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MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG  
Năm 2014 - 2015 

1. 100% các học phần (bậc đại học và sau đại học) có đề cương chi tiết được phê duyệt trước khi 

giảng. 

2. Tăng chỉ tiêu tuyển sinh: đại học chính quy: 200SV, sau đại học:150HV NCS: 10. 

3. Tỷ lệ sinh viên thỏa mãn với chất lượng giảng dạy đạt trên 85%. 

4. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đạt trên 90% trong tổng số sinh viên năm cuối. 

5. Số sinh viên có việc làm trong doanh nghiệp và tổ chức liên kết với khoa (sau tốt nghiệp 3 

tháng) là 80%. 

6. Tăng cường số lượng và chất lượng đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) và chuyển giao công 

nghệ: bình quân số đề tài NCKH các cấp trên giảng viên cơ hữu: 1 đề tài/2 giảng viên; Tổ 

chức hội thảo khoa học: 4 hội thảo quốc tế và trong nước; Số bài báo khoa học/cán bộ cơ 

hữu/năm: 1,5 bài/GV; Số lượng hợp đồng chuyển giao công nghệ: 5HĐ/năm, số vườn ươm 

doanh nghiệp công nghệ: 2 HĐ/năm; Đăng ký 3 giải pháp hữu ích/năm; Đạt được 2 bằng sáng 

chế/năm. 

7. 100% giảng viên của khoa tham gia nghiên cứu khoa học. 

8. Thu nhập hàng năm của GV, CBVC tăng trung bình 15%. Mức hài lòng của GV, CBVC và 

HSSV về hoạt động của các đơn vị trong trường là 70%. 

9. Phát triển cơ sở vật chất, đáp ứng các hoạt động đào tạo và nghiên cứu của khoa: chỉ tiêu diện 

tích 15m
2
 tổng diện tích cơ sở vật chất/SV và 10m

2
 diện tích phòng làm viêc/GV; 100% các 

thiết bị phục vụ nghiên cứu và đào tạo là sẵn có tại các PTN thuộc Khoa. 

10.  Phát triển chương trình đào ngành Kỹ Thuật Môi Trường và Quản lý Tài nguyên và Môi 

trường theo CDIO; Đạt chuẩn đầu ra AUN-QA chương trình đào tạo ngành Kỹ Thuật Môi 

Trường vào năm 2015 và định hướng đạt chuẩn đầu ra AUN-QA chương trình đào tạo ngành 

Quản lý Tài nguyên và Môi trường năm 2017. 

11. Hoàn thành việc xây dựng và áp dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn quốc tế ISO 9001: 2008 cho Khoa. 
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