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MỤC TIÊU CHẤT LƢỢNG VÀ CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NĂM 2016 
 

Stt Mục tiêu chất lƣợng Chỉ tiêu Chƣơng trình hành động 

Trách nhiệm 
Thời hạn hoàn 

thành 
Tần 

suất báo 

cáo nội 

bộ 

Tần 

suất 

báo cáo 

Ban 

ISO 
Chính 

Hỗ 

trợ 

Bắt 

đầu 
Kết 

thúc 

1 Chương trình tiên tiến chuyên 

ngành Kinh tế nông nghiệp 

(bậc cử nhân) 

Chương trình, đề 

cương, tài liệu đọc 

Rà soát hồ sơ và lấy ý kiến 

đóng góp của các bên cho bộ 

tài liệu chương trình 

Bộ môn 

Kinh tế 

NN&PTNT 

BCN 

Khoa 

11/2015 06/2016 3 tháng Theo 

yêu cầu 

của 

Trường 

2 Chương trình tiên tiến chuyên 

ngành Kinh tế học (bậc cử 

nhân), chuẩn bị hướng đến 

đánh giá nội bộ năm 2017 

Chương trình, đề 

cương, tài liệu đọc 

Bộ môn Kinh tế học xây dựng 

chương trình và hội đồng khoa 

học Khoa góp ý. Rà soát hồ dơ 

và lấy ý kiến đóng góp của các 

bên cho bộ tài liệu chương 

trình 

Bộ môn 

Kinh tế học 

BCN 

Khoa 

01/2016 12/2016 6 tháng Theo 

yêu cầu 

của 

Trường 

3 Chương trình tiên tiến cao học 

Kinh tế Thẩm định giá theo 

hướng ứng dụng 

Chương trình, đề 

cương, tài liệu đọc 

Bộ môn Thẩm định giá xây 

dựng chương trình và hội đồng 

khoa học Khoa góp ý 

Bộ môn 

Thẩm định 

giá 

BCN 

Khoa 

10/2015 03/2016 3 tháng Theo 

yêu cầu 

của 

Trường 

4 Nâng cao chất lượng nghiên 

cứu khoa học của giảng viên 

2 bài báo đăng tạp chí 

khoa học quốc tế, 4 đề 

tài NCKH cấp trường 

Khuyến khích giảng viên trẻ 

nghiên cứu khoa học; tổ chức 

các báo cáo chuyên đề về 

nghiên cứu khoa học 

Giảng viên Giảng 

viên 

01/2016 12/2016 3 tháng Theo 

yêu cầu 

của 

Trường 



5 Nâng cao chất lượng chương 

trình nghiên cứu sinh  

- Tổ chức hội nghị 

NCS 2 lần 1 năm 

- Có ít nhất 3 NCS 

thực hiện nghiên cứu 

bằng tiếng Anh (đề 

cương, chuyên đề 

hoặc luận án) 

- Xây dựng chương 

trình các học phần 

NCS hoàn chỉnh 

Ban chủ nhiệm Khoa và Hội 

đồng Khoa học Khoa Kinh tế 

xây dựng lộ trình thực hiện 

mục tiêu nâng cao chất lượng 

đào tạo NCS (tìm kiếm hỗ trợ 

về tài chính và học thuật bên 

ngoài để xây dựng chương 

trình học hoàn chỉnh, hỗ trợ về 

phản biện nghiên cứu) 

 

BCN Khoa Giảng 

viên 

hướng 

dẫn  

01/2016 12/2016 3 tháng Theo 

yêu cầu 

của 

Trường 

6 Duy trì và nâng cao chất lượng 

hội thảo khoa học  

giảng viên và sinh viên  

Tổ chức hội thảo tần 

suất trung bình 4 

lần/tháng 

Chủ động tạo các mối quan hệ 

học thuật, hoàn thiện hệ thống 

luân phiên về nhân sự phụ 

trách hội thảo 

BCN Khoa Nhân 

sự 

chính 

2013 12/2016 6 tháng Theo 

yêu cầu 

của 

Trường 

7 Đẩy mạnh nghiên cứu khoa 

học trong sinh viên 

Có 08 đề tài sinh viên 

tham gia giải thưởng 

Eureka 

Đổi mới cơ chế khuyến khích 

sinh viên NCKH 

Đoàn 

TNCS 

HCM khoa 

KT 

BCN 

Khoa 

01/2016 12/2016 6 tháng Theo 

yêu cầu 

của 

Trường 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng 12 năm 2014 TP. Hồ Chí Minh, ngày...... tháng     năm 2015 
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