danh  

Stt Chỉ tiêu 2011 2015 

A Giảng viên cơ hữu 22 35 

 Giáo sư 0 2 

 Phó Giáo sư 4 6 

 Giảng viên chính 5 15 

 Giảng viên 13 9 

 Trợ giảng 0 3 

B Thỉnh giảng 5 10 

 Tổng cộng A&B 27 45 

C Chuyên viên & CB 

Phục vụ 

4 6 

 Tổng cộng A&C 26 41 

 

2.Chỉ tiêu nhân sự 

Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 2015 

GV Biên chế 19 22 25 28 32 

GV Hợp đồng 2 3 3 3 3 

Chuyên viên & CB Phục vụ 4 4 5 5 6 

Tổng cộng 25 29 33 36 41 

 

3. Chỉ tiêu đào tạo 

Năm 

CTĐT 

2011 2012 2013 2014 2015 

Học tiếng Việt 1707 1710 1750 1790 1830 

Cử nhân VNH 119 120 125 130 135 

Chương trình Cử 0 0 30 35 40 
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nhân VNH Q.tế 

CT liên kết  47 50 50 55 55 

Cao học & NCS 47 59 65 65 70 

Tổng  1920 1939 2020 2075 2130 

  

4. Đề tài nghiên cứu khoa học các cấp 

Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 2015 Tổng số 

Đề tài cấp trọng điểm 

ĐHQG 

1 0 1 0 1 3 

Đề tài cấp ĐHQG 0 1 0 1 1 0 

Đề tài cấp tỉnh 0 1 0 1 0 2 

Đề tài cấp cơ sở 2 2 2 2 2 8 

 

5. Dự án nâng cao nâng lực nghiên cứu và đào tạo 

Dự án Thời gian Kinh phí 

Phát triển năng lực nghiên cứu và đào tạo của 

ngành Việt Nam học (Dự án ODA Nhật Bản) 

2012- 2017 210 tỉ 

Xây dựng Phòng nghiên cứu ngữ âm thực nghiệm 2013- 2014 4.5 tỉ 

(giai đoạn 2) 

 

6. Xây dưṇg nhóm NC mạnh về Việt nam học- khu vực học 

Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 2015 

Số CBGV tham gia   10 12 15 

Số công trình khoa học đạt được 

(của các nhóm nghiên cứu) 

  1 1 2 

 

7. Công bố kết quả nghiên cứu khoa học 

Chỉ tiêu Năm hoc̣ 

2011 2012 2013 2014 2015 

Công bố trên tập san của 

Trường 

1 2 2 2 2 

Công bố trên Tap̣ chí Phát 

triển KH&CN – ĐHQG-

HCM 

1 2 2 3 3 

Công bố trên các tap̣ chí 

khoa hoc̣ chuyên ngành 

trong nước 

2 3 4 5 6 

Công bố trên các tap̣ chí 

khoa hoc̣ quốc tế 

1 2 2 3 3 
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8. Hội thảo khoa học và số báo cáo tại hội thảo  

Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 2015 

Hôị thảo cấp khoa- liên 

khoa/báo cáo 

1/20 1/20 1/25 1/30 1/35 

Hôị thảo KH cho 

HVCH&NCS  
1/8 1/10 1/12 1/15 1/20 

Hôị thảo KH SV 1/10 1/12 1/12 1/15 1/15 

Hôị thảo cấp quốc tế/báo cáo 1/30 0 1/35 0 1/40 

 

9. Chương trình liên kết đào tạo 

Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 2015 

Số lượng  3 4 5 6 7 

 

10. Các chỉ tiêu đảm bảo chất lượng 

Các chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 2015 

Tự đánh giá và đánh giá giữa kỳ cấp trường   x   

Tự đánh giá và đánh giá theo Bộ TCKSCL nội bộ  x  x  

Tự đánh giá và kiểm toán nội bộ chương trình đào 

tạo theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA 
x     

Đánh giá ngoài chính thức chương trình đào tạo 

theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA 
x     

Lấy ý kiến phản hồi của người học và đồng nghiệp x x x x x 

Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến nhà tuyển dụng và cựu 

SV  
x  x  x 

 

  HIỆU TRƯỞNG             TRƯỞNG KHOA 

 

 

 

 

 

 

 

 

PGS.TS. Võ Văn Sen          PGS.TS. Nguyêñ Văn Huê ̣


