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Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2021-2022 

 

TT Nội dung công việc Kết quả thực hiện 
Đánh giá kết quả 

thực hiện 

1 Xây dựng chiến lược phát triển Khoa 
Báo cáo chiến lược phát 

triển Khoa 
Hoàn thành 

2 
Hiệu chỉnh chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và Tự 

động hóa 
Hoàn thành Hoàn thành 

3 Tự đánh giá CTDT ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa Đang thực hiện Hoàn thành 

4 
Công tác giảng dạy, đào tạo: giảng dạy theo tiến độ, coi chấm thi học phần, hướng 

dẫn thực tập tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp 
Hoàn thành Hoàn thành 

5 Công tác quảng bá tuyển sinh, hỗ trợ nhập học cho sinh viên khóa mới Hoàn thành Hoàn thành 

6 Cử giảng viên tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ Hoàn thành Hoàn thành 

7 Xây dựng và bổ sung đề thi theo yêu cầu của phòng KT&ĐBCL Hoàn thành đủ Hoàn thành 

8 
Tham gia, phối hợp tổ chức chương trình Hội thảo quốc tế và chuyển dịch năng 

lượng, Job fair, Techshow. 
Hoàn thành Hoàn thành 

9 Phối hợp với các đơn vị khác hoàn thành các công việc Nhà trường giao Hoàn thành Hoàn thành 
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Đề xuất kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2022-2023 

TT Nội dung công việc Yêu cầu kết quả Thời gian thực hiện Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

1 
Tự đánh giá CTDT ngành Công nghệ kỹ thuật điều 

khiển và Tự động hóa 
Báo cáo tự đánh giá 9/2022-07/2023 ĐK&TĐH 

Các đơn vị có liên 

quan 

2 Bổ sung và hiệu chỉnh ngân hàng câu hỏi đề thi 
Các câu hỏi và đề thi 

được nghiệm thu 

Theo kế hoạch của 

Trường 
KT&ĐBCL ĐK&TĐH 

3 
Hiệu chỉnh chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ 

thuật điều khiển và Tự động hóa 
CTĐT được phê duyệt 

Theo kế hoạch của 

Trường 
ĐT ĐK&TĐH 

4 
Thực hiện các kế hoạch giảng dạy, coi chấm thi, hướng dẫn 

TTTN và ĐATN  
Hoàn thành Theo tiến độ đào tạo ĐK&TĐH 

Các đơn vị có liên 

quan 

5 Triển khai các hoạt động phục vụ cộng đồng  9/2022-07/2023 ĐK&TĐH 
Các đơn vị có liên 

quan 

6 
Phổ biến các văn bản quy định của Nhà nước và Trường 

tới toàn thể viên chức, người lao động trong Khoa 
 9/2022-07/2023 ĐK&TĐH  

7 Khảo sát SV về tình hình việc làm sau tốt nghiệp Báo cáo khảo sát 
Theo kế hoạch của 

Trường 
KT&ĐBCL ĐK&TĐH 

8 Thực hiện công tác NCKH  
Bài báo, đề tài khoa 

học 
9/2022-07/2023 QLKH&HTQT ĐK&TĐH 

9 
Cử giảng viên tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng 

chuyên môn, nghiệp vụ 
Hoàn thành 

Theo kế hoạch của 

Trường 
ĐK&TĐH  

  Hà Nội, ngày  07   tháng   09    năm 2022 

PHỤ TRÁCH KHOA 

 

 

 

TS. Trương Nam Hưng 
 


