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BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN  
MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2014 

 
 

Stt Mục tiêu chất lượng Chỉ tiêu Kết quả Nguyên nhân Giải pháp  

1 Chương trình tiên tiến cao học 
chuyên ngành Kinh tế Phát 
triển  

Chương trình, đề 
cương, tài liệu đọc 

Đã hoàn thành chương trình đào 
tạo, UEH đã có quyết định ban 
hành.  

  

2 Chương trình tiên tiến cao học 
chuyên ngành Chính sách 
Công   

Chương trình, đề 
cương, tài liệu đọc 

Hủy  Thay đổi Khoa đào tạo: 
chuyển sang Khoa Quản lý 
Nhà nước 

 

3 Chương trình tiên tiến cao học 
chuyên ngành Quản lý Kinh tế   

Chương trình, đề 
cương, tài liệu đọc 

Đã hoàn thành khung chương 
trình, đang hoàn tất đề cương chi 
tiết và bổ sung tài liệu đọc tất cả  
các môn học 

  

4 Chương trình tiên tiến cao học 
chuyên ngành Thẩm định giá  

Chương trình, đề 
cương, tài liệu đọc 

Đã hoàn thành chương trình đào 
tạo, UEH đã có quyết định ban 
hành.  
Đang đề nghị điều chỉnh  

  



5 Chương trình tiên tiến cử nhân 
các chuyên ngành Khoa Kinh 
tế  

Đề cương và đặt 
mua tài liệu đọc 

Đã hoàn thành, có Quyết định 
ban hành của UEH 
Đang kiến nghị điều chỉnh 
chương trình   

  

6 Nghiên cứu khoa học của 
giảng viên 

2 bài báo đăng tạp 
chí khoa học quốc 
tế, 4 đề tài NCKH 
cấp trường 

Đã đạt chỉ tiêu 2 bài báo đăng tạp 
chí quốc tế và 4 đề tài nghiên cứu 
khoa học cấp trường (nghiệm 
thu) 

  

7 Nâng cao chất lượng chương 
trình nghiên cứu sinh  

Đúng tiến độ và 
chuẩn mực  
quốc tế  

Tổ chức hội nghị nghiên cứu sinh 
năm 2014 2 lần, hoàn thành tốt 
các học phần nghiên cứu sinh 

  

8 Duy trì và nâng cao chất lượng 
hội thảo khoa học  
giảng viên và sinh viên  

Tần suất trung bình 
4 lần/tháng 

Tổ chức chuỗi hội thảo STBI 
trung bình 4 lần/tháng. Bên cạnh 
đó, còn tổ chức các hội thảo khoa 
học khác 
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