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PHẦN I  

THÔNG TIN KHÁI QUÁT  

 

1. KHÁI QUÁT VỀ KHOA VIỆT NAM HỌC 

1.1 TÊN KHOA 

- Tên tiếng Việt: Khoa Việt Nam học  

- Tên tiếng Anh: Faculty of Vietnamese Studies 

1.2 TÊN VIẾT TẮT 

- Tên tiếng Việt: Khoa VNH 

- Tên tiếng Anh: VNS  

1.3 CƠ QUAN CHỦ QUẢN  

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ 
Minh (ĐH KHXH&NV- ĐHQG-HCM) 

1.4 ĐỊA CHỈ 

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

1.5 LIÊN LẠC 

- Điện thoại: 84-8-38225009 

- Fax: 84-8-83229390 

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

- Website: www.vns.edu.vn 

1.6 NĂM THÀNH LẬP KHOA: 1998 

1.7 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-HCM. 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 và có những bước đột 
phá về quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học, quan hệ quốc tế, công tác sinh viên, xây 
dựng các nguồn lực, hoạt động đoàn thể, hoạt động xã hội, từ thiện. Ban đầu, Bộ môn 
Tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam chỉ đào tạo những khoá học ngắn hạn. Đến nay, Khoa đã 
đủ năng lực đào tạo bậc đại học và thạc sĩ với số lượng sinh viên, học viên ngày càng 
tăng. Khoa cũng đã được Nhà trường cho phép xây dựng Đề án mở ngành đào tạo bậc 
Tiến sĩ. Hiện nay, Khoa VNH là đơn vị dẫn đầu trong cả nước về thu hút học viên người 
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nước ngoài trong tất cả các chương trình đại học, sau đại học, và đặc biệt là các khoá 
ngắn hạn tổ chức suốt năm học, đưa Khoa trở thành trung tâm đào tạo sinh viên quốc tế 
lớn nhất tại Việt Nam. 

1.8 ĐỘI NGŨ  

Tính đến cuối tháng 12/2015, số cán bộ, viên chức biên chế và hợp đồng dài hạn 
với Trường là 30 người; trong đó có 18 nữ và 12 nam. 27/30 viên chức thuộc ngạch 
giảng viên và đều có trình độ từ thạc sĩ trở lên. Khoa còn hợp đồng với 20 giảng viên 
giảng dạy tiếng Việt. 

1.9 CƠ CẤU TỔ CHỨC 

Khoa Việt Nam học được 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.  

Ban chủ nhiệm Khoa gồm có Trưởng khoa và 3 Phó trưởng khoa.  

Trưởng khoa phụ trách chung và phụ trách hoạt động đào tạo đại học và đào tạo 
tiếng Việt; ba Phó trưởng Khoa gồm: Phó trưởng khoa phụ trách hoạt động nghiên cứu 
khoa học, Phó trưởng khoa phụ trách hoạt động đào tạo sau đại học, Phó trưởng khoa 
phụ trách công tác sinh viên. 

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa có 10 thành viên.  

Khoa có 2 Bộ môn là Bộ môn Việt ngữ học và Văn học Việt Nam (18 giảng viên) và 
Bộ môn Lịch sử và Văn hoá Việt Nam (13 giảng viên):  
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PHẦN II 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC KHOA VIỆT NAM HỌC                       
GIAI ĐOẠN 2011-2015 

 

Kế hoạch chiến lược phát triển Khoa Việt Nam học được triển khai xây dựng vào 
cuối năm 2011, đầu năm 2012 và được công bố ngày 10 tháng 5 năm 2012 theo quyết 
định của Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV. 

Đây là thời điểm Khoa Việt Nam học dồn sức cho việc đăng ký kiểm định chương 
trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA nên có cả khó khăn lẫn thuận lợi. Khó khăn vì không 
thể tập trung nhiều cho việc hoạch định chiến lược nên nhiều chỉ tiêu chưa được cân 
nhắc thấu đáo. Thuận lợi vì những mặt mạnh, mặt yếu, thời cơ, thách thức trong các 
hoạt động tại Khoa (quản lý, nhân sự, giảng dạy, nghiên cứu, cơ sở vật chất,…) đã được 
nhận diện và có phương án khắc phục theo đòi hỏi của công tác kiểm định.  

Trong 5 năm qua, tập thể Khoa Việt Nam học đã phát huy tinh thần chủ động, 
sáng tạo, nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động, phát huy các ưu điểm, ưu thế đã có (thương 
hiệu, kinh nghiệm tổ chức, đội ngũ, vị trí địa lý,…), khắc phục, hạn chế những nhược 
điểm, khiếm khuyết (cơ sở vật chất, hoạt động nghiên cứu,…). Khoa đã có những bước 
đột phá trên nhiều mặt và đã thu được những kết quả đáng mừng, đóng góp tích cực 
cho sự phát triển của Trường ĐHKHXH&NV và ĐHQG-HCM.  

Dưới đây là tình hình thực hiện 5 chương trình trong Kế hoạch chiến lược phát 
triển Khoa Việt Nam học giai đoạn 2011-2015; bao gồm: 1) Chương trình phát triển 
nguồn nhân lực; 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. 

 

1. CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

1.1 Thành tựu 

1) Đội ngũ cán bộ, viên chức được tăng cường về số lượng và có chuyển 
biến tích cực trong cơ cấu đội ngũ GV 

Đến cuối tháng 12/2015, số cán bộ, viên chức của Khoa VNH là 30 người (18 nữ, 
12 nam); trong đó 27 người thuộc ngạch giảng viên. Về học vị, chức danh, Khoa có 3 phó 
giáo sư – tiến sĩ (11,54%), 9 tiến sĩ (34,62%), 15 thạc sĩ (55,55%). Trong số 15 thạc sĩ 
cơ hữu và 14 giảng viên hợp đồng với Trường có 6 giảng viên đang là nghiên cứu sinh 
trong nước (1 chuẩn bị bảo vệ luận án cấp Trường, 1 chuẩn bị bảo vệ luận án cấp đơn vị 
chuyên môn), 2 nghiên cứu sinh nước ngoài (1 ở Úc, 1 ở Nhật), 5 HVCH (1 sắp bảo vệ).  

Ngoài số cơ hữu, Trường còn ký hợp đồng lao động/mời giảng theo hình thức 
toàn thời gian với 14 giảng viên phục vụ việc giảng dạy tiếng Việt và văn hoá Việt Nam 
các lớp ngắn hạn; trong đó có 1 tiến sĩ, 7 thạc sĩ, 1 nghiên cứu sinh, 3 học viên cao học. 
Đội ngũ phục vụ giảng dạy của Khoa hiện có 3 người, gồm có 2 chuyên viên (trong đó có 
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1 thạc sĩ.), 1 giảng viên chuyển sang ngạch nhân viên theo chính sách hậu tuyển dụng. 
Ngoài ra, Khoa còn có 5 nhân viên văn phòng hợp đồng lao động với Trường phụ trách 
công việc hành chính, văn thư, phòng Lab và trang thiết bị, quản lý các chương trình 
ngắn hạn về tiếng Việt và văn hoá Việt Nam và 3 nhân viên tạp vụ. Cả 8 lao động kể trên 
do Khoa trả lương và bảo hiểm. 

100% giảng viên có học vị từ thạc sĩ trở lên. 100% giảng viên thỉnh giảng của 
Khoa ở bậc đại học có học vị từ thạc sĩ trở lên. Tỷ lệ sinh viên/giảng viên là 10/1 (260 
sinh viên/26 giảng viên). Số lượng giảng viên từng giảng dạy, học tập ở nước ngoài là 
17 giảng viên (65,38%). Các tỉ lệ này đều cao hơn các khoa khác trong trường. Theo báo 
cáo của Trường, đến cuối tháng 6, tỷ lệ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ trong toàn trường là 
35.43%, thạc sĩ 63.85%; tỷ lệ đó ở Khoa Việt Nam học lần lượt là: 46,16% và 33,84%, 
(chỉ tính riêng ngạch giảng viên); và cao hơn yêu cầu vào năm 2020 của Chính phủ: 35% 
giảng viên đạt trình độ tiến sĩ và 60% đạt trình độ thạc sĩ (Nghị quyết 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 – 2020).  

 Do Việt Nam học là khoa học liên ngành nên giảng viên có chuyên môn khá đa 
dạng: Ngôn ngữ học là 51,85% (14/27), Châu Á học – Đông phương học: 14,81% 
(4/27), Lịch sử: 11,11% (3/27), Văn học: 7,40% (2/27); Nhân học: 7,40% (2/27); Xã 
hội học: 3,70% (1/27); Báo chí – Truyền thông: 3,70% (1/27). Số giảng viên có chuyên 
môn Ngôn ngữ học chiếm tỷ lệ cao nhất vì số môn học liên quan trực tiếp đến ngôn ngữ 
chiếm đến 93/140 tín chỉ. Về cơ bản, chuyên môn của giảng viên Khoa Việt Nam học 
đáp ứng tốt chương trình đào tạo mang tính liên ngành. 

Về ngoại ngữ, tất cả giảng viên có thể giao tiếp và đọc tài liệu tiếng Anh có liên 
quan đến chuyên môn. Một số giảng viên sử dụng thông thạo thêm tiếng Nga, Nhật, Hàn, 
Trung.  

2) Có chủ trương nhằm khuyến khích các hoạt động giảng dạy, học thuật, 
nâng cao năng lực cho đội ngũ 

Khoa có chủ trương rõ ràng nhằm động viên những cá nhân hoàn tốt nhiệm vụ 
giảng dạy, nghiên cứu thể hiện rõ trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Khoa. Viên chức bảo 
vệ thành công luận văn thạc sĩ được thưởng 3.000.000đ, tiến sĩ: 6.000.000đ; viên chức 
nộp chứng chỉ ngoại ngữ phù hợp với Quyết định 51/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH về “Quy chế 
ngoại ngữ tiếng Anh...” và các chứng chỉ ngoại ngữ khác theo quy định được thưởng từ 
2.000.000đ – 5.000.000đ; có bằng cử nhân thứ 2: thưởng 5.000.000đ; có chứng chỉ tin 
học trình độ B, C được thưởng 1.000.000đ - 2.000.000đ. Giảng viên tham gia hoạt động 
khoa học được thưởng từ 500.000đ (bài báo đăng tập san khoa học của Trường) đến 
15.000.000đ (bài báo quốc tế có chỉ số ISI); có sách xuất bản được thưởng từ 
1.000.000đ – 3.000.000đ; có sách được chọn xuất bản trong chương trình “Tủ sách Việt 
Nam học” được tạm ứng 10.000.000đ/cuốn trong 1 năm, trả lại sau khi bán sách; tham 
gia/chủ trì đề tài khoa học được thưởng từ 1.000.000đ – 7.000.000đ;… Các giảng viên 
không tham gia hoạt động khoa học, không thi nghiên cứu sinh theo kế hoạch sẽ bị cắt 
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giảm ít nhất 50% giờ giảng các lớp tiếng Việt ngắn hạn để tập trung lo ôn tập, dự thi và 
cũng không được xét thi đua, khen thưởng. Nhờ các chủ trương này mà só bài báo khoa 
học, sách xuất bản tăng mạnh (xem 3.1). 

Khoa khuyến khích giảng viên, chuyên viên tham gia các khoá đào tạo do Trường, 
ĐHQG-HCM và các đơn vị khác tổ chức nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, 
kỹ năng sư phạm. Tất cả chi phí do Khoa tài trợ. Trong năm 2015, Khoa đã mời 1 giáo 
sư người Mỹ dạy tiếng Anh cho 15 giảng viên của Khoa trong 2 tháng, chi phí do Khoa 
tài trợ. Nhờ vậy chất lượng tiếng Anh của khá nhiều giảng viên được tăng cường. 

Về chế độ lương bổng, ngoài việc được hưởng lương theo quy định của Trường, 
giảng viên còn được tham gia giảng dạy các chương trình liên kết, các khoá học ngắn 
hạn với hệ số giờ giảng cao để cải thiện thu nhập. Thu nhập bình quân của giảng viên cơ 
hữu là 20 triệu đồng/tháng, thuộc loại cao trong Trường. 

1.2 Hạn chế 

1) Chất lượng đội ngũ chưa cao 

Trong 5 năm qua, dù đã được tăng cường về nhân sự (từ 21 viên chức tăng lên 30 
viên chức), nhưng so với yêu cầu của một trường đại học nghiên cứu thì năng lực 
chuyên môn của đội ngũ giảng viên của Khoa còn chưa cao. Vẫn còn thạc sĩ chưa thi 
nghiên cứu sinh, trong đó có cả những thạc sĩ tuổi còn khá trẻ.  

Chưa có giảng viên có chức danh giáo sư như chỉ tiêu đề ra. Số lượng giảng viên 
có chức danh phó giáo sư còn thấp (3/30) và phát triển chậm: trong 5 năm qua có 4 phó 
giáo sư nghỉ hưu hoặc chuyển công tác nhưng chỉ bổ sung được 2.  

Số giảng viên có học vị tiến sĩ đều trên 40 tuổi (trẻ nhất là 43 tuổi).  

1.3 Mức độ hoàn thành các mục tiêu chiến lược và kế hoạch hoạt động giai 
đoạn 2011-2015 

Chức danh 2011 2015  Tỉ lệ thực hiện so với chỉ tiêu 

Giảng viên cơ hữu  35 30 85,71% 

Giáo sư 2 0 0% 

Phó Giáo sư 6 3 50% 

Tiến sĩ 20 12 60,00% 

Thạc sĩ 15 15 100% 

Chuyên viên & nhân viên phục vụ 6 3 50% 

Bảng 1. Mức độ hoàn thành các chỉ số về nguồn nhân lực 

Có nhiều nguyên nhân khiến khá nhiều chỉ tiêu về số lượng giảng viên cơ hữu, 
giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ không đạt:  

Việc định biên của ĐHQG-HCM và của Trường ngày càng chặt, tiêu chuẩn ngày 
càng cao; mỗi năm Khoa chỉ có khoảng 0,5 – 1 chỉ tiêu biên chế, do vậy không thể trong 
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5 năm, từ 21 cán bộ viên chức có thể tăng lên thành 35 như trong chỉ tiêu của Kế hoạch 
chiến lược.  

Số lượng giảng viên thuyên chuyển, nghỉ việc, nghỉ hưu (5 người) gần như ngang 
với số giảng viên bổ sung (7 người); trong đó số lượng các giảng viên có học vị, chức 
danh rời khoa đông hơn hẳn gây ra sự hụt hẫng về đội ngũ có chức danh, học vị so với 
giai đoạn đầu của Kế hoạch chiến lược. Dự kiến phát triển nhân sự trong Kế hoạch chiến 
lược của Khoa cũng không sát với thực tế: Đầu 2011, Khoa có 4 phó giáo sư, nhưng 3 
phó giáo sư đã đến/gần đến tuổi hưu, do vậy việc đạt 2 giáo sư, 6 phó giáo sư sau 5 năm 
là không thể thực hiện được.  

Đội ngũ giảng viên trẻ chậm bảo vệ, chậm nâng cao học vị, khiến trong 5 năm qua 
chỉ có thêm 2 giảng viên bảo vệ luận án tiến sĩ; 2 giảng viên hoàn thành luận án, chuẩn 
bị bảo vệ cấp trường và cấp bộ môn và 6 giảng viên học nghiên cứu sinh, trong đó có 2 
học ở nước ngoài.  

 

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

Đào tạo được xác định là hoạt động trọng tâm của Khoa. Trong giai đoạn 2011-
2015, hoạt động đào tạo được tập trung phát triển và có những thành tựu đáng phấn 
khởi.  

2.1 Đào tạo đại học 

2.1.1 Thành tựu 

1) Rà soát, điều chỉnh chương trình và hoạt động đào tạo theo nhu cầu của 
thị trường lao động và nhu cầu học tập đa dạng của người học, đổi mới phương 
pháp giảng dạy  

Căn cứ các buổi họp của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa, các buổi họp Khoa, 
Bộ môn, các buổi dự giờ, kết quả khảo sát môn học, ý kiến của nhà tuyển dụng,... chương 
trình, hoạt động đào tạo và phương pháp giảng dạy bậc đại học ngành Việt Nam học 
thường xuyên được đánh giá và có kế hoạch cải tiến phù hợp. Giai đoạn 2011-2015, 
Khoa tiếp tục rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo, đề cương chi tiết môn học, chuẩn 
đầu ra chương trình đào tạo theo yêu cầu của Trường, xây dựng Quy trình rà soát, điều 
chỉnh chương trình giáo dục của Khoa (ban hành ngày 9/9/2009, điều chỉnh ngày 
18/6/2013) nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục đại học hiện đại, đáp ứng với những đổi 
mới trong ngành Việt Nam học cũng như những thay đổi của thị trường lao động, 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, tăng cường thực hành, tăng cường rèn luyện kỹ 
năng cũng như nâng chất hoạt động tự học, tự nghiên cứu của sinh viên. 

Chương trình đào tạo bậc đại học ngành Việt Nam học về cơ bản đảm bảo tính 
liên thông với các trường đại học nước ngoài, đặc biệt là các học phần dạy tiếng và các 
học phần Việt Nam học. Hiện Khoa có các chương trình liên kết theo hình thức 2+2 và 
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3+1 với các trường đại học nước ngoài như Trường Đại học Ngoại ngữ Pusan, Trường 
Đại học Chungwoon, Trường Đại học Youngsan (Hàn Quốc) và giảng dạy cho sinh viên 
Trường Đại học Paris Diderot (Pháp, diện trao đổi theo MOU), mỗi năm đón trên 50 
sinh viên thuộc các chương trình này đến học tại Khoa từ 2 đến 4 học kỳ. Khoa cũng 
thực hiện văn bản MOU do Trường đã ký với Đại học Paris 7, mỗi năm đón từ 2-5 sinh 
viên viên sang học các chuyên đề về tiếng Việt và Việt Nam học. 

Hoạt động đào tạo được quản lý chặt chẽ theo các văn bản của Trường và các quy 
trình do Khoa xây dựng như Quy trình phân công  giảng dạy – mời giảng, Quy trình quản 
lý công tác thực tập thực tế (ban hành ngày 9/9/2009, điều chỉnh ngày 18/6/2013). 
Căn cứ thực tiễn của hoạt động giảng dạy, học tập và ý kiến của sinh viên, lịch học được 
điều chỉnh cho phù hợp. Trước đây, giờ học của tất cả các lớp được tổ chức vào buổi 
chiều, từ năm học 2013-2014 được điều chỉnh xen kẽ giữa buổi chiều và buổi sáng thay 
vì đều vào buổi chiều. Sự điều chỉnh giờ học này giúp những sinh viên chưa tích luỹ các 
chứng chỉ trong chương trình dễ dàng học lại các chứng chỉ đó.  

Giảng viên của Khoa xác định rõ quan điểm đổi mới phương pháp giảng dạy theo 
định hướng lấy người học làm trung tâm, phát huy sự chủ động, tính độc lập và sáng tạo 
trong học tập của sinh viên; yêu cầu sinh viên tham gia tích cực vào các hoạt động nhóm 
để giải quyết vấn đề mà nội dung bài học đặt ra, tham gia các hoạt động thực tập, thực tế 
cũng như hoạt động xã hội nhằm thực hiện phương châm “Học đi đôi với hành, nhà 
trường gắn liền với xã hội” và chủ trương của Trường “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” (38 chương trình hành động của Trường, Chương trình 8: Ðổi mới nội dung 
và phương pháp giảng dạy). Đối với sinh viên quốc tế, hoạt động này hết sức có ý nghĩa 
nhằm nâng cao năng lực tiếng Việt, nâng cao hiểu biết của sinh viên về văn hoá, đất 
nước và con người Việt Nam hiện đại. 

  2) Tổ chức tốt hoạt động khảo thí, tuyển sinh, tốt nghiệp nhằm phát triển 
quy mô đào tạo 

Việc tổ chức thi, kiểm tra, chấm thi được thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ. 
Trưởng khoa và Trưởng Bộ môn chịu trách nhiệm xem xét, kiểm tra việc thực hiện quy 
định về kiểm tra, thi theo Quy chê ́ đào tạo thêo hê ̣  tho ́ng tiń chi ̉của Trường và Quy trình 
tổ chức quản lý thi/kiểm tra và đánh giá sinh viên, và Quy trình giải quyết khiếu nại của 
sinh viên và học viên (ban hành ngày 9/9/2009, điều chỉnh ngày 18/6/2013) của Khoa. 
Nhờ vậy, trong giai đoạn 2011-2015, không có giảng viên nào của Khoa Việt Nam học vi 
phạm các quy định trong hoạt động khảo thí.  

Công tác tuyển sinh thí sinh là người nước ngoài được thực hiện nghiêm túc, 
đúng quy định/quy chế của Trường, ĐHQG-HCM và Bộ GDĐT. Kỳ thi tuyển sinh quốc gia 
về năng lực tiếng Việt được tổ chức vào đầu 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 nhiều lớp nâng 
cao trình độ tiếng Việt cho các đối tượng có nguyện vọng thi vào ngành Việt Nam học và 
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các ngành khác tại Việt Nam. Văn phòng Khoa tổ chức tốt khâu phát và tư vấn cách thức 
điền hồ sơ dự thi vào đầu tháng 5. Hội đồng thi bao gồm lãnh đạo Trường, Phòng Đào 
tạo, Khoa Việt Nam học và các giảng viên có kinh nghiệm về dạy tiếng trong trường. Đề 
thi gồm 5 kỹ năng do Ban đề thi soạn thảo từ ngân hàng đề thi tiếng Việt do Khoa xây 
dựng. Việc tổ chức coi thi, chấm thi chặt chẽ, đúng quy trình và chưa xảy ra bất kỳ sai 
sót nào. Giai đoạn 2011-2015 có 272 thí sinh đăng ký dự thi, 239 thí sinh trúng tuyển và 
210 thí sinh nhập học; tỷ lệ thí sinh nhập học/thí sinh trúng tuyển trung bình trong 5 
năm là 87,8%; thấp nhất là 71% (2012) và cao nhất là năm 2015 (96%). Số lượng sinh 
viên nhập học tăng đều đặn hàng năm. Hai năm gần nhất (2014, 2015), số lượng sinh 
viên nhập học tăng đột biến, đạt lần lượt 95%, 96%. Những năm trước, số lượng thí 
sinh nhập học có tỷ lệ thấp do một số sinh viên chọn học các ngành khác trong và ngoài 
trường, thay vì ngành Việt Nam học. Số lượng thí sinh nhập học năm sau cao hơn năm 
trước (trừ năm 2012). So với năm đầu tiên của Kế hoạch chiến lược 2011-2015, số sinh 
viên năm thứ I là 35 thì đến năm 2015, con số đó là 55 sinh viên, tăng 63,63%. 

TT Năm Số thí sinh 
dự thi 

 

Số thí sinh 
trúng tuyển 

Số thí sinh 
nhập học 

Tỉ lệ thí sinh 
nhập học/trúng 

tuyển (%) 

1 2011 49 44 35 80 

2 2012 51 45 32 71 

3 2013 43 35 33 94 

4 2014 67 58 55 95 

5 2015 62 57 55 96 

  Cộng 272 239 210 87.8 

Bảng 2. Quy mô đào tạo bậc đại học giai đoạn 2011-2015 

Từ năm 2011 đến năm 2015 có 117 sinh viên tốt nghiệp, đạt tỷ lệ trung bình 
58,79% (Khoá 2011-2015 chỉ mới có kết quả tốt nghiệp đợt 1 trong tổng số 4 đợt xét). 
Hầu hết sinh viên của Khoa sau tốt nghiệp đều tìm được việc làm tốt, lương cao (trung 
bình 3.000 USD/tháng). Sinh viên có phạm vi hoạt động nghề nghiệp đa dạng: ngoại 
giao, kinh tế, giáo dục, hành chính, du lịch. Theo thăm dò thì khoảng 65% sinh viên 
nước ngoài đã ở lại Việt Nam làm việc cho các công ty nước ngoài, nhiều nhất là của Hàn 
Quốc. 

SỐ SV DỰ THI - TRÚNG 
TUYỂN - NHẬP HỌC 

SỐ SV TỐT NGHIỆP (TÍNH ĐẾN THÁNG 10/2015)  
VÀ TỶ LỆ SO VỚI SV NHẬP HỌC 

stt Khoá 

Số 
SV 
nhập 
học  

Tỷ lệ 
nhập 
học/ 
trúng 
tuyển 

4 NĂM 5 NĂM 6 NĂM >=7 NĂM TỔNG 

SL % SL % SL % SL % SL % 

1 
2007-

11 
46 82% 17 37% 2 4.3% 6 13.0% 4 8.7% 29 63.04% 
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2 
2008-

12 
45 74% 21 47% 1 2% 6 13% 3 7% 31 69% 

3 
2009-

13 
41 76% 17 41% 3 7% 6 15%     26 63% 

4 
2010-

14 
32 71% 14 44% 5 16%         19 59.38% 

5 
2011-

15 
35 80% 12 34%             12 34% 

  Tổng  199 77% 81 40.7% 11 5.53% 18 9.05% 7 3.52% 117 58.79% 

Bảng 3. Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp giai đoạn 2011 – 2015 

 3) Cải thiện cơ sở vật chất, kỹ thuật 

 Được sự ủng hộ của Trường, Khoa Việt Nam học đã chủ động cải tạo cơ sở vật 
chất phục vụ các hoạt động học tập, nghiên cứu, sinh hoạt, quản lý.  

 Từ chỗ chỉ có trên dưới 20 phòng học, đến cuối giai đoạn 2011-2015, Khoa Việt 
nam học được Trường giao sử dụng/sử dụng chung với Trung tâm Ngoại ngữ 38 phòng 
(văn phòng Khoa, phòng Ngữ âm học thực nghiệm, phòng học,...) 

 Năm 2015, Khoa đã mua sắm thêm 40 máy tính. Phòng học chính C410 được làm 
mới với 30 máy tính và bàn chuyên dụng, Phòng Ngữ âm học thực nghiệm trang bị thêm 
10 máy, bố trí lại hợp lý hơn phục vụ cho các hoạt động khảo thí và giảng dạy, tăng 
cường máy tính cho phòng làm việc của giảng viên và Văn phòng. Các giáo trình audio 
được đưa lên mạng với account cho từng giảng viên. Phòng giáo viên, văn phòng ban 
chủ nhiệm khoa đã được sửa chữa, trang bị tốt hơn. Tầng 3 dãy C được nhà trường giao 
dùng chung với Trung tâm Ngoại ngữ và tầng 4 dãy C được sơn sửa, ngăn phòng, trồng 
mới cây xanh, trang bị ghế ngồi nghỉ tiện nghi hơn, khang trang hơn. 

 Trang web của Khoa được xây dựng mới, đẹp và có nhiều thông tin, thông tin 
được cập nhật thường xuyên. Phần mềm thi online và e-learning được xây dựng bước 
đầu chuẩn bị cho việc đào tạo từ xa qua mạng. Việc thi cử, kiểm tra (ôn tập và thi cấp 
chứng chỉ, các khoá tiếng Việt ngắn hạn) đang dần chuyển sang hình thức online nhằm 
tiết kiệm thời gian, kinh phí và tăng thêm tiện ích cho người dạy, người học, tăng cường 
tính hiện đại cho một cơ sở đào tạo dành cho học viên nước ngoài. 

 4) Công tác sinh viên được tổ chức chặt chẽ, đa dạng  

 Sinh viên được tư vấn học tập thường xuyên. Công tác này do giáo vụ khoa và 
giáo viên chủ nhiệm các lớp thực hiện dưới sự chỉ đạo của 1 Phó trưởng khoa. Giáo viên 
chủ nhiệm là người hướng dẫn 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 xã hội. Để đảm bảo thực hiện tốt công tác phục vụ học tập của SV, Khoa xây dựng 
quy trình về công tác giáo vụ tại Khoa (Quy định về công tác giáo vụ và quy trình về công 
tác giáo vụ tại Khoa, ban hành ngày 13/8/2009), trong đó có những công việc liên quan 
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trực tiếp đến sinh viên như: đăng ký môn học; sắp xếp lịch thi và tổ chức thi; quản lý bài 
thi và điểm thi; hướng dẫn làm thẻ sinh viên, xin bảo lưu kết quả tuyển sinh, xin tạm 
ngưng học, xin học lại, xin chuyển trường.  Sinh viên của Khoa có thể truy cập kết quả 
học tập của mình qua trang web của Phòng Đào tạo và của Khoa. Kết quả học tập được 
lưu trữ theo học kỳ, phù hợp với các quy định của Trường. Khoa có phần mềm cho 
giảng viên nhập điểm thi. Công  tác tư vấn học tập cho sinh viên được chú trọng ngay từ 
lúc sinh viên mới nhập học. Sinh viên năm thứ nhất được tham dự Orientation ở Khu du 
lịch Bình Châu từ 2-3 ngày để học tập quy chế và giao lưu với sinh viên khoá trước, xem 
clip về hoạt động và truyền thống của Khoa Việt Nam học và tham quan.  

 Trang web của Khoa là công cụ thông tin hiệu quả; giúp sinh viên, học viên nắm 
vững chương trình đào tạo, kế hoạch tuyển sinh, và các hoạt động khác của Khoa. Khoa 
cũng soạn thảo Sổ tay sinh viên có cả tiếng Việt lẫn tiếng Hàn giúp sinh viên nước ngoài 
hiểu rõ môi trường sống và học tập tại Khoa, đặc biệt là quy chế đào tạo.  

 Nhằm tăng thêm cơ hội giao lưu, giải trí và mở rộng kiến thức, Khoa thành lập và 
hỗ trợ kinh phí cho các câu lạc bộ thể thao, Câu lạc bộ tiếng Việt và động viên sinh viên 
tham gia các hoạt động sinh viên do Trường tổ chức. Năm 2014, đội bóng đá sinh viên 
của Khoa đã đoạt Huy chương đồng và Giải Vua phá lưới tại Hội thao Sinh viên Trường. 
Khoa cũng đã đưa Đội bóng đá và Đội bóng rổ của sinh viên thi đấu giao hữu với Trường 
Đại học Tôn Đức Thắng. Hàng năm Khoa thường xuyên tổ chức cho sinh viên đóng góp 
xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, thăm hỏi các gia đình, cá nhân cơ nhỡ trong xã 
hội. Phong trào này đã trở thành hoạt động xã hội truyền thống của sinh viên Khoa 
VNH. 

 2.1.2 Hạn chế 

  1) Chương trình đào tạo, nhất là khối kiến thức giáo dục đại cương, vẫn còn 
khá nặng đối với sinh viên nước ngoài 

  Các môn học thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương chiếm 1/3 tổng số các môn 
học. Những môn này đều có nội dung tri thức phức tạp với nhiều thuật ngữ khó đối với 
sinh viên nước ngoài. Tuy Khoa đã cố gắng điều chỉnh chương trình nhằm tăng cường 
kiến thức và kỹ năng tiếng Việt, nhưng do Việt Nam học là ngành khu vực học – đất 
nước học do vậy không thể chỉ giảng dạy kiến thức và kỹ năng tiếng Việt mà còn phải 
lưu ý đến sự cân đối giữa các khối kiến thức. Các môn lý luận chính trị (10 tín chỉ) 
không được sinh viên quan tâm. 

   2) Chưa triển khai được hình thức đào tạo từ xa  

   Hồ sơ đăng ký hình thức đào tạo từ xa mặc dù đã hoàn thành, đã trình qua Hội 
đồng do Trường tổ chức nhưng đến nay vẫn chưa triển khai chủ yếu do nhà trường còn 
khó khăn về cơ sở vật chất, kỹ thuật như phần mềm, băng thông, đường truyền, thiết bị 
quay phim, ghi hình, phòng mix,... 

   3) Hoạt động lấy ý kiến đóng góp của sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển 
dụng, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp chưa thật hiệu quả 
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   Để điều chỉnh chương trình đào tạo, hoạt động lấy ý kiến đóng góp của sinh viên, 
cựu sinh viên, nhà tuyển dụng, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp được tổ chức hai 
năm/lần, nhưng hiệu quả không cao. Đa số những thông tin nhận được hoặc chung 
chung, hoặc khó thực hiện như yêu cầu đưa thêm nhiều kiến thức kinh tế, thương mại, 
luật vào chương trình, nhưng sinh viên lại than khó vì toàn thuật ngữ; mặt khác không 
thể bớt các môn học khác. Mức độ lấy ý kiến còn chưa rộng rãi, chưa được triển khai 
trên diện rộng và chưa nhận được sự hồi đáp tích cực của các đối tác. 

   Hoạt động lấy ý kiến của sinh viên dù được Trường tiến hành thường xuyên và 
Khoa thực hiện nghiêm túc, bao gồm cả việc cho dịch sang tiếng Hàn phiếu khảo sát ý 
kiến sinh viên để sinh viên hiểu rõ nội dung, tuy nhiên sự đáp ứng của sinh viên còn 
thấp, nhiều sinh viên trả lời hời hợt hoặc bỏ trống nhiều câu hỏi khiến cho kết quả khảo 
sát không thể hiện chính xác chất lượng thực tế của hoạt động giảng dạy. 

   4) Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp chưa cao  

Theo thống kê trong 5 năm qua, có 40,70% sinh viên tốt nghiệp trong 4 năm, 
5,53% trong 5 năm, 9,05% trong 6 năm và 3,52 trong khoảng 7 năm. Nếu ước tính cả 
đợt 2 khoá 2011-2015 thì tỷ lệ tốt nghiệp trung bình khoảng 64%. Tỷ lệ tốt nghiệp 
không cao do nhiều nguyên nhân: 1) Đa số sinh viên là người Hàn Quốc. Theo quy định 
của chính phủ Hàn Quốc, sinh viên nam phải phục vụ trong quân đội 2 năm. Vì vậy, sau 
khi học xong năm I hoặc năm II, sinh viên bảo lưu kết quả học tập và về nước gia nhập 
quân đội. Một số sinh viên sau đó trở lại Việt Nam tiếp tục học, nhưng cũng có một số bỏ 
dỡ việc học và ở lại Hàn Quốc; 2) 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 III, thậm chí là năm thứ II. Nhiều sinh viên nghỉ học giữa chừng để làm việc; 3) Năng 
lực tiếng Việt của một số sinh viên còn hạn chế nên không tích lũy đủ khối lượng tín chỉ, 
đặc biệt là các môn học thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương dù Khoa đã được 
Trường cho phép tổ chức lớp riêng cho sinh viên nước ngoài.  

 2.2 Đào tạo sau đại học 

 Khoa Việt Nam học là một khoa tương đối trẻ (17 năm), tuy nhiên chỉ 10 năm sau 
khi thành lập, năm 2009, Khoa đã nỗ lực xây dựng chương trình đào tạo bậc cao học. 
Đặc điểm của chương trình cao học chuyên ngành Việt Nam học là nhắm đến cả 2 đối 
tượng: người Việt Nam và người nước ngoài, khác với chương trình đào tạo bậc đại học 
chỉ dành cho sinh viên nước ngoài. Khó khăn là không thể tránh khỏi, đặc biệt là việc 
tiếp thu của học viên người nước ngoài trong điều kiện học chung với học viên người 
Việt Nam. Tuy nhiên sau 12 khoá đào tạo, kết quả học tập, nghiên cứu, bảo vệ luận văn 
thạc sĩ của học viên cho thấy học viên nước ngoài tuy khó khăn hơn học viên trong 
nước nhưng cũng đã nỗ lực vượt qua và hoàn thành khoá học.  

 2.2.1 Thành tựu 

1) Rà soát, điều chỉnh chương trình và hoạt động đào tạo bậc cao học 
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Trong 5 năm qua, Khoa đã tiến hành rà soát, điều chỉnh theo định kỳ chương 
trình và hoạt động đào tạo bậc cao học 2 lần (2013, 2015). Những thay đổi quan trọng 
bao gồm: 

Điều chỉnh định hướng. Trước đây, ngoài khối kiến thức giáo dục cơ sở ngành bắt 
buộc, học viên có thể tự chọn 1 trong 3 nhóm học phần (hay định hướng): 1) nhóm học 
phần lịch sử; 2) nhóm học phần văn hoá, kinh tế, xã hội; và 3) nhóm học phần ngữ văn. 
Từ năm 2014, Khoa đã điều chỉnh còn hai định hướng: 1) nhân học – văn hoá và 2) ngôn 
ngữ giúp học viên đủ kiến thức để làm luận văn. 

Mở rộng ngành gần và điều chỉnh các môn chuyển đổi. Việc mở rộng ngành gần  
nhằm giúp học viên có thêm nhiều lựa chọn trong việc học bậc sau đại học. Khoa cũng 
thống nhất 4 môn học chuyển đối đối với tất cả thí sinh thuộc các ngành gần với thời 
lượng 30 tiết/môn, thay vì chia làm 2 nhóm đối tượng, mỗi nhóm học 3 môn riêng (tổng 
cộng 6 môn, mỗi môn 30 tiết) nhằm đơn giản khâu tổ chức học tập, giảng dạy cũng như 
công tác tuyển sinh. 

Tổ chức thí điểm giảng dạy – học tập 1 khoá (khoá 12) vào ca đêm (từ 17:30 đến 
21:00) theo yêu cầu của học viên do hầu hết học viên đi làm vào ban ngày. Hiện nay, tuỳ 
theo nhu cầu của học viên, Khoa có thể linh động tổ chức giảng dạy cả ca ngày lẫn ca 
đêm. 

 2) Ổn định và từng bước mở rộng quy mô đào tạo bậc cao học 

 Trong 5 năm thực hiện Kế hoạch chiến lược trung hạn 2011-2015 đã có 9 đợt 
tuyển sinh (mỗi năm 2 đợt) như thống kê ở bảng 3. Tổng cộng có 281 thí sinh đăng ký 
dự tuyển, 120 học viên trúng tuyển (tỉ lệ 44,77%), 112 học viên nhập học (tỉ lệ trung 
bình 93,30%) – chưa tính đợt 2 của năm 2015. Trung bình mỗi năm (2 khoá) có 23 học 
viên. Đây là một con số đáng mừng. 

STT Năm- đợt Số thí sinh 
dự thi 

 

Số HV 
trúng tuyển  

Số HV 
nhập học 

Tỉ lệ HV nhập học/HV  
trúng tuyển (%) 

1 2011-1 34 12 9 75 

2 2011-2 41 21 21 100 

3 2012-1 31 10 9 90 

4 2012-2 37 15 15 100 

5 2013-1 20 6 4 66.6 

6 2013-2 36 11 10 90.9 

7 2014-1 19 10 10 100 

8 2014-2 28 22 21 95.4 

9 2015-1 22 13 13 100 

10 2015-2 13 chưa có kết quả chưa có kết quả chưa có kết quả 

  Tổng cộng 281 120 112 93.3 
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Bảng 4. Quy mô đào tạo sau đại học giai đoạn 2011-2015 

3) Hoạt động đào tạo và quản lý đào tạo sau đại học ở cấp độ khoa được 
chuẩn hoá, quy trình hoá và vận hành tốt  

Trong 5 năm qua, việc triển khai đào tạo tín chỉ bậc sau đại học tại Khoa Việt Nam 
học được thực hiện tốt, đúng quy chế/quy định của ĐHQG-HCM và của Trường.  

Hoạt động đào tạo và quản lý đào tạo sau đại học ở cấp độ khoa được chuẩn hoá, 
quy trình hoá và vận hành tốt, tạo điều kiện tốt nhất cho học viên trong học tập, nghiên 
cứu, viết luận văn. Nhằm tránh tình trạng bảo vệ luận văn trễ hạn cũng như nâng cao 
chất lượng luận văn, Khoa định kỳ mỗi tháng tổ chức cuộc họp giữa Ban chủ nhiệm 
Khoa, các Trưởng Bộ môn với các học viên để trao đổi học thuật, định hướng đề tài luận 
văn, kiểm tra tiến độ. Khoa Việt Nam học là khoa duy nhất tổ chức seminar định kỳ hàng 
tháng cho học viên cao học. Khoa cũng ưu tiên dành phòng đọc và thư viện của Khoa 
cho các học viên cao học nghiên cứu, đọc sách. 

 2.2.2 Hạn chế 

 1) Việc gắn kết giữa hoạt động đào tạo sau đại học với hoạt động nghiên 
cứu khoa học còn chưa thật nhuần nhuyễn 

 Số bài báo khoa học được công bố của học viên sau đại học còn thấp. Chưa có 
nhiều học viên cao học tham gia vào các nghiên cứu của giảng viên, giáo sư hướng dẫn.
 2) Việc bảo vệ trễ hạn tuy đã được hạn chế, nhưng vẫn còn. Chất lượng luận 
văn chưa thật cao 

 Dù Khoa đã nhiều biện pháp nhằm kiểm tra, thúc đẩy tiến độ viết luận văn, tuy 
nhiên vẫn còn có học viên bảo vệ trễ hạn. Ngoài nguyên nhân từ phía học viên do hầu 
hết vừa đi học, vừa đi làm còn có 1 nguyên nhân do trước năm 2013, việc tổ chức học 
tập thường kéo dài trong 3 học kỳ, do vậy học viên không đủ thời gian viết luận văn. Từ 
năm 2013, hoạt động đào tạo cao học được tổ chức lại trong 2 học kỳ. 

SỐ HV DỰ THI - TRÚNG TUYỂN - NHẬP HỌC 
SỐ HV ĐÃ BẢO VỆ LUẬN VĂN (TÍNH ĐẾN THÁNG 10/2015)  

VÀ TỈ LỆ % SO VỚI SỐ HV NHẬP HỌC 

Ghi 
chú 

Stt 
Khoá-
đợt  

Số 
thí 

sinh 
đăng 

ký 
thi 

Số HV 
trúng 
tuyển 

Số 
HV 
nhập 
học 

Tỷ lệ 
nhập 
học/ 
trúng 
tuyển 

Số HV BVLV  
đúng hạn 

Số HV 
BVLV  
trễ hạn 

Số HV          
quá hạn               
học tập 

Số HV       
bỏ học             
và % 

so với số 
nhập học 

Số HV  đã 
BVLV 
và %                 

so với số 
nhập học 

SL % SL % SL % SL % SL % 

1 
2009-

1 
  12 7 58% 4 57.1% 1 

14.3
% 

1 
14.3

% 
1 

14.3
% 

5 
71.43

% 
  

2 
2009-

2 
26 11 8 73% 5 62.5% 2 

25.0
% 

0 0.0% 1 
12.5

% 
7 

87.50
% 

  

3 
2010-

1 
  12 12 100% 7 58.3% 2 

16.7
% 

0 0.0% 3 
25.0

% 
9 

75.00
% 

  

4 
2010-

2 
  18 17 94% 6 35.3% 8 

47.1
% 

3 
17.6

% 
0 0.0% 14 

82.35
% 
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5 
2011-

1 
34 12 9 75% 0 0.0% 3 

33.3
% 

2 
22.2

% 
4 

44.4
% 

3 
33.33

% 
  

6 
2011-

2 
41 21 21 100% 0 0.0% 11 

52.4
% 

10 
47.6

% 
0 0.0% 11 

52.38
% 

  

7 
2012-

1 
31 10 8 80% 2 25.0% 1 

12.5
% 

  0.0% 0 0.0% 3 
37.50

% 
Đang 
học 

8 
2012-

2 
37 15 15 100% 3 20.0% 2 

13.3
% 

  0.0% 0 0.0% 5 
33.33

% 
Đang 
học 

9 
2013-

1 
20 6 4 66.7%                     

Đang 
học 

10 
2013-

2 
36 11 10 90.9%                     

Đang 
học 

11 
2014-

1 
19 10 10 100%                     

Đang 
học 

12 
2014-

2 
28 22 21 95.5%                     

Đang 
học 

13 
2015-

1 
23 13 13 100%                     

Đang 
học 

14 
2015-

2 
                            

Chưa 
có kết 
quả  

  
Tổng 
cộng 

295 173 155 90% 27 
17.42

% 
30 

19.35 
% 

16 
10.32

% 
9 

5.81
% 

57 
36.77

% 
  

Bảng 5. Số liệu tuyển sinh, bảo vệ luận văn cao học giai đoạn 2011-2015 

 3) Chưa triển khai đào tạo bậc tiến sĩ 

 2.3 Đào tạo hệ ngắn hạn  

2.3.1 Thành tựu  

1) Các khoá ngắn hạn phát triển bền vững 

Với sự nỗ lực của Khoa, việc đào tạo các khoá tiếng Việt và văn hoá Việt Nam ngắn 
hạn cho người nước ngoài (trung bình 2 tháng/khoá) được duy trì và phát triển rất tốt 
và bền vững trong hoàn cảnh không thuận lợi do ảnh hưởng của sự suy thoái kinh tế 
toàn cầu trong 3,4 năm trở lại đây.  

Giai đoạn 2011-2015, Khoa đã đào tạo cho 17.014 lượt học viên. So năm đầu – 
năm cuối của Kế hoạch năm học 2011-2015, số lượt học viên tăng 25%:  

Năm học 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15  5 năm trung 
bình        

mỗi năm 
Số lượt HV 
theo học 

3308 lượt 2989 lượt 3088 lượt 3495 lượt 4134 lượt* 17.014 lượt 3402 lượt 

Bảng 6. Thống kê số lượng học viên các hệ ngắn hạn giai đoạn 2011-2015 

(*: Tính đến cuối tháng 10/2015) 

Công tác tổ chức quản lý hệ ngắn hạn được chuẩn hoá và đạt hiệu quả cao. Cuối 
mỗi khoá học, học viên đều được kiểm tra, đánh giá trình độ. Từ đầu năm 2015, việc 
kiểm tra, đánh giá cuối khoá được tin học hoá. 3/5 kỹ năng (Từ vựng – ngữ pháp, Đọc 
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hiểu,  Nghe) đã được chuyển sang kiểm tra theo hình thức online trên máy tính. Việc 
này vừa giúp thầy cô giáo tiết kiệm thời gian chấm bài thi, tăng tính khách quan trong 
đánh giá năng lực học viên, vừa đáp ứng yêu cầu của việc  hiện đại hoá và hội nhập quốc 
tế của giáo dục Việt Nam. 

Đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm, tận tâm và đa số được học viên đánh giá tốt thể 
hiện qua phiếu đánh giá giảng viên của học viên sau mỗi khoá học.  

2) Hoạt động ôn tập, thi và cấp chứng chỉ năng lực tiếng Việt phát triển tốt, 
được tổ chức tốt 

Kỳ thi cấp chứng chỉ được tiến hành vào các tháng chẵn. Số lượng học viên tham 
gia ôn và thi năng lực tiếng Việt của giai đoạn 2011-2015 là 1957 học viên. So với giai 
đoạn 2005-2010, số học viên đăng ký thi giai đoạn 20111-2015 tăng 58,81% (từ 1151 
tăng lên 1957 học viên), số chứng chỉ được cấp tăng 66,53% (từ 682 tăng lên 1025 
chứng chỉ).  

Khoa đã chủ động xây dựng phần mềm và tổ chức Ban đề thi nhằm xây dựng 
ngân hàng đề thi cho hoạt động thi chứng chỉ tiếng Việt trình độ ABC qua mạng. Tháng 
5/2011, Khoa đã tổ chức thi cấp chứng chỉ trình độ C cho thí sinh đầu tiên ở Đức theo 
hình thức onlie. Năm 2013, Khoa thí điểm thi online. Năm 2014, Khoa chính thức đưa 
hình thức thi online 3/5 kỹ năng. Năm 2015, Khoa liên kết với Khoa tiếng Việt của Đại 
học Ngoại ngữ Busan tổ chức thi tiếng Việt cho các học viên ngay tại Trường này.  

Hiện nay, Khoa đã hoàn chỉnh đề thi và tổ chức kiểm tra cuối khoá cho các lớp 
thuộc hệ ngắn hạn 4 cấp độ đầu tiên (E1-E4) theo hình thức online. Đề thi các cấp độ 
khác đang được gấp rút điều chỉnh và nhập liệu để sang đầu năm 2016, việc kiểm tra 
cuối khoá tất cả các cấp độ sẽ được hoàn toàn chuyển sang thình thức online. 

Năm học 2005-
06 

2006-
07 

2007-
08 

2008-
09 

2009-
10 

2010-
11 

2011-
12 

2012-
13 

2013-
14 

2014-
15 

Số HV thi 
CCTV 

101 164 348 254 284 378 329 327 442 481* 

Số CCTV được 
cấp 

65 104 220 136 157 210 178 170 238 229* 

Tổng số HV thi 
CCTV 

  1.151    1.957    

Tổng số CCTV 
được cấp 

  682    1.025    

Bảng 7. Số lượng dự thi và số chứng chỉ tiếng Việt được cấp giai đoạn 2005-2015 

(*: Tính đến cuối tháng 10/2015) 

2.3.2 Hạn chế 

1) Công nghệ thi online chưa hoàn chỉnh 

Phần mềm thi online chưa thật hoàn chỉnh, chưa thật tiện ích do đầu tư kinh phí 
thấp. Cơ sở hạ tầng, đường truyền, server cũng chưa đáp ứng yêu cầu khiến việc mở 
rộng việc thi, cấp chứng chỉ tiếng Việt đến các quốc gia khác chưa thực hiện được. 
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2) Ngân hàng đề thi chưa đủ lớn, độ khó các cấp độ cần phải tiếp tục được 
thẩm định và hiệu chỉnh cho phù hợp. 

3) Chưa thay thế hình thức thi 3 cấp độ (A, B, C) thành 5 cấp độ (V1-V5) 

Theo thông lệ tại nhiều nước, để học viên sau 1, 2 khoá có thể tham gia thi kiểm 
tra trình độ nhằm tăng sự hứng thú của học viên, cũng như để giảm sự khác biệt quá lớn 
giữa các cấp độ, cần thay đổi bằng cách tăng cấp độ. Khoa đã có kê hoạch nhưng chưa 
triển khai kịp trong năm 2015.   

2.4 Mức độ hoàn thành các mục tiêu chiến lược và kế hoạch hoạt động giai 
đoạn 2011-2015 

Chỉ tiêu quy mô đào tạo 

Năm 
CTĐT 

2015 
(đạt/chỉ tiêu) 

Ghi chú 

Học tiếng Việt 4.134/1.830 (lượt học viên) 

Cử nhân Việt Nam học  260/135 (quy mô đào tạo) 

Chương trình liên kết  50/55 (số sinh viên từng năm) 

Cao học & nghiên cứu sinh 112/70 (mức đạt chỉ tính cao học,  chưa có tiến sĩ) 

Tổng  4556/2080 (Trong chỉ tiêu không tính 50 cử nhân 
người Việt Nam thuộc chương trình chất 
lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh) 

 

Các chỉ tiêu khác 
 

  

Chương trình, kế hoạch Năm thực hiện Ghi chú 

Chương trình Cử nhân VNH tuốc 
tế cho sinh viên Việt Nam, giảng 
dạy bằng tiếng Anh 

2012-2013 Ban chủ nhiệm Khoa nhiệm kỳ trước đã 
huỷ kế hoạch này do không khả thi 

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

2012-2013 Đã hoàn thành đề án vay vốn ODA của 
Nhật năm 2012 nhưng không được duyệt, 
Trường không đủ tài chính để thực hiện. 

Tăng 50% số lượng các chương 
trình liên kết với nước ngoài 
 

2015 Không đạt. 

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  

2012-2013 Đã có quyết định thành lập Ban đề án 
(2014), đã hoàn thành đề án, dự kiến 
triển khai trong năm học 2015-2016 

Bảng 8. Mức độ hoàn thành các chỉ số về đào tạo 

 

3. CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
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Khoa Việt Nam học đã khẳng định được vị trí của mình trong đào tạo đối tượng 
chuyên biệt là sinh viên/học viên Việt kiều và người nước ngoài. Tuy nhiên Khoa chưa 
thật mạnh trong nghiên cứu. Nhận thức được điều này, Kế hoạch chiến lược phát triển 
Khoa giai đoạn 2011-2015 tập trung đầu tư cho hoạt động khoa học với nhiều giải pháp 
phù hợp và đã thu được kết quả bước đầu. 

3.1 Thành tựu  

1) Hoạt động nghiên cứu của giảng viên được duy trì đều đặn, và đã có 
những bước chuyển biến tích cực  

Hoạt động nghiên cứu của giảng viên trước đây chủ yếu phục vụ cho việc giảng 
dạy tại Khoa, chủ yếu công bố trên các kỷ yếu hội thảo thì nay đã có đóng góp cho hoạt 
động nghiên cứu cơ bản chung của toàn Trường, của ngành Việt Nam học với nhiều bài 
báo được công bố trên các tạp chí chuyên ngành trong nước cũng như qua các chuyên 
khảo, sách tham khảo,… Trong 5 năm qua, giảng viên của Khoa đã đăng ký thực hiện 16 
đề tài khoa học các cấp. Các đề tài khoa học được đánh giá tốt về khoa học và thực tiễn, 
trong đó 11 đề tài đã được nghiệm thu: 5 cấp Trường, 6 cấp ĐHQG (4 thường và 2 trọng 
điểm), và 5 đề tài đang thực hiện: 2 cấp Trường, 2 cấp ĐHQG, 1 cấp tỉnh thành. Về bài 
báo, giảng viên của Khoa đã công bố 234 bài báo khoa học. Trong đó, số bài báo công bố 
ở tạp chí khoa học trong nước là 57, quốc tế là 3; số bài báo công bố tại các hội thảo 
trong nước và quốc tế là 174. Đặc biệt trong 2 năm học cuối của Kế hoạch chiến lược 
(2013-2014, 2014-2015) có đến 41 bài được công bố ở tạp chí khoa học trong nước và 
quốc tế do những điều chỉnh chính sách khen thưởng cũng như hỗ trợ việc công bố, 
xuất bản của Khoa. 

 2) Công tác xuất bản giáo trình, tài liệu tham khảo, kỷ yếu hội thảo được 
đẩy mạnh  

 Khoa đã chủ động liên kết với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam lập “Tủ sách Việt 
Nam học” nhằm xuất bản giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy, nghiên cứu 
tiếng Việt và Việt Nam học. Đã có 4 tác phẩm được in. Khoa cũng liên kết với Tạp chí 
Phát triển Khoa học và Công nghệ của ĐHQG-HCM, Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống xuất 
bản 3 chuyên san Việt Nam học. Số lượng sách, tạp chí xuất bản trong giai đoạn này là 
15 cuốn. 

Khoa đã tổ chức/đồng tổ chức 13 hội thảo (có 3 hội thảo quốc tế):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Khoa và Phòng Ngữ âm học thực nghiệm phối hợp tổ chức 13 chuyên đề với sự 
tham dự của các học giả nước ngoài và các giảng viên trong Trường, Khoa và nghiên 
cứu sinh, học viên cao học  

Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên đã có thành tựu rất đáng khích lệ, nhiều 
đề tài đoạt giải cấp trường; tỷ lệ sinh viên tham gia NCKH cao: gần 100% SV tham gia ít 
nhất 1 đề tài trong 4 năm học của mình.  

3.2 Hạn chế: 

 1) Hoạt động khoa học chưa đi vào chiều sâu, nghiên cứu cơ bản còn chưa 
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thật mạnh 

Dù hoạt động khoa học đã được thúc đẩy mạnh mẽ và thu được những kết quả 
đáng mừng trong giai đoạn 2011-2015, đặc biệt là trong 3 năm cuối kế hoạch, nhưng so 
với yêu cầu của một trường đại học theo hướng nghiên cứu thì hoạt động khoa học ở 
Khoa Việt Nam học vẫn chưa đi vào chiều sâu, nghiên cứu cơ bản còn chưa thạt mạnh, 
chưa có những công trình nghiên cứu lớn.  

Nguyên nhân chính là năng lực của một bộ phận giảng viên Khoa chưa g đều, khả 
năng nghiên cứu khoa học còn hạn chế; nhiều giảng viên tập trung quá nhiều thời gian 
cho hoạt động giảng dạy, nhất là dạy tiếng. 

2) Số đề tài trọng điểm cũng như số bài báo khoa học công bố trên các tạp 
chí khoa học quốc tế còn thấp. 

3) 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 chưa cao. 

3.3 Mức độ hoàn thành các mục tiêu chiến lược và kế hoạch hoạt động giai 
đoạn 2011-2015: 

- Về đề tài nghiên cứu: Có 16/16 đề tài thực hiện so với kế hoạch, đạt tỉ lệ 100%. 
Tuy nhiên số lượng đề tài cấp trọng điểm ĐHQG chỉ đạt 67%  

 2011 
(Thực 
hiện/Chỉ 

tiêu) 

2012 
(Thực 
hiện/Chỉ 

tiêu) 

2013 
(Thực 
hiện/Chỉ 

tiêu) 

2014 
(Thực 
hiện/Chỉ 

tiêu) 

2015 
(Thực 
hiện/Chỉ 

tiêu) 

Tổng   
(Thực hiện/                
Chỉ tiêu) 

Đề tài cấp trọng 
điểm ĐHQG 

1/1 0/0 1/1 0/0 0/1 2/3 (67%) 

Đề tài cấp ĐHQG 1/0 0/1 2/0 1/1 1/1 5/3 (167%) 
Đề tài cấp tỉnh 0/0 0/1 1/0 0/1 1/0 2/2 (100%) 
Đề tài cấp cơ sở 0/2 1/2 3/2 0/2 3/2 7/8 (88%) 
Tổng 2/3 1/4 7/3 1/4 5/3 16/16 (100%) 

Bảng 9.  Mức độ hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học các cấp  

- Về công bố khoa học: Giai đoạn 2011-2015, giảng viên Khoa Việt Nam học đã 
công bố 234 bài báo khoa học, đạt tỉ lệ 113%.  

Trong đó, số bài báo công bố ở Tạp chí Phát trie ̉n KH&CN – ĐHQG-HCM so với kế 
hoạch là 218% và ở tạp chí khoa học trong nước là 165%. Tuy nhiên số bài báo công bố 
trên tạp chí quốc tế còn thấp, chỉ đạt 23% so với kế hoạch. 

 2011 
(Thực 
hiện/Chỉ 

tiêu) 

2012 
(Thực 
hiện/Chỉ 

tiêu) 

2013 
(Thực 
hiện/Chỉ 

tiêu) 

2014 
(Thực 
hiện/Chỉ 

tiêu) 

2015 
(Thực 
hiện/Chỉ 

tiêu) 

Tổng 
(Thực hiện/ 
Chỉ tiêu) 

Co ng bo ́  tre n Tạp chí Phát 
trie ̉n KH&CN – ĐHQG-HCM 

0/1 0/2 0/2 8/3 16/3 24/11 (218%) 

Co ng bo ́  tre n các tạp chí khoa 
học chuye n nga nh trong nước 

5/2 7/3 7/4 11/5 3/6 33/20 (165%) 
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Co ng bo ́  tre n các tạp chí khoa 
học quo ́ c te ́  

0/1 0/2 0/2 1/3 2/3 3/13 (23%) 

Cộng 5/5 7/9 7/11 20/13 21/14 60/53 (113%) 

Bảng 10.  Mức độ hoàn thành công bố bài báo  

  - Về tổ chức hội thảo: Giai đoạn 2011-2015, Khoa tổ chức/đồng tổ chức 3 hội 
thảo ca ́ p khoa-liên khoa với 114 bài, đạt 88% so với kế hoạch; 2 hội thảo cho HVCH với 
24 bài, đạt 37%; 5 hội thảo dành cho SV với 90 bài, đạt 94%; 2 hội thảo quốc tế với 90 
bài, đạt 86% so với kế hoạch. Số báo cáo của hội thảo dành cho HVCH chỉ đạt 37% là do 
từ năm 2013 Trường có chủ trương không tổ chức loại hội thảo này. Vì vậy, nếu không 
tính đến hội thảo dành cho HVCH thì số báo cáo ở các hội thảo so với kế hoạch là 
264/299, đạt 88%: 

 2011 
(Thực 
hiện/Chỉ 

tiêu) 

2012 
(Thực 
hiện/Chỉ 

tiêu) 

2013 
(Thực 
hiện/Chỉ 

tiêu) 

2014 
(Thực 
hiện/Chỉ 

tiêu) 

2015 
(Thực 
hiện/Chỉ 

tiêu) 

Tổng số 
(Thực hiện/  
Chỉ tiêu) 

Ho ̣ i thảo ca ́ p khoa- 
liên khoa/báo cáo 

1/22 : 1/20 1/44 : 1/20 0/0 : 1/25 0/0 : 1/30 1/48 : 1/35 3/114: 5/130 
(88%) 

Ho ̣ i thảo KH cho 
HVCH&NCS/báo 
cáo 

1/13 : 1/8 1/11 : 1/10 0/0 : 1/12 0/0 : 1/15 0/0 : 1/20 2/24: 5/65 
(37%) 

Ho ̣ i thảo KH SV/đề 
tài 

1/17 : 1/10 1/10 : 1/12 1/14 : 1/12 1/9 : 1/15 1/10 : 1/15 5/60: 5/64 
(94%) 

Ho ̣ i thảo ca ́ p quo ́ c 
te ́ /báo cáo 

1/20 : 1/30 1/20 : 0/0 1/20 : 1/35 1/20 : 0/0 1/20 : 1/40 2/90: 3/105 
(86%)  

Cộng 4/72:4/68 4/85:3/42 2/34:4/84 2/29:3/60 3/78:4/110 12/288: 
18/364 

 Bảng 11.  Mức độ hoàn thành tổ chức hội thảo và báo cáo tại hội thảo  

 

4. CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Là một khoa mà 100% sinh viên, 10% học viên cao học là người nước ngoài, có 3 
chương trình liên kết quốc tế với 3 trường đại học của Hàn Quốc, hàng năm tổ chức hơn 
10 chương trình Study tour với các đối tác nước ngoài, mỗi năm giảng dạy tiếng Việt và 
văn hoá Việt Nam cho trên 4000 lượt học viên, đảm nhận dạy tiếng Việt cho nhiều ngoại 
giao đoàn, tổ chức, công ty, xí nghiệp,... có vốn đầu tư của nước ngoài, hoạt động hợp tác 
quốc tế là hoạt động nổi bật và được đầu tư của Khoa Việt Nam học. 

Trong 5 năm qua, Khoa tiếp tục thu được nhiều thành quả rất đáng tự hào, đóng 
góp vào sự phát triển và hội nhập của Trường ĐHKHXH&NV và ĐHQG-HCM. 

4.1 Thành tựu  

1) Đẩy mạnh hợp tác, nhất là hợp tác đào tạo, với các đối tác nước ngoài 

 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 
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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 Bản, Hoa Kỳ, Úc, Singapore, Thái Lan, 
... Khoa hợp tác đào tạo với các trường đại học ở Hàn Quốc như Đại học Ngoại ngữ 
Pusan, Đại học Ngoại ngữ Chungwoon, Đại học Youngsan đào tạo bậc đại học ngành Việt 
Nam học 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 California State - Long Beach 
University (Mỹ),  Kanda University of Foreign Studies, Đại học Kokushikan (Nhật), 
Ritsumeikan Asia Pacific University (Nhật), Nanyang Technological University, 
Singapore Management University (Singapore), Australian National University, 
Adelaide University (Úc), Đại học Srinakharinwirot, Đại học Thammasat (Thái Lan), Đại 
học Kyungsung, Đại học Gyeongsang, Đại học Silla (Hàn Quốc),… đào tạo các khoá 
chuyên đề về tiếng Việt và Việt Nam học cho giảng viên, sinh viên, học viên. Năm nào 
Khoa cũng có từ 1 – 5                                              giảng viên đi tu nghiệp và giảng dạy ở các 
đại học nước ngoài như Đại học Ngoại ngữ Tokyo, Đại học Ngoại ngữ Kanda, Đại học 
Ritsumeikan Asia Pacific, Đại học Nagoya, (Nhật Bản); Đại học Ngoại ngữ Hankuk, Đại 
học Ngoại ngữ Busan, Đại học Chungwoon, Đại học Youngsan, (Hàn Quốc); Đại học Đại 
học Paris 7 (Pháp),... Năm 2011 Khoa 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. và 
đang chuẩn bị hội thảo quốc tế lần thứ hai vào đầu năm 2016. Năm 2015, Khoa đã liên 
kết với Đại học Ngoại ngữ Busan tổ chức thi chứng chỉ tiếng Việt cho sinh viên của 
Trường này tại Busan theo hình thức online. 

Năm năm qua, Khoa tiếp tục phát triển các chương trình giảng dạy tiếng Việt và 
văn hoá Việt Nam cho các đối tác nước ngoài. Tiêu biểu nhất của hoạt động này là năm 
2013, lần đầu tiên Khoa trúng thầu việc giảng dạy tiếng Việt cho hầu hết các viên chức 
của Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM. Hiện Khoa đang thực hiện gói thầu này ở năm thứ 
3, trung bình có từ 15-20 lớp với từ 20-30 học viên hàng ngày. Khoa cũng được Thương 
vụ Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TPHCM – (Korea Trade-Investment Promotion 
Agency – KOTRA) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (Korea International 
Cooperation Agency – KOICA) tín nhiệm chọn là nơi đào tạo tiếng Việt và văn hoá Việt 
Nam cho hàng trăm cán bộ, viên chức, tình nguyện viên. Từ 2014, KOTRA cử mỗi năm 
khoảng 25 học viên học tiếng Việt trong 6 tháng. Từ 2015, KOICA cử 10 học viên sang 
thực tập tiếng và văn hoá Việt Nam trong gần 2 tháng; dự kiến từ 2016 mỗi năm sẽ gửi 
6 đợt, mỗi đợt 10-15 học viên. Nhiều viên chức các Tổng lãnh sự Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái 
Lan, Úc,... cũng học tiếng Việt tại Khoa. Hàng năm, Khoa cũng tổ chức các lớp tiếng Việt, 
văn hoá, luật pháp Việt Nam cho các đối tượng nước ngoài muốn nhập quốc tịch Việt 
Nam. 

2) Tăng cường tính chuyên nghiệp cho đội ngũ và cho hoạt động hợp tác 
quốc tế 
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Với một đội ngũ chuyên nghiệp, công tác xúc tiến hợp tác quốc tế ngày càng hiệu 
quả. Các chuyên viên làm việc rất tốt, tác phong chuyên nghiệp, thân thiện, gây được 
lòng tin với các đối tác. 

Việc liên hệ, đám phán được quy trình hoá với các biểu mẫu, thống kê; nhiều 
chương trình đào tạo, field trip, study tour,... được thiết kế sẵn và thay đổi thường 
xuyên nhằm tăng thêm tính hấp dẫn, mới lạ,... đã phát huy hiệu quả, thu hút tối đa các 
đối tác truyền thống cũng như đối tác mới. Phần mềm quản trị văn phòng hoạt động ổn 
định và được điều chỉnh kịp thời, đáp ứng tốt hoạt động quản lý, quan hệ công chúng,... 

Năm 2015, Khoa cũng đã mở rộng hoạt động hợp tác với các đối tác là các công 
ty, cá nhân nước ngoài nhằm tìm kiếm học bổng, tài trợ, hỗ trợ,... cho các hoạt động của 
sinh viên, của Khoa như hội thảo khoa học, lễ hội, trao học bổng,.... 

Trang web khá tiện ích và nhiều thông tin cập nhật của Khoa cũng góp phần đắc 
lực cho hoạt động hợp tác quốc tế, củng cố thương hiệu, làm cầu nối cho các hoạt động 
liên kết với. Trong hơn 3 năm qua, kể từ ngày đưa vào sử dụng trang web mới đến nay 
đã có gần 4,3 triệu lượt truy cập, trung bình mỗi năm có ngót 1,5 triệu người truy cập. 
Việc thông tin quảng bá hình ảnh, hoạt động của Khoa cũng được đẩy mạnh với việc từ 
năm 2013, Khoa đã biên soạn, in và phát/tặng hàng ngàn cuốn lịch, brochure, 
prospectus, tờ bướm, áo có in logo, email và địa chỉ của Trường, Khoa,... được trình bày 
đẹp, tiện dụng, cho hàng trăm đối tác, khách, học viên, sinh viên. 

4.2 Hạn chế  

 1) Cơ sở vật chất còn thiếu, chưa đồng bộ 

  Đây là hạn chế lớn nhất khiến chưa thể phát huy được hết giá trị thương hiệu và 
năng lực tổ chức, hợp tác, đào tạo của Khoa Việt Nam học. Nhiều đối tác ngần ngại do cơ 
sở vật chất không đáp ứng yêu cầu về tiện nghi, an toàn và cảnh quan, môi trường, thiếu 
ký túc xá và các tiện ích phục vụ học viên. 

 2) Đội ngũ giảng dạy viên còn ít người thông thạo tiếng Hàn  

 Do đối tác chính của Khoa là các trường đại học, cơ quan, tổ chức Hàn Quốc nên 
việc hạn chế Hàn ngữ là một điểm yếu mà Khoa phải giải quyết trong thời gian tới. 

4.3 Mức độ hoàn thành các mục tiêu chiến lược và kế hoạch hoạt động giai 
đoạn 2011-2015 

Những chỉ tiêu liên quan đến hoạt động hợp tác quốc tế đều vượt xa kế hoạch, 
thể hiện trên các chỉ tiêu về số lượng học viên các khoá ngắn hạn, số lượng đối tác, các 
chương trình liên kết,... đã trình bày trong các phần khác. 

Chỉ tiêu duy nhất không đạt là tăng từ 3 chương trình liên kết đào tạo hình thức 
2+2, 3+1 (năm 2011) lên 7 chương trình (năm 2015). Tuy nhiên Khoa đã thay thế bằng 
hàng loạt các chương trình ngắn hạn hình thức Study tour với trên 10 đối tác châu Á, 
Úc, Hoa Kỳ,... 
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5. CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 

Cuối năm 2011, chương trình đào tạo bậc đại học ngành Việt Nam học được tổ 
chức Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (Asean Universities Network – AUN) 
đánh giá chất lượng theo chuẩn AUN. Đây là chương trình đầu tiên của Trường 
ĐHKHXH&NV được đánh giá. Những hiểu biết mới về đảm bảo chất lượng, chuẩn đào 
tạo đã giúp Khoa có những hoạt động tích cực và hiệu quả cho chương trình này. Giai 
đoạn 2011-2015 là giai đoạn Khoa Việt Nam học cố gắng phát huy những mặt mạnh, 
khắc phục những điểm yếu mà Hội đồng đã nêu trong báo cáo đánh giá. 

5.1 Thành tựu 

1) Triển khai tự đánh giá theo chuẩn AUN-QA chương trình đào tạo bậc đại 
học ngành Việt Nam học thành công  

Theo yêu cầu của Trường, Khoa Việt Nam học đã gấp rút chuẩn bị và đăng ký 
kiểm định chất lượng đào tạo bậc đại học theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA. Việc được công 
nhận đạt chuẩn (điểm: 4.3) theo Chứng nhận ngày 8/1/2012 của AUN là một thành 
công lớn đối với một đơn vị còn trẻ, nhân sự mỏng và quy mô đào tạo nhỏ như Khoa 
Việt Nam học. Kinh nghiệm thành công của Khoa còn là bài học quý và là động lực cho 
hoạt động kiểm định theo chuẩn AUN tại trường.  

2) Hoạt động đảm bảo chất lượng của Khoa đi vào chiều sâu với nhiều cải 
tiến, đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên, nhu cầu của thị trường lao động, 
nâng cao tính chuyên nghiệp trong mọi mặt hoạt động 

Khoa đã xây dựng Tổ đảm bảo chất lượng, thực hiện nghiêm túc công tác tự đánh 
giá và đảm bảo chất lượng, tiến hành các hoạt động giám sát học tập của sinh viên, hoạt 
động giảng dạy của giảng viên và hoạt động hỗ trợ của đội ngũ tư vấn, nhân viên hỗ trợ 
nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. 

Khoa xây dựng và điều chỉnh các quy trình cho hầu hết các hoạt động chủ yếu của 
Khoa như thẩm định chương trình đào tạo theo định kỳ; quy trình thi, kiểm tra; quy 
trình mời giảng và lên lịch học tập; quy trình thực tập, thực tế; quy trình làm việc, phối 
hợp của văn phòng Khoa;..., Khoa 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; tổ 
chức việc lấy ý kiến cựu sinh viên, nhà tuyển dụng để cải tiến chương trình đào tạo, đổi 
mới phương pháp giảng dạy và tăng cường cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, nghiên cứu.  

Từng năm học, Khoa dần hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ nhằm hỗ trợ tối đa 
các hoạt động của Khoa; động viên, phát triển các nguồn lực; đẩy mạnh tin học hoá, quy 
trình hoá, chuyên nghiệp hoá nhằm nâng cao chất lượng về mọi mặt; xây dựng Khoa 
thành một đơn vị được kiểm soát tốt, nỗ lực hướng đến chuẩn mực của các trường đại 
học tiên tiến trong khu vực nhằm đáp ứng nhu cầu của sinh viên, học viên quốc tế. 

5.2 Hạn chế 

1) Chưa thực sự hình thành văn hoá chất lượng 
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Công tác đảm bảo chất lượng dù đã trở thành công tác được nhắc nhở ngày càng 
nhiều trong các hoạt động của Khoa, nhưng nhìn chung, chưa thực sự hình thành văn 
hoá chất lượng; công tác đảm bảo chất lượng chưa nhận được sự quan tâm của tất cả 
cán bộ viên chức trong Khoa. Các thành viên của Tổ đảm bảo chất lượng đều là kiêm 
nhiệm và đang làm quản lý (Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng Bộ môn và giáo vụ Khoa) nên 
hiệu quả chưa cao vì quá bận rộn.  

             2) Hoạt động đảm bảo chất lượng chưa được tin học hoá 

             Ở cả hai cấp Trường và Khoa, chưa đánh giá được mức độ tiếp thu và khả năng 
cải thiện của giảng viên đối với đánh giá của sinh viên. Một bộ phận sinh viên chưa thực 
quan tâm đến việc đánh giá chất lượng đào tạo. Việc lấy ý kiến của sinh viên còn mất 
nhiều thời gian và công sức. Nguyên nhân chủ yếu là do thiếu sự hỗ trợ của công nghệ 
thông tin. 

5.3 Mức độ hoàn thành các mục tiêu chiến lược và kế hoạch hoạt động giai 
đoạn 2011-2015 

 

Các chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 2015 
Tự đánh giá và đánh 
giá giữa kỳ cấp trường 

  Đạt 100%   

Tự đánh giá và đánh 
giá theo Bộ TCKSCL nội 
bộ 

 Đạt 100%  Đạt 100%  

Tự đánh giá và kiểm 
toán nội bộ chương 
trình đào tạo theo Bộ 
tiêu chuẩn AUN-QA 

Đạt 100%     

Đánh giá ngoài chính 
thức chương trình đào 
tạo theo Bộ tiêu chuẩn 
AUN-QA 

Đạt 100%     

Lấy ý kiến phản hồi của 
người học và đồng 
nghiệp 

 
Đạt 100% 

 
Đạt 100% 

 
Đạt 100% 

 
Đạt 100% 

 
Đạt 100% 

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

Đạt 100%  Đạt 100%  Đạt 100% 

Bảng 12. Mức độ hoàn thành các hoạt động đảm bảo chất lượng 
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PHẦN III.  

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN  

KHOA VIỆT NAM HỌC GIAI ĐOẠN 2015-2020 

 

 

1. PHÂN TÍCH SWOT 

1.1 Điểm mạnh (S) 

- Chương trình đào tạo bậc đại học ngành Việt Nam học có chất lượng, đạt chuẩn 
AUN-QA (2012).  

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

- Đội ngũ giảng viên, chuyên viên có nhiều kinh nghiệm. 

- Hoạt động quản lý chuyên nghiệp. 

1.2 Điểm yếu (W) 

 - Nghiên cứu khoa học chưa thực sự trở thành một trong những động lực của sự 
phát triển, chưa hình thành nhóm nghiên cứu mạnh. 

 - Cơ sở vật chất 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 người nước ngoài. 

 - Giáo trình chưa thực đầy đủ, một số giáo trình chưa cập nhật. 

1.3 Cơ hội (O) 

- Trong xu thế toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế, nhiều quốc gia đang đẩy mạnh 
đầu tư vào Việt Nam khiến cho vị thế của ngành Việt Nam học và tiếng Việt ngày càng 
cao trên thế giới, số lượng người nước ngoài có nhu cầu học Việt Nam học và tiếng Việt 
có xu hướng tăng.  

- Vai trò của Trường ĐHKHXH&NV – ĐHQG-HCM được khẳng định trong hệ 
thống giáo dục quốc dân. Thương hiệu Khoa Việt Nam học với đặc thù đào tạo của mình 
và mối quan hệ rộng rãi đã tạo dựng được tên tuổi trên thế giới. 

- Cơ chế tự chủ đại học và việc phân cấp, phân quyền được đẩy mạnh, tạo hành 
lang pháp lý thuận lợi cho các hoạt động của của Khoa. Lãnh đạo Trường và Khoa có 
quyết tâm đổi mới, tiếp cận với xu thế hiện đại và hội nhập quốc tế. 

 1.4 Thách thức (T) 
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- Tính cạnh tranh giữa các trường đại học, các cơ sở trong và ngoài nước có đào 
tạo tiếng Việt và Việt Nam học ngày càng cao. 

- Việt Nam học ngày càng phát triển theo chiều sâu và hướng đến toàn cầu, đòi 
hỏi năng lực đội ngũ phải được cải thiện tương ứng, 

  

 2. 2. TẦM NHÌN, SỨ MẠNG, MỤC TIÊU 

 2.1 TẦM NHÌN 

Khoa Việt Nam học là trung tâm giảng dạy, nghiên cứu Việt Nam học chất lượng 
cao, có khả năng liên thông với các đại học trong khu vực Đông Nam Á và quốc tế, đóng 
vai trò quan trọng trong nghiên cứu và giảng dạy ngành Việt Nam học tại Việt Nam và 
thế giới.  

2.2 SỨ MẠNG 

Khoa Việt Nam học đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực trình độ cao ngành Việt 
Nam học, góp phần quảng bá tiếng Việt và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế 
giới thông qua hoạt động đào tạo, nghiên cứu và hoạt động phục vụ cộng đồng. 

2.3 MỤC TIÊU 

Trong giai đoạn 2015-2020, Khoa Việt Nam học có những bước đột phá về giảng 
dạy, nghiên cứu, quản lý, phục vụ cộng đồng để trở thành đơn vị đào tạo, nghiên cứu 
ngành Việt Nam học số một tại Việt Nam và trên thế giới; mở rộng khả năng liên thông, 
liên kết với các cơ sở đào tạo cùng/gần ngành trên thế giới; giữ vững vị thế là cơ sở đào 
tạo có số lượng sinh viên, học viên người nước ngoài đông nhất tại Việt Nam.  

 

3. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIÊ ̉ N KHOA VIỆT NAM HỌC GIAI ĐOẠN 2015-2020 

Kế hoạch chiến lược phát triển Khoa Việt Nam giai đoạn 2015-2020 gồm 5 
chương trình: 

1. Chương trình Đào tạo 

2. Chương trình Nghiên cứu khoa học 

3. Chương trình Phát triển nguồn nhân lực 

4. Chương trình Hợp tác quốc tế 

5. Chương trình Đảm bảo chất lượng 

Các chương trình này có quan hệ chặt chẽ với nhau với mục đích huy động toàn 
bộ các nguồn lực xây dựng và phát triển Khoa Việt Nam học trở thành đơn vị đào tạo, 
nghiên cứu đẳng cấp quốc tế trong lĩnh vực Việt Nam học; mở rộng khả năng liên thông, 
liên kết với các cơ sở đào tạo ngành Việt Nam học trên thế giới, tăng khả năng thu hút 
sinh viên, học viên. 
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3.1 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

3.1.1 Mục tiêu chung của Chương trình đào tạo 

Xây dựng Khoa Việt Nam học trở thành đơn vị đào tạo ngành Việt Nam học có 
chất lượng hàng đầu tại Việt Nam và thế giới, có số lượng sinh viên, học viên người 
nước ngoài đông nhất tại Việt Nam. 

3.1.2 Mục tiêu cụ thể 

1) Hoàn thiện các chương trình đào tạo các bậc học, hợp lý hoá hoạt động tổ chức 
đào tạo phù hợp với xu thế phát triển của ngành Việt Nam học tại Việt Nam và trên thế 
giới, tạo chuyển biến căn bản về chất lượng đào tạo. 

2) Mở ro ̣ ng các loại hình và phương thức đào tạo nhằm hoàn tất các bậc đào tạo 
ngành/chuyên ngành Việt Nam học tại Trường với ba bậc học: đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 
cũng như phát triển mạnh mẽ các lớp tiếng Việt và văn hoá Việt Nam cho đối tượng Việt 
kiều, người nước ngoài; mở rộng quy mô đào tạo tất cả các bậc học, các hình thức đào 
tạo.  

3) Tăng cường tài nguyên học tập, cải tiến phương pháp giảng dạy theo hướng 
hiện đại, phù hợp với người học. 

5) Quản lý đào tạo theo hướng hiện đại và phù hợp với thông lệ quốc tế.   

3.1.3 Nhóm giải pháp  

 1) Tie ́ p tục điều chỉnh theo định kỳ chương tri nh đa o tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ 
ngành/chuyên ngành Việt Nam học theo hệ thống tín chỉ, tăng cường tính lie n tho ng với 
các chương trình đào tạo của các ngành trong Trươ ng, trong ĐHQG-HCM va  với các đối 
tác có nga nh Vie ̣ t Nam học hoặc tiếng Việt tre n the ́  giới.  

 2) Hoàn thiện chương trình đào tạo bậc đại học từ xa qua mạng và chương trình 
đào tạo bậc tiến sĩ; xay dựng hồ sơ mở chuyên ngành bậc thạc sì Lý luận và phương 
pháp giảng dạy tiếng Việt  

 3) Tăng cường quy mô đào tạo bằng cách thay đổi phương thức tuyển sinh đại 
học, xây dựng mối quan hệ với các đối tác nhằm tìm kiếm và phát triển thí sinh tiềm 
năng tại các trường trung học, đại học quốc tế tại Việt Nam và nước ngoài; tăng cường 
nội dung thông tin trên trang web của Khoa để thu hút thêm sinh viên, học viên. 

4) Tăng cường bie n soạn giáo tri nh, ta ̣ p ba i giảng, tài liệu tham khảo, chuyên 
khảo; phát triển “Tủ sách Việt Nam học” bằng cách hỗ trợ vật chất, đưa vào tiêu chuẩn 
thi đua; mời chuyên gia hướng dẫn xây dựng giáo trình điện tử hiện đại cho tất cả các 
giảng viên của Khoa để dần hình thành tài nguyên học tập của từng giảng viên; vận 
dụng có hiệu quả tài khoản của giảng viên do Trường cung cấp để đưa bài giảng, bài 
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kiểm tra, tài nguyên học tập của giảng viên lên trang web của Trường, của Khoa để sinh 
viên, học viên, nghiên cứu sinh dễ dàng tham khảo.  

5) Tổ chức các cuộc toạ đàm, hội thảo, thao giảng, dự giờ nha m đo ̉ i mới phương 
pháp giảng dạy. 

6) Hie ̣ n đại hoá, tin học hoá triệt để hoạt động quản lý đào tạo.  

3.1.4 Chỉ tiêu 

1) Rà soát chương trình đào tạo và đề cương chi tiết môn học 2 năm 1 lần theo 
lịch của trường. Gửi phiếu điều tra, xin ý kiến qua Ban Liên lạc Hội cựu sinh viên, sinh 
viên Khoa Việt Nam học ít nhất 50% số lượng cựu sinh viên, sinh viên, cựu học viên, học 
viên; ít nhất 50% các nhà tuyển dụng quan trọng, kết hợp với nghiên cứu chương trình 
đào tạo của các đơn vị trong và ngoài trường.  

2) Hoàn tất chương trình đào tạo bậc tiến sĩ chuyên ngành Việt Nam học, triển 
khai tuyển sinh vào năm học 2016-2017. Năm 2017, mở thêm chuyên ngành thứ hai 
bậc thạc sĩ: Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Việt, bên cạnh chuyên ngành Việt 
Nam học vào năm 2018. 

3) Hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật, phần mềm, chương trình đào tạo, triển 
khai tuyển sinh đào tạo từ xa qua mạng vào năm học 2016-2017. 

4) Về quy mô đào tạo ở cả 3 bậc học cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ mỗi năm tăng khoảng 
5%.  

5) Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ít nhất 70%. Tỷ lệ học viên bảo vệ thành công luận 
văn, luận án ít nhất 80% 

6) Về việc giảng dạy tiếng Việt và văn hoá Việt Nam hệ ngắn hạn và ôn thi, thi 
chứng chỉ tiếng Việt: Nghiên cứu mở thêm 1 trung tâm dạy tiếng Việt cho người nước 
ngoài ở bên ngoài trường. Giữ vững các hợp đồng đã ký với các đối tác quan trọng như 
Tổng lãnh sự Hoa Kỳ, Tổng lãnh sự Hàn Quốc, KOTRA, KOICA,… Số lượng học viên mỗi 
năm tăng khoảng 5%. 

7) Cuối năm 2020, tất cả các môn học Việt Nam học và tiếng Việt đều có giáo trình 
giấy/điện tử. Mỗi năm giảng viên của Khoa Việt Nam học xuất bản ít nhất 5 đầu sách, tài 
liệu tham khảo, chuyên khảo; phát triển “Tủ sách Việt Nam học”.  

8) Biên soạn mới giáo trình giảng dạy tiếng Việt (hệ ngắn hạn) kết hợp với đăng 
ký đề tài/chương trình xây dựng ngân hàng đề thi tiếng Việt đạt chuẩn gồm 5 trình độ, 
từ V1 đến V5, hoàn chỉnh vào cuối năm 2020.  

9) Mỗi năm tổ chức ít nhất 1 buổi toạ đàm, hội thảo, báo cáo chuyên đề về 
phương pháp giảng dạy hiện đại cho giảng viên của Khoa. 

10) Thay mới máy tính, tăng cường phần mềm mới, cải tạo phần mềm cũ cho bộ 
phận văn phòng, giáo vụ Khoa. 

 



K ế  h o ạ c h  c h i ế n  l ư ợ c  p h á t  t r i ể n  K h o a  V i ệ t  N a m  h ọ c  2 0 1 5 - 2 0 2 0  | 29 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Rà soát chương trình đào 
tạo các bậc học 

 X  X  

Chương trình đào tạo tiến sĩ 
chuyên ngành Việt nam học 

X     

Chương trình đào tạo thạc sĩ  
chuyên ngành Lý luận và 
phương pháp giảng dạy 
tiếng Việt  

  X   

Chương trình đào tạo từ xa 
qua mạng 

X     

Số trung tâm giảng dạy tiếng 
Việt ngoài trường 

1 2 3 3 4 

Quy mô đào tạo đại học 260 275 300 315 330 

Quy mô đào tạo thạc sĩ 110 120 132 145 160 

Quy mô đào tạo tiến sĩ 10 11 12 13 14 

Quy mô hệ ngắn hạn 4200 4600 5060 5560 6100 

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp 70% 70% 70% 75% 80% 

Tỷ lệ học viên, nghiên cứu 
sinh bảo vệ thành công luận 
văn, luận án 

80% 80% 80% 85% 85% 

Tỷ lệ giáo trình về Việt Nam 
học và tiếng Việt do giảng 
viên của Khoa biên 
soạn/môn học 

70% 75% 80% 90% 100% 

Biên soạn giáo trình tiếng 
Việt 

Cuốn 1 Cuốn 2 Cuốn 3 Cuốn 4 Cuốn 5 

Ngân hàng đề thi theo 5 cấp 
độ 

Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4 Cấp độ 5 

Toạ đàm, seminar về 
phương pháp giảng dạy 

1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 

Tăng cường cơ sở vật chất 
kỹ thuật cho văn phòng, giáo 
vụ 

X X X X X 

Xuất bản giáo trình, tài liệu 
tham khảo, chuyên khảo 

5 5 5 5 5 

Bảng 13. Các chỉ tiêu về đào tạo 

 

3.2. CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

3.2.1 Mục tiêu chung của Chương trình nghiên cứu khoa học 

Ta ̣ p trung nâng cao năng lực nghiên cứu của đội ngũ, tăng cường về số lượng 
cũng như chất lượng của các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu theo hai hướng chủ 
yếu là nghie n cứu Vie ̣ t Nam học va  nghiên cứu việc giảng dạy tie ́ ng Vie ̣ t như mo ̣ t ngoại 
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ngữ; nhằm đóng góp cho lĩnh vực cả nghiên cứu cơ bản lẫn nghiên cứu ứng dụng, phù 
hợp với định hướng của một trường đại học nghiên cứu. 

 

 

3.2.2 Mục tiêu cụ thể 

1) Nâng cao năng lực nghiên cứu của đội ngũ bằng việc tổ chức nhiều hoạt động 
học thuật như báo cáo chuyên đề, toạ đàm, hội nghị, hội thảo,…và hỗ trợ học thuật. 

2) Ga ́ n hoạt động nghiên cứu khoa học với đa o tạo va  giải quyết những vấn đề 
thực tiễn. 

3) Tăng cường công bố bài báo, công trình khoa học. 

3.2.3 Nhóm giải pháp 

  1) Khoa khuye ́n khích va  có ke  hoạch ho ̃  trợ cụ thể cho tất cả các hoạt động 
nghiên cứu của Khoa, Bộ môn và cá nhân. Chú trọng tie u chi ́nghie n cứu khoa học trong 
no ̣ i dung xét thi đua khen thưởng ha ng na m. 

  2) Thành lập các nhóm nghiên cứu về Việt Nam học – Khu vực học, Ngữ âm học 
thực nghiệm. Xây dựng các đề tài liên ngành Việt Nam học và khu vực học; Ngữ âm học 
thực nghiệm tiếng Việt và các ngôn ngữ tộc người thiểu số tại Việt Nam; nghiên cứu giải 
quyết những vấn đề cấp thiết của Việt Nam học và Nam Bộ học;  gắn kết nghiên cứu với 
đào tạo; kiên kết với các nhà nghiên cứu, cơ quan nghiên cứu có liên quan. 

  3) Tăng cường xuất bản giáo trình, chuyên khảo, tài liệu tham khảo, bài báo khoa 
học trên “Tủ sách Việt Nam học” và các tạp chí chuyên ngành, kỷ yếu. 

  4) Phát triển Quỹ nghiên cứu khoa học Việt Nam học dành cho sinh viên nước 
ngoài bằng cách kêu gọi sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, cựu sinh viên. 

  3.2.4 Chỉ tiêu 

1) Đăng ký thực hiện đề tài khoa học các cấp (chỉ tính những đề tài đăng ký mới) 

 2016 2017 2018 2019 2020 Tổng  
Đề tài cấp trọng điểm ĐHQG 0 1 0 1 0 2 
Đề tài cấp ĐHQG 1 1  1 1 1 5 
Đề tài cấp tỉnh 0 1 0 1 0 2 
Đề tài cấp cơ sở 2 2 2 2 2 10 
Tổng 3 5 3 5 3 19 

Bảng 14. Chỉ tiêu về đề tài khoa học 

2) Số lượng bài báo khoa học 

 2016 2017 2018 2019 2020 Tổng 
Co ng bo ́  tre n Tạp chí Phát trie ̉n 
KH&CN – ĐHQG-HCM 

5 15 5 15 5 45 

Co ng bo ́  tre n các tạp chí khoa học 15 5 15 5 15 55 
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chuye n nga nh trong nước 
Co ng bo ́  tre n các tạp chí khoa học 
quo ́ c te ́  

1 2 3 4 5 15 

Tổng 21 22 23 24 25 115 

Bảng 15. Chỉ tiêu về bài báo khoa học 

3) Hội thảo khoa học và số báo cáo tại hội thảo  
 2016 2017 2018 2019 2020 Tổng 

Toạ đàm, báo cáo chuyên đề 3 4 5 6 7 25 
Ho ̣ i thảo khoa-liên khoa/báo cáo 1/30 1/30 1/30 1/30 1/30 5/150 
Ho ̣ i thảo KH SV/ đề tài 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 5/40 
Ho ̣ i thảo ca ́ p quo ́ c te ́ /báo cáo 1/50 0/0 1/60 0/0 1/70 3/110 

  Bảng 16. Chỉ tiêu về hội thảo và báo cáo khoa học 

  4) Quỹ nghiên cứu khoa học Việt Nam học dành cho sinh viên nước ngoài. 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Quỹ (triệu đồng) 20 30 40 50 60 

Bảng 17. Chỉ tiêu về phát triển Quỹ nghiên cứu khoa học Việt Nam học                  
dành cho sinh viên nước ngoài 

 

3.3. CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 

3.3.1 Mục tiêu chung của Chương trình phát triển nguồn nhân lực 

Ta ng cươ ng ve   so ́  lượng va  na ng cao tri nh đo ̣  chuye n mo n, nghie ̣ p vụ của đội ngũ 
giảng viên, chuyên viên, đáp ứng nga y ca ng to ́ t hơn yêu cầu co ng tác của Khoa, của 
Trường.  

3.3.2 Mục tiêu cụ thể 

Mỗi năm bổ sung từ 1-2 biên chế nhằm phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu 
khoa đe ̉  đe ́ n na m 2020 na ng so ́  viên chức bie n che ́  ngạch giảng vie n của Khoa le n 
khoảng 38 ngươ i, trong đó có 20 tie ́ n sĩ. 

3.3.3 Nhóm giải pháp 

- Đe   xuất Nha  trươ ng ha ng na m xem xét cho những ngươ i đang hợp đo  ng với 
Trường (hợp đồng 1 năm, vô thời hạn) đủ tie u chua ̉ n và có năng lực đáp ứng yêu cầu 
phát triển của Khoa được thi tuye ̉ n ngạch giảng vie n đe ̉  bo ̉  sung đo ̣ i ngũ giảng viên cơ 
hữu, đồng thời giảm số giảng viên hợp đồng; chủ động tuyển chọn và đề xuất Nhà 
trường tiếp nhận một số giảng viên mới có trình độ tiến sĩ, hoặc thạc sĩ được đào tạo ở 
nước ngoài có năng lực nghiên cứu và giảng dạy, có tư cách đạo tức tốt về Khoa. 

  - Có che ́  đo ̣  khuye ́n khích, đo ̣ ng vie n cán bo ̣  – giảng vie n tham gia các chương 
tri nh bo  i dưỡng về quản lý, về chuye n mo n nghie ̣ p vụ và đặc biệt là tham gia học sau đại 
học, có quy định cha ̣ t chẽ ve   thơ i hạn va  có bie ̣ n pháp phù hợp đe ̉  thúc đẩy giảng vie n 
hoa n tha nh lua ̣ n va n, lua ̣ n án đúng hạn. 
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- Cử giảng viên cơ hữu đi học tập, tu nghiệp, dự hội thảo, giảng dạy ở nước ngoài 
để nâng cao năng lực giảng dạy, nghiên cứu, hoàn thiện khả năng ngoại ngữ. 

- Nâng cao thu nhập của đội ngũ cán bộ, viên chức; mỗi năm tăng từ 5-10%. 

 

3.3.4 Chỉ tiêu 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Giảng viên cơ hữu 29 30 32 34 36 38 
Giảng viên hợp đồng 15 14 12 10 8 6 
Giáo sư 0 0 0 0 0 1 
Phó giáo sư 3 4 5 6 7 8 
Tiến sĩ (cơ hữu + hợp đồng) 12 14 15 17 19 20 
Thạc sĩ (cơ hữu + hợp đồng) 15 17 19 21 21 21 
Chuyên viên (cơ hữu + hợp đồng) 9 10 10 10 10 10 
Tỷ lệ tăng thu nhập 5% 5% 7% 10% 10% 10% 

Bảng 18. Chỉ tiêu về phát triển nguồn nhân lực 

 

3.4. CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC QUO ́ C TÊ ́  

3.4.1 Mục tiêu chung của Chương trình hợp tác quốc tế 

Phát huy những thành tựu đã đạt được, tie ́ p tục phát triển về số lượng, hiệu quả 
và chiều sâu của các mối quan hệ hợp tác quo ́ c te ́ , đưa Việt Nam học trở thành đơn vị 
dẫn đầu về quan hệ hợp tác quốc tế, tiếp tục giữ vững là đơn vị có số lượng sinh viên, 
học viên quốc tế đông nhất tại Việt Nam. 

3.4.2 Mục tiêu cụ thể 

3.4.3 Nhóm giải pháp 

 - Na ng cao cha ́ t lượng va  hiệu quả của hoạt đo ̣ ng giảng dạy, nghie n cứu, dịch vụ, 
quản lý, tiếp tục là đơn vị dẫn đầu trong cả nước về thu hút học viên quốc tế. 

- Giữ vững các hợp đồng và các mối quan hệ truyền thống. 

- Ta ng cươ ng quảng bá hi nh ảnh của Khoa Vie ̣ t Nam học qua website, mạng xã 
hội, brochure, prospectos, tờ rơi,... và phát triển các mối quan hệ với các trường đại học, 
trung học quốc tế, các công ty, xí nghiệp có vốn nước ngoài, các công ty dịch vụ đào 
tạo,... nhằm tìm kiếm thêm các hợp đồng đào tạo, nghiên cứu, dịch vụ có giá trị lớn.  

 - Tăng cường hoạt động quản lý, chất lượng của đội ngũ phục vụ, hoàn thiện cơ 
sở vật chất nhằm phục vụ tốt nhất các hoạt động hợp tác quốc tế. 

3.4.4 Chỉ tiêu 

1) Đến năm 2020, tăng số chương trình liên kết đào tạo bậc đại học theo hình 
thức 2+2, 3+1 với 3 trường đại học hiện nay lên ít nhất là 6 trường. 
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2) Tổ chức ít nhất 2 năm 1 hội thảo/hội nghị khoa học quốc tế (đã nêu trong 
Chương trình nghiên cứu khoa học) tập trung các nhà nghiên cứu Việt Nam học tại Việt 
Nam và trên thế giới để trao đổi thông tin, quảng bá Việt Nam học và công bố các nghiên 
cứu mới. 

3) Mỗi năm có ít nhất 5 giảng viên được ra nước ngoài tu nghiệp, nghiên cứu, 
giảng dạy, dự hội nghị/hội thảo. 

4) Mỗi năm đón ít nhất 15 đoàn sinh viên, giảng viên các trường đại học quốc tế 
đến học tập ngắn hạn tại Khoa theo hình thức Study tour. 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Số lượng các chương trình liên kết đào tạo (2+2, 
3+1) 

3 4 5 6 7 

Số giảng viên đi tu nghiệp, nghiên cứu, giảng 
dạy ở nước ngoài 

6 7 8 9 10 

Số đoàn quốc tế đến học tập theo dạng Study 
tour 

15 15 15 15 15 

Bảng 19.  Chỉ tiêu về phát triển hợp tác quốc tế 

 

3.5. CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 

3.5.1 Mục tiêu chung của Chương trình đảm bảo chất lượng 

Hoàn thiện chương trình đào tạo bậc đại học đáp ứng ngày càng tốt hơn các tiêu 
chí đánh giá của AUN-QA. Đăng ký kiểm định chương trình đào tạo bậc thạc sĩ theo 
chuẩn AUN-QA. 

3.5.2 Mục tiêu cụ thể 

1) Tăng cường rà soát, điều chỉnh chương trình và hoạt động đào tạo ca n cứ tre n 
ý kie n của sinh vie n, cựu sinh vie n, nha  tuye n dụng nha m na ng cao cha ́ t lượng đa o tạo 
bậc đại học; tăng cường cơ sở vật chất, tài nguyên học tập, công tác tư vấn,... nhằm đáp 
ứng ngày càng tốt hơn các tiêu chí của AUN-QA. 

2) Tập trung hoàn thiện chương trình và hoạt động đào tạo bậc thạc sĩ, đăng ký 
kiểm định thành công chương trình đào tạo bậc thạc sĩ theo chuẩn AUN-QA. 

3.5.3 Nhóm giải pháp 

1) Rà soát tất cả các tiêu chí mà mức điểm đánh giá của AUN còn thấp, tìm giải 
pháp nhằm tăng cường chất lượng, hạn chế tối đa các điểm yếu. 

2) Quy trình hoá các hoạt động đào tạo, tư vấn, hỗ trợ sinh viên.  

3) Tăng cường mối quan hệ giữa Khoa – sinh viên – cựu sinh viên – nhà tuyển 
dụng. Tổ chức tốt việc thu thập ý kiến phản hồi từ sinh viên, cựu sinh viên và các nhà 
tuyển dụng nhằm điều chỉnh, hoàn thiện chương trình và hoạt động đào tạo. 
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 4) Tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ công tác đảm bảo chất lượng và 
các hoạt động khác. 

 

 

3.5.4 Chỉ tiêu 

1) Rà soát, cập nhật tất cả các quy trình làm việc của Khoa; biên soạn các quy 
trình còn thiếu. 

2) Năm 2017, đăng ký đánh giá ngoài nội bộ chương trình đào tạo thạc sĩ để đến 
năm 2018, đăng ký đánh giá ngoài chính thức chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên 
ngành Việt Nam học theo chuẩn AUN-QA. 

3) Hoàn thiện Ban liên lạc cựu sinh viên và sinh viên Việt Nam học. Mỗi năm tổ 
chức gặp mặt cựu sinh viên, nhà tuyển dụng ít nhất 1 lần. Xây dựng Quỹ học bổng cho 
sinh viên Khoa Việt Nam học.  

 4) Sửa chữa, thiết kế lại khu học tập theo hướng thân thiện, tiện nghi, sạch đẹp. 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Rà soát, cập nhật, biên soạn các quy 
trình 

X X X X X X 

Đánh giá theo chuẩn AUN-QA chương 
trình đào tạo bậc thạc sĩ 

Lên kế 
hoạch 

Đánh 
giá 

ngoài 
nội bộ 

Đánh giá 
ngoài 
chính 
thức 

   

Họp mặt cựu sinh viên, doanh nghiệp X X X X X X 

Tổ chức Orientation Lên kế 
hoạch 
đổi mới 

Thực 
hiện đổi 
mới về 
địa 
điểm, 
nội 
dung, 
hình 
thức 

Thực 
hiện đổi 
mới về 
địa điểm, 
nội dung, 
hình 
thức 

Thực 
hiện đổi 
mới về 
địa điểm, 
nội dung, 
hình thức 

Thực 
hiện đổi 
mới về 
địa điểm, 
nội dung, 
hình 
thức 

Thực 
hiện đổi 
mới về 
địa điểm, 
nội dung, 
hình 
thức 

Sửa chữa, thiết kế lại khu học tập Lập kế 
hoạch 

X X X X X 

Bảng 20.  Chỉ tiêu về hoạt động đảm bảo chất lượng 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày..... tháng 12 năm 2015 

 HIỆU TRƯỞNG                  TRƯỞNG KHOA 
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        PGS.TS. VÕ VĂN SÊN                      PGS.TS. LÊ KHẮC CƯỜNG 

 

 

PHỤ LỤC 

 

 

PHỤ LỤC 1: CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA VIỆT NAM HỌC HIỆN NAY 

1) Ban chủ nhiệm Khoa 

Trưởng khoa: PGS.TS. Lê Khắc Cường 

Phó trưởng khoa phụ trách nghiên cứu khoa học: PGS.TS. Trần Thuỷ Vịnh 

Phó trưởng khoa phụ trách sau đại học: TS. Huỳnh Đức Thiện 

Phó trưởng khoa phụ trách công tác sinh viên: ThS. Nguyễn Thị Hoàng Yến 

 

2) Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa 

1. PGS.TS. Lê Khắc Cường, Chủ tịch Hội đồng 
2. PGS.TS.  Trần Thuỷ Vịnh, Thư ký Hội đồng 
3. TS. Huỳnh Đức Thiện, Uỷ viên 
4. ThS. Nguyễn Thị Hoàng Yến, Uỷ viên 
5. TS. Đinh Thị Dung, Uỷ viên 
6. PGS.TS. Phan Thị Yến Tuyết, Uỷ viên 
7. PGS.TS. Đinh Lê Thư, Uỷ viên 
8. TS. Nguyễn Thị Ngọc Hân, Uỷ viên 
9. TS. Nguyễn Vân Phổ, Uỷ viên 
10. TS. Trần Thị Mai Nhân, Uỷ viên 

 
3) Bộ môn Việt ngữ học và Văn học Việt Nam 

Stt Họ tên Học vỊ, chức danh, 
chức vụ 

Chuyên ngành 

1 Trần Thuỷ Vịnh PGS.TS, Trưởng bộ môn Ngôn ngữ học  
2 Lê Khắc Cường PGS.TS.   

 
Ngôn ngữ học 

3 Trần Thị Hoa TS. Ngôn ngữ học 
4 Nguyễn Thị Ngọc Hân TS. Ngôn ngữ học 
5 Lê Thị Minh Hằng TS. Ngôn ngữ học 
6 Nguyễn Vân Phổ TS. Ngôn ngữ học 
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7 Huỳnh Công Hiển TS. Ngôn ngữ học 
8 Trần Thị Mai Nhân TS. Ngôn ngữ học 
9 Đào Mục Đích TS. Ngôn ngữ học 
10 Nguyễn Thị Hoàng Yến ThS. Ngôn ngữ học 
11 Võ Thanh Hương  ThS. Ngôn ngữ học 
12 Nguyễn Thanh Thuỷ ThS. Ngôn ngữ học 
13 Trần Trọng Nghĩa ThS. Ngôn ngữ học 
14 Nguyễn Thanh Phong ThS. Ngôn ngữ học 
15 Trần Thị Tươi ThS. Văn học 
16 Phan Trần Công ThS. Ngôn ngữ học 
 

 
4) Bộ môn Lịch sử và Văn hoá Việt Nam 

Stt Họ tên Học vỊ, chức danh, 
chức vụ 

Chuyên ngành 

1 Đinh Thị Dung TS, Trưởng bộ môn Lịch sử 
2 Phan Thị Yến Tuyết PGS.TS.   

 
Nhân học 

3 Huỳnh Đức Thiện TS. Lịch sử 
4 Bùi Thị Phương Chi ThS. Ngữ văn Nga 
5 Nguyễn Văn Thành ThS. Lịch sử 
6 Nguyễn Thị Thanh Hà ThS. Châu Á học 
7 Phan Thái Bình ThS. Châu Á học 
8 Trần Thị Thu Lan ThS. Xã hội học 
9 Bùi Thị Duyên Hải ThS. Châu Á học 
10 Nguyễn Tuấn Nghĩa ThS. Châu Á học 
11 Phạm Thị Ánh Vân ThS. Truyền thông 
12 Lê Hoàng Ngọc Yến ThS. Châu Á học 
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PHỤ LỤC 2: HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIAI ĐOẠN 2011-2015 

 1) Sách, kỷ yếu đã xuất bản:  

 1. Ngữ pháp ngữ nghĩa vị từ nói năng tiếng Việt, Nxb. ĐHQG-HCM, 2011;   

 2. Nhiều tác giả, Nghiên cứu và giảng dạy Việt Nam học và tiếng Việt, Nxb. Tổng 
hợp TP.HCM, 2012;  

 3. Nhiều tác giả, Những thay đổi và thách thức trong nghiên cứu và giảng dạy 
tiếng Việt (Changês and challêngês in rêsêarch and têaching Viêtnamêsê), Kỷ yếu Hội 
thảo khoa học quốc tế tại ANU, Canberra, Úc, Nxb. ĐHQG-HCM, 2012;  

 4. Nhiều tác giả, Nghiên cứu, giảng dạy Việt Nam học và tiếng Việt, Nxb Khoa học 
Xã hội, 2013;  

 5. Nhiều tác giả, Tuyển tập Việt Nam học – Nxb. ĐHQG-HCM,12/2013;  

 6. Lê Thị Minh Hằng, Phong cách học thực hành Tiếng Việt, Nxb. Giáo dục Việt 
Nam, 2014;  

 7. Nguyễn Thị Hoàng Yến, Trần Thị Tâm, Luyện đọc truyện ngắn (dành cho sinh viên 
nước ngoài), Nxb. Giáo dục Việt Nam, 2014;  

 8. Bùi Thị Phương Chi, Dương Thu Hương, Nguyễn Vân Phổ, Luyện nghê (dành cho 
sinh viên nước ngoài), Nxb. Giáo dục Việt Nam, 2014;  

 9. Phan Thị Yến Tuyết, Đời sống xã hội - kinh tế - văn hóa của ngư dân và cư dân 
vùng Biển Nam Bộ, Nxb. ĐHQG-HCM, 2014; 

 10. Nguyễn Thị Ngọc Hân, Luyện viết đúng từ và câu tiếng Việt (dành cho sinh viên 
năm thứ nhất Khoa Việt Nam học), Nxb. ĐHQG-HCM, 2014; 

 11. Lê Thị Hồng Minh, Sức mạnh của ngôn từ (ngôn ngữ nhân vật qua Truyện Kiều 
và các truyện thơ Nôm bác học khác), Nxb. Trẻ 2014; 

 12. Trần Thị Mai Nhân, Những đổi mới của tiểu thuyết Việt Nam trong 15 năm cuối 
thế kỉ XX, Nxb. Giáo dục Việt Nam, 2015;  

  

 2) Tạp chí đã xuất bản dưới hình thức “Chuyên san Việt Nam học” 

 1. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống–Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, số 12 (218) 2013;  

 2. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, ĐHQG-HCM, tập 16 - số X3/2013;  

 3. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - ĐHQG-HCM, số X2/2015;  
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 3) Hội nghị/ hội thảo khoa học 

 1. Hội thảo quốc tế về Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt lần I, 26-27/2/2011 tại 
Bình Châu-Vũng Tàu (72 báo cáo);  

 2. Hội thảo quốc tế với Đại học quốc gia Úc (ANU) Những thay đổi và thách thức 
trong nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt (Changês and challêngês in rêsêarch and 
teaching Vietnamese), 20/12/2012, tại Canberra, Úc, 18 báo cáo;  

 3. Hội thảo Nội dung và phương pháp giảng dạy Việt Nam học và tiếng Việt, 
23/7/2011 (22 báo cáo);  

 4. Hội thảo liên khoa với Khoa Việt Nam học và tiếng Việt của Trường 
ĐHKHXH&NV–ĐHQG Hà Nội Nội dung và phương pháp giảng dạy Việt Nam học, 
23/7/2012 tại Hà Nội, 44 báo cáo);  

 5. Hội thảo khoa học trẻ, dành cho HVCH Khoa Việt Nam học, 25/11/2011, 13 
báo cáo;  

 6. Hội thảo khoa học trẻ, dành cho HVCH Khoa Việt Nam học, 08/12/2012, 11 
báo cáo);  

 7. Hội thảo khoa học liên khoa với Khoa Việt Nam học và tiếng Việt của Trường 
ĐHKHXH&NV–ĐHQG Hà Nội Việt Nam học và phương pháp giảng dạy tiếng Việt: Những 
vấn đề lý luận và thực tiễn, 18/7/2015, 48 báo cáo;  

 8. Hội thảo khoa học sinh viên 2011, 15 báo cáo; 

 9. Hội thảo khoa học sinh viên 2012, 15 báo cáo 

 10. Hội thảo khoa học sinh viên 2013, 15 báo cáo 

 11. Hội thảo khoa học sinh viên 2014, 15 báo cáo 

 12. Hội thảo khoa học sinh viên 2015, 15 báo cáo 

 

 4) Báo cáo chuyên đề do Khoa Việt Nam học và Phòng Ngữ âm học Thực 
nghiệm phối hợp tổ chức 

 1. Ngữ âm học thực nghiệm và những ứng dụng chủ yếu trong lĩnh vực y học do  
TS. BS Trần Việt Hồng, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Nhân dân Gia Định trình 
bày (31/7/2011);  

 2. Cách nói lịch sự trong tiếng Việt do GS.TS. Bùi Chúc Quyên Di (Đại học CSU Long 
Beach- Hoa Kỳ) trình bày (21/7/2012);  

 3. Việt Nam học ở Hoa Kỳ do GS.TS. Bùi Chúc Quyên Di trình bày (27/7/2013);  
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 4. Hệ thống ngữ âm tiếng Hàn Quốc – Lỗi phát âm của người Hàn học tiếng Việt và 
người Việt học tiếng Hàn do TS. Cho Myeong Sook (Trung tâm Hàn ngữ Sejong) trình 
bày (01/12/2012);  

 5. Interactive Attitude in Spoken Conversation do PGS.TS. Duck-Young Lee (Đại 
học Quốc gia Úc) trình bày (03/12/2012);  

 6. Khu vực học và Việt Nam học do GS. Lương Văn Hy (Đại học Toronto, Canada) 
trình bày (10/12/2012);  

 7. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Praat trong phân tích ngữ âm do PGS. TS. Marc 
Brunelle – ĐH Ottawa (Canada) trình bày (18/6/2013);  

 8. Sử dụng phần mềm PRAAT phân tích khối liệu ngôn ngữ do PGS. TS. Marc 
Brunelle trình bày (22/6/2015);  

 9. Sử dụng phần mềm Praat để phân tích ngữ âm do PGS.TS. Nguyễn Văn Huệ 
trình bày (16/9/2014);  

 10. Ngữ âm bệnh học: các rối loạn lời nói, ngôn ngữ ở người Việt do GS.TS. Nguyễn 
Văn Lợi _ ĐHQG Hà Nội) trình bày (13/11/2014);  

 11. Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và Cải cách chữ Quốc ngữ Latin do GS.TS. 
Ngô Như Bình (Đại học Harvard – Hoa Kỳ, (31/12/2014);  

 12. Hệ thống số đếm trong các ngôn ngữ trên thế giới và hàm ý văn hoá của chúng 
do TS. Eugene Chan (Viện Max Planck, Đức, 16/3/2015, do Khoa và Phòng QLKH&DA 
phối hợp tổ chức);  

 13. Văn hoá biển do PGS.TS. Phan Thị Yến Tuyết trình bày vào tháng 6/2015. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://phoneticslab.vns.edu.vn/vns/images/stories/Thong_bao/cv-ocsg%20marc_brunelle.pdf
http://phoneticslab.vns.edu.vn/vns/images/stories/Thong_bao/cv-ocsg%20marc_brunelle.pdf
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PHỤ LỤC 3: MỘT SỐ QUY TRÌNH CƠ BẢN 

 

3.1 QUY TRÌNH RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC 

1. Mục đích, yêu cầu: 

 - Quy trình nhằm mục đích điều chỉnh cơ cấu, nội dung chương trình giáo dục, 
đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan (nhà tuyển dụng, cựu sinh viên, sinh viên,…), nhu 
cầu thực tiễn của xã hội trong từng giai đoạn nhất định. 

- Thực hiện Quy trình rà soát, điều chỉnh chương trình giáo dục của Khoa đảm 
bảo nguyên tắc chung là lắng nghe ý kiến đóng góp, nghiên cứu, thông qua Hội đồng 
Khoa học và Đào tạo của Khoa, trình Hiệu trưởng xét duyệt trước khi triển khai thực 
hiện. tất cả các khâu đều được văn bản hoá, lưu minh chứng. 

2. Nội dung Quy trình: 

 2.1. Sơ đồ tóm tắt Quy trình 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoa tổ chức lấy ý kiến các bên liên quan hoặc căn cứ 

nhu cầu thực tiễn của xã hội 

 

 

Lên danh mục những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung 

 

Gửi các thành viên HĐKH&ĐT Khoa  nghiên cứu 

 

Họp HĐKH&ĐT Khoa để bàn bạc  và triển khai việc 

điều chỉnh  

 

HĐKH&ĐT Trường phê duyệt 

 

Gửi Tờ trình kèm Biên bản họp HĐKH&ĐT Khoa cho 

Phòng Đào tạo về việc điều chỉnh chương trình giáo dục 

 

Công bố nội dung điều chỉnh, bổ sung                                   

và đưa vào thực hiện 
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2.2. Mô tả các bước thực hiện quy trình: 

Bước 
thực 
hiện 

Nội dung thực hiện Cá nhân/Đơn 
vị chịu trách 

nhiệm 

Thời gian thực 
hiện 

Biểu mẫu/Văn 
bản liên quan 

1 Tìm hiểu yêu cầu các 
bên liên quan/nhu cầu 
thực tiễn của xã hội 

Ban Chủ 
nhiệm Khoa 

Tháng 2 năm lẻ 
gửi Thư lấy ý kiến 
nhà tuyển dụng, 
cựu sinh viên 
- Tháng 3-4 năm 
lẻ, tổ chức Hội 
nghị nhà tuyển 
dụng và cựu sinh 
viên góp ý điều 
chỉnh chương 
trình 
 

- Mẫu Thư lấy ý 
kiến nhà tuyển 
dụng, cựu sinh 
viên 
- Mẫu chương 
trình Hội nghị 
nhà tuyển dụng 
và cựu sinh 
viên góp ý điều 
chỉnh chương 
trình 

2 Dự kiến những nội 
dung cần điều chỉnh, 
bổ sung 

Ban Chủ 
nhiệm Khoa 

Tháng 4  

3 Thông báo nội dung 
cho HĐKH&ĐT Khoa 

Văn phòng 
Khoa 

Tháng 4  

4 Họp HĐKH&ĐT Khoa, 
triển khai việc điều 
chỉnh cho các Trưởng 
Bộ môn  

HĐKH&ĐT 
Khoa 

Tháng 5  

5 Gửi Tờ trình và Biên 
bản họp HĐKH&ĐT 
Khoa cho Phòng Đào 
tạo 

Văn phòng 
Khoa 

Tháng 5  

6 HĐKH&ĐT Trường 
xem xét, phê duyệt 

- HĐKH&ĐT 
Trường 

Theo lịch của 
trường 

 

7 Công bố việc điều 
chỉnh, bổ sung 
Chương trình và 
những biện pháp 
nhằm tránh gây ảnh 
hưởng tiêu cực đến 
việc học tập của SV 

Khoa VNH Khi nhận được 
kết quả phê duyệt 
của Nhà trường 

 

8 Đưa vào áp dụng Khoa VNH Theo thời hạn 
được Nhà trường 
phê duyệt 
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                                                                         TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6  năm 2013 
  TRƯỞNG KHOA 
 
 
 
       PGS.TS. Lê Khắc Cường  

 

     
3.2 QUY TRÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ THI/KIỂM TRA  

VÀ ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN 

1. Mục đích, yêu cầu: 

 Quy trình tổ chức, quản lý thi/kiểm tra và đánh giá kết quả sinh viên nhằm mục 
đích tổ chức và quản lý các khâu thi cử và đánh giá kết quả học tập của sinh viên đúng 
trình tự, đúng quy chế, đảm bảo công bằng trong thi cử và đánh giá sinh viên. 

2. Nội dung quy trình: 

 2.1. Sơ đồ tóm tắt thực hiện quy trình  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Giáo vụ Khoa căn cứ thời khoá biểu, lập lịch thi cho 

từng học kỳ và thông báo đến GV, SV các lớp 

 

 

Tổ chức thi/kiểm tra 

 

Chuyển GV chấm bài thi/kiểm tra 

 

Công bố kết quả thi/kiểm tra 

 

Quản lý kết quả thi/kiểm tra 

 

Nhận đơn phúc khảo, chấm phúc khảo bài thi 

Công bố kết quả phúc khảo 
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 2.2. Mô tả các bước thực hiện quy trình: 

Bước 
thực 
hiện 

Nội dung thực hiện Cá nhân/Đơn 
vị chịu trách 

nhiệm 

Thời gian thực 
hiện 

Biểu 
mẫu/Văn 
bản liên 

quan 
1 Lập lịch thi cho học 

kỳ 
Giáo vụ Khoa  Trước khi môn 

học kết thúc 02 
tuần 

Mẫu lịch thi 
học kỳ, thời 
khóa biểu 

2 Thông báo lịch thi - Giáo vụ 
- CB Coi thi, 
- Sinh viên 

Trước khi môn 
học kết thúc 02 
tuần 

 

3 Tổ chức thi - Giáo vụ Khoa 
- CB Coi thi, 
- Sinh viên 

Theo lịch thi  

4 Chuyển túi bài thi 
cho GV chấm điểm 

- Giáo vụ Khoa 
 

- Giáo vụ Khoa 
chuyển túi bài thi 
cho GV chậm nhất 
02 ngày sau khi 
thi 

 

5 GV chấm bài 
thi/kiểm tra 

GV giảng dạy 
môn học 

Chậm nhất 03 
tuần kể từ ngày 
thi 

 

6 Giao túi bài thi đã 
chấm cùng bảng 
điểm cho Giáo vụ 
Khoa 

GV chấm bài Chậm nhất 3 tuần 
kể từ ngày Giáo 
vụ Khoa giao bài 

 

7 Công bố kết quả 
thi/kiểm tra trên 
website của Khoa 

- Giáo viên 
phụ trách môn 
học, 
- Giáo vụ Khoa 

Ngay sau khi GV 
chấm bài xong 

 

8 Nhận đơn phúc 
khảo và tổ chức 
chấm phúc khảo bài 
thi  

- Khoa, 
- Phòng KT& 
ĐBCL 

Hạn cuối là 7 
ngày sau ngày 
công bố điểm 

 

9 Công bố kết quả 
phúc khảo 

- Khoa, 
- Phòng KT& 
ĐBCL 

Ngay sau khi 
Phòng KT&ĐBCL 
chuyển kết quả 

 

10 Quản lý kết quả thi: 
Khoa lưu bản 
photocopy phiếu 
điểm, nộp bản 
chính lên Phòng KT 

- Khoa VNH, 
- Phòng Khảo 
thí và ĐBCL, 
- Phòng Đào 
tạo 

Ngay sau khi 
Phòng KT&ĐBCL 
chuyển kết quả 
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& ĐBCL, sau đó 
Phòng KT&ĐBCL 
gửi Phòng Đào tạo 
để nhập điểm và 
lưu 

       TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6  năm 2013 
  TRƯỞNG KHOA 
 
      PGS.TS. Lê Khắc Cường  

 
 

3.3 QUY TRÌNH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY – MỜI GIẢNG 
 
1. Mục đích, yêu cầu:  
 Việc phân công giảng viên giảng dạy các môn học hoặc chuyên đề (gọi chung là 
môn học) cần đảm bảo các yêu cầu sau: 
 - Việc mời giảng phải dựa trên năng lực chuyên môn, phương pháp và tác phong 
sư phạm của giảng viên.  

- Môn học được mời giảng phải phù hợp hoặc gần với chuyên ngành mà giảng 
viên được đào tạo; 
 - Giảng viên phải có tối thiểu là bằng thạc sĩ phù hợp hoặc gần với môn học được 
mời giảng. 
2. Nội dung quy trình: 

2.1.Sơ đồ tóm tắt việc thực hiện Quy trình phân công giảng viên từng học 
kỳ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giáo vụ căn cứ chương trình đào tạo và ý 

kiến của Trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn, 

lập thời khoá biểu dự kiến của học kỳ  

 

 

Trưởng Khoa xem xét, ký duyệt 

 

Giáo vụ Khoa gửi Thư mời giảng cho 

giảng viên 

 

Căn cứ ý kiến phản hồi của giảng viên, 

giáo vụ hoàn chỉnh thời khoá biểu học kỳ 

 

Thông báo trên website để giảng viên và 

sinh viên biết  và thực hiện 

 



K ế  h o ạ c h  c h i ế n  l ư ợ c  p h á t  t r i ể n  K h o a  V i ệ t  N a m  h ọ c  2 0 1 5 - 2 0 2 0  | 45 

         
 2.2. Mô tả các bước thực hiện Quy trình: 
 
Bước 
thực 
hiện 

Nội dung thực hiện Cá nhân/Đơn 
vị chịu trách 

nhiệm 

Thời gian thực 
hiện 

Biểu mẫu/Văn 
bản liên quan 

1 Lập thời khoá biểu 
dự kiến với đầy đủ 
chi tiết về môn học, 
giảng viên 

Giáo vụ Khoa 
(GVK) 

Tháng 
6/tháng 11 

Chương trình 
đào tạo của 
Khoa, mẫu 
thời khoá biểu 

2 Xem xét, ký duyệt Trưởng Khoa Tháng 
6/Tháng 11 

 

3 Gửi Thư mời giảng 
đến giảng viên 

Giáo vụ Khoa Tháng 
6/Tháng 11 

Mẫu Thư mời 
giảng 

4 Nhận phản hồi của 
giảng viên và hoàn 
chỉnh Thời khoá 
biểu 

Giáo vụ Khoa Từ 15 đến 30 
tháng 7/Từ 01 
đền 15 tháng 
11 

 

5 Thông báo trên 
bảng và trên 
website của Khoa 

Giáo vụ Khoa Từ 10 đến 15 
tháng 8, từ 10 
đến 15 tháng 
12 

 

6 Triển khai thực 
hiện chương trình 
đào tạo học kỳ 

- Giáo vụ Khoa 
- Giảng viên 
được phân 
công giảng 
dạy 
- Các lớp sinh 
viên 

Từ tuần 1 
(tháng 9) đến 
tuần thứ 18 
của học kỳ 1 
hoặc học kỳ 2 

 

 
       TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6  năm 2013 

  TRƯỞNG KHOA 
 
 
 
 
 
      PGS.TS. Lê Khắc Cường  
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3.4 QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI  

CỦA SINH VIÊN VÀ HỌC VIÊN 

1. Mục đích, yêu cầu:  

 - Quy trình giải quyết khiếu nại, thắc mắc của sinh viên nhằm mục đích giải quyết 
tốt mối quan hệ giữa Trường, Khoa và sinh viên, học viên đang theo học các hệ đào tạo 
bậc cử nhân, bậc sau đại học và học viên các chương trình ngắn hạn của Khoa, đảm bảo 
những quyền lợi chính đáng của sinh viên, học viên, qua đó nâng cao chất lượng dạy và 
học của giảng viên và sinh viên trong Khoa, tạo môi trường thân thiện và góp phần xây 
dựng văn hoá đại học tại Khoa và Trường. 

- Quy trình này được áp dụng đối với tất cả sinh viên, học viên và cán bộ, giảng 
viên Khoa Việt Nam học.  

2. Nội dung Quy trình: 

 2.1. Sơ đồ tóm tắt Quy trình: 

 

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THẮC MẮC, KHIẾU NẠI CỦA SINH VIÊN 

SINH VIÊN BỘ PHẬN TƯ VẤN SV BỘ PHẬN LIÊN QUAN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KHIẾU NẠI 

 

TIẾP NHẬN Ý KIẾN 

 

KIỂM TRA THÔNG 

TIN LIÊN QUAN 

 

TỔNG HỢP Ý KIẾN 

 

TRAO ĐỔI 

 

NHẬN TRẢ LỜI 

GIẢI QUYẾT KN 

 

KẾT THÚC GIẢI 

QUYẾT KHIẾU NẠI 

 

PHÂN TÍCH Ý 

KIẾN 
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 2.2. Mô tả các bước thực hiện quy trình: 

Bước 
thực 
hiện 

Nội dung thực hiện Cá nhân/Đơn vị 
chịu trách nhiệm 

Thời gian thực 
hiện 

Biểu 
mẫu/Văn 
bản liên 

quan 
1 Gửi ý kiến khiếu nại 

và tiếp nhận khiếu 
nại 

- Sinh viên, học 
viên khiếu nại 
- Bộ phận Tư vấn 
SV, GV chủ nhiệm 
lớp, bộ phận văn 
phòng… tiếp nhận 

  

2 Phân tích ý kiến 
khiếu nại, trao đổi 
với sinh viên, học 
viên 

Ban Chủ nhiệm 
Khoa, Bộ phận Tư 
vấn SV, GV chủ 
nhiệm lớp 

1 ngày sau khi 
nhận đơn 

 

3 Kiểm tra thông tin 
liên quan 

Ban Chủ nhiệm 
Khoa, Bộ phận Tư 
vấn SV, GV chủ 
nhiệm lớp 

Ngày thứ 2  

4 Tổng hợp ý kiến Bộ phận Tư vấn 
SV 

Ngày thứ 3  

5 Trả lời sinh viên 
(nếu sau khi trả lời, 
SV, HV còn bổ sung 
ý kiến thì thực hiện 
lại bước 2, nếu 
không, kết thúc việc 
giải quyết khiếu 
nại) 

Ban Chủ nhiệm 
Khoa, Bộ phận Tư 
vấn SV 

Ngày thứ 4  

        TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2013 
  TRƯỞNG KHOA 
 
 
 
 
 
 
                  PGS.TS. Lê Khắc Cường 
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3.5 QUY TRÌNH QUẢN LÝ CÔNG TÁC THỰC TẬP THỰC TẾ 

1. Mục đích, yêu cầu: 

Quy trình nhằm đảm bảo việc thực tập thực tế của sinh viên có kế hoạch, có chất 
lượng, có kiểm soát và đạt hiệu quả cao. 

Tất cả sinh viên, giảng viên và các bộ phận liên quan của Khoa nắm rõ và tuân thủ 
quy định về tổ chức và thực hiện các đợt thực tập thực tế. 

2. Nội dung Quy trình: 

 2.1. Sơ đồ tóm tắt Quy trình: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Xác định nội dung, mục đích và địa bàn  

thực tập thực tế 

 

Lập danh sách đoàn (GV và SV) tham gia đợt 

Dự trù kinh phí  

 

Làm công văn giới thiệu đoàn thực tập thực tế 

 

Họp GV và SV tham gia thực tập thực tế 

 

Liên hệ chính quyền, tổ chức nơi đoàn đến                       

thực tập  thực tế  

 

Triển khai đợt thực tập thực tế 

 

Báo cáo, đánh giá kết quả đợt thực tập thực tế 
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2.2. Mô tả các bước thực hiện Quy trình: 

Bước 
thực 
hiện 

Nội dung thực hiện Cá nhân/Đơn 
vị chịu trách 

nhiệm 

Thời gian thực 
hiện 

Biểu 
mẫu/Văn 
bản liên 

quan 
1 Xác định nội dung, 

mục đích, địa bàn 
thực tập thực tế  

- Ban Chủ 
nhiệm Khoa 
 

Tháng 10 hàng 
năm 

 

2 Lập danh sách đoàn 
tham gia thực tập 
thực tế gồm GV 
hướng dẫn và SV 

- Ban Chủ 
nhiệm Khoa 
- Giáo vụ Khoa 

Tháng 10 hàng 
năm 

 

3 Dự trù kinh phí  - Ban Chủ 
nhiệm Khoa 
- Văn phòng 

Tháng 10   

4 Làm công văn giới 
thiệu đoàn thực tập 
thực tế, liên hệ 
chính quyền địa 
phương  

- Giáo vụ Khoa 
- GV được 
phân công 
 

Tháng 10 + Tháng 
11 

Mẫu công 
văn  

5 Họp GV và SV tham 
gia thực tập thực tế: 
Phổ biến nội quy, 
công việc  

GV hướng dẫn 
và SV đoàn 
thực tập thực 
tế 

Từ 01 đến 10 
tháng 12 

 

6 Tổ chức triển khai 
việc thực tập thực 
tế; Cuối đợt thực 
tập thực tế, SV viết 
báo cáo thực tập 
thực tế 

GV hướng dẫn 
và SV đoàn 
thực tập thực 
tế 

Từ 03 đến 18 
tháng 01 

 

7 Báo cáo, đánh giá 
kết quả đợt thực 
tập thực tế, chấm 
điểm cho từng SV 
tham gia thực tập 
thực tế 
 

Trưởng đoàn 
+ GV hướng 
dẫn đợt thực 
tập thực tế 

02 tuần kể từ 
ngày kết thúc đợt 
thực tập thực tế 

 

       TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6  năm 2013 
  TRƯỞNG KHOA 
 
 
      PGS.TS. Lê Khắc Cường  
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PHỤ LỤC 4. LOGFRAME  
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4. LOGFRAME 
 

Chương trình 1: Đào tạo 
Mục tiêu:  

Xây dựng Khoa Việt Nam học trở thành đơn vị đào tạo ngành Việt Nam học có chất lượng hàng đầu tại Việt Nam và thế giới, có 
số lượng sinh viên, học viên người nước ngoài đông nhất tại Việt Nam. 
Mục tiêu cụ thể: 

1) Hoàn thiện các chương trình đào tạo các bậc học, hợp lý hoá hoạt động tổ chức đào tạo phù hợp với xu thế phát triển của 
ngành Việt Nam học tại Việt Nam và trên thế giới, tạo chuyển biến căn bản về chất lượng đào tạo. 

2) Mở ro ̣ ng các loại hình và phương thức đào tạo nhằm hoàn tất các bậc đào tạo ngành/chuyên ngành Việt Nam học tại 
Trường với ba bậc học: đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;  phát triển mạnh mẽ các lớp tiếng Việt và văn hoá Việt Nam cho đối tượng Việt kiều, 
người nước ngoài; mở rộng quy mô đào tạo tất cả các bậc học, các hình thức đào tạo.  

3) Tăng cường tài nguyên học tập, cải tiến phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại, phù hợp với người học. 

5) Quản lý đào tạo theo hướng hiện đại và phù hợp với thông lệ quốc tế.   

 
Kết quả 
 

2016 2017 2018 2019 2020  

Quy mô đào tạo các 
bậc, hình thức. 

Tăng  5% 
 
 
 

Tăng  5% 
 
 
 

Tăng  5% 
 
 
 

Tăng  5% 
 
 
 

Tăng  5% 
 
 
 

 

Tỷ lệ sinh viên tốt 
nghiệp  
 

70% 
 

70% 
 

70% 
 

70% 
 

70% 
 

 

Tỷ lệ học viên bảo vệ 
thành công luận văn, 
luận án  
 

80% 
 

80% 
 

80% 
 

80% 80%  

Hoạt động 
 

2016 2017 2018 2019 2020 Điều kiện 

1) Điều chỉnh định kỳ 
các chương trình đào 
tạo 

Rà soát chương 
trình đào tạo và 
đề cương chi tiết 
môn học  

 

Thăm dò cựu 
sinh viên, sinh 
viên, học viên, 
nhà tuyển dụng  

Rà soát chương 
trình đào tạo và 
đề cương chi tiết 
môn học  

 

Thăm dò 
cựu sinh 
viên, sinh 
viên, học 
viên, nhà 
tuyển 
dụng 

Rà soát chương 
trình đào tạo và 
đề cương chi tiết 
môn học  

 

BCN Khoa có 
kế hoạch rà 
soát và điều 
chỉnh cụ thể 
theo ý kiến 
các bên lien 
quan và của 
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HĐKHĐT 
Khoa và theo 
lịch theo định 
kỳ của 
Trường 

2) Hoàn thiện chương 
trình đào tạo bậc đại 
học từ xa qua mạng và 
chương trình đào tạo 
bậc tiến sĩ; xây dựng hồ 
sơ mở chuyên ngành 
Lý luận và phương 
pháp giảng dạy tiếng 
Việt bậc thạc sĩ. 

 

Bảo vệ thành 
công hồ sơ đào 
tạo Tiến sĩ và đào 
tạo từ xa qua 
mạng 
 
Triển khai đào 
tạo từ xa qua 
mạng với đối 
tượng sinh viên 
Việt Nam, văn 
bằng 1 
 
Triển khai thi 
kiểm tra tiếng 
Việt đầu vào bằng 
hình thức thi 
online 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Triển khai đào 
tạo bậc tiến sĩ 
chuyên ngành 
Việt Nam học. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Triển khai đào 
tạo từ xa qua 
mạng với đối 
tượng sinh viên 
Việt Nam, văn 
bằng 2. 
 
Xây dựng hồ sơ 
mở bậc thạc sĩ 
chuyên ngành Lý 
luận và phương 
pháp giảng dạy 
tiếng Việt. 

Triển khai 
đào tạo từ 
xa qua 
mạng với 
đối tượng 
sinh viên 
Việt kiều 
và người 
nước 
ngoài. 
 
Triển khai 
đào tạo 
bậc thạc sĩ 
chuyên 
ngành Lý 
luận và 
phương 
pháp giảng 
dạy tiếng 
Việt. 
 
 
 
 
 
 
 

Chuẩn bị sơ kết 
rút kinh nghiệm 
khoá 1 bậc tiến sĩ 
và đào tạo từ xa 
qua mạng bậc đại 
học với đối tượng 
sinh viên Việt 
Nam, văn bằng 1 
và 2 
 
 

HĐKHĐT, 
BCN Khoa có 
ý kiến, Ban 
soạn thảo 
chịu trách 
nhiệm hoàn 
thiện hồ sơ. 
 
Việc triển 
khai đào tạo 
thực hiện 
theo kế hoạc 
và sự chỉ đạo 
của lành đạo 
Trường 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3)  Tăng cường quy mô 
đào tạo bằng cách thay 
đổi phương thức tuyển 
sinh đại học, xây dựng 
mối quan hệ với các 
đối tác nhằm tìm kiếm 
và phát triển thí sinh 
tiềm năng; tăng cường 
nội dung thông tin trên 
trang web của Khoa  

Ký MOU với 
Trường Trung 
học Hàn Quốc tại 
TPHCM  
 
Tăng cường nội 
dung thông tin 
trên trang web 
của Khoa  
 
 

 
 
 
 
 
Tăng cường nội 
dung thông tin 
trên trang web 
của Khoa  

 
 
 
 
 
Tăng cường nội 
dung thông tin 
trên trang web 
của Khoa  

 
 
 
 
 
Tăng 
cường nội 
dung 
thông tin 
trên trang 
web của 
Khoa  

 
 
 
 
 
Tăng cường nội 
dung thông tin 
trên trang web 
của Khoa  

HĐKHĐT, 
BCN Khoa có 
ý kiến đề 
xuất, trình 
lãnh đạo 
Trường; thực 
hiện theo chỉ 
đạo của lãnh 
đạo trường 
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4) Tăng cường bie n 
soạn gia o trình, tập bài 
giảng, tài liệu tham 
khảo, chuyên khảo; 
phát triển “Tủ sách 
Việt Nam học”; hoàn 
thiện đề thi tiếng Việt 
theo 5 cấp độ; xây 
dựng giáo trình điện 
tử, hình thành tài 
nguyên giảng dạy cho 
từng giảng viên. 

 

 

 

 

 

 

 

In 1-2 giáo trình, 
TLTK,… bổ sung 
“Tủ sách Việt 
Nam học” 
 
Biên soạn giáo 
trình tiếng Việt 
mới cuốn 1 
 
Triển khai xây 
dựng đề thi tiếng 
Việt theo 5 cấp độ 

 
Tập huấn phần 
mềm Moodle cho 
giảng viên. 
  
Triển khai đưa 
bài giảng lên 
mạng  
 

 
 

In 1-2 giáo 
trình, TLTK, bổ 
sung “Tủ sách 
Việt Nam học” 
 
Biên soạn giáo 
trình tiếng Việt 
mới cuốn 2 

 
Xây dựng đề thi 
tiếng Việt theo 
5 cấp độ 

 
 
 

 Tiếp tục đưa bài 
giảng lên mạng  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In 1-2 giáo trình, 
TLTK,… bổ sung 
“Tủ sách Việt 
Nam học” 
 
Biên soạn giáo 
trình tiếng Việt 
mới cuốn 3 
 
Xây dựng đề thi 
tiếng Việt theo 5 
cấp độ 

 
 
 Tiếp tục đưa bài 
giảng lên mạng  
 
 

In 1-2 giáo 
trình,TLTK
,… bổ sung 
“Tủ sách 
Việt Nam 
học” 
Biên soạn 
giáo trình 
tiếng Việt 
mới cuốn 
4 
 

Xây dựng 
đề thi 
tiếng Việt 
theo 5 cấp 
độ 

 
 
Tiếp tục 
đưa bài 
giảng lên 
mạng  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In 1-2 giáo trình, 
TLTK,…bổ sung 
“Tủ sách Việt Nam 
học” 
 
Biên soạn giáo 
trình tiếng Việt 
mới cuốn 5 
 

Nghiệm thu đề thi 
tiếng Việt theo 5 
cấp độ, triển khai 

100% môn học có 
giáo trình 
giấy/điện tử 
 
Tiếp tục đưa bài 
giảng lên mạng  
 
 
 

BCN Khoa có 
kế hoạch cụ 
thể về tài 
chính, 
phương thức 
thực hiện; 
HĐKHĐT 
Khoa giám 
định về nội 
dung học 
thuật 
 
Khoa đăng ký 
đề tài KHCN 
cấp ĐHQG-
HCM về chuẩn 
và ngân hang 
đề thi tiếng 
Việt 
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5) Tổ chức các cuộc toạ 
đàm, hội thảo, thao 
giảng, dự giờ nha m đo ̉ i 
mơ i phương pha p 
giảng dạy. 

 

Hội thảo về 
phương pháp 
giảng dạy với 
Khoa Việt Nam 
học và Tiếng Việt 
– Trường 
ĐHKHXH&NV – 
ĐHQG Hà Nội 

Toạ đàm, dự 
giờ, trao đổi về 
phương pháp 
giảng dạy 

Hội thảo về 
phương pháp 
giảng dạy với 
Khoa Việt Nam 
học và Tiếng Việt 
– Trường 
ĐHKHXH&NV – 
ĐHQG Hà Nội 

Toạ đàm, 
dự giờ, 
trao đổi về 
phương 
pháp giảng 
dạy 

Hội thảo về 
phương pháp 
giảng dạy với 
Khoa Việt Nam 
học và Tiếng Việt 
– Trường 
ĐHKHXH&NV – 
ĐHQG Hà Nội 

HĐKHĐT có ý 
kiến, BCN 
Khoa có kế 
hoạch cụ thể 
trình lãnh đạo 
Trường và 
ĐHQG-HCM. 

6) Hie ̣n đại hoá, tin học 
hoá hoạt động quản ly  
đào tạo.  

 

- Tăng cường 
máy tính mới, 
nâng cấp phần 
mềm 

  - Tăng 
cường máy 
tính mới, 
nâng cấp 
phần mềm 

 Sự lãnh đạo 
và quan tâm 
của BGH; Sự 
phối hợp giữa 
các đơn vị 
 

Chương trình 2: Nghiên cứu khoa học 

Mục tiêu chung 
Ta ̣ p trung nâng cao năng lực nghiên cứu của đội ngũ, tăng cường về số lượng cũng như chất lượng của các chương trình, dự 

án, đề tài nghiên cứu theo hai hươ ng chủ yếu là nghie n cư u Vie ̣ t Nam học và nghiên cứu việc giảng dạy tie  ng Vie ̣ t như mo ̣ t ngoại ngữ; 
nhằm đóng góp cho lĩnh vực cả nghiên cứu cơ bản lẫn nghiên cứu ứng dụng, phù hợp với định hướng của một trường đại học nghiên 
cứu. 

 
Mục tiêu cụ thể 

1) Nâng cao năng lực nghiên cứu của đội ngũ bằng việc tổ chức nhiều hoạt động học thuật như báo cáo chuyên đề, toạ đàm, 
hội nghị, hội thảo,… và hỗ trợ học thuật. 

2) Ga  n hoạt động nghiên cứu khoa học với đào tạo và giải quyết những vấn đề thực tiễn. 

3) Tăng cường công bố bài báo, công trình khoa học. 

 
Kết quả  2016 2017 2018 2019 2020  

Đề tài cấp trọng điểm 
ĐHQG 

0 1 0 1 0  
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Đề tài cấp ĐHQG 1 1  1 1 1  
Đề tài cấp tỉnh 0 1 0 1 0  
Đề tài cấp cơ sở 2 2 2 2 2  
Đề tài cấp trọng điểm 
ĐHQG 

0 1 0 1 0  

Đề tài cấp ĐHQG 1 1  1 1 1  
Co ng bo   bài báo tre n 
ca c tạp chi  khoa học 
chuye n ngành trong 
nươ c 

50 60 70 70 70  

Co ng bo   bài báo tre n 
ca c tạp chi  khoa học 
quo  c te   

1 2 3 4 5  

Toạ đàm, báo cáo 
chuyên đề khoa học 

3 4 5 6 7  

Ho ̣ i thảo khoa-liên 
khoa/báo cáo 

1/30 1/30 1/30 1/30 1/30  

Ho ̣ i thảo KH SV/ đề tài 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8  
Ho ̣ i thảo ca  p quo  c 
te  /ba o ca o 

1/50 0/0 1/60 0/0 1/70  

Quỹ giải thưởng Việt 
Nam học dành cho sinh 
viên NCKH (triệu 
đồng) 

20 30 40 50 60  

Hoạt động 
 

2016 2017 2018 2019 2020 Điều kiện 

1) Khuye  n khi ch và ho ̃  
trợ ca c hoạt đo ̣ ng 
nghiên cứu. Chú trọng 
tie u chi  nghie n cư u 
khoa học trong no ̣ i 
dung xe t thi đua khen 
thưởng hàng na m. 

 

Điều chỉnh hỗ 
trợ nghiên cứu 
khoa học trong 
Quy chế chi tiêu 
nội bộ cho phù 
hợp với thực 
tiễn của Khoa 
 
 
 
 

Điều chỉnh hỗ 
trợ nghiên cứu 
khoa học trong 
Quy chế chi tiêu 
nội bộ cho phù 
hợp với thực 
tiễn của Khoa 
 
 
 
 

Điều chỉnh hỗ 
trợ nghiên cứu 
khoa học trong 
Quy chế chi 
tiêu nội bộ cho 
phù hợp với 
thực tiễn của 
Khoa 
 
 
 
 
 

Điều chỉnh hỗ 
trợ nghiên cứu 
khoa học trong 
Quy chế chi tiêu 
nội bộ cho phù 
hợp với thực 
tiễn của Khoa 

Điều chỉnh hỗ 
trợ nghiên 
cứu khoa học 
trong Quy 
chế chi tiêu 
nội bộ cho 
phù hợp với 
thực tiễn của 
Khoa 

HĐKHĐT Khoa 
có ý kiến, BCN 
Khoa có kế 
hoạch cụ thể, 
Văn phòng 
Khoa điều chỉnh 
Quy chế chi tiêu 
và chi kinh phí  
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2) Thành lập các nhóm 
nghiên cứu. Xây dựng 
và đăng ký các đề tài 
nghiên cứu;  gắn kết 
nghiên cứu với đào 
tạo; kiên kết với các 
nhà nghiên cứu, cơ 
quan nghiên cứu có 
liên quan. 

 

Liên kết với 
Trung tâm Ngôn 
ngữ máy tính 
của Trường 
ĐHKH Tự Nhiên 
– ĐHQG-HCM 
thành lập nhóm 
nghiên cứu ngôn 
ngữ dân tộc ít 
người 

Đăng ký đề tài 
ĐHQG-HCMXây 
dựng đề thi tiếng 
Việt theo chuẩn. 

Thành lập 
nhóm nghiên 
cứu tiếng Việt 
và phương 
pháp giảng dạy 
tiếng Việt như 
một ngoại ngữ 

Đăng ký, thực 
hiện các đề tài 
khoa học các cấp 
theo nhóm 

Đăng ký, thực 
hiện các đề 
tài khoa học 
các cấp theo 
nhóm 

HĐKHĐT Khoa 
có ý kiến, BCN 
Khoa làm việc 
với các nhà 
khoa học, lập 
dự án trình lãnh 
đạo Trường 
thong qua 
Phòng QLKH-
DA 

3) Tăng cường xuất 
bản giáo trình, chuyên 
khảo, tài liệu tham 
khảo, bài báo khoa học 
trên “Tủ sách Việt Nam 
học” và các tạp chí 
chuyên ngành, kỷ yếu. 

 

Xem các chỉ tiêu 
về xuất bản, 
công bố bài báo 

Xem các chỉ tiêu 
về xuất bản công 
bố bài báo 

Xem các chỉ 
tiêu về xuất 
bản, công bố 
bài báo 

Xem các chỉ tiêu 
về xuất bản công 
bố bài báo 

Xem các chỉ 
tiêu về xuất 
bản, công bố 
bài báo 

BCN Khoa lập 
kế hoạch, các 
Trưởng Bộ môn 
triển khai cho 
giảng viên đăng 
ký; Văn phòng 
Khoa lên kế 
hoạch về kinh 
phí, phát hành 

4) Phát triển Quỹ 
nghiên cứu khoa học 
Việt Nam học dành cho 
sinh viên nước ngoài 
bằng cách kêu gọi sự 
hỗ trợ của các doanh 
nghiệp, cựu sinh viên. 

 

Triển khai thông 
tin đến các 
doanh nghiệp về 
Quỹ nghiên cứu 
khoa học Việt 
Nam học dành 
cho sinh viên 

   Tổng kết hoạt 
động của Quỹ 
nghiên cứu 
khoa học Việt 
Nam học 
dành cho sinh 
viên  

BCN Khoa lập 
kế hoạch, phối 
hợp Ban liên lạc 
cựu sinh viên, 
sinh viên, doanh 
nghiệp thực 
hiện 

Chương trình 3: phát triển nguồn nhân lực 

Mục tiêu:   
Tăng cươ ̀ng ve ̀  so   lươṇg và na ng cao trình đo ̣ chuyên môn, nghiê ̣p vu ̣ của đội ngũ giảng viên, chuyên viên, đa p ư ng ngày càng to  t 

hơn yêu cầu co ng ta c của Khoa, của Trường.  
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 Mục tiêu cụ thể 

Mỗi năm bổ sung từ 1-2 biên chế nhằm phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa đê ̉ đe  n na m 2020 na ng so   giảng viên của 
Khoa lên 38 ngươ ̀i, trong đo  co  20 tie  n sĩ. 

 
Kết quả 

 
2016 2017 2018 2019 2020  

Giảng viên cơ hữu 29 30 32 34 36  

Giảng viên hợp đồng 15 14 12 10 8  

Giáo sư 0 0 0 0 0  

Phó giáo sư 3 4 5 6 7  

Tiến sĩ (cơ hữu + hợp 
đồng) 

12 14 15 17 19  

Thạc sĩ (cơ hữu + hợp 
đồng) 

15 17 19 21 21  

Chuyên viên (cơ hữu + 
hợp đồng) 

9 10 10 10 10  

Tỷ lệ tăng thu nhập 5% 5% 7% 5% 5%  

Hoạt động 2016 2017 2018 2019 2020 Điều kiện 

 
1) Đe ̀  xuất Nhà trươ ̀ng 
bổ sung đô ̣i ngũ giảng 
viên cơ hữu từ số 
giảng viên có năng lực 
đang hợp đồng với 
Trường và từ bên 
ngoài  
 

 
Tìm kiếm, lựa 
chọn giảng viên 
phù hợp với 
yêu cầu của 
ĐHQG-HCM, 
Trường và 
Khoa 

 
Tìm kiếm, lựa 
chọn giảng viên 
phù hợp với yêu 
cầu của ĐHQG-
HCM, Trường 
và Khoa 

 
Tìm kiếm, lựa 
chọn giảng 
viên phù hợp 
với yêu cầu 
của ĐHQG-
HCM, Trường 
và Khoa 

 
Tìm kiếm, lựa 
chọn giảng 
viên phù hợp 
với yêu cầu 
của ĐHQG-
HCM, Trường 
và Khoa 

 
Tìm kiếm, lựa 
chọn giảng 
viên phù hợp 
với yêu cầu của 
ĐHQG-HCM, 
Trường và 
Khoa 

 
Chi bộ, 
HĐKHĐT, BCK 
Khoa đề xuất, 
trình lãnh đạo 
Trường xem 
xét 
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2) Khuye  n khi ch, đo ̣ng 
vie n ca n bo ̣ – giảng vie n 
tham gia ca c chương 
trình bo ̀ i dươ ̃ng về quản 
lý, về chuyên môn 
nghiê ̣p vụ và đặc biệt là 
học sau đa ̣i học, co  quy 
đi ̣nh chă ̣t chẽ ve ̀  thơ ̀i 
ha ̣n và co  bie ̣n pha p phù 
hợp đê ̉ thúc đẩy giảng 
vie n hoàn thành lua ̣n 
văn, luâ ̣n a n đu ng ha ̣n. 

 

Xem xét điều 
chỉnh quy chế 
chi tiêu nội bộ 
theo hướng 
khuyến khích 
các hoạt động 
học tập chuyên 
môn, nghiệp 
vụ, nâng cao 
trình độ 
 
Có ít nhất 3 
giảng viên có 
học vị thạc sì 
thi nghiên cứu 
sinh trong 
/ngoài nước; ít 
nhất 1 giảng 
viên thi cao 
học. 
 
Có 2 thạc sĩ bảo 
vệ thành công 
luận án  
 
 
  

Tất cả các 
giảng viên 
trong độ tuổi 
thi cao học, 
nghiên cứu 
sinh. 

Tất cả các 
giảng viên 
trong độ tuổi 
thi cao học, 
nghiên cứu 
sinh 
 
Có ít nhất 1 
thạc sĩ bảo 
vệ thành 
công luận án 
tiến sĩ 
 

Tất cả các 
giảng viên 
trong độ tuổi 
thi cao học, 
nghiên cứu 
sinh 
 
Có ít nhất 1 
thạc sĩ bảo 
vệ thành 
công luận án 
tiến sĩ 
 

Tất cả các 
giảng viên 
trong độ tuổi 
thi cao học, 
nghiên cứu 
sinh 
 
Có ít nhất 1 
thạc sĩ bảo vệ 
thành công 
luận án tiến 
sĩ 
 

Chi bộ, 
HĐKHĐT Khoa 
BCN Khoa có 
kế hoạch cụ thể 
nhằm động 
viên các giảng 
viên nâng cao 
năng lực 
chuyên môn, 
nghiệp vụ 

3) Cử giảng viên cơ hữu 
đi học tập, tu nghiệp, dự 
hội thảo, giảng dạy ở 
nước ngoài để nâng cao 
năng lực giảng dạy, 
nghiên cứu, hoàn thiện 
khả năng ngoại ngữ. 

 

     Chi bộ, BCN 
Khoa căn cứ 
nhu cầu của các 
đối tác, thong 
báo rộng rãi, 
tạo điều kiện 
cho giảng viên  
 

4) Nâng cao thu nhập 
của đội ngũ cán bộ, viên 

     Chi bộ, BCN 
Khoa có kế 
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chức; mỗi năm tăng từ 
5-10%. 

 

hoạch cụ thể 
nhằm tăng 
cường thu hút 
học viên, sinh 
viên  

Chương trình 4: Hợp tác quốc tế 

Mục tiêu  
Phát huy những thành tựu đã đạt được, tie  p tục phát triển về số lượng, hiệu quả và chiều sâu của các mối quan hệ hợp ta c quo  c 

te  , đưa Việt Nam học trở thành đơn vị dẫn đầu về quan hệ hợp tác quốc tế, tiếp tục giữ vững là đơn vị có số lượng sinh viên, học viên 
quốc tế đông nhất tại Việt Nam. 

 
Mục tiêu cụ thể 
            - Na ng cao cha  t lươṇg và hiệu quả của hoạt động gia ̉ng da ̣y, nghiên cư u, dịch vụ, quản lý, tiếp tục là đơn vị dẫn đầu trong cả nước 
về thu hút học viên quốc tế. 

- Giữ vững các hợp đồng và các mối quan hệ truyền thống. 

- Tăng cường quảng ba  hình ảnh của Khoa Việt Nam học qua website, mạng xã hội, brochure, prospectos, tờ rơi,... và phát triển 
các mối quan hệ với các trường đại học, trung học quốc tế, các công ty, xí nghiệp có vốn nước ngoài, các công ty dịch vụ đào tạo,... nhằm 
tìm kiếm thêm các hợp đồng đào tạo, nghiên cứu, dịch vụ có giá trị lớn.  

 - Tăng cường hoạt động quản lý, chất lượng của đội ngũ phục vụ, hoàn thiện cơ sở vật chất nhằm phục vụ tốt nhất các hoạt động 
hợp tác quốc tế. 

 
Kết quả 2016 2017 2018 2019 2020  

Số lượng các chương 
trình liên kết đào 
tạo (2+2, 3+1) 

3 4 5 6 6  

Số giảng viên đi tu 
nghiệp, nghiên cứu, 
giảng dạy ở nước 
ngoài 

6 6 6 6 6  

Số đoàn quốc tế đến 
học tập theo dạng 
Study tour 

15 15 15 15 15  

Hoạt động 2016 2017 2018 2019 2020 Điều kiện 
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1) Tổ chức hội 
thảo/hội nghị khoa 
học quốc tế  

X  
(Hội thảo lần 3) 

 

Chuẩn bị 
thông tin, 
chương 
trình, địa 
điểm, tài 
chính cho 
hội thảo 
lần 4 

X  
(Hội thảo lần 4) 

 

Chuẩn bị thông tin, 
chương trình, địa 
điểm, tài chính cho 
hội thảo lần 5 

X  
((Hội thảo lần 5) 

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) Liên hệ các đối 
tác truyền thống và 
tiềm năng nhằm 
tăng số giảng viên 
ra nước ngoài tu 
nghiệp, nghiên cứu, 
giảng dạy, dự hội 
nghị/hội thảo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên hệ đối tác 
qua các mối 
quan hệ, tăng 
cường truyền 
thông, gặp gỡ 
ngoại giao đoàn  
 

Liên hệ đối 
tác qua các 
mối quan 
hệ, tăng 
cường 
truyền 
thông, gặp 
gỡ ngoại 
giao đoàn 

tăng cường 
truyền thông, 
tăng cường 
truyền thông, 
gặp gỡ ngoại 
giao đoàn 

gặp gỡ ngoại giao 
đoàn, tăng cường 
truyền thông, gặp 
gỡ ngoại giao đoàn 

Liên hệ đối tác 
qua các mối quan 
hệ, tăng cường 
truyền thông, gặp 
gỡ ngoại giao 
đoàn 

Sự tổ chức và 
quyết tâm của 
Ban CN Khoa, sự 
chủ động và 
đồng tình của 
CBVC, các phòng 
ban liên quan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Liên hệ các đối 
tác truyền thống và 
tiềm năng nhằm 
tăng số đoàn sinh 
viên, giảng viên các 
trường đại học quốc 
tế đến học tập ngắn 
hạn tại Khoa theo 
hình thức Study 
tour. 

 

Liên hệ đối tác 
qua các mối 
quan hệ, tăng 
cường truyền 
thông, gặp gỡ 
ngoại giao đoàn  
 

Liên hệ đối 
tác qua các 
mối quan 
hệ, tăng 
cường 
truyền 
thông, gặp 
gỡ ngoại 
giao đoàn 

tăng cường 
truyền thông, 
tăng cường 
truyền thông, 
gặp gỡ ngoại 
giao đoàn 

gặp gỡ ngoại giao 
đoàn, tăng cường 
truyền thông, gặp 
gỡ ngoại giao đoàn 

Liên hệ đối tác 
qua các mối quan 
hệ, tăng cường 
truyền thông, gặp 
gỡ ngoại giao 
đoàn 

- 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 
 

Chương trình 5: Đảm bảo chất lượng 

Mục tiêu chiến lược:  
Hoàn thiện chương trình đào tạo bậc đại học đáp ứng ngày càng tốt hơn các tiêu chí đánh giá của AUN-QA. Đăng ký kiểm định 

chương trình đào tạo bậc thạc sĩ theo chuẩn AUN-QA. 
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Mục tiêu cụ thể: 
1) Tăng cường rà soát, điều chỉnh chương trình và hoạt động đào tạo căn cứ trên ý kiến của sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển 

dụng nhằm na ng cao cha  t lươṇg đào tạo bậc đại học; tăng cường cơ sở vật chất, tài nguyên học tập, công tác tư vấn,... nhằm đáp ứng 
ngày càng tốt hơn các tiêu chí của AUN-QA. 

2) Tập trung hoàn thiện chương trình và hoạt động đào tạo bậc thạc sĩ, đăng ký kiểm định thành công chương trình đào tạo bậc 
thạc sĩ theo chuẩn AUN-QA. 

 
Kết quả 2016 2017 2018 2019 2020  
Xây dựng, rà 
soát quy trình 

quy trình hoá 
100% hoạt động 

quy trình 
hoá 100% 
hoạt động 

quy trình hoá 
100% hoạt động 

quy trình hoá 
100% hoạt động 

quy trình hoá 
100% hoạt động 

 

Đánh giá ngoài 
theo chuẩn 
AUN-QA 
chương trình 
cao học Việt 
Nam học 

Chuẩn bị, rà soát 
chương trình và 
các hoạt động 
đào tạo cao học 
Việt Nam học  

Đăng ký 
đánh giá 
ngoài nội bộ 
theo chuẩn 
AUN-QA 
chương 
trình cao 
học Việt 
Nam học 

Đăng ký đánh giá 
ngoài chính thức 
theo chuẩn AUN-
QA chương trình 
cao học Việt Nam 
học 

   

3) Tổ chức gặp 
mặt cựu sinh 
viên, nhà tuyển 
dụng. Xây dựng 
Quỹ học bổng 
cho sinh viên 
Khoa Việt Nam 
học.  

 

 

 

 

X 
 

Huy động 50 
triệu cho quỹ học 
bổng 

X 
 
Huy động 50 
triệu cho 
quỹ học 
bổng 

X 
 
Huy động 50 
triệu cho quỹ học 
bổng 

X 
 
Huy động 50 triệu 
cho quỹ học bổng 

X 
 

Huy động 50 triệu 
cho quỹ học bổng 
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Hoạt động  2016 2017 2018 2019 2020 Điều kiện 
1) Rà soát 
nhăm tăng 
cường chất 
lượng các hoạt 
động theo tiêu 
chí đánh giá của 
AUN-QA, nhất là 
các tiêu chí còn 
yếu, thiếu; tập 
trung vào công 
tác nâng cao 
chất lượng đào 
tạo 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

x x x 
 

x x BCN Khoa có kế 
hoạch cụ thể, 
Văn phòng 
Khoa, Tổ đảm 
bảo chất lượng 
đề xuất các biện 
pháp cải tiến 

2) Quy trình 
hoá các hoạt 
động đào tạo, tư 
vấn, hỗ trợ sinh 
viên.  

 

x x x 
 

x x BCN Khoa có kế 
hoạch cụ thể, 
Văn phòng 
Khoa, Tổ đảm 
bảo chất lượng 
thực hiện 
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3) Tăng cường 
mối quan hệ 
giữa Khoa – 
sinh viên – cựu 
sinh viên – nhà 
tuyển dụng. Tổ 
chức thu thập 
ý kiến phản hồi 
nhằm điều 
chỉnh chương 
trình và hoạt 
động đào tạo. 

 

x x x 
 

x x BCN Khoa, bộ 
phận quản lý 
sinh viên có kế 
hoạch cụ thể, 
phối hợp các 
chủ nhiệm lớp, 
Ban liên lạc cựu 
sinh viên, sinh 
viên triển khai 

4) Tăng cường 
cơ sở vật chất, 
kỹ thuật phục 
vụ các hoạt 
động 

x x x 
 

x x BCN Khoa, Văn 
phòng Khoa có 
kế hoạch cụ thể, 
trình nhà 
trường xem xét, 
thực hiện 

 


