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CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2018-2019
Chủ đề năm học: “Project Based Curriculum”

II.
Các căn cứ đề xuất nhiệm vụ trọng tâm
Đề án: “Thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của trường ĐH SPKT
Tp.HCM” - sau đây gọi tắt là “Đề án tự chủ”;
“Kế hoạch chiến lược phát triển trường giai đoạn 2017 – 2022, tầm nhìn
2030” – sau đây viết tắt “KHCL 2017-2022”;
Kết luận của Hiệu trưởng và một số ý kiến đóng góp tại các cuộc họp về
chuẩn bị hội nghị cán bộ trường hè 2018, và xây dựng nhiệm vụ trong tâm năm
học 2018-2019;
Qui trình xây dựng MTCL năm học,
Xét đề nghị của các Phó hiệu trưởng, trưởng/phụ trách các phòng ban chức năng,
và trưởng phòng QTCL, Hiệu trưởng thông báo đến các đơn vị và cá nhân các
nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2018 – 2019 như sau:
1.
Quản trị đại học
1.
Tổng kết việc rà soát hệ thống văn bản quản lý – quản trị hiện hành (theo
từng lĩnh vực hoạt động) của trường và đề xuất lộ trình thực hiện hiệu chỉnh hệ
thống cơ chế, chính sách thực hiện “Đề án tự chủ” và “KHCL 2017 – 2022”
hướng tới “Tự chủ toàn diện và Đại học thông minh”;
2.
Sơ kết, đánh giá hiệu quả việc thí điểm giao quyền tự chủ hoàn toàn cho
một số đơn vị hay giao quyền tự chủ theo từng mảng công đoạn thực hiện trong
các năm học trước;
3.
Xây dựng và phê duyệt các “Qui định chung trong giao quyền tự chủ, tự
chịu trách nhiệm cho các đơn vị”;
4.
Các khoa, đơn vị đào tạo, căn cứ “Đề án tự chủ”, “KHCL 2017-2022” và
các qui định, xây dựng “Kế hoạch phát triển đơn vị giai đoạn 2017-2022, tầm nhìn
2030”, đặc biệt nhất mạnh về các đề xuất để thực hiện tự chủ, triển khai dạy học
chương trình 132 tín chỉ theo tiếp cận Project – Based Curriculum, blended
learning, … và phát triển đội ngũ, kiên kết đào tạo với doang nghiệp.
2.
Cơ cấu tổ chức và nhân sự
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1.Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, các nhân sự chủ chốt của nhà trường trong nhiệm kỳ

mới theo định hướng đảm bảo thực hiện tự chủ;
2.Tổng kết 5 năm thực hiện quản lý theo KPIs và hoàn thiện các quy định đánh giá
KPIs; Hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý CBVC, đặc điệt là CBGD phù hợp
với xu hướng mới của GDĐH và của trường;
3.Tiếp tục thực hiện đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa đội ngũ GV của trường theo các
tiếp cận Project – Based Curriculum và Blended learning, ….
3.
Tuyển sinh, đào tạo, người học
1.Triển khai thực hiện đào tạo theo các CTĐT mới (132 tín chỉ) theo Project Based
Curriculum, các phương pháp dạy học tích cực mới;
2.Tiếp tục hoàn thiện và đưa vào triển khai đề án đổi mới mô hình đào tạo UTEX
tiếp cận với giáo dục khai phóng và mở: khai trương trong học kỳ 1 và tổ chức
đào tạo thí điểm vào học kỳ 2 năm học 2018-2019;
3.Đánh giá, sơ kết việc triển khai đào tạo bằng tiếng Anh tại Khoa ĐT CLC
4.Tiếp tục triển khai mô hình đào tạo liên kết với doanh nghiệp.
5.Tập huấn cho giảng viên triển khai Project Based Curriculum. Lựa chọn và triển
khai một số hoạt động cốt lõi áp dụng Project Based Curriculum tại các khoa.
6.Việc mở các chương trình đào tạo mới: hạn chế việc mở các CTĐT theo ngành,
hay lĩnh vực hẹp, khuyến khích mở các các chương trình đào tạo liên ngành liên
lĩnh vực.
4.
Nghiên cứu khoa học và QHQT
1.Đánh giá thực hiện 5 năm hoạt động NCKH; Xây dựng tầm nhìn, chiến lược, các
giải pháp về nguồn lực, cơ chế và đầu tư, … cho các năm tiếp theo
2.Gia tăng số lượng bài báo công bố quốc tế trên các tạp chí khoa học đạt từ chuẩn
SCOPUS trở lên hay có chỉ số ISI.
3.Tổ chức Hội nghị Quốc tế Công nghệ xanh và Phát triển bền vững lần 5
4.Tiếp tục triển khai các sân chơi khoa học cho học sinh phổ thông để tạo nguồn
tuyển sinh và nâng cao hình ảnh của trường.
5.Tổ chức hội thảo về cách mạng công nghiệp lần thứ 4, các định hướng công nghệ,
sản phẩm và định hướng đổi mới mô hình đào tạo
5.
Đảm bảo chất lượng
1.Xây dựng kế hoạch tổng thể và đề xuất các giải pháp để khắc phục các điểm còn
tồn tại sau Kiểm định chất lượng nhà trường và các CTĐT theo AUN-QA, Thực
hiện các báo cáo giữa chu kỳ về KĐCL trường và các CTĐT;
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2.Hoàn thành công tác đánh giá ngoài theo AUN-QA 03 CTĐT vào tháng 12/2018
và chuẩn bị đánh giá ngoài theo AUN-QA cho 03 CTĐT vào tháng 11/2019.
3.Đánh giá mức độ đáp ứng của Trường với bộ tiêu chuẩn đánh giá cấp trường theo
AUN-QA, đề xuất các giải pháp hoàn thiện để tiến tới thực hiện kiểm định chất
lượng trường vào năm 2022.
6.
Tài chính và Cơ sở vật chất
1.Ban hành và tập huấn cho các đơn vị thực hiện qui định trong giao quyền tự chủ
tài chính cho các đơn vị phù hợp với “Đề án tự chủ” đã được phê duyệt;
2.Lập kế hoạch hoàn thiện hệ thống CNTT-TT giai đoạn 2017-2022 theo hướng áp
dụng mô hình đào tạo UTEX;
3.Tiếp tục xây dựng thêm các “Không gian sáng tạo” phục vụ sinh viên học tập,
nghiên cứu khoa học và sáng tạo;
4.Ban hành qui định, thực hiện rà soát, sắp xếp hệ thống giảng đường, xưởng, phòng
thí nghiệm, khu làm việc theo định hướng 5S, đảm bảo triển khai chương trình
đào tạo 132 tín chỉ, đáp ứng định hướng tự chủ của các đơn vị và yêu cầu đảm bảo
chất lượng giáo dục của trường.
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