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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Tháng 7 năm 1984, khoa Thư viện được thành lập tại trường Đại học Tổng hợp
TP. Hồ Chí Minh theo quyết định của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp.
Khi mới thành lập, đội ngũ cán bộ giảng dạy chủ yếu được thỉnh giảng từ các cơ
quan và các trường khác như Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ TP. Hồ Chí
Minh, Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Thông tin Khoa học
và Công nghệ Quốc gia, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Năm 1990, trước yêu cầu của
thực tiễn hoạt động thư viện, ngoài những chức năng truyền thống là tàng trữ và luân
chuyển tài liệu, thư viện còn gắn với chức năng thông tin khoa học, do đó, khoa Thư
viện được đổi tên thành khoa Thư viện – Thông tin học. Đồng thời với việc đổi tên, mục
tiêu đào tạo của khoa cũng đã thay đổi để đáp ứng tình hình và nhiệm vụ mới.
Sau 10 năm phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy, từ năm 1994, khoa bắt đầu hình
thành hai bộ môn: Thư viện học và Thông tin – Thư mục. Từ đây, chương trình đào tạo
của khoa Thư viện – Thông tin học luôn có sự cập nhật, điều chỉnh để bám sát với thực
tiễn, theo kịp trình độ phát triển của khoa học Thư viện – Thông tin trong khu vực và
trên thế giới. Đến năm 2004, nội dung chương trình đào tạo bậc Đại học đã được nghiên
cứu và mở rộng, phát triển theo hướng hiện đại hơn.
Ngày 27 tháng 02 năm 2003, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định
số 77/QĐ/ĐHQG-SĐH giao cho trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nhiệm
vụđào tạo cao học (Thạc sỹ) ngành khoa học Thư viện (Mã số đào tạo: 60 32 20). Khoá
cao học đầu tiên khai giảng vào tháng 9 năm 2003 đánh dấu một mốc quan trọng trong
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quá trình phát triển của khoa. Ngoài công tác đào tạo, cán bộ, giảng viên và sinh viên
khoa Thư viện – Thông tin học còn tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học
trong và ngoài trường.
Hiện nay, khoa Thư viện – Thông tin học đào tạo bậc đại học ngành Thông tin
học với hai chuyên ngành Thư viện – Thông tin và Quản trị thông tin; và đào tạo bậc cao
học chuyên ngành Khoa học thông tin thư viện
ĐỘI NGŨ
Nhân sự của Khoa có 16 giảng viên và 01 thư ký – giáo vụ, 01 chuyên viên phục
vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, trong đó có 01 PGS.TSKH, 04 tiến sĩ, 03 nghiên cứu
sinh, 07 thạc sĩ, 01 học viên cao học. Giảng viên của khoa được đào tạo từ các cơ sở đào
tạo trong nước và ở các nước khác như Nga, Mỹ, Úc, New Zealand…
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Hiện nay Khoa có 2 bộ môn. Bộ môn Thư viện học với 07 giảng viên cơ hữu. Bộ
môn Thông tin – Thư mục với 09 giảng viên cơ hữu.
QUY MÔ ĐÀO TẠO
Khoa có khoảng 400 sinh viên và học viên cao học thuộc loại hình đào tạo hệ
chính quy và 50 sinh viên hệ vừa làm vừa học
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TẦM NHÌN, SỨ MẠNG, MỤC TIÊU
Tầm nhìn
Khoa Thư viện – Thông tin học trường ĐHKHXH&NV là đơn vị đào tạo chất lượng cao
ngành Thông tin học, đóng vai trò nòng cốt trong giáo dục đại học và cao học ngành Thư
viện – Thông tin học của Việt Nam; từng bước mở rộng hoạt động nghiên cứu hướng
đến đại học nghiên cứu theo tầm nhìn của trường ĐHKHXH&NV.
Sứ mạng
Khoa Thư viện – Thông tin học trường ĐHKHXH&NV là trung tâm cung ứng nguồn
nhân lực chuyên nghiệp cho các hoạt động thu thập, tổ chức, quản lý, lưu trữ và khai
thác thông tin của mọi loại hình cơ quan/tổ chức trong xã hội; đồng thời góp phần xây
dựng và triển khai các chuẩn nghiệp vụ của hoạt động thư viện, thông tin, tư liệu tại Việt
Nam.
Mục tiêu
Giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn 2030 khoa Thư viện – Thông tin học tăng cường thực
hiện các giải pháp nhằm khẳng định chất lượng cao và vị trí hàng đầu trong đào tạo lĩnh
vực thư viện – thông tin học, cung cấp nguồn nhân lực cho các hoạt động tổ chức, quản
lý và cung cấp thông tin.
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PHẦN I
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC GIAI ĐOẠN 2011 – 2015
1. CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
Thành quả
-

Tất cả giảng viên đạt chuẩn trình độ chuyên môn – 100% có bằng thạc sỹ trở lên

-

Tuyển dụng mới 5 giảng viên, 1 giảng viên hợp đồng trách nhiệm và 1 nhân viên phục
vụ đào tạo và nghiên cứu

-

Tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên theo học các chương trình đào tạo bậc cao. Có 1
giảng viên hoàn thành chương trình thạc sỹ và đang tiếp tục theo học chương trình tiến
sỹ tại Anh; 1 giảng viên hoàn thành chương trình tiến sỹ tại Úc và hiện đang theo học
một chương trình nâng cao; 2 giảng viên đang theo học chương trình tiến sỹ trong nước;
và 1 nhân viên đang theo học chương trình thạc sỹ trong nước

-

Phần lớn giảng viên có tham gia hoạt động nghề nghiệp thực tiễn và một số giảng viên
tham gia hoạt động của các tổ chức nghề nghiệp trong nước

-

Thực hiện thường xuyên các chuyên đề sinh hoạt học thuật giúp giảng viên trau dồi kiến
thức

-

Đội ngũ giảng viên trẻ chiếm đa số, có tinh thần trách nhiệm và nhiều tiềm năng

-

Tăng cường đội ngũ bằng cách ký hợp đồng trách nhiệm với các giảng viên thỉnh giảng
có trình độ và kinh nghiệm
Hạn chế

-

Số giảng viên có trình độ tiến sỹ chưa nhiều và còn thiếu giảng viên có học vị từ Phó
Giáo sư trở lên

-

Gia tăng số lượng giảng viên chưa đủ theo chỉ tiêu

-

Chưa kịp thời có lực lượng thay thế số giảng viên giàu kinh nghiệm đến tuổi nghỉ hưu

-

Thực tế và nguy cơ giảng viên chuyển việc sau khi được đào tạo tại nước ngoài khá cao.
Đã có 2 giảng viên chuyển việc sau khi được đào tạo thạc sỹ tại châu Âu

-

Rất ít giảng viên tham gia các hoạt động của các tổ chức nghề nghiệp quốc tế, cũng như
các khoá tập huấn nâng cao trình độ
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2. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO
2.1 Bậc đại học
Thành quả
-

Hoàn thiện chương trình giáo dục và đề cương chi tiết môn học với nội dung đổi mới,
đáp ứng được yêu cầu thực tiễn

-

Đổi tên ngành Thư viện – Thông tin học thành Thông tin học nhằm mở rộng phạm vi
đào tạo và cơ hội việc làm cho sinh viên tốt nghiệp

-

Mở mới chuyên ngành Quản trị thông tin, xây dựng hoàn chỉnh và triển khai áp dụng
chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị thông tin

-

Đội ngũ giảng viên cơ hữu đảm nhiệm hầu hết môn học, tỷ lệ mời thỉnh giảng chiếm
khoảng 10%

-

Phương pháp giảng dạy được đổi mới theo hướng đáp ứng yêu cầu của học chế tín chỉ

-

Duy trì hoạt động khảo sát ý kiến SV về các môn học trong từng học kỳ; Bước đầu chủ
động khảo sát ý kiến của nơi tiếp nhận SV trong các đợt thực tập về kiến thức, kỹ năng,
thái độ của SV và chương trình đào tạo

-

Thực hiện tốt việc tổ chức lấy ý kiến các nhà tuyển dụng và điều chỉnh CTĐT theo qui
định của trường

-

Biên soạn 04 giáo trình

-

Tuyển sinh và tổ chức đào tạo được 1 khoá hệ Vừa làm vừa học

-

Hoạt động quảng bá ngành học, chương trình đào tạo được thực hiện thường xuyên

-

Triển khai đúng tiến độ kế hoạch giảng dạy hàng năm

-

Tỉ lệ SV tốt nghiệp trước thời hạn và đúng thời hạn cao
Hạn chế

-

Tài liệu chuyên ngành không được cập nhật thường xuyên, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu
của học viên, SV

-

Trang thiết bị phục vụ thực hành còn thiếu, chưa đáp ứng tốt yêu cầu thực hành chuyên
môn của SV
2.2 Bậc sau đại học
Thành quả
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-

Triển khai đúng tiến độ các kế hoạch giảng dạy, bảo vệ đề cương của các khóa

-

Cung cấp thông tin và hỗ trợ kịp thời cho học viên trong quá trình học tập

-

Tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên môn hỗ trợ đào tạo như hội thảo khoa học, báo
cáo chuyên đề, toạ đàm, v.v… phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu của học viên cao
học
Hạn chế

-

Một số giảng viên phải đảm nhiệm cùng lúc nhiều môn học

-

Tỉ lệ học viên bảo vệ luận văn trễ hạn cao

-

Các hoạt động sinh hoạt chuyên môn hỗ trợ đào tạo do Khoa tổ chức chưa thực sự thu
hút học viên tham dự đầy đủ.

-

Đội ngũ GV còn thiếu nên gặp nhiều khó khăn trong việc phân công giảng viên hướng
dẫn luận văn
3. CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
3.1 Nghiên cứu khoa học giảng viên
Thành quả

-

Số lượng giảng viên tham gia viết bài và số lượng bài viết được công bố trên các tạp chí
chuyên ngành trong nước và quốc tế tăng:
+ 04 giáo trình
+ 06 bài viết đăng tạp chí quốc tế, 37 bài đăng tạp chí, tạp san chuyên ngành và một số
bài viết đăng trong kỷ yếu hội thảo trong nước

-

Giảng viên tham gia và làm chủ nhiệm các đề tài nghiên cứu gia tăng: hoàn thành và
nghiệm thu 01 đề tài cấp cơ sở, chuẩn bị nghiệm thu 1 đề tài cấp Đại học Quốc gia; 02
đề tài cấp cơ sở đang thực hiện

-

Các hoạt động sinh hoạt chuyên đề học thuật, tập huấn được tổ chức thường xuyên và
đảm bảo đúng kế hoạch

-

Tổ chức thành công 2 hội thảo khoa học cấp trường, thu hút được sự quan tâm của các
chuyên gia, cán bộ giảng dạy, cán bộ thư viện, học viên và SV trong nước
Hạn chế
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-

Tuy có gia tăng nhưng số lượng giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học vẫn còn ít,
chiếm khoảng 50% tổng số giảng viên trong Khoa

-

Số lượng công bố khoa học chỉ tập trung ở một số giảng viên thường xuyên tham gia
nghiên cứu khoa học

-

Giảng viên chưa chủ động tìm kiếm và tham gia các hoạt động học thuật được tổ chức
trong và ngoài nhà trường
3.2 Nghiên cứu khoa học sinh viên
Thành quả

-

Đã có những hoạt động định hướng SV tham gia tích cực hoạt động nghiên cứu khoa học
mỗi năm

-

Tổng số đề tài NCKH sinh viên đã nghiệm thu từ 2011-2015 là 6 đề tài, đăng ký mới 5
đề tài

-

01 đề tài nghiên cứu khoa học của SV đạt giải thưởng cấp trường
Hạn chế

-

Học viên cao học, SV chưa tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học do
Khoa và Nhà trường tổ chức

-

SV chưa chủ động trong nghiên cứu khoa học (đăng ký, làm việc với giảng viên hướng
dẫn, thiếu kỹ năng nghiên cứu khoa học, v.v…)
4. CÔNG TÁC HỢP TÁC QUỐC TẾ
Thành quả

-

Thực hiện được một số chương trình toạ đàm trao đổi học thuật với giáo sư các trường
quốc tế

-

Tận dụng được các chương trình học bổng, đề cử giảng viên theo học các hệ đào tạo bậc
cao tại các trường quốc tế
Hạn chế

-

Chưa tìm kiếm được các dự án, chương trình với đối tác nước ngoài

-

Chưa có đủ nhân sự có năng lực phù hợp cho việc thiết lập hoạt động hợp tác nước
ngoài.
5. CÔNG TÁC SINH VIÊN, CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG
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Thành quả
-

Phân công giảng viên trẻ phụ trách CTSV, bảo đảm việc nắm bắt thông tin về các hoạt
động Đoàn – Hội của Trường, Khoa kịp thời; đồng thời phổ biến chỉ đạo của Ban chủ
nhiệm khoa đến SV một cách chính xác, đầy đủ

-

Tổ chức thành công các hoạt động truyền thống hàng năm của Khoa như chào mừng
ngày nhà giáo 20-11, hội trại truyền thống, giải bóng đá truyền thống

-

Phát triển câu lạc bộ học thuật Pro-Lis và xây dựng kế hoạch hoạt động hỗ trợ SV học
tập và rèn luyện các kỹ năng mềm

-

Tổ chức và thu hút sinh viên Khoa và SV các đơn vị khác tham gia các hoạt động thể
thao, văn nghệ

-

SV tích cực tham gia các hoạt động xã hội như Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi… và tổ
chức thành công các hoạt động gắn liền với nghề nghiệp tương lai như quyên góp sách,
tổ chức thư viện cho trẻ em vùng sâu…

-

Bước đầu tổ chức thành công và hiệu quả các hoạt động Đối thoại SV, toạ đàm về
phương pháp học đại học, kỹ năng xin việc, ngày hội ra trường

-

Thành lập ban liên lạc cựu SV, làm cầu nối cho việc tuyển dụng nghề nghiệp; thành lập
quỹ học bổng cựu SV cho các hoàn cảnh khó khăn học tốt

-

Nắm bắt thông tin và hỗ trợ kịp thời SV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh tật

-

Thường xuyên cập nhật thông tin về các chương trình, hoạt động của SV trên website
Khoa, các thông tin về tuyển dụng việc làm, việc làm thêm

-

Có một số SV ưu tú tham gia học lớp bồi dưỡng chính trị dành cho đối tượng Đảng và
được kết nạp Đảng

-

Thực hiện việc tự đánh giá CTSV theo quy định và được xếp loại tốt

-

Về công tác chính trị, tư tưởng của giảng viên, 1 giảng viên trở thành đảng viên chính
thức, 2 giảng viên tham gia học lớp bồi dưỡng chính trị dành cho đối tượng Đảng
Hạn chế

-

SV chưa thực sự có thói quen tự giác tham gia các chương trình, hoạt động; phần lớn SV
tham gia vì điểm rèn luyện
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-

Công tác truyền thông, phổ biến thông tin đến SV đôi khi còn bất cập dẫn đến tình trạng
huy động SV hạn chế (nguyên nhân khách quan do phía Đoàn – Hội trường gửi thông
báo cận ngày tổ chức)

-

Các chương trình phát huy được tính sáng tạo ngành nghề cho SV chưa thu hút sinh viên
tham gia

-

Hoạt động Đoàn – Hội chưa chú trọng đến việc đề xuất các giải pháp, mô hình sáng tạo
trong SV, đặc biệt liên quan đến lĩnh vực đào tạo

-

Công tác tình nguyện, xã hội và ngoại giao của SV còn hạn chế
6. CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Thành quả

-

Có đội ngũ chuyên trách ổn định cho Tổ Đảm bảo chất lượng của Khoa. Tổ Đảm bảo
chất lượng thực hiện tốt các trách nhiệm: tham gia các khóa tập huấn về đảm bảo chất
lượng do nhà trường tổ chức; Xây dựng kế hoạch hoạt động, cập nhật chủ trương và
thông báo từ nhà trường, triển khai thực hiện các công việc cụ thể và định kỳ

-

Xây dựng và thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu công văn lưu trữ: Tạo lập cơ sở dữ
liệu công văn lưu trữ bản in và bản điện tử

-

Đã xây dựng bộ quy trình, hồ sơ, biểu mẫu cho các công việc cơ bản của Khoa

-

Rà soát và đánh giá kết quả thực hiện công tác đảm bảo chất lượng theo định kỳ, có báo
cáo đánh giá công tác đảm bảo chất lượng hàng năm

-

Tự đánh giá và đánh giá chất lượng theo kế hoạch của Nhà trường

-

Tổ chức được hoạt động lấy ý kiến đánh giá của người học, đồng nghiệp cho các bậc đào
tạo: Lấy kiến đánh giá môn học theo từng học kỳ theo kế hoạch của nhà trường; Lấy
kiến đánh giá toàn khóa học của SV tốt nghiệp hàng năm; Lấy ý kiến phản hồi của các
nhà tuyển dụng SV tốt nghiệp theo định kỳ 2 năm/1 lần
Hạn chế

-

Việc cập nhật, điều chỉnh các quy trình, biểu mẫu chưa được thực hiện thường xuyên

-

Chưa sẵn sàng cho các chương trình kiểm định quốc tế

12

BÀI HỌC KINH NGHIỆM
Với những thành quả và hạn chế vừa nêu, bài học kinh nghiệm cần được lưu ý
nhằm thúc đẩy các yếu tố tích cực và khắc phục hạn chế bao gồm:
- Phát huy tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm cao của đội ngũ nhân sự đối với công việc và
sự phát triển của Khoa. Xây dựng yếu tố này như một đặc điểm văn hoá của Khoa.
- Phát huy vai trò kết nối của người lãnh đạo Khoa thông qua sự gần gũi, tận tình hướng
dẫn lớp trẻ, gương mẫu và thái độ công bằng trong phân công và đánh giá công việc.
- Kiểm soát được các mục tiêu và khả năng thực hiện nhằm đảm bảo sự thành công, hiệu
quả của các hoạt động.
- Tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển nhân lực cả chất lượng và số lượng nhằm khắc phục
tình trạng thiếu nhân sự đã diễn ra trong thời gian khá dài.
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PHẦN II
PHÂN TÍCH CƠ HỘI, THÁCH THỨC VÀ CÁC ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU
1. Cơ hội
-

Nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực có trình độ tổ chức và quản lý thông tin ngày càng
tăng trong mọi lĩnh vực hoạt động của xã hội

-

Các cơ sở hoạt động thông tin tư liệu ngày càng chú trọng đến việc phát triển nguồn
nhân lực chuyên nghiệp cả về số lượng và chất lượng

-

Nhà trường quan tâm và tạo điều kiện cho các hoạt động của Khoa
2. Thách thức

-

Yêu cầu thực tế đối với cán bộ thông tin – thư viện ngày càng cao, đặc biệt là các kỹ
năng ứng dụng công nghệ mới, kỹ năng ngoại ngữ. Bên cạnh đó, đặc điểm môi trường
làm việc của cán bộ thông tin – thư viện rất đa dạng và thay đổi liên tục. Vì vậy, chương
trình đào tạo phải được kịp thời điều chỉnh và cập nhật thường xuyên. Mặt khác, nhằm
đáp ứng tính đa dạng của môi trường làm việc, chương trình đào tạo phải được thiết kế
linh hoạt và đa dạng cho phép người học nhiều lựa chọn đối với các môn bổ trợ và tự
chọn

-

Hiểu biết của xã hội về ngành này chưa được đầy đủ và phổ biến tại Việt Nam. Điều này
ảnh hưởng đến sức thu hút cho đầu vào cũng như khả năng và cơ hội tìm việc của SV tốt
nghiệp. Điều này cũng đòi hỏi công tác quảng bá, giới thiệu ngành nghề phải có chiến
lược mạnh mẽ và lâu dài

-

Ngày càng có nhiều đơn vị đào tạo bậc đại học chuyên ngành thư viện – thông tin trên
địa bàn Tp. Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Điều này khiến giảm số lượng đầu vào
của Khoa, cũng như gia tăng tính cạnh tranh khi tìm việc của SV tốt nghiệp
3. Điểm mạnh

-

Khoa có bề dày hoạt động trong hơn 30 năm, với chất lượng đào tạo ổn định nên đã tạo
được uy tín nhất định trong các quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo khác và các cơ sở
hoạt động thông tin – thư viện
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-

Khoa là một đơn vị đào tạo tại trường ĐH KHXH&NV thuộc ĐHQG-HCM – một trung
tâm đào tạo đại học có uy tín, vì vậy có thể tận dụng được thế mạnh này trong việc thiết
lập các mối quan hệ hợp tác trong và ngoài nước.

-

Số lượng lớn là CBGD trẻ, năng động, giàu nhiệt huyết và sáng tạo, góp phần đổi mới
phương pháp giảng dạy, hỗ trợ hoạt động chung của Khoa
4. Điểm yếu

-

Đội ngũ CBGD hiện tại chưa hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu về số lượng cũng như
chất lượng. Phần lớn CBGD còn thiếu kinh nghiệm giảng dạy cũng như kinh nghiệm
hoạt động thực tiễn. Thiếu đội ngũ giảng viên có trình độ và kinh nghiệm để thiết kế và
giảng dạy các môn học mới nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế

-

Thiếu cơ sở vật chất như trang thiết bị công nghệ thông tin, thư viện thực hành, giáo
trình, tài liệu tham khảo phục vụ học tập.
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PHẦN III
KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC 2015-2020
Chiến lược phát triển Khoa Thư viện – Thông tin học bao gồm các chương trình:
1. Phát triển nguồn nhân lực
2. Đào tạo
3. Nghiên cứu khoa học
4. Hợp tác quốc tế
5. Công tác sinh viên, chính trị, tư tưởng
6. Đảm bảo chất lượng
1. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
1.1 Mục tiêu
- Tiếp tục phát triển số lượng đội ngũ giảng viên và chuyên viên
- Nâng cao trình độ, năng lực và tính chuyên nghiệp của đội ngũ giảng viên và chuyên
viên.
1.2 Giải pháp
-

Quản lý nhân sự theo hướng quy định rõ ràng trách nhiệm và quyền hạn của từng vị trí
công tác nhằm gia tăng tính chuyên nghiệp và năng động của từng cá nhân

-

Thiết lập nguyên tắc và môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, công khai, đảm bảo sự
tham dự tối ưu, cũng như cơ hội trưởng thành của từng cá nhân đối với các công tác của
Khoa

-

Xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển năng lực chuyên môn đối với từng cá nhân,
trong đó quy định rõ lộ trình nâng cao học vị, phương thức thâm nhập thực tế nghề
nghiệp và tham gia hoạt động của các tổ chức chuyên môn, cũng như các hoạt động học
thuật

-

Tận dụng các nguồn học bổng trong và ngoài nước, các cơ hội phát triển năng lực công
tác cho từng cá nhân
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-

Tổ chức các định kỳ các hoạt động học thuật nhằm thúc đẩy giảng viên trau dồi trình độ
chuyên môn, trình độ sư phạm, ngoại ngữ và có khả năng nắm bắt các ứng dụng công
nghệ mới trong hoạt động thông tin – thư viện cũng như trong công tác giảng dạy

-

Tận dụng các nguồn khác nhau để tiếp tục tuyển dụng nhân sự phù hợp

-

Ký hợp đồng trách nhiệm với các chuyên gia có trình độ cao tham gia các hoạt động đào
tạo bậc cao học và nghiên cứu khoa học
1.3 Chỉ tiêu
STT

A

B
C

Chỉ số

2016

2020

2025

Giảng viên cơ hữu

16

20

25

Giảng viên chính

4

6

15

Giảng viên

12

14

10

Giáo sư

0

0

0

Phó Giáo sư

1

2

4

Tiến sỹ

5

10

15

Thạc sỹ

11

10

10

Thỉnh giảng

4

4

4

Tổng cộng A&B

20

24

29

Cán bộ phục vụ

2

3

3

Tổng cộng A&C

18

23

28

2. ĐÀO TẠO
2.1 Mục tiêu
-

Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo,

-

Mở rộng loại hình đào tạo (vừa học vừa làm, đào tạo ngắn hạn)

-

Tăng cường và đổi mới hoạt động quảng bá ngành học nhằm thu hút SV, học viên
2.2 Giải pháp

-

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, cập nhật, hoàn thiện chương trình đào tạo 2 chuyên ngành,
đặc biệt là chuyên ngành Quản trị thông tin
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-

Xây dựng ngân hàng dữ liệu đề thi, đề bài kiểm tra, bài tập

-

Xây dựng và chuẩn hoá quy trình quản lý đào tạo đối với bậc đại học, sau đại học hệ
chính quy và hệ vừa làm vừa học

-

Đẩy mạnh công tác quảng bá về hoạt động của Khoa, ngành học đối với cộng đồng
2.3 Chỉ tiêu
Bậc đào tạo

2016

2017

2018

2019

2020

Số đợt tuyển sinh Sau đại học 2

2

2

2

2

Số lượng đầu vào Đại học 100

100

110

110

120

25

30

35

40

4

4

5

5

chính quy
Số lượng đầu vào Đại học 20
vừa làm vừa học
Số lượng khoá đào tạo ngắn 3
hạn
3. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
3.1 Mục tiêu
-

Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên, học viên, SV;

-

Chú trọng chất lượng và tăng số lượng công bố khoa học
3.2 Giải pháp
3.2.1 Nghiên cứu khoa học giảng viên

-

Có kế hoạch và cam kết thực hiện các sản phẩm nghiên cứu

-

Đa dạng các sản phẩm nghiên cứu khoa học như đề tài các cấp, giáo trình, tài liệu học
tập, tài liệu tham khảo, sách chuyên khảo, bài báo, tạp chí, tham luận hội thảo

-

Tổ chức định kỳ các hoạt động nghiên cứu khoa học như hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt
học thuật, báo cáo chuyên đề về các vấn đề trong lý luận và thực tiễn nghề nghiệp

-

Chủ động tìm kiếm cơ hội và tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học trong và
ngoài nhà trường như hội thảo, tọa đàm khoa học, giao lưu, học hỏi, v.v

-

Tăng cường hoạt động trao đổi học thuật, phối hợp nghiên cứu khoa học với các cơ sở
đào tạo khác, các cơ quan trong và ngoài nước
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3.2.2 Nghiên cứu khoa học sinh viên
-

Tổ chức định kỳ các đợt giới thiệu các hướng nghiên cứu cho SV

-

Tổ chức định kỳ hoạt động hướng dẫn kỹ năng nghiên cứu khoa học dành cho SV

-

Phân công giảng viên hướng dẫn SV thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học SV theo
hướng đề tài do giảng viên cung cấp; thu hút SV tham gia các đề tài do giảng viên làm
chủ nhiệm
3.3 Chỉ tiêu
Chỉ số

2016 2017 2018

2019

2020

Tổ chức hội thảo khoa học cấp trường

1

0

1

0

1

Tổ chức sinh hoạt học thuật định kỳ

11

12

12

12

12

0

1

0

1

1

2

2

2

2

2

10

12

12

12

12

5

5

5

5

5

học thuật, kỹ năng nghiên cứu khoa học với các cơ sở 1

1

1

1

1

Số lượng giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu tham
khảo
Số lượng GV đăng ký đề tài NCKH các cấp
Tổng số bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên
ngành trong nước và quốc tế
Số lượng GV tham gia hướng dẫn SV NCKH
GV tham gia giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm
đào tạo, hội nghề nghiệp khác…
Nghiên cứu khoa học sinh viên
Số lượng đề tài NCKH SV đăng ký

5

5

5

5

5

Số lượng SV tham gia NCKH

10

12

12

12

12

1

1

1

1

1

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ năng NCKH, báo
cáo khoa học dành cho SV
4. HỢP TÁC QUỐC TẾ
4.1 Mục tiêu
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Tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực
công tác và khả năng hội nhập quốc tế của giảng viên.
4.2 Giải pháp
-

Xây dựng nhóm phụ trách công tác hợp tác quốc tế

-

Thiết lập quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế để thực hiện việc bồi dưỡng nghiệp vụ,
trao đổi học thuật cho giảng viên

-

Tham gia các dự án, chương trình bổng học tập, nghiên cứu, thực tập tại các cơ sở nước
ngoài, tham gia các hội nghị, hội thảo quốc tế…
4.3 Chỉ tiêu
Chỉ số
GV tham gia vào các chương trình học bổng nâng cao
trình độ chuyên môn tại cơ sở quốc tế
Mời chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình bồi
dưỡng nghiệp vụ, trao đổi học thuật
GV đi thực tập thực tế tại cơ sở quốc tế
GV tham gia vào các hoạt động chuyên môn do các tổ
chức quốc tế tổ chức

2016 2017 2018

2019

2020

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

5. CÔNG TÁC SINH VIÊN, CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG
5.1 Mục tiêu
-

Tạo môi trường chính trị, xã hội tốt và thực hiện các hỗ trợ thích hợp để SV học tập, rèn
luyện và tu dưỡng đạo đức

-

Mở rộng mối quan hệ với các đơn vị trong, ngoài trường

-

Tăng cường, đa dạng hoá điều kiện và hoạt động giáo dục và hỗ trợ SV.
5.2 Giải pháp

-

Xây dựng và hoàn thiện phương thức và các quy trình cho CTSV, phân công nhiệm vụ
cụ thể, rõ ràng cho từng nhân sự.

-

Tăng cường vai trò, trách nhiệm và sự phối hợp của giáo vụ, trợ lý CTSV, giáo viên chủ
nhiệm lớp trong thực hiện và giải quyết các vấn đề liên quan
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-

Lập kế hoạch và biện pháp cụ thể hỗ trợ SV trong học tập, NCKH, hoạt động xã hội,
phong trào thể thao – văn nghệ, tình nguyện. Đặc biệt chú trọng các hoạt động xã hội
gắn kết SV với nghề nghiệp tương lai

-

Phổ biến thông tin thường xuyên qua nhiều kênh khác nhau về các nội dung liên quan
cho SV và giảng viên

-

Tổ chức định kỳ các buổi đối thoại giữa lãnh đạo Khoa với SV

-

Tổ chức định kỳ các chuyên đề về kỹ năng học tập, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm
cho SV

-

Phát triển và tạo lập các mối quan hệ thường xuyên với các thư viện, trung tâm thông tin
thông qua việc tiến hành các buổi tham quan thực tế cơ sở, các kỳ thực tập giữa khóa,
thực tập cuối khóa

-

Phát triển các mối quan hệ với SV, tổ chức các diễn đàn giao lưu, tư vấn hướng nghiệp
giữa cựu SV và SV; thành lập và duy trì hoạt động của ban liên lạc cựu SV, gây quỹ học
bổng từ cựu SV

5.3 Chỉ tiêu
Chỉ số
Chấp hành, thực hiện quy chế CTSV, quy
chế đánh giá rèn luyện
BCH Đoàn – Hội tham gia chương trình Hạt
giống đỏ
Giới thiệu thành viên BCH tham gia lớp đối
tượng cảm tình Đảng
Tổng số SV tham gia các khoá học, toạ đàm
hướng dẫn kỹ năng học tập, kỹ năng mềm
Số lần thu thập, cập nhật dữ liệu SV
Số lần tổ chức đối thoại, gặp gỡ, giao lưu
giữa cựu SV – SV Khoa

2016

2017

2018

2019

2020

100%

100%

100%

100%

100%

80%

80%

80%

80%

80%

20%

20%

20%

20%

20%

50%

60%

60%

70%

70%

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1
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Số lần mỗi SV tham gia chương trình sinh
hoạt học thuật, kỹ năng
Số lần mỗi SV tham gia hoạt động tình
nguyện
Giới thiệu giảng viên tham gia lớp đối tượng
cảm tình Đảng

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

6. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
6.1. Mục tiêu
-

Xây dựng quy tắc làm việc theo các quy định đảm bảo chất lượng

-

Từng bước tham gia các hoạt động đánh giá, kiểm định chương trình giáo dục.
6.2 Giải pháp

-

Chuyên nghiệp hoá tổ đảm bảo chất lượng (phân công, tập huấn, thiết lập quy tắc làm
việc)

-

Quy trình hoá công tác quản lý của Khoa

-

Tổ chức quản lý cơ sở dữ liệu hồ sơ, minh chứng theo hệ thống

-

Điều tra, khảo sát môn học, đầu ra và ý kiến nhà tuyển dụng nhằm nâng cao chất lượng
đào tạo theo kế hoạch và có tổng kết, rút kinh nghiệm
6.3 Chỉ tiêu
Chỉ số

2016

2017

2018

2019

2020

x

x

x

Tập huấn quy định, tiêu chuẩn kiểm định

x

x

Thiết lập quy tắc làm việc đảm bảo chất lượng

x

x

Hoàn thành bộ quy trình

x

x

Tổ chức hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu

x

x

Lấy ý kiến cơ sở tiếp nhận thực tập

x

x

x

x

x

Khảo sát đánh giá môn học

x

x

x

x

x

Khảo sát đánh giá của SV tốt nghiệp

x

x

x

x

x

Lấy ý kiến của nhà tuyển dụng

x

x
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