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LỜI NÓI ĐẦU
Faculty of Geography, formerly Faculty of Geography-Geology, VNU-University of
Science, Vietnam National University, Hanoi đã trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng, trưởng
thành và phát triển, khẳng định vị trí, vai trò là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học về
Địa lý và Quản lý đất đai hàng đầu Việt Nam, một địa chỉ đào tạo có thương hiệu, được xã
hội ghi nhận và người học tin tưởng.
Là nguồn cung cấp nhân lực chất lượng cao hàng đầu Việt Nam về Địa lý, Địa hình
quân sự, Địa chính/Quản lý đất đai và Quản lý tài nguyên môi trường, hầu như bất kỳ một
cơ quan quản lý hay nghiên cứu từ trung ương tới các Sở, ban ngành ở địa phương liên quan
đến các lĩnh vực này đều có cán bộ đến từ hàng nghìn cử nhân, hơn 100 nghiên cứu sinh
cùng gần 800 học viên cao học đã được đào tạo trong 2 ngành đào tạo đại học hệ chính quy,
01 chương trình đào tạo hệ vừa làm vừa học, 6 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và 5 chương
trình đào tạo tiến sĩ của khoa Địa lý.
Với những truyền thống và thành tựu đã đạt được, Khoa Địa lý rất vinh dự được
tham dự vào mạng lưới kiểm định cấp chương trình của Hiệp hội Đại học Đông Nam Á và
coi đây là một nhiệm vụ quan trọng giúp Khoa được nhìn nhận lại hoạt động đào tạo của
mình một cách khách quan, đồng thời tạo động lực cho việc cải tiến và phát triển chương
trình, đáp ứng nhu cầu xã hội và đạt được vị trí uy tín trong khu vực về Địa lý.
Khoa Địa lý trân trọng gửi lời cảm ơn tới Ban giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội,
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Viện Đảm bảo Chất lượng cùng các giảng viên, nghiên
cứu viên và cán bộ hỗ trợ, các thế hệ sinh viên, nhà tuyển dụng đã hết lòng hỗ trợ Khoa
trong việc hoàn thành báo cáo tự đánh giá này.
PGS.TS. Phạm Quang Tuấn
Trưởng Khoa Địa lý
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
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Viết tắt

TT

Tiếng Việt

1.

ASU

Arizona State University

2.

AUN-QA
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9.
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Giáo sư

10.

HĐKHĐT
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11.

HVCH

Học viên cao học

12.
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Nghiên cứu khoa học sinh viên
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Phó giáo sư

15.
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Part 1: Introduction
1.1. Giới thiệu chung
Báo cáo tự đánh giá/ Self-Assessment Report (SAR) được xây dựng đệ trình lên Mạng
lưới các trường Đại học Đông Nam Á để đánh giá chất lượng đào tạo (AUN-QA) cho chương
trình đào tạo đại học ngành Địa lý Tự nhiên tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (VNUHUS), Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU). Báo cáo được viết theo Hướng dẫn thực hiện Kiểm
định chất lượng chương trình đào tạo của Ban thư ký AUN tháng 10 năm 2015 (Version 3.0).
This SAR is structured into 4 parts: Part 1: Introduction, Part 2: AUN-QA Criteria
Requirements, Part 3: Strengths and Weaknesses Analysis, Part 4: Appendices. Minh chứng
(Exhibition - Exh) được mã hóa theo 3 cặp số ngăn cách bởi dấu chấm. Cặp đầu tiên thể hiện
số thứ tự của tiêu chuẩn, cặp thứ hai thể hiện số thứ tự của tiêu chí và cặp cuối cùng thể hiện
số thứ tự của mỗi minh chứng trong tiêu chí. Danh mục các minh chứng được liệt kê trong
Part 4.
Chương trình đào tạo đại học ngành Địa lý Tự nhiên hiện hành được xây dựng từ năm
2012 và điều chỉnh vào năm 2015, có đối sánh với chương trình đào tạo ngành Địa lý của Đại
học bang Arizona (Arizona State University). Chương trình có các đặc điểm chính như sau:
a) Chương trình đào tạo được thiết lập với các mục tiêu và các chuẩn đầu ra cụ thể về
kiến thức, kỹ năng và thái độ phản ánh tầm nhìn và sứ mạng của VNU-HUS nói chung và
Khoa Địa lý nói riêng là trở thành đơn vị đào tạo có uy tín về lĩnh vực Địa lý, Quản lý đất đai,
Quản lý tài nguyên và môi trường trong khu vực Đông Nam Á vào năm 2030 thông qua việc
đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu, phát triển và chuyển giao tri thức hiện đại
trong lĩnh vực này, nhằm phục vụ nhu cầu xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc
b) Đặc điểm và cấu trúc của chương trình đào tạo phản ánh chuẩn đầu ra và các phương
pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá sinh viên. Tổng hợp nội dung của tất cả các học phần tạo
nên khung chương trình cân bằng, mạch lạc với tỷ lệ kiến thức nền và kiến thức chuyên sâu
hợp lý. Các phương pháp đánh giá sinh viên đa dạng và các tiêu chuẩn đánh giá được thiết lập
rõ ràng, đưa ra kết quả hợp lý, có độ tin cậy.
c) Triết lý giáo dục của nhà trường được trình bày rõ ràng qua các giá trị cốt lõi, được phổ
rộng rãi và được phản ánh qua phương thức dạy và học hợp lý của chương trình đào tạo, ở đó
khuyến khích việc học tập chủ động và học đi đôi với hành, tạo môi trường vật chất và tâm lý
hài hòa, cho phép sinh viên nâng cao khả năng học tập suốt đời.
e) Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên của chương trình có năng lực giảng dạy và nghiên
cứu tốt, đội ngũ cán bộ hỗ trợ đáp ứng đầy đủ yêu cầu của sinh viên và đối tác. Cán bộ được
quan tâm phát triển năng lực chuyên môn thông qua việc tham dự các khoá đào tạo, các
chương trình trao đổi, hội nghị, hội thảo với các chuyên gia nước ngoài.
g) Chất lượng sinh viên được kiểm soát tốt bằng chính sách tuyển sinh rõ ràng, có cải
tiến theo góp ý của các bên liên quan. Chất lượng sinh viên tiếp tục được duy trì hoặc nâng
cao hơn nhờ hệ thống tư vấn, hỗ trợ và tiếp nhân phản hồi đầy đủ trong quá trình học tập. Môi
trường học tập đáp ứng được nhu cầu về thể chất, xã hội và tâm lý của sinh viên.
h) Việc đảm bảo chất lượng dạy và học được thực hiện thông qua sự thiết kế, phát
triển, đánh giá cẩn trọng về khung chương trình đào tạo, các khoá học, quá trình dạy và
học. Giảng viên có trách nhiệm thiết kế và đảm bảo việc thực hiện các bài giảng phù hợp
với mục tiêu của chương trình đào tạo dựa vào phản hồi của những người học khác nhau.
i) Chương trình đào tạo đã nhận được nhiều phản hồi đóng góp đầy đủ từ các bên liên
quan (bao gồm người học, nhà tuyển dụng, các cựu sinh viên, giảng viên và các giáo sư trao
đổi hay các khách mời) về khung chương trình, các học phần, phương pháp giảng dạy,
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phương pháp đánh giá, các chính sách cho sinh viên, chất lượng sinh viên,... Nhìn chung, các
ý kiến đều đánh giá cao chương trình đào tạo này.
k) Chương trình đào tạo đã chứng tỏ sự thành công qua nhiều năm, thể hiện bằng sự hài
lòng của cả giảng viên và sinh viên, được giới thiệu nhiều từ các sinh viên tốt nghiệp và các
giáo sư mời giảng, sự hài lòng của các nhân viên, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm
chấp nhận được, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp tiếp tục học sau đại học tương đối cao.

1.2. Tổng quan về Bản báo cáo Tự đánh giá
Vào cuối tháng 11 năm 2016, Khoa Địa lý đã đăng ký với VNU-HUS để thực hiện kiểm
định chất lượng chương trình đào tạo ngành Địa lý Tự nhiên theo các tiêu chuẩn của AUN.
Ngày 15 tháng 02 năm 2017, Hiệu trưởng VNU-HUS ký quyết định 293/QĐ-KHTN thành lập
hội đồng tự đánh giá với 17 thành viên. Khoa Địa lý cũng đề xuất một danh sách tiểu ban xây
dựng báo cáo tự đánh giá gồm 20 thành viên và đã được Hiệu trưởng ra quyết định công nhận
số 374/QĐ-KHTN ngày 23 tháng 02 năm 2017. Một số thành viên của tiểu ban đã được cử
tham gia các lớp tập huấn về tự đánh giá và kiểm định chất lượng theo Bộ tiêu chuẩn của
AUN phiên bản 3.0.
Tiểu ban xây dựng SAR gồm các cán bộ Khoa Địa lý được chia thành 4 nhóm theo các
tiêu chí liên quan của AUN-QA: 1) về đào tạo: 1, 2, 3, 4, 5 và 8; 2) về nhân sự: 6 và 7; 3) về
cơ sở vật chất và đầu ra: 9 và 11; 4) về cải tiến chất lượng: 10. Trong 9 tháng, Ban lãnh đạo
Khoa Địa lý và nhóm xây dựng báo cáo SAR AUN đã thu thập các minh chứng và tiến hành
viết báo cáo tự kiểm định với sự tham gia nhiệt tình từ tất cả các thành viên trong khoa và sự
ủng hộ từ VNU-HUS.. Cùng với quá trình tự đánh giá, công tác cải tiến chất lượng theo các
tiêu chuẩn AUN cũng đã bắt đầu được thực hiện.
Sau khi hoàn thành vào tháng 8/2017, báo cáo tự đánh giá được gửi tham khảo ý kiến của
giảng viên và sinh viên trước khi công bố trên website của Khoa Địa lý. SAR được gửi tới
Hội đồng đánh giá của AUN-QA tháng 10 năm 2017. Hoạt động đánh giá ngoài được tiến
hành vào tháng 11 năm 2017.

1.3. Giới thiệu tóm tắt về Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Khoa học Tự
nhiên
Vietnam National University, Hanoi (VNU) là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học,
chuyển giao tri thức và công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, giữ vai trò nòng cốt
trong hệ thống giáo dục Việt Nam. VNU là đơn vị có quyền tự chủ cao với cơ chế tài chính
đặc thù do Thủ tướng Chính phủ quy định, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo của
Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trải qua những mốc lịch sử phát triển quan trọng, từ The University
of Indochina (1906), National University of Vietnam (1945), The University of Hanoi (1956)
đến tháng 12 năm 1993, ĐHQGHN được tái cơ cấu và tính đến tháng 3 năm 2017, ĐHQGHN
bao gồm 7 trường đại học, 7 viện nghiên cứu, 5 khoa và 2 trung tâm đào tạo trực thuộc, 12
đơn vị hỗ trợ và văn phòng cơ quan.
VNU University of Science (VNU-HUS) là một trường đại học thành viên của
ĐHQGHN. Sơ đồ tổ chức của VNU-HUS và mối quan hệ với các cơ quan chức năng trong
ĐHQGHN được mô tả trong Figure . Hiện nay, VNU-HUS có 8 Khoa, 1 Trường Trung học
Phổ thông Chuyên, 11 Phòng ban chức năng, 13 Trung tâm nghiên cứu và Phòng thí nghiệm
cấp Trường, 1 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Trường có 3 cơ sở chính: 334
Nguyễn Trãi (nơi đặt trụ sở), 19 Lê Thánh Tông và 182 Lương Thế Vinh, Hà Nội.
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Figure 1 Sơ đồ tổ chức của VNU-HUS trong hệ thống ĐHQGHN
Tầm nhìn, sứ mệnh, và giá trị cốt lõi:
Tầm nhìn: Phấn đấu đưa Trường ĐHKHTN trở thành trường đại học nghiên cứu thuộc
nhóm 100 trường đại học hàng đầu Châu Á vào năm 2020 và một số lĩnh vực đạt trình độ tiên
tiến của châu Á vào năm 2030.
Sứ mạng: Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN là trường đại học nghiên cứu, có sứ mạng đào
tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, nghiên cứu phát triển và chuyển giao
tri thức thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, góp phần xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.
Giá trị cốt lõi:
Chất lượng xuất sắc: Trường luôn hướng đến chất lượng xuất sắc trên mọi lĩnh vực,
trong mọi hoạt động của mỗi cá nhân, đơn vị, tập thể và luôn vượt trội trong việc cung cấp
một chất lượng giáo dục tốt nhất nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu người học.
Đổi mới và sáng tạo: Trường luôn khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sự đổi
mới và sáng tạo trong các hoạt động, nhất là trong đào tạo và NCKH. Sáng tạo tri thức là một
trong những mục tiêu quan trọng của Trường.
Trách nhiệm xã hội cao: Trường cam kết mang đến cho người học một chất lượng đào
tạo và phục vụ tốt nhất. Cán bộ và sinh viên luôn đề cao tinh thần phục vụ đất nước, phục vụ
nhân dân và cộng đồng; đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của Việt
Nam.
Hợp tác và thân thiện: Trường luôn tạo dựng một môi trường làm việc thân thiện, hiệu
quả, mọi thành viên đều được tôn trọng, bình đẳng và khuyến khích phát triển
Khẩu hiệu hành động: “Sáng tạo, Tiên phong, Trách nhiệm xã hội”.”.

1.4. Giới thiệu tóm tắt về Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
Năm 1966, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (tiền thân của Đại học Quốc gia Hà Nội) đã
thành lập Khoa Địa lý - Địa chất. Đến năm 1995, Khoa Địa lý được thành lập trên cơ sở hợp
nhất ba bộ môn của Khoa Địa lý - Địa chất cũ là Geomorphology, Landscape Ecology and
Environment, and Cartography. Qua hơn 50 năm phát triển, Khoa Địa lý đã trở thành trung
tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học địa lý hàng đầu quốc gia về địa lý, quản lý đất đai, quản
lý tài nguyên và môi trường. Khoa hiện quản lý 2 chương trình đào tạo đại học, 6 CTĐT bậc
ThS và 5 chương trình đào tạo TS. Khoa cũng đã và đang xây dựng các mối quan hệ hợp tác
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quốc tế sâu rộng với nhiều trường đại học và viện nghiên cứu trên thế giới.
Từ năm 2012, theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo và VNU, chương trình đào
tạo cử nhân ngành Địa lý đã được chuyển đổi thành chương trình đào tạo cử nhân ngành Địa
lý Tự nhiên theo chuẩn đầu ra nhằm phát huy thế mạnh đào tạo khoa học cơ bản của khoa
nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu xã hội.
Tầm nhìn: Phấn đấu đưa Khoa Địa lý trở thành đơn vị đào tạo & nghiên cứu khoa học
về Địa lý, Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên môi trường có uy tín và có lĩnh vực đạt trình độ
tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á vào năm 2030.
Sứ mạng: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu, phát triển và chuyển giao
tri thức hiện đại về lĩnh vực Địa lý, Quản lý tài nguyên và môi trường phục vụ nhu cầu xây
dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.
Cơ cấu tổ chức
Khoa Địa lý hiện nay gồm 38 cán bộ cơ hữu trong đó có 23 người có trình độ TS trở lên,
được chia thành 6 bộ môn và 01 trung tâm nghiên cứu (Figure 2). Lãnh đạo khoa bên cạnh chi
ủy, bao gồm trưởng Khoa: PGS.TS. Phạm Quang Tuấn (phụ trách chung và phụ trách đào tạo
Sau đại học); Các phó trưởng khoa: TS. Bùi Quang Thành (Khoa học - Công nghệ và Hợp tác
quốc tế) và TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng (Đào tạo Đại học và Đảm bảo chất lượng). Khoa có 6
Bộ môn, trong đó 4 bộ môn là Bản đồ - Viễn thám, Địa Nhân văn và Kinh tế sinh thái, Địa
mạo và Địa lý - Môi trường biển, Sinh thái Cảnh quan và Môi trường phụ trách các học phần
liên quan đến ngành Địa lý Tự nhiên, và 2 bộ môn là Bộ môn Địa chính, Bộ môn Công nghệ
Địa chính phụ trách các học phần liên quan đến ngành Quản lý đất đai. Ngoài ra, Khoa có 1
trung tâm nghiên cứu là Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Viễn thám và Hệ thông tin địa lý
(CARGIS).
Labor Union
Youth Union
Student Union

Advise

Faculty Board
Deans,
Vice Deans
Party Cell Executives

Advise

Science and
Training Council

Guide

Department
of Land
Management
Office

Department of
Geomorphology
- Marine
Geography &
Environment

Department of
Technology for
Land
Management

Teaching courses related to
Land Management discipline

Department of
Human
Geography &
Ecological
Economics

Department of
Landscape
ecology and
Environment

Department of
Cartography &
Remote sensing

Center for
Application of
Remote sensing
and GIS
(CARGIS)

Teaching courses
related to Geography discipline

Figure 2. Sơ đồ tổ chức Khoa Địa lý
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Part 2: AUN-QA Criteria Requirements (Các tiêu chuẩn của AUN)
Criterion 1: Expected Learning Outcomes
(Chuẩn đầu ra mong đợi (ELOs))
Chuẩn đầu ra mong đợi (ELO) của chương trình đào tạo đại học (CTĐT) ngành Địa lý Tự nhiên
(ĐLTN) là các yêu cầu mà người học phải đạt được sau quá trình đào tạo thông qua việc tích lũy
dần các kiến thức được truyền tải qua các học phần của CTĐT.
1.1. The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the vision
and mission of the university (Chuẩn đầu ra mong đợi được xây dựng rõ ràng, phù hợp với
sứ mạng và tầm nhìn của cơ sở giáo dục đại học)
ĐHQGHN nói chung và VNU-HUS nói riêng đã có chiến lược phát triển với tầm nhìn và sứ
mạng cụ thể [Exh.01.01.01] được giới thiệu rộng rãi cho toàn bộ cán bộ, giảng viên và sinh viên
[Exh.01.01.02]. Theo đó, ELO của CTĐT ĐLTN xây dựng năm 2012 [Exh.01.01.03] theo phương
pháp CDIO (Conceive - Design - Implement – Operate) [Exh.01.01.04] và sau đó được điều chỉnh,
cập nhật năm 2015 [Exh.01.01.05] như là một giải pháp tổng thể nhằm nâng cao chất lượng đào
tạo, đáp ứng nhu cầu thực tiễn. ELO của CTĐT được thành lập theo 9 bước trong đó có một lần dự
thảo do nhóm chuyên gia đề xuất và một lần hoàn chỉnh sau khi có góp ý của các bên liên quan
[Exh.01.01.06, Exh.01.01.07].
Để có thể xác định một sinh viên tốt nghiệp ngành ĐLTN có đạt ELO mong đợi hay không, có
thể kiểm tra xem các sinh viên đó có đạt được 15 ELOs theo 3 nhóm: kiến thức, kỹ năng và thái độ
[Exh.01.01.05], (Table 1.1).
Table 1.1. Những nét cơ bản của chuẩn đầu ra CTĐT cử nhân ĐLTN
Kiến thức
ELO1.1. Có khả năng sử dụng ngoại ngữ và tin học trong giao tiếp thông thường và nghiên
cứu khoa học, vận dụng được phương pháp luận Mác Lênin và tư tưởng, đạo đức của Đảng
cộng sản Việt Nam vào nghề nghiệp và cuộc sống, đánh giá, phân tích được các vấn đề về an
ninh quốc phòng nhằm bảo vệ tổ quốc.
ELO1.2. Hiểu biết và giải thích được các đặc trưng về văn hóa Việt Nam, sự hình thành, đặc
điểm và mối quan hệ qua lại giữa các quyển của Trái đất .
ELO1.3. Hiểu và áp dụng có hiệu quả các kiến thức cơ bản về toán, lý, hóa để giải quyết các
vấn đề lý luận và thực tiễn của khoa học Trái đất nói chung và Địa lý Tự nhiên nói riêng.
ELO1.4. Giải thích được các quy luật địa lý tự nhiên và nhân văn và áp dụng để giải thích
được nguyên nhân và đặc điểm sự biến đổi môi trường tự nhiên và xã hội (both biophysical
and human domains) theo không gian và thời gian. Lựa chọn và ứng dụng kỹ thuật khảo sát
thực địa, phân tích địa lý tổng hợp và kỹ thuật địa thông tin về bản đồ, viễn thám, hệ thông tin
địa lý (geographic information techniques of cartography, remote sensing and GIS) cho nghiên
cứu địa lý, giám sát tài nguyên và môi trường.
ELO1.5. Áp dụng được phương pháp và kiến thức đã học để tổng quan tài liệu và xây dựng,
tổ chức thực hiện và trình bày một nghiên cứu khoa học phục vụ thực tiễn trong một lĩnh vực
chuyên sâu về Địa lý Tự nhiên.
Kỹ năng
Ký năng cứng
ELO2.1. Có kỹ năng thực thi công việc thông qua phân tích, vận dụng, đánh giá và tổng hợp
kiến thức địa lý tự nhiên cùng kỹ thuật và công nghệ hiện đại để giải quyết một vấn đề khoa
học hoặc thực tiễn, có năng lực dẫn dắt kiến thức chuyên sâu về địa lý tự nhiên vào xử lý các
vấn đề theo quy mô không gian khác nhau.
ELO2.2. Có tư duy lô gic, có khả năng nghiên cứu, khám phá và giải quyết vấn đề: Có khả
năng phát hiện và hình thành vấn đề liên quan đến địa lý tự nhiên, tổng quát hóa vấn đề theo tư
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duy lô gíc, phân tích định tính-định lượng vấn đề; có kỹ năng giải quyết vấn đề và đưa ra giải
pháp, kiến nghị phù hợp.
ELO2.3. Có tư duy hệ thống và hiểu bối cảnh xã hội, tổ chức và ngoại cảnh: Có khả năng
nhìn nhận vấn đề trong mối liên hệ với các thành phần khác của hệ thống lãnh thổ địa lý, hiểu
được mối quan hệ giữa các lĩnh vực hoạt động của đơn vị công tác với các vấn đề Địa lý tự
nhiên và thể hiện được vai trò của Địa lý Tự nhiên đối với xã hội trong bối cảnh toàn cầu.
ELO2.4. Có năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn: Có năng lực vận dụng linh
hoạt và phù hợp kiến thức về địa lý tự nhiên, kỹ năng làm việc trong phòng và kỹ năng khảo
sát thực địa, phân tích bản đồ, viễn thám và GIS để giải quyết các mục tiêu công việc và sáng
tạo, dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp.
Kỹ năng mềm
ELO2.5. Có kỹ năng học và tự học để nghiên cứu; kỹ năng sắp xếp và thực hiện công việc
một cách hợp lý và hiệu quả, có kỹ năng đương đầu với rủi ro, thích ứng với thực tế,.
ELO2.6. Hình thành nhóm làm việc hiệu quả, có khả năng vận hành nhóm, phát triển nhóm,
lãnh đạo nhóm; xây dựng kỹ năng làm việc trong các nhóm khác nhau.
ELO2.7. Có kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân, thuyết trình một vấn đề khoa học và sử dụng
thành thạo các phần mềm để hỗ trợ giao tiếp trực quan hóa địa lý. Có kỹ năng sử dụng ngoại
ngữ để giao tiếp, tìm kiếm và trình bày vấn đề chuyên môn ở mức B1.
Thái độ
ELO3.1. Có phẩm chất đạo đức cá nhân tốt: sẵn sàng đương đầu với rủi ro, kiên trì, linh hoạt,
tự tin, chăm chỉ,…
ELO3.2. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp như: trung thực, trách nhiệm, đáng tin cậy, chủ
động, luôn cập nhật thông tin chuyên môn.
ELO3.3. Có trách nhiệm công dân và chấp hành pháp luật cao; có ý thức bảo vệ tổ quốc, đề
xuất sáng kiến, giải pháp và vận động chính quyền, nhân dân tham gia bảo vệ tổ quốc.
Các ELO của CTĐT ĐLTN phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của ĐHQGHN và VNU-HUS.
Cả ĐHQGHN và VNU-HUS đều hướng tới đạt chuẩn chất lượng châu Á về đều tạo đại học
[Exh.01.01.01]. VNU-HUS tập trung vào mục tiêu trở thành trường đại học tiên tiến về khoa học tự
nhiên tại châu Á. Chi tiết hơn, Khoa Địa lý tập trung vào sứ mạng cung cấp nguồn nhân lực chất
lượng cao về ĐLTN. Do vậy, sứ mạng của việc đào tạo nhân lực chất lượng cao không chỉ ở việc
trang bị cho sinh viên các kiến thức chung và chuyên sâu về địa lý tự nhiên mà còn ở chỗ trang bị
cho họ những kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, khả năng tự học, tự nghiên cứu và có phẩm chất đạo
đức nhất định về cá nhân, nghề nghiệp và trách nhiệm với xã hội. Do được xây dựng trên cơ sở tích
hợp ý kiến các bên liên quan nên ELO cũng phản ánh nhu cầu xã hội. Việc đưa chuẩn tiếng Anh bậc
3 theo khung tham chiếu châu Âu (B1) vào ELO cũng là một trong những bước quốc tế hóa chương
trình, giúp Khoa vươn tới tầm nhìn khu vực
Các ELO của chương trình đào tạo được xây dựng và cập nhật theo chu kỳ 2 năm dựa trên sứ
mạng, tầm nhìn và các chiến lược cụ thể của ĐHQGHN, VNU-HUS và Khoa Địa lý
[Exh.01.01.07]. Chuẩn đầu ra của chương trình được giới thiệu rộng rãi tới toàn thể cán bộ, giảng
viên, sinh viên trong CTĐT và toàn trường để tạo nên sự đồng thuận cao trong việc thực hiện các
nhiệm vụ thông qua các kênh như: Trang web của Trường, Khoa, văn bản hành chính triển khai tới
các đơn vị liên quan, các hội nghị học tập, tờ rơi phổ biến cho sinh viên [Exh.01.01.08].
1.2. The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. transferable)
learning outcomes (Chuẩn đầu ra bao quát được cả ELO chung (có thể chuyển đổi) và
chuyên ngành)
ELO của CTĐT ĐLTN bao trùm cả các học phần chung và chuyên sâu và được mô tả chi
tiết trong bản đặc tả chương trình và được tóm tắt trong ma trận kỹ năng [Exh.01.02.01],
(Appendix2). Trong thiết kế CTĐT, các học phần được Khoa sắp xếp theo trình tự đạt được ELO từ
thấp đến cao cả về kiến thức và kỹ năng. Có một số học phần tiên quyết bắt buộc sinh viên phải
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đăng ký trước khi học tiếp học phần ở bậc ELO cao hơn [Exh.01.02.02]. ELO của CTĐT được cấu
thành từ ELO của 140 học phần: 1) 34 học phần chung về khoa học tự nhiên và xã hội theo yêu cầu
chung về ELO của VNU và VNU-HUS, và 2) 106 học phần riêng thuộc các lĩnh vực khoa học trái
đất và địa lý tự nhiên [Exh.01.02.03, Exh.01.02.04].
Table 1.2. Chuẩn đầu ra chia theo các nhóm kiến thức
Specific-subject
knowledge
Giải thích được các quy
luật địa lý tự nhiên và nhân
văn và áp dụng để giải
thích được nguyên nhân và
đặc điểm sự biến đổi môi
trường tự nhiên và xã hội
(both biophysical and
human domains) theo
không gian và thời gian.
Có khả năng lựa chọn và
ứng dụng kỹ thuật khảo sát
thực địa, phân tích địa lý
tổng hợp và kỹ thuật địa
thông tin về bản đồ, viễn
thám, hệ thông tin địa lý
cho nghiên cứu địa lý,
giám sát tài nguyên và môi
trường.

Generic knowledge

 Có khả năng sử dụng ngoại ngữ và
tin học trong giao tiếp thông thường
và nghiên cứu khoa học, vận dụng
được phương pháp luận Mác Lênin và
tư tưởng, đạo đức của Đảng cộng sản
Việt Nam vào nghề nghiệp và cuộc
sống, đánh giá, phân tích được các
vấn đề về an ninh quốc phòng nhằm
bảo vệ tổ quốc.
 Hiểu biết và giải thích được các đặc
trưng về văn hóa Việt Nam, sự hình
thành, đặc điểm và mối quan hệ qua
lại giữa các quyển của Trái đất .
 Hiểu và áp dụng có hiệu quả các
kiến thức cơ bản về toán, lý, hóa để
giải quyết các vấn đề lý luận và thực
tiễn của khoa học Trái đất nói chung
và Địa lý Tự nhiên nói riêng.

Specificsubject skills

Generic and
soft skills

- Kỹ
năng
chuyên môn tốt
- Kỹ năng lập
luận tư duy và
tìm kiếm kiến
thức và giải
quyết vấn đề
liên quan đến
địa lý tự nhiên
- Kỹ năng tư
duy hệ thống,
hiểu bối cảnh
xã hội và nghề
nghiệp
- Năng lực vận
dụng kiến thức,
kỹ năng và thực
tiễn và sáng tạo,
phát triển

- Các kỹ năng
mềm tổ chức
công việc,
tổng hợp và
trình bày vấn
đề, kỹ năng
làm việc
nhóm, kỹ
năng lãnh
đạo, kỹ năng
giao tiếp và
kỹ năng giao
tiếp bằng
ngoại ngữ

1.3. The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders
(Chuẩn đầu ra phản ánh rõ ràng những nhu cầu/yêu cầu của các bên liên quan)
Chuẩn đầu ra đã được truyền tải vào chương trình đào tạo từ năm 2012 và được cải tiến năm
2015. Trong quá trình xây dựng chuẩn đầu ra năm 2012, nhóm chuyên gia xây dựng chương trình đã
áp dụng phương pháp quy trình CDIO: Điều tra nhu cầu và hình thành ý tưởng - Xây dựng - Thử
nghiệm - Triển khai đại trà [Exh.01.01.06], theo sơ đồ như trong Figure 1.1. trong đó đã tiến hành
lấy ý kiến các bên liên quan [Exh.01.03.01, Exh.01.03.02]. Năm 2015, ELO được cập nhật theo yêu
cầu từ các nhà tuyển dụng, sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên và cán bộ hỗ trợ [Exh.01.03.03].
Thành lập nhóm
chuyên gia

Hội thảo lần 1 xây
dựng kế hoạch

Dự thảo CĐR 1

Thiết kế phiếu và điều
tra khảo sát

Hội thảo lần 2 lấy ý
kiến và thông qua HĐ
KHĐT

Xử lý số liệu và hoàn
chỉnh CĐR lần 2 theo
tiêu chuẩn kiểm định

Xử lý số liệu, xây
dựng CĐR lần 2

Thu thập dữ liệu từ
các bên liên quan

Ban hành CĐR

Figure 1.1. Sơ đồ xây dựng ELO theo CDIO
ELO của CTĐT ĐLTN năm 2015 đã phản ánh tốt hơn yêu cầu của nhà tuyển dụng và cựu sinh
viên về các kỹ năng nghề nghiệp (khảo sát thực địa) và một vài kỹ năng bổ trợ (làm việc nhóm và
giao tiếp) [Exh.01.03.04, Exh.01.03.05]. Các yêu cầu nêu trên được đặt ra từ kết quả khảo sát tầm
quan trọng về kiến thức và kỹ năng của sinh viên tốt nghiệp; trong số đó, kiến thức chuyên môn và
kỹ năng làm việc, tự nghiên cứu, xử lý số liệu được coi trọng nhất; khả năng vận dụng kiến thức
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vào công việc, khả năng ngoại ngữ, tư duy logic cũng được nhấn mạnh. ELO được điều chỉnh năm
2015 cũng phản ánh các ý kiến của giảng viên, sinh viên và khối cán bộ hỗ trợ về yêu cầu sinh viên
nắm vững các kiến thức cơ bản trước khi phát triển các kỹ năng nghề nghiệp, do đó, trong các năm
thứ nhất và thứ 2, các học phần thuộc kiến thức nhóm ngành được bổ sung tín chỉ và điều chỉnh kế
hoạch đào tạo [Exh.01.03.05].

Criterion 2: Programme Specification (Bản đặc tả chương trình)
Bản đặc tả chương trình Đào tạo Địa lý Tự nhiên được sử dụng để cung cấp cho các bên liên
quan những thông tin chung và điểm chính của CTĐT, chẳng hạn như ELO và làm cách nào để đạt
được ELO.
2.1. The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date (Bản
đặc tả chương trình đào tạo đầy đủ thông tin và cập nhật)
Bản đặc tả chương trình cung cấp các thông tin cần thiết cho các bên liên quan bao gồm thí sinh
sắp vào đại học (prospective students), sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên và các nhà tuyển dụng
[Exh.02.01.01, Exh.02.01.02]. Bản đặc tả CTĐT ĐLTN hiện nay được cập nhật, điều chỉnh vào
năm 2015 [Exh.02.01.03] bao gồm những nội dung chính sau: Phần 1 - Giới thiệu chung về chương
trình đào tạo, Phần 2 - Chuẩn đầu ra, Phần 3 - Nội dung chương trình đào tạo. Phần 3 cung cấp các
thông tin chi tiết cho sinh viên, giảng viên và các bên liên quan khác về tổng số tín chỉ phải tích lũy,
khung chương trình đào tạo, các học phần hình thành kiến thức, kỹ năng theo chuẩn đầu ra đã công
bố, kế hoạch đào tạo theo thời gian được thiết kế, phương pháp giảng dạy và hình thức đào tạo.
Bản đặc tả chương trình đã được xây dựng bởi nhóm chuyên gia do Trưởng Khoa Địa lý chủ trì
[Exh.02.01.04]. Khoa đã tổ chức lấy ý kiến chuyên môn từ các bên liên quan đóng góp cho Bản đặc
tả này [Exh.02.01.05, Exh.02.01.06]. Bản đặc tả chương trình được cập nhật năm 2015 dựa trên
hướng dẫn của ĐHQGHN, VNU-HUS và ý kiến của các bên liên quan [Exh.02.01.05,
Exh.02.01.06, Exh.02.01.07], trong đó bản đặc tả cung cấp các mục tiêu chi tiết, cơ hội nghề nghiệp
và bổ sung thông tin về năng lực cạnh tranh, khả năng học tập suốt đời của người học tốt nghiệp
chương trình [Exh.02.01.03]. ELO năm 2015 cũng được điều chỉnh từ 6 xuống 5 ELO về kiến thức
(các ELO về khối kiến thức thực hành trong chương trình 2015 được tích hợp với ELO về kiến thức
ngành năm 2015), trong khi đó, các thông tin chi tiết về chuẩn đầu ra kỹ năng nghề nghiệp lại được
bổ sung. Bên cạnh đó, cấu trúc chương trình 2015 được điều chỉnh theo ý kiến các bên liên quan
sau hai năm giảng dạy chương trình 2012. Theo đó, chương trình 2015 bổ sung thêm các giờ tín chỉ
cho các học phần về kiến thức chung địa lý (môn Địa lý học và các môn kỹ thuật thông tin địa lý).
Thời gian cho thực hành trắc địa được tăng với việc bổ sung một học phần thực tập 2 tín chỉ, tuy
nhiên thời gian cho thực hành các kỹ thuật nâng cao trong thành lập bản đồ chuyên đề lại được tích
hợp vào số giờ tín chỉ của các học phần tương ứng nhằm cho sinh viên tiếp thu tốt hơn các kiến
thức cơ bản trong địa lý [Exh.02.01.05].
2.2. The information in the course specification is comprehensive and up-to-date
(Thông
tin cung cấp trong đề cương các học phần đầy đủ và cập nhật)
Chương trình đào tạo có tất cả 84 học phần, trong đó, có 61 học phần do khoa Địa lý chủ trì đào
tạo. Tất cả 84 học phần đều có đề cương chi tiết.
Một bản đề cương học phần đầy đủ bao gồm giới thiệu chung về tên học phần, số tín chỉ, giảng
viên, ngôn ngữ giảng dạy, học phần tiên quyết, mục tiêu, chuẩn đầu ra, phương pháp kiểm tra, đánh
giá, nội dung chi tiết học phần, tài liệu tham khảo [Exh.02.02.01]. Một bản đề cương học phần luôn
có các chuẩn đầu ra cụ thể cho học phần đó.
Đề cương học phần của CTĐT được cải tiến năm 2015 đã có thay đổi so với mẫu đề cương năm
2012 [Exh.02.02.02] , trong đó đã tách mục tiêu ra khỏi ELO và chi tiết phân bổ số giờ dạy cho
từng nội dung trong học phần. Đề cương được cập nhật theo chu kỳ cải tiến CTĐT từ 2-3 năm và
được xác nhận bởi Trưởng Khoa và Hiệu trưởng. (Table 2.1). Đề cương chi tiết cần được cập nhật
thông qua các cuộc họp của Hội đồng Khoa học và Đào tạo (HĐKHĐT) Khoa và trình lên
HĐKHĐT Trường và ĐHQGHN [Exh.02.02.03]. Các bài giảng được giảng viên thường xuyên cập
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nhật dữ liệu, tài liệu, kết quả nghiên cứu, xu hướng nghiên cứu đang thịnh hành. Các tài liệu tham
khảo thêm được giới thiệu trong bài giảng, hoặc giao cho sinh viên tự học để nghiên cứu, trình bày
seminar hay làm bài tập [Exh.02.02.04, Exh.02.02.05, Exh.02.02.06, Exh.02.02.07].
Table 2.1. Bảng so sánh nội dung học phần và cập nhật.
Học phần
Học phần thuộc khối kiến thức cơ bản
PHIL1004-1005, POL, HIS, FLF
Học phần thuộc khối kiến thức khối ngành (KHTN +
KHTĐ) + Địa lý Tự nhiên và chuyên sâu

Nội dung cập nhật
Tài liệu tham khảo, tài liệu tự học cho sinh viên,
bài giảng cập nhật
Tài liệu tham khảo, bài giảng cập nhật
Nội dung ứng dụng, đưa kết quả nghiên cứu
khoa học vào bài giảng

2.3. The programme and course specifications are communicated and made available to the
stakeholders (Bản đặc tả chương trình đào tạo và đề cương các học phần được phổ biến
tới các bên liên quan và dễ dàng tiếp cận)
Bản đặc tả chương trình đào tạo và đề cương chi tiết các học phần được viết theo yêu cầu của
ĐHQGHN có tích hợp ý kiến của các bên liên quan theo quy trình CDIO [Exh.02.03.01]. Trong bản
đặc tả chương trình, ý kiến các bên liên quan được tích hợp ở hầu hết các nội dung, đặc biệt là mục
tiêu đào tạo nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao ngành ĐLTN phục vụ xã hội, các ELO
cụ thể và có tính định lượng, phân cấp hơn; khung chương trình đã cập nhật và kế hoạch đào tạo
được điều chỉnh [Exh.02.03.02]. Trong đề cương học phần, ý kiến của nhà tuyển dụng về các yêu
cầu cập nhật và tăng cường kỹ năng cho sinh viên được thể hiện ở mục tiêu học phần, chuẩn đầu ra
của học phần, phương pháp đánh giá các đầu điểm và ngay chính nội dung các giờ dạy
[Exh.02.03.03].
Bản đặc tả chương trình được công khai qua nhiều hình thức khác nhau như thông báo rộng rãi
trên địa chỉ website của VNU-HUS và Khoa Địa lý, tờ rơi, bản tin của Khoa, văn bản gửi các bên
liên quan [Exh.02.03.04, Exh.02.03.05, Exh.02.03.06].
Bản đặc tả chương trình được giới thiệu đến các bên liên quan trong nhiều dịp khác nhau.
Các sinh viên tiềm năng, sinh viên năm thứ nhất và phụ huynh khi đến nhập học ở đầu mỗi năm học
đều được gửi sổ tay sinh viên với các thông tin cơ bản về chương trình đào tạo [Exh.02.03.07]. Sinh
viên có thể tìm hiểu được nhiều thông tin bổ ích trong bản đặc tả chương trình như hướng dẫn kế
hoạch học tập [Exh.02.03.08]. Các nhà tuyển dụng cũng được gửi bản đặc tả và đề cương học phần
khi được tham vấn, xin ý kiến về xây dựng và điều chỉnh chương trình. Đề cương học phần được
giảng viên cung cấp cho sinh viên trong 2 tuần đầu tiên của học kỳ [Exh.02.03.09] và có đặt trên
website của khoa để sinh viên theo học dễ dàng tiếp cận [Exh.02.03.10].

Criterion 3: Programme Structure and Content
(Cấu trúc và nội dung chương trình)
3.1. The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected learning
outcomes (CTĐT được thiết kế có cấu trúc tương thích với chuẩn đầu ra mong đợi)
Cấu trúc và nội dung CTĐT ĐLTN được xây dựng theo quy định và hướng dẫn của ĐHQGHN
[Exh.03.01.01], VNU-HUS [Exh.03.01.02]. CTĐT hiện hành năm 2015 được điều chỉnh trên cơ sở
CTĐT 2012 . Cấu trúc và nội dung chương trình năm 2012 [Exh.03.01.03] được xây dựng trên cơ
sở tham khảo CTĐT ngành Địa lý của Đại học bang Arizona [Exh.03.01.04], dựa trên phản hồi từ
các bên liên quan [Exh.03.01.05], mục tiêu đào tạo và ELO [Exh.03.01.06]. CTĐT hiện hành năm
2015 [Exh.03.01.07] được điều chỉnh theo hướng dẫn của ĐHQGHN và VNU-HUS và ý kiến các
bên liên quan [Exh.03.01.08] bao gồm 84 học phần, được chia thành 5 khối kiến thức với 140 tín
chỉ. ELO của CTĐT được hình thành từ ELO của từng học phần cấu tạo nên chương trình đó, chi
tiết mối quan hệ giữa ELO của CTĐT ĐLTN với các các học phần được thể hiện trong Appendix 3.
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Cấu trúc mỗi học phần được thiết kế phù hợp, có hệ thống chặt chẽ, có sự phối hợp giữa
phương pháp giảng dạy và phương pháp kiểm tra đánh giá nhằm đo lường cấp độ đạt được của
chuẩn đầu ra về kiến thức đó là thang nhận thức rút gọn của Bloom bao gồm nhớ, hiểu và vận dụng,
phân tích và đánh giá, sáng tạo [Exh.03.01.09-13]. Ví dụ, học phần Bản đồ đại cương nằm trong
khối kiến thức M4 [Exh.03.01.14], là khối kiến thức chuyển tiếp, trang bị phương pháp và công cụ
nghiên cứu các vấn đề về địa lý tự nhiên với khoảng 60% thời lượng học phần đáp ứng ELO về
kiến thức (26,4% cấp độ 1 và 33,2% cấp độ 2) là phù hợp, thời lượng Bài tập/ Thảo luận/ Thuyết
trình tương ứng 28,8% - 31% - 33,3% trải đều trong toàn khóa học đảm bảo cho sinh viên đạt chuẩn
đầu ra về kỹ năng và thái độ.
Bên cạnh đó, curriculum nhằm hỗ trợ sinh viên xây dựng kế hoạch học tập hợp lý cho bản
thân và có định hướng chung cho toàn bộ chương trình [Exh.03.01.15], (Appendix 4). Kế hoạch
giảng dạy cũng thể hiện sự tích lũy các chuẩn đầu ra của chương trình theo thời gian.
3.2. The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is
clear (Mức độ đóng góp của mỗi học phần vào việc đạt được chuẩn đầu ra được xác định rõ
ràng)
Để trở thành Cử nhân ngành ĐLTN, sinh viên cần đạt được chuẩn đầu ra của CTĐT, về kiến
thức, kỹ năng và phẩm chất đạo đức thông qua việc tích lũy đủ 140 tín chỉ sau khi hoàn thành bài
kiểm tra, đánh giá ở mức đạt trở lên [Exh.03.02.01, Exh.03.02.02].
Biểu đồ Figure 3.1 cho thấy mức độ đóng góp của các khối kiến thức để đạt được ELO của
chương trình. Các mức độ đóng góp được đánh số theo thang nhận thức Bloom: 1 (nhớ), 2 (hiểu và
áp dụng), 3 (phân tích và đánh giá), 4 (sáng tạo) Các học phần trong khối kiến thức chung M1 phần
lớn đáp ứng cấp độ 1, 2 trong khi các học phần trong khối kiến thức lĩnh vực và khối ngành M2 và
M3 có sự chuyển tiếp giữa cấp độ 1,2 và cấp độ 3, 4, các học phần thuộc khối kiến thức chuyên sâu
M4 và M5 phần lớn đáp ứng cấp độ 3,4. Khóa luận tốt nghiệp thuộc khối kiến thức M5 là kết tinh
của quá trình đào tạo xuyên suốt từ khối kiến thức chung tới khối kiến thức theo các hướng chuyên
sâu, thể hiện rõ nét với 82,6% đóng góp vào ELO cấp độ 4.
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Figure 3.1. Biểu đồ mức độ đóng góp của các các khối kiến thức vào ELO CTĐT ĐLTN
Ma trận tích hợp giữa ELO của học phần với ELO của chương trình cũng cho thấy mối liên hệ
chặt chẽ đó (Appendix 3), [Exh.03.02.02].
Ma trận tích hợp giữa nội dung đào tạo với ELO của học phần theo hướng chuyên sâu cho sự
phù hợp, trong đó nội dung đáp ứng nhiều ELO của học phần nhất là thực hành, bài tập, tự học
[Exh.03.02.03]. Từ nội dung thực hành, bài tập, tự học, sinh viên có điều kiện tiếp thu và củng cố
kiến thức một cách hệ thống, hình thành kỹ năng và thái độ đối với học phần.
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3.3. The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date (Chương
trình đào tạo được xây dựng với cấu trúc và trình tự hợp lý, có sự gắn kết giữa các học phần
và mang tính cập nhật)
Curriculum ĐLTN được xây dựng theo hướng dẫn của ĐHQGHN và VNU-HUS
[Exh.03.01.01, Exh.03.01.02] và có tham khảo một số chương trình tương tự được xếp hạng cao
trên thế giới. Để đối sánh một cách tương đối, có thể so sánh 2 khối kiến thức chung (tương ứng
M1+M2+M3) và kiến thức ngành (tương ứng M4+M5) của CTĐT ĐLTN năm 2015 [Exh.03.03.01]
với CTĐT ngành Địa lý của Đại học bang Arizona, Hoa Kỳ (xếp thứ 43 theo đánh giá xếp hạng các
trường về Địa lý (https://www.topuniversities.com) [Exh.03.03.02] (Table 3.1). Do đặc thù của
chương trình đào tạo Việt Nam bắt buộc phải có 28 tín chỉ theo yêu cẩu của Bộ GD&ĐT và
ĐHQGHN, khối lượng các học phần thuộc khối kiến thức chung của CTĐT ĐLTN nhiều hơn các
học phần tương ứng trong CTĐT của ASU. Tuy nhiên, khối lượng các kiến thức chung về ngành là
tương đương. Với cấu trúc chương trình có quá nhiều tín chỉ kiến thức đại cương nên số lượng các
tín chỉ thuộc khối kiến thức chuyên sâu về địa lý của CTĐT ĐLTN thấp hơn chương trình cử nhân
địa lý của ASU (65 so với 79). Vì vậy, CTĐT ĐLTN đã cung cấp nhiều tín chỉ về kiến thức chuyên
sâu hơn (sinh viên tự chọn 13 trong số 89 tín chỉ), sinh viên cũng có thể lựa chọn các học phần thay
thế khóa luận với 7/12 tín chỉ.
Table 3.1. So sánh sự phân bố các khối kiến thức với Trường đại học ASU, Hoa Kỳ
Trường

VNU-HUS

Chương trình

Kiến
thức Kiến thức ngành
chung
Chung về ngành
(credits)
in 56
19

Tổng TC
Chuyên ngành

BS
65
140
Physical
Geography
ASU
BS
in 34
19
79
120
Geography
Để thuận tiện cho việc tổ chức giảng dạy, từ kế hoạch đào tạo trong bản đặc tả chương trình
[Exh.03.01.15], Appendix 4, Khoa lên thời khóa biểu cho các học phần thuộc khối kiến thức nhóm
ngành và ngành cho mỗi kỳ) [Exh.03.03.03]. Bắt đầu từ học kỳ hai, sinh viên được tiếp cận với các
học phần thuộc khối kiến thức ngành giới thiệu về các thành phần của lớp vỏ trái đất. Trong quá
trình tiếp nhận kiến thức từ các học phần, sinh viên đạt được các cấp độ chuẩn đầu ra chuyển dần từ
cấp độ 1, 2 là nhớ và hiểu đến cấp độ 3, 4 là vận dụng và sáng tạo (Appendix 3). Các học phần tự
chọn và tốt nghiệp được thiết kế để đạt được 1 trong 2 mục đích: định hướng sinh viên vào các
hướng chuyên sâu [Exh.03.03.04]; hoặc định hướng sinh viên phát triển, mở rộng kiến thức bằng
cách lựa chọn các học phần trong chương trình liên quan khác [Exh.03.03.05].
Nội dung chương trình đào tạo ngành Địa lý Tự nhiên được cập nhật liên tục. CTĐT được cập
nhật thể hiện qua sự bổ sung số lượng học phần tự chọn, điều chỉnh nội dung bài giảng và danh mục
tài liệu tham khảo. Các học phần tự chọn được bổ sung ở khối kiến thức M4 và M5 [Exh.03.03.06].
Nội dung cập nhật vào bài giảng của các học phần được kế thừa từ kết quả nghiên cứu của các công
trình nghiên cứu khoa học (các đề tài, dự án) đã được nghiệm thu, công bố hoặc trao đổi, thảo luận
tại các hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế [Exh.03.03.07-15].
CTĐT ĐLTN được cập nhật và điều chỉnh thường xuyên để thích ứng với những yêu cầu thay
đổi của thị trường lao động nói chung và của ngành địa lý tự nhiên nói riêng. Điều này đặt ra để
bám sát hơn nữa chiến lược giáo dục của ĐHQGHN và VNU-HUS. Đặc biệt, có chú ý tới ý kiến
phản hồi của các bên liên quan cho rằng tỉ lệ của các học phần chuyên sâu cần phải tăng lên
[Exh.03.03.16]. Các điều chỉnh này được phê duyệt của giám đốc ĐHQGHN, chương trình gần đây
nhất được điều chỉnh là năm 2015 [Exh.03.03.17].
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Criterion 4: Teaching and Learning Approach (Phương thức dạy và học)
4.1. The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders
(Triết lý dạy và học được tuyên bố rõ ràng và được phổ biến tới các bên liên quan)
Chiến lược dạy và học của CTĐT ĐLTN là chiến lược học tập chủ động, đào tạo nguồn nhân
lực chất lượng cao và gắn với nhu cầu xã hội. Đây là chiến lược hoàn toàn phù hợp với triết lý giáo
dục của VNU-HUS, triết lý đã được phát triển từ điều 40, Hiến pháp năm 1980 của nước Cộng hòa
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam: “nguyên lý học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất
và nhà trường gắn với xã hội, nhằm đào tạo người lao động có chất lượng cao”. Nội dung này được
cụ thể hóa qua triết lý/giá trị cốt lõi,” Chất lượng xuất sắc, Đổi mới và sáng tạo, Trách nhiệm xã hội
cao, Hợp tác và thân thiện” của VNU-HUS [Exh.04.01.01].
Chiến lược dạy và học đã được công bố công khai trong các văn bản của Trường và Khoa
[Exh.04.01.01, Exh.04.01.02]. Chiến lược cũng được phổ cập đến mọi cán bộ qua các hội nghị tổng
kết, đến sinh viên qua gặp mặt đầu năm, đến các bên liên quan qua các cuộc họp, website
[Exh.04.01.03].
- Chiến lược học tập chủ động (action learning), học thông qua làm việc (learning by doing)
được áp dụng trong chương trình giáo dục thực hành, thực tập, của Khoa Địa lý nhằm hướng tới
học tập chất lượng ở sinh viên. Chiến lược dạy và học được thể hiện rõ ràng trong nội dung đào tạo
của chương trình:
+ Sinh viên được khuyến khích trong thiết kế kế hoạch học tập phù hợp nhu cầu của bản thân.
Các phương pháp giảng dạy đa dạng (thuyết trình, thảo luận nhóm, seminar, giải quyết tình huống,
bài tập) cùng với việc sử dụng các phương tiện kĩ thuật hiện đại để hỗ trợ (trình chiếu, video...) để
tạo ra môi trường học lý thú, cuốn hút sinh viên học tập chủ động hơn [Exh.04.01.04]. Sinh viên
được khuyến khích tham gia nghiên cứu khoa học thông qua các hình thức tham gia câu lạc bộ khoa
học sinh viên, sinh hoạt chuyên đề khoa học, công bố báo cáo khoa học tại các hội nghị hội thảo
khoa học và trên các tạp chí chuyên ngành. Sinh viên cũng dược tham gia khảo sát thực địa, thực
hiện khóa luận, đề tài nghiên cứu và triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học và thực tế
[Exh.04.01.05].
+ Thực tập Thiên nhiên, Thực tập Trắc địa đại cương, Thực tập cơ sở địa lý, Thực tập chuyên
ngành, Thực tập để làm khóa luận tốt nghiệp là những học phần giúp sinh viên áp dụng những kiến
thức đã học trong thực tế [Exh.04.01.06, Exh.04.01.07].
- Chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao được thể hiện qua chương trình đào tạo,
chính sách thu hút tuyển sinh, phương thức kiểm tra đánh giá, v.v...
+ Chính sách thu hút nguồn thí sinh đầu vào có chất lượng [Exh.04.01.08].
+ Phương thức kiểm tra đánh giá đa dạng, phù hợp với cấp độ đạt được chuẩn đầu ra
[Exh.04.01.09].
- Chiến lược đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội [Exh.04.01.14] được thể hiện qua nội dung chương
trình đào tạo với tỷ lệ tín chỉ học tự chọn đa dạng, đa dạng hóa các hướng chuyên sâu
[Exh.04.01.10], nội dung học phần cập nhật phản ánh kết quả nghiên cứu, định hướng đề tài tốt
nghiệp [Exh.04.01.11].
4.2. Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the
expected learning outcomes (Các hoạt động dạy và học được xây dựng tương thích với việc
đạt được chuẩn đầu ra)
Hoạt động dạy và học của Khoa Địa lý thể hiện qua nguyên tắc lấy người học làm trung tâm và
khích lệ chất lượng học tập [Exh.04.02.01],.
- Sinh viên chủ động đặt ra kế hoạch học tập, chủ động tạo ra sự hiểu biết: Giảng viên đóng vai
trò là người hướng dẫn, tạo môi trường thuận lợi khuyến khích sinh viên tự học, tư duy sáng tạo và
phát triển phương pháp học tập phù hợp nhất: [Exh.04.02.02, Exh.04.02.03]..
- Sinh viên có phương thức học tập phù hợp: Trong mỗi học phần, các giảng viên tổ chức các
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hoạt động khác nhau bao gồm bài tập trên lớp, bài tập về nhà, làm việc theo project, khảo sát thực tế
và thực tập tại các đơn vị nghiên cứu nhằm định hướng, khuyến khích sinh viên học tập chủ động
và chất lượng, hiệu quả (Table 4.1), [Exh.04.02.04]. Sinh viên được tham gia thực tập (hoặc làm bài
tập lớn, seminar từ năm thứ nhất), tham gia đề tài, dự án. (tiểu luận, bài tập lớn của sinh viên). Các
sinh viên được khuyến khích tham gia nghiên cứu khoa học [Exh.04.02.05], thường sinh viên tham
gia từ năm thứ 2. Thông qua việc nghiên cứu khoa học, sinh viên không chỉ nâng cao năng lực thực
hành, mà còn phát triển khả năng tư duy sáng tạo trong vận dụng kiến thức vào thực tế, gắn lí thuyết
với thực tế và liên kết các kiến thức đã học.
- Sinh viên được tạo điều kiện học tập trong môi trường thân thiện, thoải mái, có hợp tác và trợ
giúp, có hệ thống hỗ trợ học tập đầy đủ và đa dạng: giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập, các câu lạc
bộ học tập, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tổ chức chia sẻ học tập [Exh.04.02.06, Exh.04.02.07,
Exh.04.02.08]
- Giảng viên tạo điều kiện cho sinh viên phát triển ý thức và trách nhiệm trong học tập bao gồm
tạo môi trường dạy và học thoải mái [Exh.04.02.09], cung cấp nội dung bài giảng sinh động, giàu
hình ảnh [Exh.04.02.10].
- Từ chương trình học đa dạng, linh hoạt, Khoa cũng có nhiều phương án để kiểm tra, để đánh
giá khả năng học của sinh viên, cũng như chất lượng các học phần (Table 4.1) .
Table 4.1. Tích hợp chuẩn đầu ra và phương thức giảng dạy
Chuẩn đầu ra
Phương thức giảng
theo thang
dạy
Bloom
Kiến thức - Nhớ Giảng bài

Hiểu
Vận dụng

Sáng tạo

Động não, chia sẻ theo
cặp
Tổ chức học tập theo
nhóm, dạy học dựa trên
vấn đề
Dạy học thông qua làm
dự án, nghiên cứu tình
huống, mô phỏng hoặc
thực hiện có sự tham
gia của cộng đồng

Phương thức kiểm tra,
đánh giá

Phương thức học tập

Kiểm tra miệng, kiểm tra
viết, trắc nghiệm
Yêu cầu trình bày, trả lời
câu hỏi
Kiểm tra trên lớp, Bài tập
dự án, Seminar
Làm bài tập dự án, viết kế
hoạch thực hiện

Nghe giảng, tự học

Làm bài tập dự án

Thực hành, viết báo cáo
tổng hợp

Tự học, thực hành
Thực hành, viết báo cáo
tổng hợp

4.3. Teaching and learning activities enhance life-long learning (Các hoạt động dạy và học
nhằm tăng cường khả năng học tập suốt đời)
Các hoạt động dạy và học nhằm trang bị các ELO về phẩm chất đạo đức và kỹ năng chính giúp
sinh viên có khả năng học tập suốt đời như Figure 4.1.
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Giao tiếp
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Khả năng
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Khả năng
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Hiểu biết
và cư xử
văn hóa
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cạnh
tranh về
CN số

Figure 4.1. Framework of lifelong learning according to European Commission
Do vậy, phương thức tiếp cận dạy và học trong các học phần là khích lệ giảng viên đưa những
bài giảng thú vị, sinh động [Exh.04.03.01], đa dạng hóa các hình thức dạy học, khuyến khích sinh
viên tham gia vào các hoạt động tự nghiên cứu ngoài giờ (làm bài tập về nhà, thực hành thu thập tài
liệu, tổng quan tài liệu, thực tập, nghiên cứu khoa học sinh viên) [Exh.04.03.02], và luyện tập khả
năng thuyết trình, tư duy phê phán, hợp tác nhóm, tự tìm kiến kiến thức [Exh.04.03.03].
Để hỗ trợ sinh viên có những hình thức học hiệu quả, Khoa cũng phân công các giảng viên trình
độ chuyên môn, có năng lực và nhiệt huyết làm cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm
[Exh.04.02.04]. Thông tin về học phần, tài liệu tham khảo cập nhật, các tiến bộ mới về ngành học,
yêu cầu của nhà tuyển dụng với sinh viên tốt nghiệp luôn được cập nhật trên website hoặc các mạng
xã hội của khoa [Exh.04.02.05], giúp sinh viên luôn tiếp cận với môi trường học tập năng động.
Thành tích của sinh viên phụ thuộc nhiều vào khả năng học tập suốt đời. Tỷ lệ sinh viên bảo vệ
khóa luận tốt nghiệp đạt loại giỏi ở mức cao, và có nhiều sinh viên tiếp tục theo đuổi học các bậc
học cao hơn tại VNU hoặc đơn vị khác [Exh.04.02.06, Exh.04.03.07].

Criterion 5: Student Assessment (Kiểm tra, đánh giá sinh viên)
5.1. The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected
learning outcomes (Hoạt động kiểm tra đánh giá SV tương thích với các chuẩn đầu ra)
Căn cứ vào quy chế đào tạo đại học của ĐHQGHN và hướng dẫn của Trường Đại học Khoa học Tự
nhiên, việc kiểm tra, đánh giá được thực hiện sao cho phù hợp và hướng tới chuẩn đầu ra của
chương trình đào tạo từ khâu tuyển sinh đầu vào, trong suốt quá trình học và cho đến khi tốt nghiệp:
- Tuyển sinh đầu vào: tuân theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà
Nội, có sự thay đổi theo từng giai đoạn trong 5 năm vừa qua [Exh.05.01.01, Exh.05.01.02,
Exh.05.01.03, Exh.05.01.04, Exh.05.01.05, Exh.01.01.06, Exh.05.01.07]. Theo đặc thù ngành Địa
lý tự nhiên, thí sinh thi ở các khối tự nhiên hoặc hỗn hợp tự nhiên-xã hội được tuyển chọn để đảm
bảo kiến thức nền tảng (bảng 5.1 phụ lục 5).
Đặc biệt, để tuyển được những nhân tố có năng lực học tập, CTĐT Địa lý tự nhiên ưu tiên
xét tuyển thẳng các học sinh là thành viên đội tuyển Olympic quốc tế hoặc đạt giải quốc gia theo
quy định của Trường [Exh.05.01.08].
- Đánh giá đầu vào đối với tân sinh viên: Từ các nguồn tuyển sinh vào đầu mỗi khóa học,
Trường và Khoa tiến hành việc có cơ chế xét tuyển sinh viên vào hệ chất lượng cao, gồm hai dạng:
dạng tuyển thẳng và dạng xét tuyển [Exh.05.01.09].
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- Đánh giá sinh viên theo tiến trình học:
Việc đánh giá sinh viên được thực hiện liên tục trong suốt quá trình đào tạo, dưới nhiều hình
thức khác nhau và bám sát theo chuẩn đầu ra quy định của chương trình đào tạo nói chung và của
từng học phần nói riêng về kiến thức, kỹ năng và thái độ (tham khảo thêm bảng phụ lục 5.2).
+ Đánh giá theo học phần: điểm tổng hợp đánh giá học phần (điểm học phần) được chia làm ba
loại và đánh giá xuyên suốt quá trình học: điểm bộ phận (điểm thường xuyên, điểm giữa kỳ) và
điểm cuối kỳ [Exh.05.01.10, Exh.05.01.11, Exh.05.01.12]. Tuỳ thuộc vào yêu cầu chuẩn đầu ra và
nội dung học phần, giảng viên sẽ lựa chọn những kỹ thuật đánh giá khác nhau để đạt được nhiều
mục đích kiểm tra các chuẩn đầu ra khác nhau. Riêng bài kiểm tra cuối kỳ được thực hiện theo hình
thức thi viết (tự luận hoặc trắc nghiệm) hoặc vấn đáp với mục tiêu đánh giá tổng thể các mức độ
nhớ, hiểu, khả năng phân tích, sáng tạo cho nội dung học phần cùng các kỹ năng tư duy, phân tích
tổng hợp [Exh.05.01.13].
+ Đánh giá thực tập: các học phần thực tập (thực tập thiên nhiên, thực tập cơ sở địa lý và thực
tập chuyên ngành hoặc các giờ thực hành trong một số học phần) giúp sinh viên tăng cường năng
lực vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn; kỹ năng cá nhân, làm việc nhóm,… [Exh.05.01.14,
Exh.05.01.15, Exh.05.01.16, Exh.05.01.17].
+ Đánh giá thông qua nghiên cứu khoa học: Trong quá trình học, sinh viên được khuyến khích
tham gia Hội nghị NCKHSV, được Trường và Khoa tổ chức hàng năm để nâng cao khả năng tổng
hợp các kiến thức địa lý và toàn diện kỹ năng, phẩm chất của chuẩn đầu ra [Exh.05.01.18,
Exh.05.01.19, Exh.05.01.20, Exh.05.01.21, Exh.05.01.22].
+ Đánh giá thường kỳ và thường niên: năng lực học tập và ý thức học tập của sinh viên được
đánh giá thường kỳ, thường niên thông qua điểm trung bình chung tích luỹ và điểm rèn luyện để
kiểm tra mức độ đạt chuẩn đầu ra chương trình của sinh viên theo từng giai đoạn [Exh.05.01.10,
Exh.05.01.11]. Điểm rèn luyện cuối mỗi học kỳ là điểm đánh giá tổng hợp các yếu tố chuẩn đầu ra
về thái độ của sinh viên của kỳ đó [Exh.05.01.23, Exh.05.01.24].
+ Đánh giá thi hoặc làm khoá luận tốt nghiệp: Các sinh viên năm cuối phải làm khoá luận hoặc
thi tốt nghiệp để hoàn thành chương trình đào tạo. Do đặc thù của ngành, sinh viên Khoa Địa lý đủ
điều kiện thì đều được khuyến khích làm khoá luận tốt nghiệp, bởi đây là cách để kiểm tra, đánh giá
tổng hợp nhất các kiến thức và kỹ năng, thái độ chuẩn đầu ra của sinh viên [Exh.05.01.25,
Exh.05.01.26].
+ Đánh giá cuối khoá: sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp khi tích luỹ đủ số học phần,
khối lượng của chương trình đào tạo, và có đủ điều kiện theo quy định về Giáo dục quốc phòng,
Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ, Kỹ năng mềm; có điểm trung bình chung tích luỹ toàn khoá đạt từ
2.00 trở lên [Exh.05.01.10, Exh.05.01.11].
5.2. The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution,
rubrics and grading are explicit and communicated to students (Thông tin về hoạt động kiểm
tra, đánh giá được thông báo công khai và phổ biến đến SV bao gồm: các mốc thời gian;
phương pháp kiểm tra, đánh giá; tỉ lệ phân bổ điểm; bảng tiêu chí đánh giá và thang điểm)
- Đánh giá hoạt động tuyển sinh
Hàng năm, trước kỳ tuyển sinh, các chính sách về tuyển sinh được Nhà trường thông báo rộng
rãi bằng văn bản và trên website của Trường [Exh.05.02.01]. Thí sinh có thể tra cứu điểm trúng
tuyển trên website kenhtuyensinh.vn [Exh.05.02.02]. Những thí sinh trúng tuyển sẽ nhận được giấy
báo nhập học qua đường bưu điện [Exh.05.02.03].
- Xét tuyển sinh viên hệ chất lượng cao: Trước năm học mới, Trường có thông báo tuyển sinh
viên vào các chương trình đào tạo đặc biệt, trong đó có hệ chất lượng cao ngành Địa lý tự nhiên
[Exh.05.01.09].
- Thông báo quy chế học, thi: Qua các buổi học chính trị đầu năm, sinh viên các khoá được phổ
biến về quy chế đào tạo, quy chế học sinh sinh viên [Exh.05.01.10, Exh.05.01.11, Exh.05.02.04,
Exh.05.02.05]. Ngoài ra, ở từng học phần, trong hai tuần đầu kỳ, giảng viên cũng thông báo công
khai cho sinh viên về đề cương học phần, phương thức và thời gian đánh giá, tỷ lệ điểm bộ phận
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[Exh.05.01.12, Exh.05.01.13, Exh.05.02.06]. Việc kiểm tra, đánh giá và chấm điểm bộ phận của
mỗi học phần do giảng viên lớp học phần trực tiếp thực hiện và thông báo kết quả cho sinh viên,
chậm nhất 7 ngày làm việc kể từ sau ngày kiểm tra hoặc ngày nộp tiểu luận, bài tập lớn
[Exh.05.01.10, Exh.05.01.11]. Điểm đánh giá thường xuyên và điểm đánh giá giữa kỳ được giảng
viên công bố cho sinh viên vào tuần cuối giảng dạy trên lớp [Exh.05.02.07].
Việc tổ chức thi kết thúc học phần sẽ do đơn vị đào tạo tổ chức và thông báo lịch thi trước ít
nhất 1 tháng đối với kỳ thi chính và trước 1 tuần đối với kỳ thi phụ [Exh.05.02.07]. Cách thức ra đề
thi, tổ chức thi được thực hiện theo quy định [Exh.05.01.10, Exh.05.01.11].
Danh sách sinh viên không đủ điều kiện để dự thi sẽ được thông báo công khai trước khi thi hai
tuần [Exh.05.02.08]. Sau mỗi tuần thi, danh sách sinh viên vi phạm quy chế sẽ được thông báo tới
từng Khoa và các phòng ban liên quan [Exh.05.02.09]. Kết thúc kỳ thi, Trường họp Hội đồng khen
thưởng – kỷ luật để ra Quyết định xử lý sinh viên vi phạm quy chế [Exh.05.02.10].
- Thông tin về đánh giá thực tập: được giảng viên thu thập ý kiến về thái độ cũng như kết quả
công việc của đoàn từ cơ quan quản lý nơi sinh viên thực tập và tổng hợp chung trong báo cáo gửi
lên Trường sau mỗi đợt thực tập [Exh.05.02.11].
- Thông báo xét học vụ: Cuối mỗi học kỳ chính, Trường và Khoa sẽ thực hiện xét học vụ dựa
trên kết quả học tập của sinh viên và ra quyết định về xử lý học vụ [Exh.05.01.10, Exh.05.01.11,
Exh.05.02.12]. Danh sách xử lý học vụ sẽ được Nhà trường thông báo công khai đối với sinh viên
các khoá [Exh.05.02.13].
- Thông tin về Hội nghị NCKHSV: Định kỳ hàng năm, căn cứ theo thông báo tổ chức Hội nghị
sinh viên nghiên cứu khoa học Trường, Khoa lên kế hoạch tổ chức Hội nghị NCKHSV và thông
báo rộng rãi cho toàn giảng viên và sinh viên trước ít nhất 2-3 tháng. Lịch chính thức tổ chức Hội
nghị được thông báo trước ít nhất 1 tháng [Exh.05.01.18, Exh.05.01.19]. Hội nghị khoa học diễn ra
có thông báo rộng rãi bằng poster dán ở bảng tin cổng trường, được tổ chức theo cơ chế mở - các
giảng viên và sinh viên quan tâm đều có thể đến xem và đặt câu hỏi [Exh.05.02.14]. Tổng kết, công
bố và trao giải sẽ được diễn ra tiến hành vào cuối buổi Hội nghị, trước toàn thể giảng viên và sinh
viên tham dự [Exh.05.02.15].
- Thông tin về thi và bảo vệ khoá luận tốt nghiệp: Căn cứ vào Kế hoạch xét tốt nghiệp của nhà
trường, Khoa sẽ lên kế hoạch cho sinh viên đủ điều kiện thực hiện khoá luận tốt nghiệp, và bảo vệ
trước Hội đồng chấm khoá luận tốt nghiệp do Khoa thành lập [Exh.05.02.16, Exh.05.02.17,
Exh.05.02.18]. Điểm khóa luận tốt nghiệp cũng được công bố ngay cuối buổi bảo vệ, trước toàn thể
giảng viên, sinh viên cũng như khách tham dự [Exh.05.02.19].
- Thông tin về công nhận tốt nghiệp đại học: Thông tin về việc công nhận tốt nghiệp cho sinh
viên đại học chính quy được Trường công bố qua nhiều đợt (tháng 6, 9, 12 và tháng 3 năm sau)
thông qua các Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp hệ đại học chính quy. Trong đó có nêu rõ
danh sách sinh viên được xét tốt nghiệp, kèm theo điểm trung bình tích luỹ và xếp hạng
[Exh.05.02.20].
5.3. Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure validity,
reliability and fairness of student assessment (Các phương pháp kiểm tra, đánh giá bao gồm
bảng tiêu chí đánh giá và thang điểm, được sử dụng để đảm bảo hoạt động kiểm tra đánh giá
có độ giá trị, độ tin cậy và sự công bằng)
- Hoạt động kiểm tra, đánh giá của các học phần trong CTĐT ĐLTN đều được thực hiện dựa
trên bảng tiêu chí đánh giá và thang điểm rõ ràng, đảm bảo độ giá trị và độ tin cậy:
+ Để đảm bảo độ giá trị, điểm đánh giá của học phần (điểm học phần) được quy định cụ thể,
gồm có: điểm đánh giá bộ phận, điểm thi kết thúc học phần, và được chấm theo thang điểm 10 (từ 0
đến 10), với thang tiêu chuẩn đánh giá (bảng phụ lục 5.3). Các thành phần điểm sau khi được tính
trọng số, được làm tròn đến một chữ số thập phân và được chuyển thành điểm chữ. Sinh viên bị
điểm F sẽ phải học lại học phần [Exh.05.01.10, Exh.05.01.11, Exh.05.03.01].
Đề kiểm tra, đánh giá kết thúc học phần được giảng viên phụ trách xây dựng dựa trên bộ đề
cương ôn tập của học phần (hàng năm có sự điều chỉnh, cập nhật) có thông qua sự phê duyệt của
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trưởng học phần [Exh.05.03.02].
Việc lựa chọn các hình thức đánh giá học phần, trọng số của các điểm đánh giá bộ phận và điểm
thi kết thúc học phần được quy định trong đề cương học phần đã được kiểm định, phê duyệt bởi chủ
nhiệm Khoa [Exh.05.01.10, Exh.05.01.11, Exh.05.02.07].
+ Ngoài việc đánh giá điểm các học phần, cuối học kỳ, sinh viên được đánh giá tổng hợp ý thức
học tập, chấp hành quy chế, hoạt động tập thể chung (liên quan đến các CĐR về thái độ) thông qua
bảng đánh giá rèn luyện với 16 tiêu chí và thang điểm cụ thể [Exh.05.01.24].
+ Đối với Hội nghị NCKHSV, Khoa Địa lý thành lập hội đồng đánh giá riêng, gồm các giảng
viên và các nhà khoa học trong và ngoài Khoa [Exh.05.03.03]. Từ năm 2015, việc chấm điểm các
đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên có sự thay đổi so với những năm trước, dựa trên 7 tiêu chí
đánh giá cụ thể, trong đó tính điểm cho sinh viên có công trình công bố ở trong và ngoài nước liên
quan đến đề tài [Exh.05.03.04].
+ Đối với khoá luận tốt nghiệp của sinh viên, đề tài khoá luận phải được bộ môn thông qua.
Người hướng dẫn khoá luận tốt nghiệp phải đảm bảo đạt tiêu chuẩn về trình độ, được đề nghị bởi bộ
môn và phân công bởi Khoa [Exh.05.03.05]. Khác so với những năm trước, từ năm 2017, Hội đồng
đánh giá ngành ĐLTN bắt đầu cho điểm dựa theo 2 tiêu chí riêng là nội dung và hình thức báo cáo
(điểm tối đa cho tiêu chí nội dung là 7 điểm, tiêu chí hình thức là 3 điểm) [Exh.05.03.06,
Exh.05.03.07, Exh.05.03.08, Exh.05.03.09, Exh.05.03.10]. Điểm của người phản biện và hướng dẫn
được cho trọng số bằng điểm của cả Hội đồng đánh giá [Exh.05.03.11]. Điểm chấm khoá luận được
tính chi tiết đến lẻ một chữ số thập phân [Exh.05.01.10, Exh.05.01.11, Exh.05.03.05].
- Hoạt động kiểm tra, đánh giá được thực hiện đúng quy chế, quy định của ĐHQGHN và
Trường và đảm bảo được tính công bằng cho sinh viên:
+ Giảng viên các học phần thực hiện đánh giá các điểm bộ phận theo đáp án và các tiêu chí rõ
ràng đối với các sinh viên, trên cơ sở sử dụng các đề thi chung hoặc tương đương nhau về lượng
kiến thức [Exh.05.01.13]. Đối với học phần có nhiều lớp cùng học trong một học kỳ, thi kết thúc
học phần được tổ chức vào cùng thời gian, với cùng đề thi [Exh.05.01.10, Exh.05.01.11]. Các hoạt
động này đảm bảo các sinh viên được đánh giá bởi cùng tiêu chí và thang điểm thống nhất.
+ Kỳ thi kết thúc học phần được tổ chức theo đúng quy chế đào tạo đại học của Đại học Quốc
gia Hà Nội và quy định thi cử của Trường [Exh.05.03.12, Exh.05.03.13]. Trong quá trình thi, bộ
phận thanh tra sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình, quy chế thi của cán bộ
và sinh viên để đảm bảo tính công bằng và phản ánh đúng học lực của sinh viên [Exh.05.03.12,
Exh.05.03.14, Exh.05.03.15, Exh.05.03.16].
+ Điểm rèn luyện của sinh viên vào cuối mỗi kỳ được đánh giá dựa trên điểm của bản thân sinh
viên đó (đánh giá chủ quan) và điểm của tập thể lớp, dưới sự chỉ đạo của giáo viên chủ nhiệm (đánh
giá khách quan) [Exh.05.03.17].
+ Việc đánh giá khoá luận tốt nghiệp của sinh viên được thực hiện bởi Hội đồng gồm nhiều
giảng viên, nghiên cứu viên, chuyên gia về các lĩnh vực liên quan trong và ngoài Khoa để tăng tính
khách quan trong đánh giá [Exh.05.03.05, Exh.05.02.17].
5.4. Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning
(Thông tin phản hồi kết quả kiểm tra, đánh giá được gửi kịp thời và giúp cải thiện
chất
lượng học tập)
Các thông tin phản hồi về kết quả kiểm tra, đánh giá được cập nhật kịp thời là một trong những
cách thức để giúp cải thiện chất lượng học tập.
- Thông tin phản hồi về kết quả kiểm tra, đánh giá học phần: Theo quy chế đào tạo của
ĐHQGHN, kết quả đánh giá bộ phận ở từng học phần sẽ được giảng viên thông báo cho sinh viên,
chậm nhất một tuần sau ngày kiểm tra hoặc ngày nộp tiểu luận, bài tập lớn [Exh.05.01.10,
Exh.05.01.11]. Ngay sau khi có điểm kiểm tra, giảng viên giải đáp thắc mắc của sinh viên (nếu có)
hoặc trao đổi thêm để sinh viên nắm được điểm mạnh, điểm yếu của mình.
Việc chấm thi và công bố điểm kết thúc học phần (nếu là thi viết) được hoàn thành chậm nhất là
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15 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức thi kết thúc học phần, để sinh viên sớm lên được kế hoạch
đăng ký học phần, học cải thiện điểm ở học kỳ mới [Exh.05.01.10, Exh.05.01.11]. Đối với hình
thức vấn đáp, điểm thi phải được công bố cho sinh viên ngay sau buổi thi và được nộp về Phòng
Đào tạo chậm nhất là một tuần kể từ ngày học phần được tổ chức thi [Exh.05.03.13].
- Thông tin xử lý học vụ: Cuối mỗi kỳ học, Trường và Khoa thực hiện xử lý học vụ
[Exh.05.01.10, Exh.05.01.11, Exh.05.02.12], thông báo xử lý học vụ sẽ được gửi về cho sinh viên
thông qua hệ thống giáo vụ khoa, chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập và cổng thông tin đào tạo
[Exh.05.02.13]. Bên cạnh đó, sau khi có danh sách cảnh báo học vụ, Ban lãnh đạo Khoa Địa lý triển
khai chỉ đạo các cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm lớp, cán sự lớp, Liên chi Đoàn - Hội có giải
pháp tư vấn kịp thời cho các sinh viên bị cảnh báo học vụ [Exh.05.04.01]. Nhiều sinh viên đã có thể
chấn chỉnh lại thái độ và phương pháp học tập để có được kết quả học tốt hơn sau khi bị thông báo
xử lý học vụ [Exh.05.04.02].
- Sinh viên đóng góp ý kiến và cho điểm đánh giá giảng viên: Cuối mỗi học kỳ, sinh viên sẽ
được Nhà trường phát phiếu đánh giá giảng viên [Exh.05.04.03]. Kết quả điểm được gửi về cho
giảng viên thông qua hệ thống văn thư hoặc email [Exh.05.04.05]. Đây là một trong những cơ sở để
giảng viên tham khảo, và có sự thay đổi phương thức kiểm tra, đánh giá trên lớp để đáp ứng được
sự mong đợi và yêu cầu của sinh viên hơn.
Đối với các tiêu chí liên quan đến điểm kiểm tra, đánh giá của giảng viên do sinh viên Khoa
đánh giá thì điểm dành cho các giảng viên Khoa Địa lý thường đạt bình quân ở mức 4,4-4,5
[Exh.05.04.05] (bảng phụ lục 5.4).
Ngoài ra, sinh viên cũng có cơ hội nêu ra bất kỳ thắc mắc của mình (kể cả về phương pháp
đánh giá của giảng viên, hình thức xử lý học vụ…) trong các buổi toạ đàm với lãnh đạo Khoa và
Trường vào đầu mỗi năm học [Exh.05.04.06, Exh.05.04.07, Exh.05.04.08].
5.5. Students have ready access to appeal procedure (Có quy trình khiếu nại về kết quả kiểm
tra, đánh giá hợp lý để sinh viên dễ dàng tiếp cận)
Quy trình khiếu nại về kết quả kiểm tra, đánh giá điểm đầu vào và điểm đánh giá cuối kỳ của
các học phần cho sinh viên được Khoa thực hiện theo quy định, có tính hợp lý để sinh viên có thể
dễ dàng tiếp cận.
- Quy trình phúc khảo điểm đầu vào: được quy định rất rõ ràng, thực hiện theo đúng quy chế
tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của ĐHQGHN. Theo đó, thời hạn trong vòng 15
ngày từ ngày công bố điểm thi, Hội đồng tuyển sinh nhận đơn xin phúc khảo các môn văn hoá của
thí sinh và phải trả lời chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn [Exh.05.01.01,
Exh.05.01.04, Exh.05.01.06].
- Quy trình phúc khảo điểm đánh giá bộ phận của các học phần: Căn cứ vào quy chế đào tạo
đại học, quy trình phúc khảo điểm bộ phận của các học phần được quy định rõ ràng. Nhà trường có
kế hoạch nhận đơn phúc khảo bài thi của sinh viên 2 tuần sau khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc, hướng dẫn
cụ thể quy trình xin phúc khảo cho sinh viên các khoá. Thông báo về phúc khảo bài thi học kỳ của
sinh viên được chuyển tiếp đến các khoá sinh viên và giáo vụ Khoa thông qua hệ thống website của
trường, email,... phản ánh đầy đủ thông tin cả về mẫu đơn phúc khảo, thời gian, địa điểm nhận đơn
và các thông tin khác [Exh.05.05.01]. Tuy nhiên, đối với các môn thuộc ngành và chuyên ngành thì
trong nhiều năm trở lại đây, không có sinh viên khiếu nại về điểm học phần (minh chứng danh sách
điểm phúc tra).
- Đối với thông báo, cảnh báo xử lý học vụ: trong vòng một tuần sau khi có danh sách dự kiến
sinh viên bị xử lý học vụ, sinh viên sẽ chuyển ý kiến khiếu nại lên giáo vụ Khoa nếu có sai sót về
điểm, giáo vụ Khoa có trách nhiệm tập hợp ý kiến để chuyển lên Phòng Đào tạo xử lý. Phòng Đào
tạo sẽ công bố chính thức danh sách sinh viên bị xử lý học vụ sau khi đã có sự điều chỉnh, kiểm tra
theo ý kiến khiếu nại của sinh viên [Exh.05.05.02, Exh.05.05.03, Exh.05.05.04].
- Đối với điểm rèn luyện: quy trình đánh giá điểm rèn luyện được quy định trong Quy chế công
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tác học sinh, sinh viên. Trong đó, điểm rèn luyện được sinh viên tự đánh giá và đưa ra bình xét
trước tập thể lớp, dưới sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập. Điểm rèn luyện của
cá nhân sinh viên phải được nửa lớp thông qua thì mới được công nhận. Trong quá trình bình xét,
sinh viên hoàn toàn được quyền khiếu nại đối với bất kỳ thành phần điểm rèn luyện nào của mình
[Exh.05.03.17]. Do sinh viên được tham gia vào suốt quá trình đánh giá điểm rèn luyện nên sau khi
có kết quả điểm, nên Khoa không nhận được các khiếu nại về điểm rèn luyện.

Criterion 6: Academic Staff Quality (Chất lượng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu
viên)
Khoa Địa lý có đội ngũ cán bộ khoa học chất lượng, được đào tạo bài bản từ các cơ sở đào tạo
hàng đầu trong lĩnh vực Địa lý và môi trường trong nước và quốc tế, đủ sức đáp ứng nhu cầu đào
tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Việc quy hoạch và nâng cao chất lượng đội ngũ
cán bộ khoa học được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm giúp Khoa đạt được tầm nhìn, sứ mạng
đã được xác định.
6.1. Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment, termination,
and retirement) is carried out to fulfil the needs for education, research and service (Việc quy
hoạch đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên được thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo,
nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng)
Để phát triển nguồn nhân lực khoa học chất lượng cao, phù hợp tầm nhìn, sứ mạng và chiến
lược phát triển VNU-HUS [Exh.06.01.01, Exh.06.01.02] và của Khoa [Exh.06.01.03], Khoa Địa lý
đã xây dựng các kế hoạch phát triển đội ngũ khoa học (dài hạn và ngắn hạn), tính đến sự tiếp nối,
thăng tiến, bố trí lại nhân sự và việc nghỉ hưu của cán bộ.
- Kế hoạch dài hạn [Exh.06.01.04]: được xây dựng theo Chiến lược dài hạn của Trường, tình
hình thực tiễn và Bảng chỉ tiêu nhân lực các giai đoạn của Khoa [Exh.06.01.05].
- Kế hoạch ngắn hạn : được xây dựng hàng năm trong Phương hướng nhiệm vụ năm học của
Khoa [Exh.06.01.06] và Kế hoạch Tổ chức cán bộ hàng năm của Trường [Exh.06.01.07].
Hiện nay Khoa có 46 cán bộ tham gia trực tiếp vào giảng dạy và hỗ trợ giảng dạy chương trình
đào tạo Địa lý Tự nhiên, trong đó có 42 cán bộ khoa học (cơ hữu, hợp đồng lao động cấp VNUHUS và mời giảng), 04 nhân viên hỗ trợ [Exh.06.01.08]. Đội ngũ cán bộ khoa học bao gồm 02 giáo
sư, 11 phó giáo sư, 15 tiến sĩ (không bao gồm GS và PGS) và 14 thạc sĩ (Error! Reference source
not found.), đảm nhận trung bình 30.2 FTE (Full-Time Equivalent) (01 FTE tương đương
40h/tuần) (Error! Reference source not found.). Các cán bộ khoa học của Khoa được cơ cấu vào
04 bộ môn: Landscape Ecology and Environment; Geomorphology and Marine Geography Environment; Human Geography and Ecological Economics; Cartography and Remote Sensing.
Các bộ môn này đảm nhiệm 08 hướng nghiên cứu chuyên sâu.
Table 6.1. Thống kê đội ngũ cán bộ khoa học (giảng viên và nghiên cứu viên) tham gia giảng dạy
ngành ĐLTN của Khoa, 2012-2017
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Total
35
37
40
41
44
42
Professor
02
02
02
02
02
02
Associate professor
12
10
10
11
12
11
Doctor*
07
08
12
13
14
15
Master
07
10
11
12
14
14
Bachelor of Science
07
07
05
03
02
00
*Not included Prof. and Assoc. Prof.

Table 6.2. Số lượng giảng viên tham gia và số FTE chương trình đào tạo Địa lý Tự nhiên, năm học
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2016-2017
Loại

Giảng viên cơ hữu

Giảng viên thỉnh/mời
giảng

Tổng
Số người

FTEs*

Phần trăm
tiến sĩ (%)

00

01

01

100

05

01

06

06

100

Tiến sĩ

03

04

07

07

100

Thạc sĩ

09

05

14

14

00

Giáo sư

01

00

01

0.5

100

Phó giáo sư

03

02

05

0.9

100

Tiến sĩ

06

02

08

0.8

100

22

13

35

30.2

66.7

Vị trí

Nam

Nữ

Giáo sư

01

Phó giáo sư

Tổng số
*FTE stands for Full-Time Equivalent

Trong giai đoạn 2012-2017, số lượng cán bộ cơ hữu của Khoa giảm đi đáng kể, 10 cán bộ đã
nghỉ theo chế độ [Exh.06.01.09]. Khoa còn có 11 cán bộ có độ tuổi trên 60 [Exh.06.01.10]. Đến
năm 2020, Khoa sẽ có thêm 02 giảng viên cơ hữu về hưu. 04 cán bộ của Khoa (03 PGS.TS và 01
TS) [Exh.06.01.11] đã chuyển công tác, gây khó khăn cho quy hoạch và phát triển dài hạn nguồn
nhân lực của Khoa. Khoa đã tuyển dụng mới được 03 cán bộ, ký hợp đồng tạo nguồn với 08 cán bộ
và hợp đồng mời giảng với 14 cán bộ [Exh.06.01.12]. Các giải pháp này đã giúp Khoa tạm thời ổn
định đội ngũ. Tuy vậy, số lượng cán bộ mời giảng hiện chiếm tới 33,3% tổng số cán bộ khoa học
của Khoa [Exh.06.01.08]. Số lượng cán bộ khoa học trẻ (≤35 tuổi) cũng chiếm tỷ lệ khá cao
(35.7%), cần phải được đào tạo, bồi dưỡng thêm [Exh.06.01.08].
Các kế hoạch và giải pháp tuyển dụng, phát triển nguồn nhân lực được thực hiện:
- Đánh giá thực trạng và xây dựng chỉ tiêu phát triển nhân lực cho ngành Địa lý tự nhiên đến
năm 2020 [Exh.06.01.05], từ đó lập các kế hoạch và các giải pháp.
- Ký hợp đồng mời giảng cấp Trường và cấp Khoa với 06 cán bộ trình độ cao (GS, PGS) đủ
tuổi về hưu theo quy định của VNU-HUS [Exh.06.01.13, Exh.06.01.14]. Tiếp nhận 02 cán bộ trình
độ cao hết tuổi quản lý ở ĐHQG quay trở lại Khoa làm việc [Exh.06.01.15]. Đề xuất VNU-HUS ký
hợp đồng mời giảng với các nhà khoa học uy tín từ các cơ quan ngoài [Exh.06.01.16, Exh.06.01.17,
Exh.06.01.12];
- Tuyển dụng đặc cách không qua thi tuyển 03 Tiến sĩ, có năng lực nghiên cứu khoa học tốt
[Exh.06.01.18, Exh.06.01.12];
- Ký hợp đồng tạo nguồn với sinh viên/học viên cao học tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc
[Exh.06.01.19]. 11 cán bộ khoa học trẻ sẽ đạt trình độ tiến sĩ trước 2020 [Exh.06.01.20];
- Khuyến khích cán bộ trẻ tham gia và chủ trì các đề tài, dự án từ cấp VNU-HUS
[Exh.06.01.21, Exh.06.01.22]. Cán bộ được hỗ trợ kinh phí cho các công bố quốc tế theo quy định
của VNU-HUS [Exh.06.01.23]. Từ 2012 đến 2017, các cán bộ trẻ của Khoa đã chủ trì 94 đề tài
NCKH [Exh.06.01.24] và được hỗ trợ 18.000.000 VNĐ cho 06 công bố quốc tế [Exh.06.01.25];
- Cử cán bộ đi học, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn [Exh.06.01.26, Exh.06.01.27,
Exh.06.01.28, Exh.06.01.29, Exh.06.01.30].
Theo chỉ đạo của VNU-HUS [Exh.06.01.31] và căn cứ tình hình thực tế, định kỳ 2 năm/lần,
Khoa triển khai quy hoạch cán bộ cho các vị trí chủ chốt [Exh.06.01.32]; quy hoạch đội ngũ Giáo
sư, Phó Giáo sư [Exh.06.01.33] và điều chỉnh quy hoạch khi có nhu cầu [Exh.06.01.34].
6.2. Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the quality
of education, research and service
Lực lượng cán bộ giảng dạy của Khoa đáp ứng đúng quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo
[Exh.06.02.01]. Tỷ lệ giảng viên/sinh viên tăng lên trong giai đoạn 2012-2017, duy trì ở mức từ 2-4
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sinh viên/cán bộ khoa học [Exh.06.02.02] (Table 6.3), thấp hơn quy định của Bộ Giáo dục và Đào
tạo [Exh.06.02.03], cũng như tỷ lệ trung bình của VNU-HUS [Exh.06.02.04] và một số chương
trình Địa lý Tự nhiên tại các Trường khác [Exh.06.02.05].
Table 6.3. Tỉ lệ cán bộ giảng dạy (cơ hữu và mời giảng)/sinh viên của ngành ĐLTN
Năm học
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017

Số giảng
viên
35
37
40
41
44
42

Tống số FTE của
giảng viên
29.9
32.8
33.6
31.0
32.2
30.2

Số sinh viên
95
109
107
114
101
72

Số FTE của
sinh viên
47.5
54.5
53.5
57.0
50.5
36.0

Tỷ lệ giảng
viên/sinh viên
0.37
0.34
0.37
0.36
0.44
0.58

Khối lượng công việc và định mức quy đổi số giờ làm việc của cán bộ được xác định rõ ràng
theo quy định [Exh.06.02.06]. Các cán bộ khoa học được phân công nhiệm vụ phù hợp với chuyên
môn, năng lực, đảm bảo quy định [Exh.06.02.07, Exh.06.02.08, Exh.06.02.09, Exh.06.02.10]. Các
cán bộ khoa học đảm nhận các công việc sau:
- Đào tạo: Đầu mỗi kì học, trưởng bộ môn và trưởng học phần phân công các học phần
thuộc khối M3, M4 cho giảng viên [Exh.06.02.11]. Các cán bộ giảng dạy của Khoa giảng dạy 85 tín
chỉ nhóm ngành và ngành ĐLTN [Exh.06.02.12], trung bình 1-2 tín chỉ/giảng viên/năm học
[Exh.06.02.13, Exh.06.02.14]. Các giảng viên trẻ được miễn, giảm giờ giảng để tập trung thực hiện
luận văn/luận án [Exh.06.02.15]. Ngoài ra, cán bộ khoa học còn hướng dẫn sinh viên [Exh.06.02.16,
Exh.06.02.17], tham gia coi thi, chấm thi, chủ nhiệm và cố vấn học tập [Exh.06.02.18,
Exh.06.02.19].
- Nghiên cứu khoa học: được quy định rõ [Exh.06.01.21]. 100% cán bộ giảng dạy của Khoa
tham gia nghiên cứu khoa học. Cán bộ, tùy theo trình độ, được tự do đăng kí tham gia hoặc chủ trì
đề tài. Các đề tài của VNU và VNU-HUS thường được ưu tiên cho các cán bộ trẻ [Exh.06.01.22].
Trong giai đoạn 2012-2017, cán bộ của Khoa công bố 33 công bố/năm [Exh.06.02.20], đạt tỷ lệ 1.0
công bố/cán bộ/năm; thực hiện 16 đề tài/năm, tương ứng 0,47 đề tài/cán bộ/năm [Exh.06.02.21].
Các kết quả khoa học đều phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần xây dựng chính sách quốc
gia, hoạch định phát triển Kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường tại nhiều địa phương
[Exh.06.02.22].
- Hoạt động đoàn thể, phục vụ cộng đồng: Các cán bộ được khuyến khích tham gia các hoạt
động đoàn thể vì cộng đồng do Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Hội phụ nữ, Công đoàn tổ chức.
Các nhà khoa học của Khoa còn thành lập Quỹ học bổng nhằm hỗ trợ sinh viên học tập và nghiên
cứu khoa học [Exh.06.02.23].
Theo quy định [Exh.06.02.24], vào đầu mỗi năm học, các cán bộ của Khoa đều phải đăng ký
nhiệm vụ năm học [Exh.06.02.25]. Các bộ môn và trung tâm sẽ họp kiểm tra và điều chỉnh các
nhiệm vụ cho phù hợp [Exh.06.02.26, Exh.06.02.27]. Cuối năm học, mức độ hoàn thành nhiệm vụ
của cán bộ sẽ được đánh giá từ cấp bộ môn, trung tâm đến cấp Khoa [Exh.06.02.28, Exh.06.02.29,
Exh.06.02.30] và được công khai, để từng cá nhân, bộ môn và Khoa có các giải pháp cải thiện, xem
xét các hình thức khen thưởng, nâng lương trước thời hạn.
6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for
appointment, deployment and promotion are determined and communicated
VNU đã ban hành Quy định về tuyển dụng và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khoa học
[Exh.06.03.01, Exh.06.01.18], trong đó có các tiêu chuẩn tuyển dụng giảng viên: có học vị Tiến sĩ
trở lên; có chuyên ngành phù hợp; có năng lực nghiên cứu khoa học, ưu tiên có công bố quốc tế,
khả năng hội nhập trong đào tạo, nghiên cứu; ngoại ngữ đạt B2, tương đương 5.5-6.5 của IELTS.
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VNU-HUS cũng quy định một số tiêu chuẩn: năng lực giảng dạy, kinh nghiệm nghiên cứu, kỹ năng,
nghiệp vụ sư phạm, đạo đức nhà giáo, đạo đức trong nghiên cứu, tôn trọng tự do học thuật
[Exh.06.03.02].
Việc tuyển chọn, tuyển dụng giảng viên và nghiên cứu viên của Khoa được thực hiện theo Quy
định của VNU và VNU-HUS [Exh.06.03.01]. Ứng viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn được VNU quy
định [Exh.06.01.18] và phù hợp với đặc thù của Khoa [Exh.06.03.03]. VNU-HUS chỉ tuyển dụng
vào làm giảng viên những người có trình độ tiến sĩ và có khả năng giảng dạy nghiên cứu tốt
[Exh.06.01.18]. Hàng năm, Khoa tổng hợp nhu cầu tuyển mới cán bộ viên chức từ các bộ môn và
trung tâm theo hướng dẫn của VNU-HUS [Exh.06.03.04, Exh.06.03.05]. Mỗi vị trí cần tuyển dụng
đều có bảng mô tả vị trí việc làm chi tiết [Exh.06.03.06] và được công bố công khai [Exh.06.03.07].
Các ứng viên phù hợp sẽ được xét tuyển đặc cách thông qua Hội đồng tuyển dụng đánh giá chuyên
môn [Exh.06.03.08], nếu được lựa chọn sẽ được VNU-HUS ra quyết định tuyển dụng, kí hợp đồng
làm việc [Exh.06.03.09], được hưởng mọi chế độ chính sách theo quy định [Exh.06.03.01].
Khoa có chính sách ký hợp đồng cấp Khoa với các sinh viên, học viên tốt nghiệp xuất sắc
chương trình Đại học và Thạc sĩ [Exh.06.03.10], sau đó đề xuất ký hợp đồng cấp Trường nều cán bộ
đó thể hiện tốt [Exh.06.03.11].
Trên cơ sở các quy định về nhiệm vụ của giảng viên đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo
[Exh.06.02.07], Bộ Nội vụ [Exh.06.03.12] và VNU [Exh.06.02.08] ban hành, VNU-HUS đã xây
dựng Quy định về chế độ làm việc của giảng viên, nghiên cứu viên [Exh.06.02.09] và công bố công
khai trên website của VNU-HUS [Exh.06.03.13].
Các giảng viên được phân công về 04 bộ môn và 01 trung tâm, do các Trưởng và Phó Bộ
môn/Trung tâm quản lý [Exh.06.01.08]. Các thành viên được phân công rõ ràng vai trò, nhiệm vụ,
đảm bảo sự bình đẳng, tự do và đạo đức học thuật. Mỗi học phần đều do ít nhất 02 giảng viên phụ
trách, trong đó có một trưởng học phần, là giảng viên có kinh nghiệm [Exh.06.02.12]. Các giảng
viên trẻ thường là trợ giảng học phần, hướng dẫn thực hành, seminar.
Cán bộ khoa học của Khoa Địa lý được tạo điều kiện thuận lợi để thăng tiến theo đúng quy định
của Nhà nước, VNU và VNU-HUS:
- Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp: VNU-HUS bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp theo quy định
của Bộ nội vụ [Exh.06.03.14];
- Bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư: Căn cứ vào kế hoạch, thực trạng, nhu cầu phát
triển nguồn nhân lực của Khoa, VNU-HUS xây dựng kế hoạch bổ nhiệm 5 năm và thông báo công
khai hàng năm nhu cầu bổ nhiệm chức danh GS, PGS ở các ngành, chuyên ngành [Exh.06.01.33,
Exh.06.03.15]. Ứng viên được Hội đồng chức danh Nhà nước công nhận GS, PGS [Exh.06.03.16]
sẽ được VNU-HUS xem xét bổ nhiệm [Exh.06.03.17].
- Bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý: được thực hiện 5 năm/lần theo một quy trình thống nhất
dựa trên quy hoạch, đồng thời xem xét năng lực và tín nhiệm của ứng viên, đáp ứng khung năng lực
trong đề án vị trí việc làm, với sự giám sát của các bên liên quan [Exh.06.03.18, Exh.06.03.19].
- Nâng bậc: được thực hiện theo quy định của Bộ Nội vụ và Bộ GD&ĐT [Exh.06.03.20]. Hàng
năm, theo hướng dẫn của VNU-HUS [Exh.06.03.21], Khoa sẽ rà soát và đề nghị VNU-HUS và
VNU nâng bậc cho cán bộ đủ tiêu chuẩn [Exh.06.03.22].
Khi có sự thay đổi về nhân sự, căn cứ vào Quy hoạch, năng lực của cán bộ và nhu cầu của các
bên liên quan, Khoa sẽ tiến hành rà soát các nhân sự trong quy hoạch đáp ứng được tiêu chuẩn, sau
đó họp đánh giá với sự tư vấn của Hội đồng Khoa học và Đào tạo [Exh.06.03.23, Exh.06.03.24] để
bố trí sắp xếp lại nhân lực, phân công lại công việc và đề xuất VNU-HUS bổ nhiệm theo đúng quy
định [Exh.06.01.34, Exh.06.03.25].
6.4. Competences of academic staff are identified and evaluated
Các cán bộ khoa học của Khoa có năng lực và trình độ tốt, được tuyển dụng theo vị trí việc làm
[Exh.06.03.06] và đều đạt trình độ tiến sĩ, nhiều cán bộ được đào tạo và trao đổi giảng dạy ỏ nước
ngoài [Exh.06.04.01]. Họ còn được trang bị các kỹ năng giảng dạy, ngoại ngữ, sử dụng phương tiện
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giảng dạy hiện đại, phát triển hoạt động nghiên cứu, tự giám sát và đánh giá công tác giảng dạy
thông qua khóa đào tạo bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm đại học [Exh.06.04.02; Exh.06.04.03] và
ngoại ngữ [Exh.06.04.04].
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo [Exh.06.02.10], để chuẩn bị cho việc giảng dạy,
giảng viên viên cần: tìm hiểu các quy chế; tham gia xây dựng chương trình đào tạo, xây dựng đề
cương học phần, viết giáo trình, tài liệu phục vụ dạy - học; chuẩn bị bài giảng; nghiên cứu khoa
học, vận dụng kết quả nghiên cứu vào giảng dạy và ứng dụng thực tiễn; tham gia các lớp bồi dưỡng
nghiệp vụ (sư phạm, ngoại ngữ, chuyên môn…); tham gia dự giờ, dạy thử và được Khoa, Bộ môn
giám sát [Exh.06.02.10].
Theo quy chế của VNU và VNU-HUS [Exh.06.03.01], công tác giảng dạy được đánh giá thông
qua các đánh giá cá nhân, phản hồi của sinh viên, đánh giá của thanh tra, đánh giá của các cấp quản
lý [Exh.06.04.05, Exh.06.04.06] với sự giám sát của Khoa và VNU-HUS.
- Ở cấp Trường: Phòng Tổ chức cán bộ quản lý và đánh giá cán bộ. Phòng Thanh tra, Pháp chế
và Đảm bảo chất lượng lấy ý kiến phản hồi về chất lượng của đội ngũ giảng dạy [Exh.06.04.07],
tổng hợp các đánh giá, gửi tới lãnh đạo Khoa và từng giảng viên để rút kinh nghiệm, cải tiến chất
lượng dạy học sau mỗi học kì [Exh.06.04.08]. Việc thanh tra được thực hiện hàng ngày, cập nhật 24 tuần/lần, đảm bảo các cán bộ dạy đúng giờ, đảm bảo số giờ giảng.
- Ở cấp Khoa và bộ môn: Lãnh đạo Khoa, lãnh đạo Bộ môn và Trung tâm, các đoàn thể sẽ
kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ [Exh.06.02.27]. Kết thúc năm học, mức độ hoàn thành
nhiệm vụ của cán bộ sẽ được đánh giá từ cấp bộ môn đến cấp Khoa dựa trên đối sánh báo cáo tổng
kết của mỗi cán bộ [Exh.06.02.28, Exh.06.02.29] với bản đăng ký nhiệm vụ đầu năm học
[Exh.06.02.26]. Từ đó, Bộ môn và Khoa sẽ họp xếp loại cán bộ, làm cơ sở để bình xét các danh
hiệu thi đua cho năm học [Exh.06.04.09, Exh.06.04.10].
6.5. Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are
implemented to fulfil them
Theo hướng dẫn của VNU-HUS, Khoa thực hiện việc khảo sát, xác định nhu cầu đào tạo bồi
dưỡng trực tiếp từ cán bộ, viên chức thông qua: kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của Khoa
[Exh.06.01.04, Exh.06.01.05, Exh.06.01.06], khảo sát nhu cầu đào tạo từ các cán bộ [Exh.06.05.01];
và Kế hoạch nhiệm vụ hàng năm của cán bộ [Exh.06.02.26]. Căn cứ vào kết quả tổng hợp từ các
Khoa, VNU-HUS sẽ mở lớp hoặc cử cán bộ tham dự các chương trình học phù hợp [Exh.06.05.02].
Một số hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chính của Trường và Khoa như sau:
- Hỗ trợ các cán bộ khoa học sớm đạt học hàm, học vị: phân công đề tài NCKH [Exh.06.05.03];
phân công hướng dẫn sinh viên, cao học, nghiên cứu sinh [Exh.06.05.04]; hỗ trợ công bố bài báo
quốc tế [Exh.06.01.23];
- Đào tạo nhân viên mới: Các cán bộ khoa học mới được VNU-HUS tuyển dụng về làm việc tại
Khoa đều được Khoa cử cán bộ có kinh nghiệm trực tiếp hướng dẫn [Exh.06.05.05];
- Nâng cao trình độ qua các hoạt động nghiên cứu: Khoa khuyến khích cán bộ đăng ký tham
gia và chủ trì các đề tài nghiên cứu, chuyển giao công nghệ. Trong giai đoạn 2012-2017, các cán bộ
khoa học của Khoa đã thực hiện 94 đề tài NCKH [Exh.06.02.21];
- Nâng cao chuyên môn qua trao đổi nghiên cứu, tham dự các khóa đào tạo, các hội thảo ở
nước ngoài: Trong giai đoạn 2012-2017, Trường đã cử 61 lượt cán bộ giảng dạy ngành ĐLTN đi
công tác nước ngoài để thực hiện luận án TS, sau Tiến sĩ, trao đổi khoa học, tham dự hội thảo khoa
học, tham gia các khóa học ngắn hạn... [Exh.06.01.30];
- Hỗ trợ để cán bộ nâng cao trình độ chuyên môn: hỗ trợ kinh phí công bố quốc tế cho 06 nhóm
tác giả, với tổng kinh phí 18 triệu VNĐ [Exh.06.01.25]; hỗ trợ kinh phí học ngoại ngữ
[Exh.06.01.22]; áp dụng các chính sách về giảm giờ dạy cho cán bộ giảng dạy theo quy định của
VNU-HUS [Exh.06.02.15]; xét lên lương trước hạn [Exh.06.05.06];
- Đào tạo các nghiệp vụ, kỹ năng: Tổ chức và gửi cán bộ tham dự các chương trình bồi dưỡng
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kỹ năng sư phạm; lớp kỹ năng giảng dạy bằng tiếng Anh; khóa học kiểm định chất lượng...
[Exh.06.05.07].
6.6. Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate
and support education, research and service
Việc quản lý về thời gian làm việc của giảng viên được thực hiện theo quy định của Bộ
GD&ĐT [Exh.06.06.01], VNU [Exh.06.02.06] và VNU-HUS [Exh.06.01.22]. Tổng thời gian làm
việc của cán bộ khoa học trong một năm học là 1.760 giờ. Đây là tổng số giờ quy đổi của tất cả các
công tác (giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập, bồi dưỡng và các công tác khác). Việc quy đổi
số giờ chuẩn được thực hiện theo quy định của VNU-HUS [Exh.06.02.06]. Thủ trưởng đơn vị phân
công công việc và quy định giờ chuẩn. Căn cứ vào giờ chuẩn thực tế và giờ chuẩn đăng kí của các
cá nhân, Khoa kiểm tra, giám sát và có điều chỉnh cho hợp lý.
Các hình thức và chế độ khen thưởng của cán bộ được VNU quy định [Exh.06.04.10]. Các cá
nhân được đề xuất khen thưởng [Exh.06.06.02] đều phải đạt các tiêu chuẩn do VNU quy định. Một
số cán bộ khoa học của Khoa còn được Chính quyền các địa phương và Hội Địa lý tặng bằng khen
do những đóng góp cho phát triển KT-XH, bảo vệ môi trường tại các địa phương [Exh.06.06.03] và
phát triển Hội vững mạnh [Exh.06.06.04].
Việc đánh giá giảng viên được thực hiện một cách hệ thống, hợp lý, có kế hoạch, thường xuyên
theo quy định của VNU [Exh.06.06.05] để đảm bảo tính chính xác, công bằng, khách quan, minh
bạch hướng tới cải tiến chất lượng. Hệ thống này được tổ chức chặt chẽ, bao gồm: Ban giám hiệu,
Lãnh đạo các đơn vị thuộc trường, lãnh đạo các đơn vị chuyên môn, các Hội đồng tư vấn (Hội đồng
thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng đánh giá viên chức) [Exh.06.06.06].
Việc đánh giá cán bộ của VNU-HUS được thực hiện theo phương pháp đánh giá "360 độ": cán
bộ tự đánh giá [Exh.06.06.05], đồng nghiệp đánh giá [Exh.06.02.27, Exh.06.02.29], các bên có liên
quan đánh giá và cấp trên trực tiếp đánh giá [Exh.06.02.30]. Các kết quả đánh giá được gửi đến cán
bộ nhằm giúp họ phát huy những điểm mạnh, khắc phục những điểm hạn chế và làm căn cứ để thực
hiện công tác khen thưởng.
Việc quy định về thời gian làm việc phù hợp, cùng với cơ chế khen thưởng khách quan, hệ
thống, rõ ràng góp phần thúc đẩy cán bộ tích cực công tác, nâng cao trình độ, phục vụ giảng dạy,
học tập, nghiên cứu và tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng.
6.7. The types and quantity of research activities by academic staff are established, monitored
and benchmarked for improvement
Khoa Địa lý chú trọng đẩy mạnh các nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng, khẳng định vị thế dẫn
đầu cả nước trong lĩnh vực Địa lý, một số lĩnh vực đạt trình độ quốc tế. Hội đồng khoa học đào tạo Khoa
xây dựng các hướng nghiên cứu và phân công cán bộ thực hiện, động viên cá nhân và tập thể tham
gia, chủ trì thực hiện đề tài, dự án, các hoạt động cộng đồng, chuyển giao công nghệ theo quy định
[Exh.06.01.21].
Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên có trách nhiệm giải trình về nhiệm vụ và vai trò của mình
về tự do học thuật, trích dẫn khoa học và đạo đức nghề nghiệp theo quy định của VNU-HUS
[Exh.06.03.02]. VNU-HUS có quy định cụ thể về hoạt động nghiên cứu và sản phẩm cần đạt được
trong một năm, quy đổi về đơn vị giờ chuẩn để đối sánh, đánh giá và giám sát [Exh.06.01.18;
Exh.06.02.06].
Trong giai đoạn từ 2012 đến 2017, 106 đề tài nghiên cứu các cấp, trong đó có 26 dự án phục
vụ Nhà nước và cộng đồng địa phương đã được các cán bộ khoa học của Khoa thực hiện
[Exh.06.02.20, Exh.06.02.21]. Số lượng công bố khoa học của cán bộ có sự gia tăng [Exh.06.02.20]
nhưng chưa ổn định (Table 6.4). Số lượng công bố quốc tế còn thấp; số đề tài/dự án cũng giảm từ
2013, 2014 đến nay do một số cán bộ uy tín về hưu, đội ngũ cán bộ trẻ chưa đủ kinh nghiệm để chủ
trì thực hiện các đề tài/dự án lớn.
Table 6.4. Thống kê về sản phẩm nghiên cứu giai đoạn 2012-2017 của Khoa Địa lý*
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Loại nghiên cứu
A. Đề tài/dự án
Cấp Quốc gia
Nafosted
Cấp ĐHQGHN
Hợp tác Quốc tế
Hợp tác với Địa phương
B. Công bố khoa học
Công bố quốc tế thuộc danh
mục ISI&SCOPUS
Công bố quốc tế ngoài danh
mục ISI&SCOPUS
Bài báo trong nước (tạp chí)
Kỷ yếu hội nghị, hội thảo
quốc tế
Kỷ yếu hội nghị, hội thảo
quốc gia
C. Số cán bộ khoa học cơ
hữu và kiêm nhiệm
Tỷ lệ công Hiện trạng
bố/cán bộ
Chỉ tiêu
cơ hữu

Đơn vị
2012 2013 2014 2015 2016 2017**
Nhiệm vụ
25
24
18
13
06
08
Nhiệm vụ
04
03
03
03
01
02
Nhiệm vụ
00
01
02
01
01
01
Nhiệm vụ
10
09
06
03
02
03
Nhiệm vụ
03
01
06
06
00
00
Nhiệm vụ
08
10
01
00
02
02
Bài
32
27
51
51
31
5
Bài

04

02

02

04

04

02

Bài

01

01

01

03

01

00

Bài

03

17

06

25

05

01

Bài

08

00

13

03

03

01

Bài

16

07

29

16

18

01

Cán bộ

36

34

34

31

32

32

0.9

0.8

1.5

1.6

1

0.2

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

(*: Số liệu thống kê chỉ tính cho số cán bộ cơ hữu và kiêm nhiệm giảng dạy ngành ĐLTN;
**: Số liệu tính đến 31/8/2017)

Việc giám sát thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học được thực hiện bằng kiểm tra tiến
độ, thẩm định các cấp theo quy định của Bộ Khoa học Công nghệ, của VNU và của VNU-HUS
[Exh.06.01.21, Exh.06.07.01].
Theo quy định của VNU-HUS [Exh.06.02.24], các cán bộ khoa học thống kê kết quả hoạt động
nghiên cứu hàng năm của mình gửi Khoa. Đây là một trong những căn cứ chính để đánh giá mức độ
hoàn thành nhiệm vụ và xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng [Exh.06.04.10].
Hàng năm, Khoa thống kê các kết quả nghiên cứu của các cán bộ, từ đó đối sánh với với các
đơn vị đào tạo ngành địa lý tự nhiên trong cả nước và một số Khoa trong VNU-HUS
[Exh.06.07.02]. Qua so sánh, số lượng công bố khoa học của Khoa, nhất là công bố quốc tế, còn
thấp hơn so với các khoa trong khối Khoa học Trái đất và Môi trường của VNU-HUS.
Để nâng cao chất lượng NCKH và công bố khoa học, Khoa và VNU-HUS đã có một số giải
pháp chiến lược về hợp tác nghiên cứu sau đây:
- Tăng cường kết nối các hoạt động nghiên cứu, hợp tác và chuyển giao tri thức, thiết lập một
hệ thống đối tác NCKH rộng rãi, nhất là hợp tác quốc tế tại Bỉ, Nhật, Pháp, Đài Loan, nơi Khoa
hiện nay duy trì được mối quan hệ bền vững;
- Khuyến khích các nhà khoa học tìm kiếm cơ hội và tìm nguồn hỗ trợ họ tham dự các hội thảo
quốc tế, tăng cường trao đổi hợp tác nghiên cứu với các đối tác có uy tín để từ đó mở rộng mối quan
hệ, tăng khả năng công bố quốc tế;
- Khuyến khích các cán bộ trẻ tham gia các đề tài/dự án cùng các nhà khoa học uy tín, từ đó tích
lũy kinh nghiệm, dần đủ sức chủ trì thực hiện các đề tài/dự án NCKH;
- Tổ chức các seminar khoa học mời các nhà khoa học quốc tế đến trình bày, giảng bài và trao
đổi về kinh nghiệm xây dựng dự án, tổ chức nghiên cứu và công bố quốc tế;
- Khuyến khích các cán bộ khoa học của Khoa tích cực công bố khoa học trên các tạp chí và hội
thảo khoa học uy tín.
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Criterion 7: Support Staff Quality (Chất lượng đội ngũ cán bộ hỗ trợ)
7.1. Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student services) is
carried out to fulfil the needs for education, research and service (Công tác quy hoạch đội
ngũ cán bộ hỗ trợ (làm việc tại thư viện, phòng thực hành, mảng công nghệ thông tin và các
đơn vị hỗ trợ khác) được triển khai, đáp ứng nhu cầu đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng
đồng)
Đội ngũ cán bộ hỗ trợ sinh viên ngành đào tạo ĐLTN gồm đội ngũ hỗ trợ tại các đơn vị trực
thuộc ĐHQGHN, VNU-HUS và đội ngũ cán bộ hỗ trợ của Khoa Địa lý [Exh.07.01.01,
Exh.07.01.02], cụ thể bao gồm:
Đội ngũ cán bộ hỗ trợ của các đơn vị cấp ĐHQGHN:
- Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên (CSS) là đơn vị thực hiện công tác quản lý, phục vụ học sinh sinh viên (HSSV) nội trú; tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo
và bồi dưỡng các kỹ năng cần thiết cho HSSV; tổ chức cung cấp các dịch vụ nâng cao đời sống và
hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học cho HSSV; quản lý, vận hành chung cư, nhà cao tầng.
[Exh.07.01.03]. Trung tâm CSS thuộc ĐHQGHN có 63 cán bộ và nhân viên trong đó có 8 ThS, 33
cán bộ có trình độ đại học. Đa phần các cán bộ của Trung tâm đều được đào tạo đầy đủ về chuyên
môn nghiệp vụ, có kinh nghiệm trong công tác hỗ trợ sinh viên [Exh.07.01.04].
- Trung tâm Thông tin - Thư viện (LIC) có chức năng quản lý thông tin, tư liệu và thư viện phục
vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng và quản lý của ĐHQGHN; nghiên
cứu thu tập, xử lý, thông báo, phổ biến và cung cấp tin, tài liệu khoa học, dịch vụ thông tin phục vụ
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu
sinh của ĐHQGHN [Exh.07.01.05]. Trung tâm LIC có 124 cán bộ và nhân viên có trình độ được
đào tạo nghiệp vụ, trong đó có 2 TS, 18 ThS và 91 cử nhân và 13 nhân viên khác. Trung tâm hiện
có 47 nhân sự được đào tạo đúng về chuyên ngành thông tin - thư viện, 8 nhân lực được đào tạo về
công nghệ thông tin. Tất cả các cán bộ của Trung tâm đều được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ
và có các chứng chỉ nghiệp vụ theo yêu cầu của công việc. Do đó, các nhân viên thư viện có trình
độ và phù hợp trong việc đáp ứng nhu cầu của sinh viên [Exh.07.01.06].
- Bệnh viện ĐHQGHN có chức năng khám, chữa bệnh; nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri
thức, cung cấp các dịch vụ và kỹ thuật y, dược chất lượng cao; tham gia đào tạo và là cơ sở thực
hành cho đào tạo nguồn nhân lực y tế theo các quy định của pháp luật. Bênh viện phục vụ việc
khám chữa bệnh của cán bộ và sinh viên ĐHQGHN [Exh.07.01.07]. Bệnh viện ĐHQGHN bố trí
phòng y tế (First Aid Ward) và cử cán bộ y tế trực hàng ngày để giải quyết các vấn đề sức khỏe
khẩn cấp và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, sinh viên. Bệnh viện ĐHQGHN có 89 nhân viên
bao gồm 3 PGS, 3 TS y học, 3 TS dược học và 21 bác sỹ. Các cán bộ làm việc trong 30 đơn vị của
bệnh viện [Exh.07.01.08].
- Trung tâm Dự báo và phát triển nguồn nhân lực (HDC) có nhiệm vụ tổ chức triển khai các
hoạt động nghiên cứu, dự báo về thị trường lao động, việc làm cho sinh viên và học viên của
ĐHQGHN; tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, hướng nghiệp cho sinh viên và học viên của
ĐHQGHN; triển khai các hoạt động nghiên cứu về phát triển nguồn nhân lực, đánh giá chất lượng
nguồn nhân lực, đánh giá khả năng cạnh tranh về nguồn nhân lực, cung cấp cơ sở khoa học cho các
hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và cung ứng nguồn nhân lực. [Exh.07.01.09]. Trung tâm HDC hiện có
12 cán bộ trong đó có 02 cán bộ đạt trình độ TS, 03 ThS và 07 cử nhân. [Exh.07.01.10]
Đội ngũ cán bộ hỗ trợ cấp trường:
Các Phòng chức năng có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác lãnh
đạo, quản lý điều hành hoạt động của Trường, phục vụ hỗ trợ sinh viên. Các phòng chức năng trực
tiếp hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập bao gồm: Phòng Đào tạo; Phòng Chính trị và Công tác
Sinh viên; Phòng Kế hoạch Tài chính; Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông; Phòng
Quản trị - Bảo vệ [Exh.07.01.11]. Các Phòng chức năng của VNU-HUS hiện có 107 cán bộ, trong
đó có 07 PGS, 12 TS, 39 ThS, 28 cử nhân và 21 cán bộ trình độ dưới cử nhân [Exh.07.01.12].
Các tổ chức đoàn thể (Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên) cũng góp vai trò hỗ trợ sinh viên hỗ trợ
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sinh viên nâng cao đời sống tinh thần, tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, hỗ trợ sinh
viên phát triển kỹ năng mềm, kỹ năng xã hội [Exh.07.01.13]…. Ban Chấp hành Đoàn trường gồm
21 ủy viên, Ban Chấp hành Hội Sinh viên gồm có 21 ủy viên trong đó có 2 cán bộ chuyên trách
phục vụ công tác chung công tác tại Văn phòng Đoàn [Exh.07.01.12].
Đội ngũ cán bộ hỗ trợ cấp Khoa:
Đội ngũ cán bộ hỗ trợ của Khoa Địa lý có chức năng hỗ trợ ban lãnh đạo Khoa trong công tác
điều hành hoạt động chung và hỗ trợ, giúp đỡ sinh viên trong việc học tập, rèn luyện và hướng
nghiệp. Đội ngũ hỗ trợ cấp Khoa gồm 03 chuyên viên công tác tại Văn phòng có trình độ cử nhân,
thâm niên công tác 5 năm trở lên, cụ thể gồm: 1 trợ lý giáo vụ; 1 cán bộ phụ trách công tác ủy
nhiệm chi; 1 cán bộ phụ trách công tác hành chính - văn thư [Exh.07.01.14]; 9 giảng viên được
phân công nhiệm vụ hàng năm trong đó có 4 TS; 4 NCS; 1 CN [Exh.07.01.15], gồm có 01 cán bộ
trong ban lãnh đạo khoa phụ trách quản lý các hoạt động học tập, hỗ trợ sinh viên và giảng dạy của
sinh viên và cán bộ [Exh.07.01.16]; 01 cán bộ làm trợ lý chính trị và công tác sinh viên; 01 trợ lý
khoa học và thiết bị [Exh.07.01.17]; 02 cán bộ làm cố vấn học tập và 4 giáo viên chủ nhiệm
[Exh.07.01.18].
Công tác phát triển đội ngũ nhân viên của các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN, VNU-HUS và
Khoa Địa lý được triển khai thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo, nghiên cứu và phục vụ
cộng đồng. Các đơn vị hỗ trợ trực thuộc ĐHQGHN, VNU-HUS và Khoa Địa lý xây dựng các kế
hoạch dài hạn và ngắn hạn phát triển nguồn nhân lực cụ thể như sau:
- Kế hoạch dài hạn: được xây dựng cụ thể trong Văn kiện của các tổ chức đảng [Exh.07.01.19],
Chiến lược phát triển của các đơn vị [Exh.07.01.20], Kế hoạch nguồn nhân lực 5 năm của các đơn
vị [Exh.07.01.21];
- Các kế hoạch ngắn hạn: được xây dựng hàng năm trong phương hướng nhiệm vụ năm học của
các đơn vị [Exh.07.01.22]
Theo chỉ đạo của ĐHQGHN, việc thực hiện quy hoạch và rà soát quy hoạch đội ngũ cán bộ
lãnh đạo, quản lý được thực hiện hai năm một lần ở tất cả các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN
[Exh.07.01.23]. Cán bộ được quy hoạch phải đáp ứng được các tiêu chuẩn của vị trí được quy
hoạch theo quy định của ĐHQGHN [Exh.07.01.24], quy trình thực hiện công tác quy định được
thực hiện công khai và phổ biến tới toàn thể cán bộ. Danh sách quy hoạch được cấp trên trực tiếp
phê duyệt [Exh.07.01.25].
7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are
determined and communicated (Tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm và nâng bậc được xác định rõ và
phổ biến rộng rãi)
Công tác tuyển dụng tại ĐHQGHN được thực hiện hàng năm dựa trên nhu cầu thực tế từng đơn
vị bám sát kế hoạch phát triển nhân lực đã được xây dựng [Exh.07.01.21, Exh.07.01.21]. Quy trình
thực hiện tuyển dụng đội ngũ cán bộ hỗ trợ tại ĐHQGHN được thực hiện đúng theo quy định của
Nhà nước, được ĐHQGHN quy định rõ trong Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công
chức, viên chức và người lao động trong ĐHQGHN [Exh.07.02.01] và các Hướng dẫn tuyển dụng
của ĐHQGHN [Exh.07.02.02]. Tiêu chuẩn tuyển dụng của chuyên viên và các chức danh nghề
nghiệp tương đương cần đáp ứng để được tuyển vào làm việc tại các bộ phận của ĐHQGHN cần
đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của nhà nước và cần đáp ứng thêm các tiêu chuẩn sau:
- Về trình độ đào tạo: Có học vị thạc sỹ chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng; hoặc tốt
nghiệp đại học chính quy trình độ khá trở lên, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng; hoặc
tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu tuyển dụng, có thời gian làm việc
liên tục từ 36 tháng trở lên và đang thực hiện công việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng
và có năng lực đáp ứng yêu cầu công việc;
- Có kiến thức, kỹ năng tin học, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công việc được phân công, ưu tiên
những ngoại ngữ thông dụng;
- Đối với các chức danh nghề nghiệp khác (kế toán viên, thư viện viên, kỹ sư …) các đơn vị đã
xây dựng chi tiết trong đề án vị trí việc làm, bản mô tả công việc của vị trí việc làm.
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Tiêu chí tuyển dụng được thông báo rộng rãi công khai qua hệ thống văn bản và trên website
của ĐHQGHN và các đơn vị trực thuộc [Exh.07.02.03].
ĐHQGHN và VNU-HUS xây dựng khung năng lực cho các vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp theo quy định chung của Nhà nước. Ngoài ra, căn cứ trên Chiến lược phát triển
của Trường, Trường bổ sung thêm các tiêu chuẩn đặc thù [Exh.07.02.04], trong đó đội ngũ chuyên
viên cần có khả năng xây dựng các phương án, kế hoạch, quy định để triển khai công việc thuộc
lĩnh vực được phân công đảm nhiệm.
Hàng năm, ĐHQGHN và Trường đều thực hiện các công tác lên lương, chuyển ngạch, nâng bậc
đối với cán bộ hỗ trợ theo đúng các hướng dẫn của Bộ Nội vụ [Exh.07.02.05] bằng các văn bằng
hướng dẫn cụ thể [Exh.07.02.06]. Các cán bộ đủ tiêu chuẩn sẽ được thực hiện lên lương, nâng
ngạch, bậc theo đúng quy định [Exh.07.02.07].
Các tiêu chí về tuyển chọn, chỉ định, thăng tiến được thực hiện theo quy định của ĐHQGHN
[Exh.07.01.24], căn cứ vào nhu cầu thực tế và trình độ, năng lực, thành tích, kinh nghiệm của người
được bổ nhiệm. Cán bộ được bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý, điều hành, cần đạt được các tiêu
chuẩn theo quy định của ĐHQGHN [Exh.07.01.24].
Các văn bản liên quan tới công tác cán bộ đều được phổ biến rộng rãi qua hệ thống văn bản và
trên website [Exh.07.02.08].
7.3 Competences of support staff are identified and evaluated (Năng lực của cán bộ hỗ trợ
được xác định rõ và đánh giá)
Đội ngũ cán bộ hỗ trợ của của các đơn vị trong ĐHQGHN và VNU-HUS đều có năng lực, đủ
tiêu chuẩn và được giao những công việc phù hợp.
Khi được tuyển dụng các cán bộ đều phải đáp ứng các tiêu chuẩn yêu cầu công việc theo vị trí
việc làm cần tuyển dụng [Exh.07.02.03] và các tiêu chuẩn về tuyển dụng do ĐHQGHN quy định
[Exh.07.02.02]. Ngoài các yêu cầu trong các quy định đối với từng vị trí việc làm, các đơn vị còn có
các yêu cầu cụ thể về kỹ năng và năng lực chuyên môn để đáp ứng được yêu cầu của công việc
được mô tả chi tiết trong Bản mô tả công việc [Exh.07.03.01].
Hàng năm, cán bộ đều được đánh giá để xem xét mức độ hoàn thành công việc theo vị trí việc
làm, trên cơ sở đó lãnh đạo các đơn vị có được biện pháp bố trí, sắp xếp công việc hợp lý và đánh
giá được năng lực và mức độ hoàn thành công việc của cán bộ.
Việc đánh giá đội ngũ cán bộ hỗ trợ được các đơn vị hỗ trợ thực hiện theo quy định của
ĐHQGHN [Exh.07.03.01] bao gồm việc: cán bộ tự đánh giá qua các bản tự báo cáo, đồng nghiệp
đánh giá và cấp trên trực tiếp đánh giá. Cán bộ chủ động trong việc hoàn thành công việc được giao
theo chức năng nhiệm vụ và sự phân công của lãnh đạo đơn vị, cuối năm được đơn vị đánh giá, bình
xét về mức độ hoàn thành công việc.
Đầu mỗi năm học mỗi cán bộ hỗ trợ đều phải thực hiện đăng kí nhiệm vụ năm học qua Phiếu
đăng ký thi đua khen thưởng [Exh.07.03.03], trong đó yêu cầu đăng kí rõ về khối lượng công việc và
kết quả của việc thực hiện nhiệm vụ dự kiến đạt được theo vị trí việc làm. Căn cứ vào Kế hoạch và
nhiệm vụ hàng năm của đơn vị, lãnh đạo đơn vị sẽ xem xét bổ sung thêm các nhiệm vụ cho các đơn
bộ. Cán bộ hỗ trợ sẽ được đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ vào cuối năm học. Việc đánh giá được
thực hiện từ cấp tổ Văn phòng, Trung tâm đến cấp Khoa, các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN thông qua
đối sánh Bản báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm học [Exh.07.03.04] và Bản đăng thi đua của mỗi cán bộ
[Exh.07.03.03]. Trên cơ sở xem xét Bản tự đánh giá của mỗi cá nhân, các đơn vị phụ trách cán bộ sẽ
bình xét để xếp loại cán bộ [Exh.07.03.05] làm cơ sở để xét tặng các danh hiệu thi đua theo quy định
của ĐHQGHN [Exh.07.03.06].
Đội ngũ cán bộ nhân viên hỗ trợ hiện nay luôn hài lòng với khối lượng công việc và nhiệm vụ
được giao, yên tâm công tác, phục vụ lâu dài và luôn hoàn thành tốt công việc được giao.
[Exh.07.03.05].
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7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are
implemented to fulfil them (Nhu cầu đào tạo và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán
bộ hỗ trợ được xác định và có các hoạt động được triển khai đáp ứng các nhu cầu này)
Trong chiến lược và kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, Lãnh đạo ĐHQGHN và lãnh đạo các
đơn vị trực thuộc ĐHQGHN luôn quan tâm và chịu trách nhiệm với công tác phát triển chuyên môn
nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ hỗ trợ.
Căn cứ yêu cầu đối với mỗi vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và chiến lược, kế
hoạch phát triển nguồn nhân lực của các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN, Trường và Khoa Địa lý,
ĐHQGHN và các đơn vị trực thuộc tiến hành các khảo sát nhu cầu đào tạo từ cán bộ, nhân viên hỗ
trợ [Exh.07.04.01]. Cán bộ được khảo sát nhu cầu đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, bồi
dưỡng chương trình chuyên viên và các kỹ năng mềm. Việc khảo sát được thực hiện hàng năm
nhằm phát triển chuyên môn nghiệp vụ thông qua phiếu khảo sát [Exh.07.04.02] và đăng ký của các
cán bộ đăng ký mỗi năm học [Exh.07.03.03].
Căn cứ vào kết quả khảo sát trên, ĐHQGHN và các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch đào
tạo và phát triển chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ hỗ trợ hàng năm ở trong và ngoài nước.
Từ năm 2011- 2016, các đơn vị hỗ trợ thuộc ĐHQGHN đều cử nhiều lượt cán bộ đi học các lớp
nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cụ thể: Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực
đã có 19 lượt cán bộ; Bệnh viện ĐHQGHN đã có 86 lượt cán bộ được cử đi học; Trung tâm Hỗ trợ
sinh viên đã có 74 lượt cán bộ được cử đi bồi dưỡng, Trung tâm Thông tin Thư viện đã có 207 lượt
cán bộ được cử đi bồi dưỡng. [Exh.07.04.03; Exh.07.04.04]
Theo thống kê, từ năm 2011-2016, VNU-HUS đã cử 115 lượt cán bộ chuyên viên đi học các lớp
kỹ năng mềm nhằm tăng cường khả năng ứng xử, kỹ năng xử lý tình huống [Exh.07.04.05], 60 lượt
cán bộ đi học lớp quản lý hành chính chương trình Chuyên viên, Chuyên viên chính [Exh.07.04.06],
đào tạo các kỹ năng chuyên sâu về các mảng công việc khác nhau [Exh.07.04.07], nâng cao trình độ
tiếng Anh, một số cán bộ được trường cử đi học nâng cao chuyên môn [Exh.07.04.08].
Từ năm 2011 - 2016, đội ngũ cán bộ hỗ trợ của Khoa (chỉ tính 3 chuyên viên văn phòng) có 5
lượt được cử đi học trong đó có 3 lượt đi học các lớp kỹ năng mềm và 2 lượt cán bộ đi học lớp quản
lý hành chính chương trình Chuyên viên chính [Exh.07.04.09].
Các lớp bồi dưỡng đã đáp ứng được nhu cầu về việc nâng cao trình độ, năng lực công tác của
cán bộ. Đội ngũ cán bộ hỗ trợ đều hài lòng về các khóa đào tạo bồi dưỡng. Kinh phí đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ được lấy từ nguồn kinh phí của ĐHQGHN; từ nguồn kinh phí từ các trường đại học,
doanh nghiệp, hiệp hội, các quỹ, dự án… ở trong và nước ngoài [Exh.07.04.10].
7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate
and support education, research and service (Việc quản lý theo hiệu quả công việc bao gồm
khen thưởng và công nhận được thực hiện để thúc đẩy và hỗ trợ cho hoạt động đào tạo,
nghiên cứu và phục vụ cộng đồng)
Việc quản lý theo hiệu quả công việc của cán bộ được thực hiện thông qua việc đánh giá hàng
năm của cán bộ và lấy đây làm căn cứ xét thi đua, khen thưởng [Exh.07.05.01]. Cán bộ quản lý lãnh
đạo và cán bộ hỗ trợ được đánh giá về tác phong làm việc và văn hóa ứng xử; tinh thần trách nhiệm
và thái độ phục vụ; năng lực chuyên môn nghiệp vụ trong giải quyết công việc; tinh thần hợp tác
với đơn vị [Exh.07.03.06].
Việc quản lý thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ hỗ trợ được tiến hành đồng bộ giống như với
cán bộ giảng viên. Đầu năm học, mỗi cán bộ hỗ trợ đều phải thực hiện việc đăng kí nhiệm vụ thông
qua phiếu đăng ký thi đua khen thưởng, trong đó yêu cầu đăng kí rõ về khối lượng công việc và kết
quả của việc thực hiện nhiệm vụ dự kiến đạt được [Exh.07.03.03]. Cán bộ hỗ trợ sẽ được đánh giá,
xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ thông qua đối sánh Bản báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm học
[Exh.07.03.04] và Phiếu đăng ký thi đua của các nhân đầu năm học [Exh.07.03.03]. Việc đánh giá
được thực hiện từ cấp đơn vị tổ Văn phòng, Phòng, đến cấp đơn vị trực thuộc ĐHQGHN
[Exh.07.05.01]. Tất cả cán bộ đều tham gia vào quá trình đánh giá này, và đều biết kết quả đánh giá,
qua đó biết được những điểm mạnh và những điểm yếu còn tồn tại để từ đó tìm ra giải pháp khắc
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phục.
Hàng năm, các đơn vị hỗ trợ của ĐHQGHN và VNU-HUS đều thu thập phản hồi của cán bộ
và sinh viên đối với cán bộ hỗ trợ bao gồm thời gian tiếp đón, thái độ làm việc, thái độ với sinh
viên, tinh thần phục vụ và khả năng nghiệp vụ [Exh.07.05.02]. Đây là cơ sở để cán bộ có quản lý
đánh giá hiệu quả lao động của cán bộ, xem xét phân công lại công tác cho cán bộ phù hợp với năng
lực cán bộ nhằm cải tiến hoạt động hỗ trợ.
ĐHQGHN, các tổ chức đoàn thể và các đơn vị trực thuộc có chế độ chính sách khuyến khích,
khen thưởng phù hợp, kịp thời ghi nhận, động viên các thành tích của tập thể và cá nhân và luôn tạo
điều kiện để cán bộ bồi dưỡng, nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn [Exh.07.05.03].
Cán bộ hỗ trợ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của
ĐHQGHN sẽ được nhận những danh hiệu thi đua như: Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua các
cấp... [Exh.07.03.05].
Việc thực hiện khen thưởng đối với cán bộ hỗ trợ được thực hiện theo đúng quy định của
ĐHQGHN [Exh.07.03.06]. Việc khen thưởng của các tổ chức đoàn thể được thực hiện theo đúng
quy định khen thưởng của từng tổ chức bằng các văn bản hướng dẫn cụ thể hàng năm
[Exh.07.05.03]. Vào cuối mỗi năm học, ĐHQGHN và các tổ chức đoàn thể sẽ có hướng dẫn khen
thưởng [Exh.07.05.01], các cá nhân có thành tích tốt được đơn vị nhất trí đề xuất khen thưởng
[Exh.07.05.04]. Các đơn vị sẽ làm công văn đề xuất khen thưởng với ĐHQGHN, Hội đồng thi đua
khen thưởng của ĐHQGHN, Trường sẽ họp [Exh.07.05.04], ra quyết định khen thưởng [Exh.
07.05.05] và đề xuất tới cấp cao hơn (nếu có).
Bên cạnh việc thực hiện khen thưởng, ĐHQGHN và các đơn vị trực thuộc còn thực hiện việc
nâng lương trước hạn đối với các cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học (Chiến sỹ thi
đua cấp cơ sở) hoặc các cán bộ có bằng khen các cấp nhằm khuyến khích động viên cán bộ
[Exh.07.02.06].
Việc ghi nhận đúng thành tích và khen thưởng kịp thời cho cán bộ sẽ tạo động lực cho cán
bộ phát huy hết khả năng trong công tác. Đội ngũ cán bộ hỗ trợ hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ góp
phần thúc đẩy đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên thực hiện tốt các nhiệm vụ đào tạo, nghiên
cứu và phục cộng đồng.

Criterion 8: Student Quality and Support
(Chất lượng và các hoạt động hỗ trợ sinh viên)
8.1. The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, published,
and up-to-date (Chính sách và tiêu chí tuyển sinh được xác định rõ ràng, được ban hành, phổ
biến và cập nhật)
Chính sách tuyển sinh của VNU-HUS thực hiện rõ ràng [Exh.08.01.01] theo các quy chế
của Bộ GD&ĐT [Exh.08.01.02], ĐHQGHN [Exh.08.01.03].
Căn cứ vào nhu cầu xã hội, năng lực của Khoa và Trường, trên cơ sở đề xuất của Khoa
[Exh.08.01.04], hàng năm VNU-HUS xem xét, phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh cho chương trình đào
tạo ngành Địa lý Tự nhiên [Exh.08.01.05]. Số liệu thống kê sơ bộ được trình bày trong Table 8.1.
Table 8.1. Thống kê chỉ tiêu tuyển sinh và điểm chuẩn ngành Địa lý Tự nhiên
Năm
Chỉ tiêu
Điểm chuẩn
Số lượng SV
nhập học
Hình thức thi
tuyển

2012
50
16
44

2013
50
19
38

2014
30
20
22

2015
50
82
22

2016
50
70
10

2017
50
17.5
20

TS đại học

TS đại học

TS đại học

ĐGNL

ĐGNL

Tốt nghiệp
THPTQG
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Các thông tin tuyển sinh như chỉ tiêu tuyển sinh, hình thức tuyển sinh (xét tuyển, thi tuyển),
tiêu chí xét tuyển, khối thi, hình thức thi tuyển được quy định rõ ràng [Exh.08.01.06, Exh.08.01.07],
được thông báo rộng rãi bằng văn bản, trên website của ĐHQGHN, VNU-HUS, Khoa Địa lý
[Exh.08.01.08] và nhiều hình thức khác như hệ thống phương tiện thông tin đại chúng
[Exh.08.01.09], các hoạt động do Nhà trường tổ chức như ngày hội HUS OPEN DAY
[Exh.08.01.10], phát tờ rơi, tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT [Exh.08.01.11].
Trường và Khoa có hệ thống hỗ trợ, giải đáp thắc mắc cho học sinh và phụ huynh học sinh
qua đường dây nóng của phòng Đào tạo, văn phòng Đoàn, văn phòng Khoa, facebook,...
[Exh.08.01.12].
8.2. The methods and criteria for the selection of student are determined and evaluated (Các
phương pháp và tiêu chí tuyển sinh được xác định rõ và được đánh giá)
Hệ thống giám sát hoạt động tuyển sinh được thiết lập chặt chẽ từ ĐHQGHN [Exh.08.02.01]
đến VNU-HUS [Exh.08.02.02]. Chất lượng của hoạt động tuyển sinh thường xuyên được phân tích,
đánh giá [Exh.08.02.03].
Phương pháp tuyển sinh gồm có 2 hình thức chính là thi tuyển và xét tuyển. Riêng hình thức thi
tuyển đã có sự thay đổi qua các thời kỳ theo quyết định của ĐHQGHN [Exh.08.01.07]. Trong giai
đoạn 2012-2014, thí sinh được tuyển từ kỳ thi tuyển sinh đại học chung do Bộ GD&ĐT tổ chức
[Exh.08.01.02] theo khối A, A1. Đến giai đoạn 2015 - 2016, thí sinh được tuyển từ kỳ thi đánh giá
năng lực bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính do ĐHQGHN tổ chức [Exh.08.02.04]. Năm 2017,
thí sinh được tuyển vào ngành Địa lý tự nhiên từ kết quả thi tốt nghiệp THPTQG do Bộ GD&ĐT tổ
chức theo 4 khối là A00 (Toán, Vật Lý, Hóa học); A01: (Toán, Vật lý, Tiếng Anh); B00 (Toán, Hóa
học, Sinh học); C04 (Ngữ văn, Toán, Địa lí).
Các thí sinh đạt kết quả thi cao hay có thành tích tốt trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia,
quốc tế được xét tuyển vào hệ đào tạo chất lượng cao [Exh.08.02.05].
Trong giai đoạn thực hiện kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQGHN, số lượng thí sinh nhập
học ngành Địa lý Tự nhiên có sự suy giảm, nguyên nhân chính là sự hạn chế đối tượng từ đầu vào
do ĐHQG chỉ tuyển thí sinh tham dự kỳ thi này [Exh.08.01.07]. Năm 2017, nhờ làm tốt công tác hỗ
trợ tuyển sinh như tăng cường quảng bá tuyển sinh, kết nối cựu sinh viên, nhà tuyển dụng, liên kết
đào tạo bậc cao hơn, đặc biệt là mở rộng đối tượng tuyển sinh thông qua xét tuyển kết quả kỳ thi
THPTQG nên số lượng sinh viên đã tăng trở lại.
8.3. There is an adequate monitoring system for student progress, academic performance, and
workload (Có hệ thống giám sát thích hợp về tiến độ học tập, kết quả học và tải trọng học tập
của sinh viên)
Tiến độ, kết quả và tải trọng học tập của sinh viên ngành Địa lý tự nhiên được giám sát một
cách có hệ thống theo các quy định của ĐHQGHN, Trường ĐHKTN và Khoa Địa lý (Table 8.2),
[Exh.08.03.01, Exh.08.03.02, Exh.08.01.03, Exh.08.01.04].
Table 8.2. Hệ thống giám sát học tập của sinh viên
Tên đơn vị

Chức năng, nhiệm vụ

Trường
Kế hoạch học tập, quản lý điểm, giải quyết học vụ,
phúc tra
Phòng Thanh tra pháp chế và đảm Thanh tra học đường, thi cử, đánh giá học phần
bảo chất lượng
nhằm nâng cao chất lượng dạy và học
Phòng Chính trị và công tác sinh Chế độ chính sách, khen thưởng, hỗ trợ học tập
viên
Đoàn thanh niên và Hội sinh viên Tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho SV
Khoa Địa lý
Ban lãnh đạo Khoa, Trợ lý giáo Giám sát việc thực hiện kế hoạch học tập theo Bản
Phòng Đào tạo
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đặc tả CTĐT
Giám sát kết quả học tập, Tư vấn cho SV về học tập
và rèn luyện
Bộ môn phụ trách học phần
Tư vấn về chuyên môn
Liên chi Đoàn + Liên chi Hội + Tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho SV cấp
Chi đoàn cán bộ
Khoa
Câu lạc bộ Khoa
Tổ chức các hoạt động chuyên đề cho SV cấp Khoa
Hằng năm, theo tiến trình của CTĐT, kế hoạch đào tạo và công tác HSSV [Exh.08.03.03] của
nhà trường, khoa Địa lý phân công giảng viên giảng dạy các học phần [Exh.08.03.04]. Các quy chế,
quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên được phổ biến rộng rãi thông qua các buổi học chính trị vào đầu
năm học và các phương tiện thông tin khác [Exh.08.03.05]. Hằng năm sinh viên được đối thoại với
Ban Lãnh đạo Trường, Khoa [Exh.08.03.06]. Lịch tiếp sinh viên và các thông tin khác như danh
sách giáo vụ, thanh tra giảng đường, GVCN và CVHT được công bố công khai [Exh.08.03.07,
Exh.08.03.08].
Sinh viên theo học ngành ĐLTN được đào tạo theo hình thức tín chỉ [Exh.08.03.09]. Theo
CTĐT năm 2015, để tốt nghiệp và được cấp bằng, SV cần tích lũy đủ 140 TC đối với hệ đào tạo
chuẩn và 156 TC đối với chương trình đạo CLC [Exh.08.03.10]. Trung bình mỗi học kỳ, sinh viên
cần hoàn thành tối thiểu 14 tín chỉ (trừ học kỳ cuối). Kế hoạch học tập này đảm bảo cho các sinh
viên có học lực trung bình hoàn thành chương trình đào tạo đúng hạn [Exh.08.03.11].
Do sinh viên tự đăng ký học phần trên cổng thông tin đào tạo của nhà trường [Exh.08.03.12], để
kết quả và tải trọng học tập của sinh viên phù hợp với tiến trình học tập, trên cơ sở quy định của
VNU-HUS về số tín chỉ tối đa và tối thiểu trong mỗi học kỳ, [Exh.08.03.13], vào đầu mỗi học kỳ,
Khoa có văn bản tư vấn cho SV đăng ký học phần cho đúng quy định và phù hợp chương trình đào
tạo [Exh.08.03.14].
vụ
GVCN + CVHT

Việc đánh giá sinh viên được VNU-HUS thực hiện dựa trên kết quả học tập [Exh.08.03.15]
và điểm rèn luyện của sinh viên từng học kỳ [Exh.08.03.16], giữa kết quả học tập và điểm rèn luyện
có mối liên quan nhất định [Exh.08.03.13]. Những sinh viên có điểm học tập trung bình từng kỳ
dưới 1.0 sẽ bị cảnh báo học vụ [Exh.08.03.17]. Trên cơ sở đánh giá này, lãnh đạo Khoa Địa lý họp
với Giáo vụ khoa, GVCN và cán bộ lớp về từng trường hợp để đưa ra các giải pháp hỗ trợ sinh viên
phù hợp. Điểm rèn luyện được lập dựa trên việc tự nhận xét của sinh viên và đánh giá chung của
GVCN và cán bộ lớp [Exh.08.03.16]. Điểm rèn luyện là tiêu chí quan trọng để xét học bổng cho
SV.
8.4. Academic advice, co-curicular activities, student competion, and other student support
services are avaible to improve learning and employability (Có các hoạt động tư vấn học tập,
các hoạt động ngoại khóa, thi đua và những dịch vụ hỗ trợ khác
dành cho sinh viên
giúp nâng cao chất lượng học tập và khả năng tìm được việc làm
của sinh viên)
Các hoạt động tư vấn học tập cho sinh viên được quy định chi tiết tại Quy chế HSSV
[Exh.08.03.01]. Các hoạt động ngoại khóa và hỗ trợ sinh viên được Đoàn thanh niên, Hội sinh viên
triển khai và thống nhất theo các cấp từ VNU-HUS [Exh.08.04.01] đến Khoa Địa lý [Exh.08.04.02].
Việc hỗ trợ, hướng dẫn kế hoạch học tập, phương pháp học tập và giải đáp các thắc mắc của
sinh viên được triển khai qua hệ thống văn bản hướng dẫn của Nhà trường, qua đối thoại trực tiếp
giữa Nhà trường với sinh viên, giữa Ban lãnh đạo Khoa, Bộ môn, GVCN và CVHT với các lớp
khóa học, đối thoại qua email, điện thoại và mạng xã hội [Exh.08.03.05].
Để nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học sinh viên, Khoa Địa lý có nhiều chính sách hỗ trợ
sinh viên như tạo điều kiện và khuyến khích cho sinh viên tự đăng ký nghiên cứu khoa học, tham
gia đề tài khoa học các cấp do cán bộ Khoa và cán bộ cơ quan ngoài phụ trách [Exh.08.04.03], hỗ
trợ thủ tục tới các cơ quan, địa phương thu thập tài liệu,...[Exh.08.04.04]. Đoàn thanh niên và Hội
sinh viên tổ chức các buổi seminar về phương pháp nghiên cứu khoa học, hướng dẫn trình bày khóa
luận.
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Trong năm cuối, đồng thời với việc phân công giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp, các
bộ môn thường xuyên tổ chức cho sinh viên báo cáo tiến độ thực hiện khóa luận để có kế hoạch hỗ
trợ kịp thời cho sinh viên hoàn thiện và nâng cao chất lượng khóa luận tốt nghiệp của mình.
VNU-HUS và Khoa Địa lý có hệ thống phòng tự học, phòng đọc,... giúp cho sinh viên có điều
kiện tốt nhất trong suốt quá trình học tập [Exh.08.04.05]. Mỗi sinh viên được cấp 1 tài khoản email
để sử dụng trong suốt quá trình học tập và sau khi ra trường. Những thông tin liên quan đến học tập,
học bổng, cơ hội việc làm, hoạt động ngoại khóa đều được gửi tới cho sinh viên và cựu sinh viên
qua email [Exh.08.04.06].
Để hỗ trợ sinh viên học tập, Khoa và Trường luôn có những chính sách để động viên và giúp đỡ
các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và các sinh viên đạt thành tích cao trong học tập. Đối với sinh
viên có hoàn cảnh khó khăn, diện gia đình chính sách, hàng năm được Nhà trường hỗ trợ học phí
[Exh.08.04.07]. Quỹ học bổng của các nhà khoa học Khoa Địa lý dành cho các sinh viên có thành
tích cao và sinh viên có triển vọng trong nghiên cứu khoa học [Exh.08.04.08].
Sinh viên có thành tích học tập tốt sẽ được nhận học bổng từ ngân sách [Exh.08.04.09] và
học bổng ngoài ngân sách, [Exh.08.04.10]. Học bổng từ ngân sách được phát cho sinh viên có thành
tích cao sau mỗi kỳ học. Học bổng ngoài ngân sách là những học bổng từ các tổ chức, cá nhân trong
và ngoài nước tài trợ cho sinh viên gồm hơn 20 loại học bổng.
Để nâng cao khả năng tìm việc của sinh viên khi ra trường, Trường và Khoa tổ chức các hội
thảo định hướng nghề nghiệp [Exh.08.04.11], các hội chợ việc làm [Exh.08.04.12], thiết lập cổng
thông tin cựu sinh viên để giới thiệu việc làm và liên kết sinh viên các khóa với nhau
[Exh.08.04.13], đưa sinh viên đi thực tập tại các cơ sở nghiên cứu, sản xuất. Tổ chức các khóa học
kỹ năng mềm [Exh.08.04.14]. Khi sinh viên làm khóa luận, Khoa có mời cán bộ bên ngoài tham gia
hướng dẫn, mời cán bộ và nhà tuyển dụng đến dự buổi bảo vệ khóa luận [Exh.08.04.15]. Hàng năm,
Khoa Địa lý luôn tổ chức các buổi giao lưu, hội nghị hội thảo, mời các nhà khoa học, nhà tuyển
dụng, cựu giáo chức, cựu sinh viên tham dự [Exh.08.04.16].
Việc hỗ trợ các hoạt động ngoại khóa được Liên chi đoàn khoa Địa lý kết hợp với các câu lạc
bộ trong và ngoài khoa giúp cho sinh viên trao đổi, giao lưu nâng cao kiến thức chuyên môn cũng
như kiến thức xã hội thông qua các cuộc thi: Sao đổi ngôi, Giải bóng đá nam - nữ toàn trường,
Geog sport, Aerobic học sinh - sinh viên, kịch HUS,... [Exh.08.04.02].
Những sinh viên chậm hoàn thành chương trình đào tạo so với dự kiến mà nguyên nhân chính
là do có hoàn cảnh khó khăn, Trường và Khoa đã có nhiều chính sách hỗ trợ như tư vấn vay vốn
ngân hàng [Exh.08.04.17], trợ cấp sinh viên nghèo vượt khó [Exh.08.04.07]. Một số nguyên nhân
khác chậm tốt nghiệp là do SV chưa đáp ứng được yêu cầu chuẩn đầu ra tiếng Anh, do chưa tích lũy
đủ tiến chỉ hoặc chưa hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, GVCN, CVHT kết hợp với các CLB tổ chức
các buổi tư vấn, hỗ trợ sinh viên hoàn thiện chương trình [Exh.08.04.18].
8.5. The physical, social and psychological environment is conductive for education and
research as well as personal well-being (Môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan hỗ trợ hiệu
quả cho hoạt động đào tạo và nghiên cứu cũng như tạo sự thoải mái cho sinh viên)
VNU-HUS cũng như chính quyền địa phương luôn tạo môi trường tâm lý, xã hội thuận lợi,
thoải mái cho sinh viên. Sinh viên được tự do lựa chọn ngành học, hướng nghiên cứu chuyên sâu
phù hợp; được khuyến khích phát huy năng lực sáng tạo trong chuyên môn; được phản ánh các ý
kiến cá nhân thông qua nhiều hình thức khác nhau như hội thảo, đối thoại, thư góp ý, email,… Sinh
viên được tự do sinh hoạt văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí ở các khuôn viên chung của trường và
của ĐHQGHN [Exh.08.05.01].
Theo các yêu cầu về đảm bảo chất lượng của CTĐT, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ đời sống
học tập cho sinh viên bao gồm: ký túc xá, thư viện, phòng học, khuôn viên cây xanh, diện tích sân
tập thể thao,... được bố trí đầy đủ [Exh.08.05.02]. Bên cạnh đó, Khoa cũng có hệ thống trang thiết
bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học riêng [Exh.08.05.03].
Sinh viên được chăm sóc sức khỏe qua hệ thống bảo hiểm y tế bắt buộc, các kỳ khám sức khỏe
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hàng năm [Exh.08.05.04] tại hệ thống phòng trực y tế, bệnh viện ĐHQG [Exh.08.05.05].
Nhà trường luôn tạo môi trường làm việc thân thiện, tích cực, lành mạnh cho sinh viên. Các
Đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên), CVHT, GVCN cùng ban cán sự lớp quan
tâm, giúp đỡ các trường hợp gặp khó khăn về tâm lý, ảnh hưởng đến học tập. [Exh.08.05.06].
Ý kiến phản hồi về chất lượng các hoạt động hỗ trợ người học thông qua hình thức khảo sát là
phát phiếu hỏi trực tiếp đến sinh viên. Các kết quả đánh giá cho phổ điểm trung bình từ 3.20 đến
4.00 trên tổng 4 điểm [Exh.08.05.07]. Nhìn chung các hoạt động hỗ trợ người học được đánh giá là
đáp ứng khá đầy đủ được nhu cầu của sinh viên.

Criterion 9: Facilities and Infrastructure (Cơ sở hạ tầng và trang thiết bị)
9.1. The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, project
rooms, etc.) are adequate and updated to support education and research
(Cơ sở vật
chất và trang thiết bị phục vụ dạy và học (như giảng đường, phòng học, phòng chuyên đề, …)
được trang bị đầy đủ và cập nhật để hỗ trợ hoạt động đào tạo
và nghiên cứu)
2
Trường hiện có tổng diện tích đất 25.349 m , diện tích xây dựng là 10.373 m2 trên tổng diện
tích sàn xây dựng 42.636m2. Toàn bộ diện tích của Trường được phân bố chủ yếu ở 3 khuôn viên
chính phục vụ học tập, nghiên cứu và các hoạt động ngoại khóa (thể dục, văn nghệ, ăn ở...) của sinh
viên toàn Trường và sinh viên khoa Địa lý [Exh.09.01.01]:
Các phòng phục vụ việc học tập và nghiên cứu của sinh viên bao gồm các phòng học chuẩn,
thông minh, phòng chuyên đề cho các môn đại cương, phòng chuyên đề cho các chuyên ngành của
Khoa [Exh.09.01.02, Exh.09.01.03]. Các giảng đường được trang bị các thiết bị đạt chuẩn phục vụ
cho các học phần đại cương, chuyên sâu. Các trang thiết bị phục vụ cho các phòng học này được
cập nhật nâng cấp hàng năm [Exh.09.01.04]. Nhìn chung, cơ sở của Trường đáp ứng được cho nhu
cầu đào tạo hàng năm 5000 sinh viên. Trong đó, sinh viên ngành Địa lý Tự nhiên chủ yếu học tập và
nghiên cứu tại địa chỉ 334 Nguyễn Trãi và thực tập học phần tại Trung tâm phát triển ĐHQGHN tại
Hòa Lạc theo kế hoạch học tập hàng năm [Exh.09.01.05, Exh.09.01.06, Exh.09.01.07]
Ngoài hệ thống giảng đường chung của Trường phục vụ cho các giờ học lý thuyết và các học
phần thực hành chung cơ sở [Exh.09.01.05, Exh.09.01.06], và hệ thống các Phòng thí nghiệm phục
vụ các học phần chung trong khối Khoa học trái đất [Exh.09.01.08], khoa Địa lý có 03 phòng phục
vụ thực tập thí nghiệm tại nhà T5 [Exh.09.01.09], 02 phòng học thực hành và seminar với khoảng
30 chỗ ngồi đáp ứng nhu cầu học tập của người học [Exh.09.01.02]. Tuy nhiên, mặt bằng phòng
thực tập cho người học còn hạn chế do vậy đôi khi việc điều phối và sắp xếp khá khó khăn.
Việc sử dụng PTN của Trường, Khoa luôn được các cán bộ phụ trách ghi lại trong nhật kí sử
dụng. Trên cơ sở đó và định hướng phát triển, Trường và Khoa thực hiện đánh giá, kiểm tra và lập
kế hoạch ngắn, trung và dài hạn để nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu đào tạo,
nghiên cứu và dịch vụ [Exh.09.01.10, Exh.09.01.11, Exh.09.01.12].
9.2. The library and its resources are adequate and updated to support education and
research (Thư viện và các nguồn học liệu được trang bị đầy đủ và cập nhật để hỗ trợ hoạt
động đào tạo và nghiên cứu)
Hệ thống thư viện của ĐHQGHN phục vụ chung cho các đơn vị thuộc ĐHQGHN trong đó có
VNU-HUS. Hệ thống này bao gồm các thư viện chính đặt tại tòa nhà C1T, 144 Xuân Thủy, 336
Nguyễn Trãi, Thư viện 182 Lương Thế Vinh và các thư viện tại các Trường đại học thành viên.
Trong đó có 1 thư viện dành riêng cho VNU-HUS tại tầng 7 nhà T5, vừa là nơi tra cứu thông tin,
vừa là nơi tự học của sinh viên [Exh.09.01.01].
Trung tâm thông tin thư viện của ĐHQG hiện có tổng số gần 79.500 tài liệu thuộc lĩnh vực
khoa học tự nhiên, trong đó có gần 42.900 giáo trình và gần 36.600 tài liệu tham khảo, với khoảng
12.700 tài liệu bằng tiếng Anh [Exh.09.02.01] dưới dạng bản cứng và bản số [www.lic.vnu.edu.vn].
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Các tài liệu này được mã hóa, lưu trữ trong các hệ thống máy chủ của mạng cục bộ, có kết nối
Intranet và Internet. Trung tâm hiện có 10 máy chủ, hơn 200 máy trạm phục vụ tra cứu. Thư viện sử
dụng hệ quản trị thư viện tích hợp Virtual ILS và ContentPro IRX. Cán bộ VNU-HUS được cung
cấp tài khoản ĐHQGHN để sử dụng hệ thống thông tin điện tử và cơ sở dữ liệu của Trung tâm. Một
số cơ sở dữ liệu có thể truy cập từ tài khoản này bao gồm: 10 tài khoản truy cập CSDL từ Cục Khoa
học và Công nghệ, CSDL điện tử ScienceDirect để khai thác 2500 tạp chí điện tử thuộc lĩnh vực
khoa học, CSDL điện tử Hóa học của Hiệp hội Hóa học Hoàng gia Anh, Endnote, MathSciNet,
CSDL Credo Core, Springer, Deutsch als Fremdspache, hay tổng hợp các cơ sở dữ liệu điện tử được
phân nhóm theo lĩnh vực [www.lic.vnu.edu.vn]. Ngoài ra, các cán bộ và sinh viên của Trường có
thể chủ động đăng ký sử dụng cơ sở dữ liệu của Trung tâm Thông tin KH&CN Quốc gia
[www.vista.gov.vn], Thư viện Quốc gia Việt Nam [http://nlv.gov.vn/], Trung tâm Thông tin của các
đợn vị phối hợp [Exh.09.02.02]
Trung tâm thông tin thư viện của ĐHQG thường xuyên cập nhật, bổ sung (dựa trên đề xuất của
các đơn vị) nguồn tài liệu phục vụ các lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu của ĐHQG, trong đó có khối
khoa học trái đất [Exh.09.02.03, Exh.09.02.04,]. Thư viện phục vụ thường xuyên cho nhu cầu ngươi
học, đặc biệt trong thời gian trước kì thi, thư viện được mở trong thời gian dài hơn phục vụ việc ôn
thi [Exh.09.02.05].
Thêm vào đó, Khoa Địa lý và các bộ môn lưu trữ tài liệu chuyên ngành, khóa luận, luận văn,
luận án và các báo cáo dự án, đề tài nghiên cứu và các thông tin về hoạt động đào tạo, KHCN liên
quan đến ngành đào tạo của Khoa để phục vụ cán bộ, sinh viên tra cứu [Exh.09.02.06]. Cán bộ và
sinh viên cũng có thể sử dụng nguồn tài liệu từ các đối tác của Khoa [Exh.09.02.02]
9.3. The laboratories and equipment are adequate and updated to support education and
research (Các phòng thí nghiệm và trang thiết bị được trang bị đầy đủ và cập nhật để hỗ trợ
hoạt động đào tạo và nghiên cứu)
VNU-HUS được trang bị hệ thống các phòng thí nghiệm phục vụ các học phần thuộc khối kiến
thức cơ sở, phòng thí nghiệm chuyên sâu theo các hướng nghiên cứu của nhóm ngành, của ngành
(được giao cho các Khoa quản lý) cụ thể là: PTN đại cương, PTN chuyên đề (chủ yếu phục vụ
giảng dạy), PTN mục tiêu và PTN trọng điểm (chủ yếu phục vụ NCKH) [Exh.09.03.01,
Exh.09.01.08]. Các thiết bị của toàn Trường được thống kế và cập nhật hàng năm để phục vụ công
tác đào tạo và nghiên cứu của các Khoa [Exh.09.03.02, Exh.09.03.03].
Các thiết bị nghiên cứu của Trường được quản lý chặt chẽ, giao cho các Khoa quản lý và nhà
Trường có quy định sử dụng chung các thiết bị trong toàn Trường [Exh.09.03.04, Exh.09.03.05,
Exh.09.03.06]. Các phòng thí nghiệm đều có cán bộ phụ trách (các máy chuyên dụng, các cán bộ
quản lý đều có chứng chỉ vận hành) [Exh.09.03.07]. Việc sử dung trang thiết bị được cán bộ phụ
trách theo dõi và ghi nhật kí sử dụng [Exh.09.03.08]. Sinh viên ngành ĐLTN được sử dụng các
PTN của Trường, của Khoa theo kế hoạch năm học và yêu cầu thực hành của các môn học. Thiết bị,
lab về cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu dào tạo và nghiên cứu của cán bộ, sinh viên. Tuy nhiên chưa
được thuong xuyên cập nhật các thiêt bị mơi nhất, đồng bộ do hạn hẹp về ngân sách....
Với đặc thù là ngành Khoa học liên quan đến quan trắc thực địa, danh mục thiết bị của Khoa
chủ yếu là các thiết bị đo hiện trường như máy đo GPS, Máy toàn đạc điện tử, Máy đo phổ thực
địa...Đi kèm theo đó là hệ thống các phần mềm có bản quyền phục vụ xử lý số liệu [Exh.09.03.09].
Bên cạnh đó, các mẫu quan trắc ngoài thực địa như mẫu đất, nước... có thể được phân tích chuyên
tại các PTN dùng chung của Trường, của Khối KHTĐ [Exh.09.03.05].
Cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ nghiên cứu và học tập là một trong những điểm hạn chế của
VNU-HUS cũng như Khoa Địa lý. Để khắc phục các hạn chế này và nâng cao hiệu quả gắn vơi nhu
cầu thực tế, Khoa liên kết với các đơn vị ngoài phục vụ đào đào, nghiên cứu khoa học của sinh viên
như Cục bản đồ Quân đội, Công ty Anthi, Tổng cục quản lý đất đai... (sinh viên hàng năm đến các
đơn vị để thực tập sản xuất và sử dụng trang thiết bị của đối tác trong việc làm khoa luận, nghiên
cứu dưới sự hướng dẫn của cán bộ Khoa và cán bộ của cơ sở đối tác) [Exh.09.02.02, Exh.09.01.06]
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và cùng tham gia triển khai các đề tài với cán bộ trong Khoa [Exh.09.03.10]. Thêm vào đó, các đối
tác quốc tế của Khoa luôn có các hoạt động hỗ trợ đối với thiết bị và dữ liệu (quyền truy cập lấy dữ
liệu tại các cổng thông tin - Ảnh radar của Canada). Song song với các phần mềm thương mại,
Khoa cũng đẩy mạnh việc sử dụng phần mềm mã nguồn mở trong xử lý dữ liệu.
Để đánh giá hiệu quả sử dụng thiết bị, theo quy định của Trường, hàng năm Khoa thống kê hiệu
quả sử dụng trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu trong đó có thống kê số lượng sinh
viên và cán bộ sử dụng thiết bi, số lượng đề tài sử dụng, công bố, HVCH, NCS [Exh.09.03.02]. Dựa
trên kết quả thống kê và định hướng nghiên cứu của Khoa, Khoa chuẩn bị các đề xuất đầu tư trang
thiết bị mới hoặc các dự án mua sắm bổ xung nhằm hoàn thiện và đồng bộ các thiết bị nghiên cứu,
giúp phục vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo hiệu quả hơn [Exh.09.03.11]. Các đề xuất này phụ
thuộc vào nguồn ngân sách được phân bố hàng năm của ĐHQG và VNU-HUS.
Trường thường xuyên kiểm tra tất cả hoạt động của các phòng thí nghiệm, đánh giá hiện trạng
máy móc và điều kiện làm việc phòng thí nghiệm [Exh.09.03.03, Exh.09.03.02]. PTN của Khoa
được phân công cán bộ chuyên trách đảm bảo an toàn hoạt động của PTN [Exh.09.01.09]. Dựa trên
bản báo cáo kết quả kiểm tra, Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQGHN lập kế hoạch bảo trì và tu sửa
các dụng cụ bị hỏng hóc và đầu tư mua mới các thiết bị khác [Exh.09.01.10, Exh.09.03.11].
Bên cạnh đó, số lương và chất lượng trang thiết bị NCKH và đào tạo được Giảng viên và sinh
viên định kì đánh giá. Theo kết quả khảo sát phản hồi, có khoảng 70% sinh viên được hỏi đánh giá
tích cực về khả năng đáp ứng của các PTN với quá trình học tập của sinh viên [Exh.09.03.12,
Exh.09.03.03]. Kết quả qua đánh giá định kỳ và kiểm định chất lượng cho thấy cơ sở vật chất của
Trường đáp ứng các điều kiện cơ bản cho học tập, giảng dạy và nghiên cứu. Tuy vậy, vẫn còn một
số PTN thiếu đồng bộ, và thiếu trang thiết bị hiện tại [Exh.09.03.03, Exh.09.03.02]. Hàng năm
thông qua đợt họp tổng kết Khoa tổng kết các ý kiến góp ý liên quan để góp ý lên Trường
[Exh.09.03.13].
9.4. The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to support
education and research (Hệ thống công nghệ thông tin được trang bị đầy đủ và cập nhật để hỗ
trợ hoạt động đào tạo và nghiên cứu)
ĐHQG và VNU-HUS có hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin có khả năng đáp ưng cho nhu
cầu đào tạo và NCKH.
Trang web của ĐHKHTN [http://vnu.hus.edu.vn], có đầy đủ các thông tin cần thiết cho cán bộ,
giáo viên và sinh viên phục vụ công tác quản lý, đào tạo, NCKH và dịch vụ, và được kết nối với
trang web của ĐHQGHN và các đơn vị trực thuộc. Để phục vụ trực tiếp cho công tác của Khoa,
trang web của Khoa Địa lý [http://geogvnu.edu.vn] cung cấp thông tin về các chuyên ngành đào tạo,
các thiết bị nghiên cứu, các hoạt động giảng dạy, hợp tác quốc tế…
Trường trang bị các máy tính có kết nối mạng cho các Trung tâm trực thuộc Trường, các khoa
[Exh.09.04.01, Exh.09.04.02] và nâng cấp hệ thống mạng wifi miễn phí có thể kết nối trong toàn
trường [Exh.09.04.03].
VNU-HUS thực hiện việc tin học hóa trong quản lý, đào tạo, NCKH và trong công tác sinh
viên thông qua cổng thông tin điện tử. Việc tin học hóa và hệ thống hóa thông tin
(daotao.vnu.edu.vn), [Exh.09.04.04, Exh.09.04.05] đã giúp ích rất nhiều cho các giảng viên và
sinh viên trong việc dạy và học như đăng kí học phần, xem điểm, tìm kiếm tài liệu, biểu mẫu,
bài giảng, thông tin giảng viên... (http://daotao.vnu.edu.vn), [https://eoffice.vnu.edu.vn]. Khoa
Địa Lý cũng lắp đặt bổ sung hệ thống mạng internet không dây tốc độ cao tại khu vực phòng
học thực hành, seminar và khu hệ thống phòng thí nghiệm, và nơi làm việc của Khoa. Bên cạnh
đó Khoa, giáo viên chủ nhiệm lớp thông qua mạng xã hội để giải đáp các thắc mắc và thông báo
các hoạt động cho sinh viên.
Khoa Địa lý được ĐHQGHN, Trường đầu tư các Phần mềm chuyên ngành xử lý số liệu phục
vụ học tập và nghiên cứu của Khoa như Phần mềm xử lý ảnh Erdas, Phần mềm máy chủ
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GIS...[Exh.09.01.04, Exh.09.04.06] và đẩy mạnh hướng dẫn sử dụng các phần mềm mã nguồn mở
(QGIS, Google Earth Engine...). Thêm vào đó, các đối tác quốc tế của Khoa luôn có các hoạt động
hỗ trợ đối với thiết bị và dữ liệu (quyền truy cập lấy dữ liệu tại các cổng thông tin - Ảnh radar của
Canada).
Thường xuyên, Trường có kế hoạch nâng cấp các máy móc thiết bị và cập nhật phần mềm mới
[Exh.09.01.04]. Trường tiến hành thu thập nhận xét về Hệ thống cơ sở hạ tầng của Trường và các
Khoa thông qua đánh giá của cán bộ và phản hồi từ giảng viên [Exh.09.01.11] và người học
[Exh.09.01.12].
9.5. The standards for environment, health and safety and access for people with special needs
are defined and implemented (Các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe, an toàn được xác định
và thực hiện; có lưu ý đến nhu cầu đặc thù của người khuyết tật)
Dựa trên các Chính sách an toàn của VNU, Trường đã triển khai thực hiện các hoạt động theo
Quy định về An toàn PTN, An toàn PCCC, và Sức khỏe tại nơi làm việc
[Exh.09.05.01,Exh.09.05.02]. Cán cán bộ vận hành thiết bị phục vụ công tác đào tạo, NCKH của
Trường và Khoa đều được đào tạo về quy trình thí nghiệm để đảm bảo an toàn lao động và thực
hiện theo đúng nội quy PTN Ngoài ra [Exh.09.05.03]. Trường ký kết hợp đồng với các đơn vị có
chức năng xử lý hóa chất độc hại phát sinh từ hoạt động của các phòng thí nghiệm [Exh.09.05.04].
Định kỳ hàng năm, PTN đều được kiểm tra về tính an toàn cho người làm việc.
Theo yêu cầu của ĐHQGHN, 100% cán bộ và sinh viên toàn trường có bảo hiểm y tế
[Exh.09.05.05]. Nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của cán bộ và sinh viên, Bệnh
viện ĐHQGHN được thành lập năm 2011 và đặt tại khu vực kí túc xá Mễ Trì -182 Lương Thế vinh.
Bệnh viện ĐHQGHN hoạt động 24 giờ một ngày và 7 ngày trong tuần [Exh.09.05.07]. Mỗi sinh
viên có một sổ y bạ [Exh.09.05.05]. Bệnh viện có bố trí 01 phòng sơ cứu (có cán bộ trực) tại trụ sở
chính của Trường tại tầng 1, T5, 334 Nguyễn Trãi [Exh.09.05.06]. Với chất lượng và số lượng của
đội ngũ nhân viên y tế đã nêu, Bệnh viện ĐHQGHN đảm bảo sức khỏe và điều kiện an toàn cho
sinh viên và cán bộ [Exh.09.05.07, Exh.09.05.08]. Bệnh viện cũng tổ chức phun thuốc chống dịch
theo định kỳ và khi có nguy cơ xảy ra dịch bệnh [Exh.09.05.09].
Trường có kế hoạch xây dựng và cải tạo cơ sở vật chất đáp ứng được các yêu cầu của một
trường đại học nghiên cứu tiên tiến, trong đó có yêu cầu về đảm bảo môi trường làm việc, học tập,
nghiên cứu [Exh.09.03.01,Exh.09.05.10,Exh.09.05.11,Exh.09.05.12] và hỗ trợ người khuyết tật như
sắp xếp lớp học tại tầng 1, bố trí học các học phần thể dục phù hợp vừa để có những hoạt động thể
chất vừa để nâng cao sức khỏe cho sinh viên [Exh.09.01.06]. Trường có kế hoạch đảm bảo an toàn
phòng chống cháy nổ, kế hoạch đảm bảo vệ sinh môi trường; Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội và
Bệnh viện ĐHQGHN lên kế hoạch kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường
[Exh.09.05.13].
Các khuôn viên của Trường đảm bảo tỷ lệ cây xanh và không gian giải trí cho cán bộ, sinh viên.
Các ký túc xá đều có nhà văn hóa, thư viện, chỗ tập thể thao đảm bảo cho sinh viên có điều kiện vui
chơi, giải trí. Các ký túc xá cũng thường xuyên tổ chức các cuộc thi về thể thao, văn nghệ, trình
diễn thời trang, khiêu vũ làm phong phú đời sống tinh thần của sinh viên [Exh.09.05.12]. Ngoài ra,
Trường còn có Trung tâm thực tập thiên nhiên tại Tam Đảo, Trung tâm sinh thái tại Ba Vì, cơ sở
mới tại Hòa Lạc cho sinh viên toàn trường trong các hoạt động dã ngoại, tìm hiểu thiên nhiên
[Exh.09.05.12].
Căng tin của Trường sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phục vụ tốt nhu cầu ăn trưa
của cán bộ và sinh viên. Trường kết hợp với Bệnh viện ĐHQGHN thường xuyên cho xét nghiệm
các nguồn nước uống, nước thải, bể nước ngầm, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm cho căng tin.
Các nguồn nước được kiểm tra chất lượng theo định kỳ bởi Bệnh viện ĐHQGHN và Trung tâm y tế
dự phòng Thành phố Hà Nội [Exh.09.05.13].
Với đặc thù ngành học liên quan đến việc thu thập dữ liệu tại hiện trường, Khoa thông báo, giới
thiệu đặc thù của ngành ĐLTN gắn liền với việc khảo sát thực địa trong quá trình học tập, nghiên
cứu và hoạt động nghề nghiệp sau khi tốt nghiêp để học sinh, sinh viên lựa chọn ngành nghề cho
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phù hợp [Exh.09.01.06, Exh.09.05.14].
Trong quá trình chuẩn bị thực địa, Khoa thông báo việc chuẩn bị trang thiết bị cho đoàn thực
tập, xin tư vấn của bệnh viện, tuân theo các yêu cầu đi thực địa [Exh.09.05.15].

Criterion 10: Quality Enhancement (Nâng cao chất lượng)
10.1. Stakeholders’ needs and feedback serve as input to curriculum design and development
(Nhu cầu và thông tin phản hồi từ các bên liên quan được sử dụng để
phục vụ cho hoạt
động thiết kế và phát triển CTĐT)
Hoạt động cải tiến CTĐT ngành ĐLTN diễn ra định kỳ 2 năm/1 lần và gần đây nhất là vào các
năm 2012 và 2015 căn cứ vào: 1) nhu cầu xã hội và ý kiến phản hồi của các bên liên quan, 2) tầm
nhìn sứ mạng của Trường và Khoa, 3) sự chỉ đạo của ĐHQG và hướng dẫn của ĐHKHTN
[Exh.10.01.01, Exh.10.01.02, Exh.10.01.03].
Việc mở mới hoặc điều chỉnh CTĐT do Trường và Khoa đề xuất, ĐQHQGN phê duyệt ban
hành với tư cách là cơ quan quản lý [Exh.10.01.02]. Chủ nhiệm Khoa thành lập nhóm và chỉ định
trưởng nhóm chuyên gia xây dựng CTĐT [Exh.10.01.04, Exh.10.01.05 ].
Theo quy định của ĐHQGHN, trong quá trình xây dựng và điều chỉnh CTĐT phải lấy ý kiến
của các bên liên quan [Exh.10.01.02]. Các bên liên quan được Khoa Địa lý lấy ý kiến để cải tiến
chương trình bao gồm cán bộ, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng, và các nhà khoa
học từ các cơ quan ngoài (Hội Địa lý, Viện Địa lý, ĐH Sư phạm, Tổng cục quản lý đất đai, Sở Tài
nguyên và môi trường các tỉnh,...) [Exh.10.01.06, Exh.10.01.07]. Ngoài ra, khi thiết kế CTĐT
ngành ĐLTN, Khoa có tham khảo CTĐT cử nhân địa lý của trường Đại học bang Arizona
[Exh.10.01.08].
Quy trình lấy ý kiến của các bên liên quan được thực hiện theo hướng dẫn của ĐHQGHN
[Exh.10.01.09].
Số lần và hình thức lấy ý kiến phản hồi khác nhau theo từng đối tượng. Cụ thể như sau:
- Đối với nhà tuyển dụng: khảo sát định kỳ 1 năm/lần [Exh.10.01.09] bằng phiếu khảo sát
[Exh.10.01.10].
- Đối với sinh viên: khảo sát lấy ý kiến về chất lượng giảng dạy từng học phần sau khi kết thúc học kỳ
[Exh.10.01.11]. Ngoài ra, sinh viên phản hồi qua các buổi đối thoại trực tiếp với Ban Giám Hiệu có sự
tham dự của Ban lãnh đạo Khoa [Exh.10.01.12], qua khảo sát trực tuyến [Exh.10.01.13].
- Đối với cựu sinh viên: lấy ý kiến về CTĐT [Exh.10.01.13] qua các buổi gặp mặt cựu sinh viên hoặc
khảo sát trực tuyến [Exh.10.01.13, Exh.10.01.15].
- Đối với các cán bộ trong Khoa g góp ý về CTĐT qua: Họp hội đồng khoa học và đào tạo Khoa
[Exh.10.01.16], họp bộ môn [Exh.10.01.17].
Năm 2012, Khoa Địa lý có tiến hành khảo sát ý kiến của các bên liên quan về CTĐT ngành ĐLTN
[Exh.10.01.06]. Đến năm 2015, Khoa Đia lý đã tiến hành khảo sát ý kiến của các bên liên quan về CĐR
ngành ĐLTN bằng hình thức khảo sát trực tuyến [Exh.10.01.07].
Kết quả phản hồi từ các bên liên quan năm 2015 [Exh.10.01.07] cho thấy:
- Nhà tuyển dụng cho rằng cần phải nâng cao tiếng Anh chuyên ngành và tiếng Anh giao tiếp để
phục vụ cho việc đọc tài liệu và giao tiếp chuyên môn bằng tiếng Anh. Cần tăng cường đào tạo các
kỹ năng mềm như: thuyết trình, kỹ năng lập kế hoạch thực hiện ý tưởng.
- Các cựu sinh viên và sinh viên cho rằng cần bổ sung thêm trang thiết bị hiện đại trong giảng
dạy, thực tập để sinh viên ra trường có khả năng tiếp cận với công việc tốt hơn.
- Các giảng viên cho rằng cần phải tăng tỉ lệ các môn chuyên ngành và các môn thực hành.
- Qua phân tích cho thấy 75% phản hồi từ các bên liên quan đánh giá chung về CTĐT ngành
Địa lý tự nhiên ở mức tốt và rất tốt, 16.1% đánh giá ở mức khá, chỉ có 8.9% đánh giá ở mức trung
bình. Trong đó, tỉ lệ đánh giá ở từng khối kiến thức và kỹ năng, phẩm chất được thể hiện trong
Error! Reference source not found. trong phụ lục.
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Tích hợp nhu cầu và thông tin phản hồi của các bên liên quan, Khoa Địa lý đã tiến hành cải tiến
CTĐT ngành Địa lý Tự nhiên theo góp ý của nhà tuyển dụng, giảng viên và sinh viên vào các năm
2012, 2015 [Exh.10.01.03, Exh.10.01.16, Exh.10.01.18, Exh.10.01.19]. So với năm 2012, trong
CTĐT ngành Địa lý tự nhiên năm 2015 khối kiến thức chuyên ngành đã tăng 1 tín chỉ (Error!
Reference source not found. trong phụ lục), tăng số tín chỉ một số học phần bắt buộc và giảm số
tín chỉ một số học phần tự chọn từ 3 TC xuống còn 2 TC [Exh.10.01.20, Exh.10.01.21], điều chỉnh
và bổ sung một số môn học để tăng giờ thực hành (Error! Reference source not found. trong phụ
lục), tăng cường kỹ năng làm việc nhóm. [Exh.10.01.22]. Tiếng Anh chuyên ngành cũng đã được
giảng viên tích hợp vào nội dung bài giảng [Exh.10.01.23]. Kế hoạch đào tạo năm 2015 được điều
chỉnh để sinh viên có đầy đủ kiến thức cơ sở trước khi học các môn chuyên sâu [Exh.10.01.20,
Exh.10.01.21].
Khoa nhận được các phản hồi tích cực từ các giáo sư quốc tế nơi có cựu sinh viên khoa Địa
lý học tập sau đại học. Họ hài lòng với trí tuệ, nền tảng kiến thức tốt, chăm chỉ và nhanh thích nghi
với môi trường nghiên cứu khoa học của cựu sinh viên [Exh.10.01.24].
10.2. The curriculum design and development process is established and subjected to
evaluation and enhancement (Quy trình thiết kế và phát triển CTĐT được xây dựng, đánh giá
và cải tiến chất lượng)
Quy trình thiết kế và phát triển CTĐT được Bộ GDĐT xây dựng [Exh.10.02.01] và ĐHQGHN
hướng dẫn các đơn vị thực hiện [Exh.10.02.02, Exh.10.02.03]. Quy trình thực hiện được giám sát
bởi hội đồng khoa học của ĐHQGHN và Viện đảm bảo chất lượng ĐHQG [Exh.10.02.04].
Qui trình thiết kế và phát triển CTĐT của Ngành Địa lý tự nhiên được thực hiện và giám sát
theo đúng quy định của ĐHQGHN [Exh.10.02.04]. Quy trình này được thay đổi và cập nhật vào các
năm 2010 [Exh.10.02.02], 2012 [Exh.10.02.04], 2014 [Exh.10.02.05]. Quy trình năm 2014 cơ bản
thống nhất với năm 2012. So với quy trình năm 2010 thì quy trình năm 2012 và 2014 có sự cải tiến
thể hiện ở Table 10.1 trong phụ lục.Năm 2012, Khoa Địa lý hoàn thiện CTĐT theo CĐR nhưng
chưa có quy định về chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên sau khi tốt nghiệp [Exh.10.02.04]. Đến
năm 2014, Khoa hoàn thiện CTĐT theo tiếp cận CDIO [Exh.10.02.06, Exh.10.02.07] và đã có quy
định về chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên sau khi tốt nghiệp [Exh.10.02.04].
Kết quả của những cải tiến này là CTĐT ngành ĐLTN được cấu trúc thành các khối kiến thức
chung trong toàn ĐHQGHN, khối kiến thức chung theo lĩnh vực, khối kiến thức chung của khối
ngành, khối kiến thức chung của nhóm ngành, khối kiến thức liên quan trực tiếp và mang tính đặc
thù của ngành học [Exh.10.02.08]. Hoàn thiện CTĐT ĐLTN theo hướng giảm số lượng học phần,
tăng số tín chỉ trong một số học phần, tăng thời lượng thực hành và tự học [Exh.10.02.08,
Exh.10.02.09].
10.3. The teaching and learning processes and student assessment are continuously reviewed
and evaluated to ensure their relevance and alignment (Quá trình dạy và học, hoạt động kiểm
tra đánh giá SV được thường xuyên rà soát, đánh giá để đảm bảo sự phù hợp và tương thích)
Để đảm bảo quá trình dạy, học và kiểm tra đánh giá sinh viên có sự phù hợp và tương thích với
nhau thì trước tiên các quá trình này cần tuân thủ theo quy chế đào tạo của ĐHQGHN
[Exh.10.03.01], bám sát vào Khung chương trình và đề cương học phần [Exh.10.03.02].
Hàng năm vào đầu năm học các bộ môn và Khoa họp rà soát kế hoạch đào tạo nhằm đảm bảo
sự logic và phù hợp nhu cầu người học [Exh.10.03.03]. Cuối năm tiến hành tổng kết và lập kế
hoạch cho năm học mới [Exh.10.03.04].
Để đánh giá phương pháp và nội dung giảng dạy của giảng viên, Nhà Trường tổ chức lấy ý kiến
phản hồi của sinh viên về hoạt động dạy học của 100% các học phần thông qua phiếu khảo sát và
đối thoại [Exh.10.03.05, Exh.10.03.06]. Ngoài ra hoạt động dạy học của giảng viên trẻ còn được
đánh giá thông qua dự giờ của các đồng nghiệp [Exh.10.03.07]. Từ đó, các giảng viên có kế hoạch
điều chỉnh phương pháp và nội dung giảng dạy cho phù hợp [Exh.10.03.08]. Cơ cấu các điểm đánh
giá sinh viên cũng được điều chỉnh nhằm tăng trọng số của điểm thi cuối kỳ theo như góp ý của các
giảng viên. Cụ thể trọng số (%) điểm đánh giá thi giữa kỳ/thường xuyên/cuối kỳ trước đây là
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20/30/50 thì bây giờ là 20/20/60 [Exh.10.03.01, Exh.10.03.09].
Để đảm bảo sự phù hợp giữa 3 quá trình (dạy, học và kiểm tra đánh giá sinh viên), các giảng
viên đa dạng hóa các phương pháp giảng dạy (giảng bài, thảo luận nhóm, giải bài tập) và cập nhật
bài giảng hàng năm [Exh.10.03.08]. Để đạt được các chuẩn đầu ra, việc đánh giá kết quả học tập
của sinh viên được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau (thi viết, vấn đáp, bài tập, seminar,
tiểu luận, thuyết trình…) [Exh.10.03.10]. Các hình thức kiểm tra đánh giá được ghi trong đề cương
học phần và thông báo cho sinh viên khi bắt đầu học phần để sinh viên có kế hoạch học tập phù hợp
[Exh.10.03.09].
Để đảm bảo chất lượng thi cử, Nhà trường thành lập các hội đồng tuyển sinh và xét tốt nghiệp
[Exh.10.03.01]. Khoa thành lập các hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp [Exh.10.03.11]. Các hội
đồng đảm bảo các quá trình thi cử thực hiện đúng quy chế đào tạo [Exh.10.03.01]. Tất cả các hoạt
động dạy, học và kiểm tra đánh giá sinh viên của Trường được thực hiện dưới sự giám sát của
Phòng TTPC & ĐBCL thông qua các ban thanh tra thi tuyển sinh và thi học kỳ [Exh.10.03.01,
Exh.10.03.12].
10.4. Research output is used to enhance teaching and learning (Các thành quả nghiên cứu
được sử dụng để nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học)
Tại Khoa Địa lý, các thành quả nghiên cứu khoa học được áp dụng vào hoạt động dạy và học cụ
thể như sau:
Đối với hoạt động giảng dạy
+ Thành quả nghiên cứu khoa học giúp nâng cao trình độ cho giảng viên và được sử dụng trong
hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên [Exh.10.04.01].
+ Các kết quả nghiên cứu khoa học như đề tài nghiên cứu khoa học, sách chuyên khảo, bài báo,
luận án tiến sĩ được lấy làm tài liệu tham khảo và được cập nhật vào bài giảng nhằm nâng cao chất
lượng giảng dạy [Exh.10.04.02] (Error! Reference source not found. trong phụ lục).
Đối với hoạt động học
+ Các số liệu, kết quả của các đề tài nghiên cứu khoa học được lấy làm tài liệu tham khảo, bài
tập cho sinh viên thực hành [Exh.10.04.02].
+ Bộ KHCN và ĐHQGHN ràng buộc các đề tài phải có phần kinh phí dành cho đào tạo
[Exh.10.04.03]. Nhiều khóa luận tốt nghiệp, báo cáo nghiên cứu khoa học của sinh viên là kết quả
hỗ trợ và định hướng nghiên cứu của các đề tài, dự án do các giảng viên trong và ngoài Khoa làm
chủ trì [Exh.10.04.01].
Tỷ lệ sinh viên đạt giải nghiên cứu khoa học cũng tăng lên theo các năm cho thấy chất lượng
học tập ngày càng được cải thiện (Error! Reference source not found. trong phụ lục). Nhiều bài
báo khoa học đã được công bố có tên của các sinh viên [Exh.10.04.04]. Một số sách chuyên khảo là
sản phẩm của đề tài, được các đề tài xuất bản phục vụ cho giảng dạy [Exh.10.04.05].
10.5. Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and
student services) is subjected to evaluation and enhancement (Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ
và trang thiết bị (tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống thông tin và các dịch vụ hỗ trợ SV)
được đánh giá và cải tiến chất lượng)
Các loại hình dịch vụ hỗ trợ gồm: Thư viện, trung tâm y tế, ký túc xá, các hoạt động đoàn- hội,
trung tâm giới thiệu việc làm, học bổng,…
Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và trang thiết bị thường xuyên được đánh giá thông qua các hình
thức sau: Thanh tra [Exh.10.05.01]; Phiếu phản hồi [Exh.10.05.02, Exh.10.05.03]; Hòm thư góp ý
[Exh.10.05.04]; Sổ góp ý tại các phòng chờ giảng [Exh.10.05.05]; Đối thoại và các cuộc họp Khoa,
Hội nghị cán bộ viên chức [Exh.10.05.06].
Thông tin phản hồi về chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và trang thiết bị được Phòng TTPC &
ĐBCL của Trường xử lý [Exh.10.05.07]. Kết quả xử lý được gửi cho lãnh đạo các khoa, các phòng
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ban chức năng và Ban giám hiệu để kịp thời xử lý và cải tiến [Exh.10.05.08], sau đó báo cáo
ĐHQGHN. Tại VNU-HUS có 3 đơn vị phụ trách mảng cơ sở vật chất gồm: Phòng Quản trị-bảo vệ,
Phòng KH-CN và Ban quản lý các dự án xây dựng. Trong đó Phòng Quản trị-bảo vệ phụ trách xử lý
các sự cố thông thường về điện, nước, trang thiết bị phòng học và phòng làm việc. Phòng KH-CN
quản lý các thiết bị KH-CN. Ban quản lý các dự án xây dựng phụ trách việc xây dựng các hạng
mục công trình lớn [Exh.10.05.09].
Bên cạnh đó, số lượng và chất lượng trang thiết bị đào tạo được Giảng viên và sinh viên định kì
đánh giá [Exh.10.03.05]. Phòng TTPC&ĐBCL phối hợp cùng Phòng KH-CN tổ chức các đợt kiểm
tra định kỳ và đột xuất về hiệu quả sử dụng trang thiết bị, công tác đảm bảo an toàn của các PTN
[Exh.10.05.10, Exh.10.05.11].
Việc nâng cấp cơ sở vật chất của các phòng học, phòng thí nghiệm, hạ tầng công nghệ thông
tin, sân chơi,… được thực hiện hàng năm theo kế hoạch và dựa trên các ý kiến phản hồi cũng như
yêu cầu về công tác đào tạo và NCKH của Trường, của Khoa [Exh.10.05.12]. Các sự cố thông
thường về cơ sở vật chất như điện, nước, trang thiết bị phòng học và phòng làm việc được Phòng
Quản trị bảo vệ tiếp nhận và xử lý kịp thời [Exh.10.05.05]. Dựa trên báo cáo sử dụng thiết bị và
định hướng nghiên cứu của Khoa dài hạn, trung hạn, ngắn hạn, hàng năm Khoa Địa lý có đề xuất
đầu tư trang thiết bị mới [Exh.10.05.13] hoặc mua sắm bổ sung thiết bị [Exh.10.05.14]. Dựa trên
bản báo cáo kết quả kiểm tra trang thiết bị, cơ sở vật chất, Nhà trường và ĐHQGHN sẽ cung cấp tài
chính để bảo trì và tu sửa các dụng cụ bị hỏng hóc hoặc đầu tư mua mới các thiết bị hoặc xây dựng
PTN mới [Exh.10.05.15, Exh.10.05.05]. Năm 2015, Trường đã kịp thời sửa chữa, nâng tầng, nâng
cấp phòng học, phòng thí nghiệm [Exh.10.05.11, Exh.10.05.16].
Hàng năm, Trung tâm Thông tin Thư viện đều thu thập phản hồi từ bạn đọc chủ yếu bao gồm
giảng viên và sinh viên về hoạt động phục vụ đào tạo và nghiên cứu [Exh.10.05.02, Exh 10.05.07].
Kết quả khảo sát năm 2015 cho thấy, 93 % bạn đọc được khảo sát thỏa mãn với chất lượng dịch vụ
của Trung tâm Thông tin Thư viện [Exh 10.05.07].
Các dịch vụ hỗ trợ sinh viên ngày càng được cải tiển. Phòng y tế có trạm sơ cứu ban đầu
[Exh.10.05.17]. Dịch vụ hỗ trợ sinh viên ngày càng đa dạng và hiệu quả như: tìm kiếm học bổng
[Exh.10.05.18], thông tin về chỗ ở [Exh.10.05.19], dịch vụ trang bị các kỹ năng mềm thông qua các
câu lạc bộ [Exh.10.05.20], dịch vụ tìm kiếm việc làm thêm [Exh.10.05.21], các hoạt động đoàn, hội
hỗ trợ sinh viên về tinh thần và vật chất [Exh.10.05.22]. Các đơn vị chức năng luôn phản hồi kịp
thời yêu cầu của sinh viên [Exh.10.05.23].
Từ năm 2012, các nhà khoa học trong Khoa thành lập quỹ “Khuyến khích nghiên cứu khoa học
sinh viên”, đã hỗ trợ tích cực cho nâng cao chất lượng hoạt động NCKHSV [Exh.10.05.24].
Nhằm giúp sinh viên lựa chọn ngành học phù hợp, sinh viên năm thứ nhất đã được tham gia các
hội thảo định hướng nghề nghiệp, trao đổi, nói chuyện [Exh.10.05.25]. Để nâng cao khả năng tìm
việc của sv khi tốt nghiệp, Trường và Khoa tổ chức các hội chợ việc làm [Exh.10.05.10], thành lập
mạng lưới cựu sinh viên [Exh.10.05.26], thiết lập cổng thông tin tìm việc làm và hợp tác
[Exh.10.05.21].
Để khắc phục sự hạn hẹp về diện tích và cơ sở vật chất, ĐHQGHN đã có kế hoạch xây mới trụ
sở của VNU-HUS tại Hòa Lạc và dự định sẽ chuyển lên địa điểm mới vào thời gian thích hợp
[Exh.10.05.27].
10.6. The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation and
enhancement (Cơ chế thu thập ý kiến phản hồi từ cán bộ, GV, SV, cựu SV và nhà tuyển dụng
có tính hệ thống và được đánh giá, cải tiến chất lượng)
Tại Khoa Địa lý và VNU-HUS, có hệ thống thu thập phản hồi của các bên liên quan. Tính hệ
thống được thể hiện trong quy định của ĐHQGHN [Exh.10.06.01] bao gồm: +)Có đơn vị chuyên
trách (Phòng TT PC & ĐBCL, Tổ ĐBCL của Khoa); +) Có Kk hoạch rõ ràng; +) Có quy trình thu
thập, xử lý và báo cáo [Exh.10.06.01].
Khoa Địa lý tiến hành lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan dựa trên quy định của
ĐHQGHN và hướng dẫn của Trường [Exh.10.06.01, Exh.10.06.02]. Số lần khảo sát được
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ĐHQGHN quy định là 01 đợt/năm (đối với người học là 2 lần/năm). Thời điểm khảo sát thì quy
định khác nhau tùy theo từng đối tượng khảo sát [Exh.10.06.01].
* Cơ chế thu thập ý kiến phản hồi của các bên liên quan về chất lượng đào tạo thường xuyên
được cải tiến thông qua cải tiến mẫu phiếu khảo sát, hình thức khảo sát và cách thức tổ chức thực
hiện.
Mẫu phiếu khảo sát ý kiến phản hồi của sinh viên về về chất lượng giảng dạy năm 2015
[Exh.10.06.03] đã có những cải tiến so với năm 2011 [Exh.10.06.04], thể hiện ở những điểm sau:
Mẫu phiếu 2015 ngắn gọn hơn tập trung vào 4 vấn đề với 20 câu hỏi so với 6 vấn đề và 26 câu hỏi
của năm 2011. Mẫu phiếu 2015 mặc dù ngắn gọn nhưng lại bao quát, đầy đủ các thông tin cần thu
thập với việc bổ sung thêm mục “Điều kiện vật chất khác” và các câu hỏi cũng bám sát vào chuẩn
đầu ra của CTĐT. Phiếu 2015 được thiết kế logic, khoa học hơn với mức độ đánh giá được chia
thành 5 mức theo thang đo Likert so với 4 mức ở phiếu 2011.
Mẫu phiếu khảo sát ý kiến đánh giá của các nhà tuyển dụng về đầu ra của CTĐT năm 2015
[Exh.10.06.05] đã có những cải tiến so với năm 2010 [Exh.10.06.06] thể hiện ở những điểm sau:
Phiếu năm 2010 hỏi quá sâu vào những thông tin cá nhân của nhà tuyển dụng. Phiếu 2015 đã
loại bỏ những câu hỏi không cần thiết này.
Phiếu năm 2015 bổ sung thông tin “Thời gian sinh viên tốt nghiệp của Khoa đã làm việc tại Quý
Cơ quan”. Thông tin này rất cần thiết vì nó liên quan trực tiếp đến kết quả đánh giá của nhà tuyển
dụng
Phiếu năm 2015 đã chi tiết hơn các chỉ tiêu đánh giá thuộc các nhóm: kỹ năng cứng, kỹ năng
mềm và phẩm chất cá nhân so với phiếu 2010.
Hình thức khảo sát cũng được cải tiến thông qua tăng cường khảo sát trực tuyến và giảm khảo
sát bằng bảng hỏi giấy nhằm tiết kiệm chi phí và thời gian khảo sát cũng như thuận tiện cho việc xử
lý số liệu [Exh.10.06.07].
Cách thức tổ chức thực hiện thu thập ý kiến phản hồi của các bên liên quan cũng được cải tiến.
Trước năm 2010, trong quy chế đào tạo của ĐHQGHN chưa có quy định cụ thể về lấy ý kiến phản
hồi [Exh.10.06.08] nên Khoa tự lấy phiếu khảo sát nhưng chưa thật sự hiệu quả. Từ năm 2010,
ĐHQGHN quy định Phòng TTPC & ĐBCL trực tiếp tổ chức lấy ý kiến phản hồi để đảm bảo khách
quan và thông tin được bảo mật tốt hơn [Exh.10.06.09]. Các kết quả được gửi tới các bên liên quan
để cải tiến chất lượng.

Criterion 11: Output (Đầu ra)
11.1. The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked for
improvement (Tỷ lệ tốt nghiệp và tỷ lệ thôi học được xác định, giám sát và đối sánh để cải tiến
chất lượng)
CTĐT của Khoa Địa lý được thực hiện đúng theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, VNU và
VNU-HUS [Exh.11.01.01, Exh.11.01.02, Exh.11.01.03]. Trường tiến hành xét học vụ, học bổng 1
năm 2 lần [Exh.11.01.04], xét tốt nghiệp 1 năm 4 lần nhằm tạo điều kiện đào tạo thuận lợi cho sinh
viên trong quá trình học tập và tốt nghiệp ra trường [Exh.11.01.05].
Trường và Khoa có hệ thống giám sát quá trình học tập, sinh hoạt của sinh viên như xét cảnh
báo học tập [Exh.11.01.06]; kỷ luật thi cử [Exh.11.01.07]; theo dõi số lượng sinh viên nhập học,
thôi học bằng các văn bản báo cáo đầu kì, giữa kì, cuối kì [Exh.11.01.08, Exh.11.01.09] và các sinh
viên bảo lưu kết quả học tập [Exh.11.01.10]. Cử nhân ngành Địa lý Tự nhiên tốt nghiệp đảm bảo có
các chứng chỉ như: Tiếng Anh [Exh.11.01.11], Kỹ năng mềm [Exh.11.01.12], An ninh quốc phòng
[Exh.11.01.13] và Giáo dục thể chất [Exh.11.01.14]. Hệ thống này được hỗ trợ bởi hạ tầng công
nghệ thông tin, các cơ sở dữ liệu và các phần mềm tác nghiệp [Exh.11.01.15].
Table 11.1. Tỷ lệ tốt nghiệp và tỷ lệ thôi học ngành ĐLTN
Khóa học

Tổng

Tỷ lệ nhận bằng tốt nghiệp sau (%)

Tỷ lệ thôi học trong (%)
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SV

3 năm

4 năm

5 năm

6 năm

1 năm

2 năm

3 năm

>4 năm

2009-2013

32

-

90,63%

6,25%

-

-

-

-

3,13%

2010-2014

10

-

90,00%

-

-

-

-

-

10,00%

2011-2015

31

-

80,65%

9,68%

-

-

-

-

9,68%

2012-2016

36

-

83,33%

2,78%

n/a

-

-

2,78%

-

2013-2017

31

-

64,52%

n/a

n/a

-

-

-

n/a

Nguồn: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Thống kê 5 năm gần đây cho thấy, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ngành ĐLTN duy trì ở mức cao, ổn
định thể hiện qua số liệu thống kê giai đoạn 2012 - 2017 [Exh.11.01.16] và tỷ lệ sinh viên thôi học ở
mức thấp (Error! Reference source not found.). Số sinh viên vi phạm quy chế đào tạo, bị đình chỉ
học tập ít và ở mức không nghiêm trọng [Exh.11.01.07]. Tỷ lệ sinh viên thôi học giai đoạn 2013 2016 chiếm 6,4% tổng số sinh viên của khoa, nguyên nhân chủ yếu do hoàn cảnh kinh tế khó khăn
(do đặc thù sinh viên của Trường nói chung và của Khoa nói riêng đến từ các tỉnh lân cận, vung
nông thôn).
Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp Khoa thường cao hơn so với mức trung bình của Trường như giai
đoạn 2013 - 2016 là 90,83% trong khi của Trường là 84,03% (năm 2016) và của các ngành khoa
học Trái đất là 76,8% (năm 2016) [Exh.11.01.17]. Khoa tổ chức họp đánh giá tỷ lệ sinh viên tốt
nghiệp định kì, vào cuối năm học để đề xuất những giải pháp cho năm học kế tiếp trong các buổi
họp tổng kết khoa, hội nghị cán bộ viên chức Khoa [Exh.11.01.18, Exh.11.01.19]. Bên cạnh đó,
Khoa đã tiến hành cải tiến chất lượng đào tạo bằng cách tìm kiếm các nguồn học bổng hỗ trợ học
tập, hỗ trợ sinh viên nghèo vượt khó và các học bổng ngoài ngân sách [Exh.11.01.20].
11.2. The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for
improvement (Thời gian tốt nghiệp trung bình được xác định, giám sát và đối sánh để cải tiến
chất lượng)
Giai đoạn trước năm 2007, thời gian đào tạo theo niên chế của ngành Địa lý tự nhiên cố định là
4 năm, sau khi áp dụng đào tạo theo tín chỉ thì thời gian đào tạo phụ thuộc vào tốc độ tích lũy tín
chỉ của mỗi sinh viên. Để đảm bảo khối lượng kiến thức, các môn học được bố trí trong 4 năm
tương đương với 8 học kỳ [Exh.11.01.02]. Tuy nhiên, thời gian học tập của mỗi sinh viên có thể
giao động từ tối thiểu 3 năm đến tối đa 6 năm tùy thuộc vào số lượng tín chỉ trong một học kỳ mà
sinh viên tích lũy được.
Table 11.2. Tỷ lệ tốt nghiệp và tỷ lệ thôi học ngành ĐLTN
Khóa học
2009-2013
2010-2014
2011-2015
2012-2016
Trung bình

Tổng SV
32
10
31
36

3 năm
-

Tỷ lệ nhận bằng tốt nghiệp sau (%)
4 năm
Trên 4 năm
90,63%
6,25%
90,00%
80,65%
9,68%
83,33%
2,78%
86,15%
6,24%

Nguồn: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Từ Error! Reference source not found.2 cho thấy thời gian tốt nghiệp trung bình là 4 năm
(trung bình giai đoạn 2013-2016 là 86,15% sinh viên tốt nghiệp trong 4 năm), phù hợp với đặc thù
chung của hệ thống giáo dục ở Việt Nam và của cùng ngành ĐLTN tại các Trường đại học khác trên
cả nước (ĐHQG TP.HCM, Đại học Quy Nhơn,…) [Exh.11.02.01]. Thời gian học tập như vậy cho
phép sinh viên ngoài việc tích lũy kiến thức chuyên môn còn có thêm thời gian tích lũy các kiến
thức khác như kiến thức chính trị, an ninh quốc phòng, kỹ năng mềm và ngoại ngữ… để đáp ứng
chất lượng đầu ra [Exh.11.01.11, Exh.11.01.12, Exh.11.01.13, Exh.11.01.14]. Một số trường hợp
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kéo dài thời gian học từ 4,5 - 5 năm (trung bình giai đoạn 2013-2016 là 6,24%), chủ yếu do sinh
viên khó khăn trong đạt chuẩn tiếng Anh.
Trong thời gian đào tạo, Trường và Khoa luôn có cơ chế giám sát (Phó trưởng Khoa phụ trách
đào tạo, Tổ đảm bảo chất lượng đảm nhiệm), cảnh báo học tập sinh viên theo định kỳ và kịp thời
với những sinh viên không tích lũy đủ điểm thành phần [Exh.11.01.06]. Khoa đã thành lập tổ cố vấn
học tập [Exh.11.02.02], hay kết hợp với Đoàn, Hội tổ chức những câu lạc bộ tiếng Anh nhằm hỗ trợ
sinh viên đảm bảo chất lượng nội dung chương trình và thời gian tốt nghiệp. Các hoạt động này thu
hút nhiều sinh viên năm, trong đó có sinh viên năm thứ 1, 2, 3 tham gia [Exh.11.02.03].
11.3. Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for
improvement (Tỉ lệ có việc làm của SV sau khi tốt nghiệp được xác định, giám sát và đối sánh
để cải tiến chất lượng)
Kết quả khảo sát về việc làm cử nhân ngành ĐLTN cho thấy đa phần sinh viên sau tốt nghiệp
đều có việc làm (96,8%) sau 1 năm ra trường và tỷ lệ sinh viên làm đúng ngành tương đối cao 84%
[Exh.11.03.01]. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 6 tháng ra trường của ngành ĐLTN là 65% cao hơn
khối KHTĐ (gồm khoa Địa chất, khoa khí tượng thủy văn và hải dương học, khoa Địa lý và khoa
Môi trường) là 58.98% [Exh.11.03.01]. Bên cạnh đó tỷ lệ sinh viên ngành ĐLTN có việc (tính cả
học viên cao học, NCS) giai đoạn 2012- 2017 khá cao khoảng 95.5%, trong đó 28.5% sinh viên tốt
nghiệp công tác trong khu vực Nhà nước; 26.3% làm việc tại đơn vị liên doanh nước ngoài; 39.3%
tại khu vực Tư nhân và 5.8% sinh viên tự kinh doanh/sản xuất [Exh.11.03.01].
Số lượng nghiên cứu sinh và học viên cao học từng tốt nghiệp cử nhân ngành ĐLTN khá cao
trong giai đoạn 2010-2017 với tỷ lệ đạt 92.7%, học viên là 58.7% [Exh.11.03.02] và khoảng 7% đến
12% số cựu sinh viên mỗi khóa nhận được học bổng sau đại học tại nước ngoài [Exh.11.03.03]. Một
trong những lí do chính giúp tỷ lệ sinh viên có việc làm tăng [Exh.11.03.01] là các đối tác của Khoa
Địa lý hàng năm đều đặt hàng tuyển dụng nguồn nhân lực, có yêu cầu rõ về số lượng và chất lượng
tuyển dụng như Cục Bản đồ - Bộ Tham mưu (song hành cùng với chương trình cấp học bổng tạo
nguồn) [Exh.11.01.04], Viện Địa lý, Viện Việt Nam học & Khoa học Phát triển, Viện Công nghệ Vũ
trụ, các Trung tâm và Công ty tư nhân [Exh.11.03.04]. Bên cạnh đó, sinh viên cũng được tiếp cận
với cơ hội việc làm thông qua các thông báo tuyển dụng từ các đơn vị có chuyên ngành gần trên
công thông tin tuyển dụng của Trường và của Khoa [Exh.11.03.05].
Khoa Địa lý có hệ thống giám sát việc làm của cựu sinh viên thông qua Ban liên lạc các Khóa
và kênh thông tin online trên website của khoa [Exh.11.03.06]. Trong 5 năm trở lại, Khoa đã tiến
hành khảo sát tỷ lệ SV tìm được việc làm sau 1 năm ra trường [Exh.11.03.01], và VNU-HUS cũng
tiến hành khảo sát và thông báo công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của sinh viên sau 1
năm ra trường [Exh.11.03.07]. Kết quả khảo sát việc làm giai đoạn 2013 - 2017 cho thấy cơ cấu
ngành nghề có xu hướng dần đa dạng, tỷ lệ đang có việc làm (bao gồm cả số lượng sinh viên tiếp
tục các bậc học cao hơn) tăng từ 88.9% (năm 2014) lên 97,7% (năm 2016); tỷ lệ tiếp tục đi học lên
bậc thạc sĩ ít thay đổi, giao động từ 8,3% đến10,5% [Exh.11.03.07].
Table 11.4. Thực trạng vị trí việc làm của cựu sinh viên sau ra trường 1 năm
giai đoạn 2013- 2017
Năm
2013
2014
2015
2016
2017

Số
phiếu

Tỷ lệ đang có việc làm
(kể cả đang đi học)

23
9
22
30
38

91.3
88.9
95.5
97.7
97.4

Khu vực làm việc của các sinh viên có việc (Đơn vị: %)
Khu vực nhà
Liên doanh
Khu vực
Tự kinh doanh/
nước
nước ngoài
tư nhân
dịch vụ/sản xuất
26
30.5
34.8
8.7
44.4
11.2
33.3
11.1
28.5
26.3
39.3
5.8
23.3
30.1
36.6
10
15.7
34.3
39.5
10.5

Nguồn: Điều tra việc làm cựu sinh viên.
Vị trí việc làm của cựu sinh viên mới ra trường có 82.7% là nhân viên, 0.1% là trưởng nhóm
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cộng tác, 3.5% ở vị trí quản lý - lãnh đạo và tỷ lệ cựu sinh viên có vị trí quản lý tăng dần với những
khóa tốt nghiệp sau 5 năm [Exh.11.03.01]. Để có cái nhìn toàn diện hơn, khoa Địa lý đã tiến hành
thống kê vị trí việc làm của cựu sinh viên từ K1 đến K57 cho thấy hơn 70% tỷ lệ cử nhân Địa lý
làm việc gắn với chuyên môn [Exh.11.03.08].
Thu nhập của cựu sinh viên sau 6 tháng ra trường thuộc ngành ĐLTN có 64.29% dưới 6 triệu
đồng/tháng và 28.57% có thu nhập từ 6 đến dưới 12 triệu đồng/tháng, trên 12 triệu/tháng là 7.14%
[Exh.11.03.01]. Đối sánh với các ngành thuộc khối KHTĐ thì cơ bản giống nhau tuy nhiên tỷ lệ
sinh viên thu nhập từ 6 đến 12 triệu/tháng ngành ĐLTN thấp hơn khối KHTĐ nhưng thu nhập trên
12 triệu/tháng của ngành ĐLTN thì cao hơn và nhóm cựu sinh viên có ngưỡng thu nhập này đa phần
công tác tại các tổ chức nước ngoài, tư nhân hoặc tự kinh doanh.
Kết quả khảo sát cựu sinh viên 2017 cho thấy những khó khăn của cựu sinh viên khi đi xin việc
của khoa Địa lý gần tương tự với khối Khoa học Trái đất. Trong đó, lí do thiếu Kinh nghiệm làm
việc, Không có mối quan hệ cá nhân với các cơ sở tuyển dụng, đặc thù của ngành học là những yếu
tố khó khăn chính. Đặc biệt, ngành “Địa lý tự nhiên” hiện chưa có trong danh mục của Bộ nội vụ về
vị trí việc làm gắn liền với ngành học này.
Dựa trên các số liệu thu thập được, Khoa thường xuyên có các cuộc họp trao đổi về định
hướng ngành học, những thay đổi trong nhu cầu của xã hội từ đó cập nhật chương trình đào tạo
[Exh.11.01.18], tăng cường khả năng thực hành trong các môn học [Exh.11.03.09], tăng cường khả
năng ngoại ngữ của sinh viên thông qua giao lưu với sinh viên nước ngoài đến Khoa,
[Exh.11.03.10], tăng cường kỹ năng mềm qua đợt thực tập chuyên ngành [Exh.11.03.11], ngoại
khóa và câu lạc bộ [Exh.11.03.12]. Khoa đã có những kiến nghị lên ĐHQG, thông qua đó đệ trình
lên Bộ nội vụ về việc bổ xung thêm ngành “Địa lý tự nhiên” vào danh mục vị trí việc làm của Bộ.
11.4. The types and quantity of research activities by students are established, monitored and
benchmarked for improvement (Loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu khoa học
của SV được quy định, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng)
Theo quy chế đào tạo của Bộ GD&ĐT, ĐHQGHN thì trong quá trình xây dựng chương trình
đào tạo ngành ĐLTN, Khoa đã lồng ghép hoạt động NCKH của sinh viên dưới nhiều hình thức và
cấp độ khác nhau [Exh.11.01.02]. Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học sinh viên được quan tâm
thông qua các bài tập nhóm của học phần, thực tập đại cương, thực tập chuyên ngành, thực tập sản
xuất, niên luận, khóa luận tốt nghiệp nằm trong khung chương trình đào tạo [Exh.11.04.01].
Hàng năm Khoa tổ chức hội nghị NCKH SV vào tháng 4 hoặc tháng 5 đã thu hút khoảng 28,3%
số sinh viên của Khoa, đặc biệt tỷ lệ sinh viên năm thứ 2, thứ 3 tham gia khá cao (55,6%) và thu hút
gần 100% sinh viên năm thứ 4 tham gia [Exh.11.04.02, Exh.11.04.03, Exh.11.04.04, Exh.11.04.05].
Số lượng báo cáo và sinh viên tham gia vẫn được duy trì với trên 30 báo cáo trong giai đoạn 2012 2017 (Figure 11.1). Các hướng nghiên cứu khoa học khá đa dạng thể hiện các định hướng nghiên
cứu chính theo định hướng phát triển của Khoa [Exh.11.04.05]. Số báo cáo khoa học sinh viên
ngành ĐLTN so với các ngành thuộc khối Khoa học trái đất và toàn Trường ở mức tương đối cao:
Ví dụ năm 2013, số báo cáo của Địa lý là 33 với 59 sinh viên tham gia thì khoa Địa chất là 13 báo
cáo với 26 sinh viên, Khoa KTTV & HDH là 22 báo cáo với 22 sinh viên, Toán là 20 báo cáo, Vật
lý là 30 báo cáo… [Exh.11.04.06].
Mục tiêu đào tạo đội ngũ sinh viên chất lượng cao, Khoa luôn chú trọng nâng cao kỹ năng
nghiên cứu của sinh viên trong Khoa (để phù hợp với chiến lược xây dựng trường đại học nghiên
cứu). Sinh viên được khuyến khích tham gia các đề tài nghiên cứu Khoa học các cấp của giáo viên
trong và ngoài trường. Nhằm hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học các đề tài cấp nhà nước, quốc tế,
cấp Bộ, cấp ĐHQG, cấp tỉnh … cung cấp số liệu, kinh phí thực địa, tài liệu chuyên môn cho thực
hiện đề tài và thực hiện khóa luận tốt nghiệp [Exh.11.04.07].
Table 11.7. Đề tài NCKH và Khóa luận của sinh viên được hỗ trợ từ đề tài, dự án
Năm

Số báo cáo
KH/Tổng

Tổng số
báo cáo

Báo cáo có
sv năm 1,2

Số lượng báo
cáo đạt giải

Số báo cáo
được giải cấp

Báo cáo
NCKH được

Số khóa
luận được
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2012
2013
2014
2015
2016
2017

sinh viên

NCKH

tham gia

cấp Khoa

Trường

ĐT hỗ trợ

n/a
n/a
30.84%
33.33%
29.7%
44.44%

32
31
33
38
32
32

18
19
21
20
23
23

13
15
15
16
21
21

11
12
14
11
11
11

7
7
11
14
10
6

ĐT hỗ trợ
5
17
3
14
15
11

Số lượng đề tài, bài báo công bố có sinh viên là đồng tác giả, thành tích nghiên cứu được thống
kê hàng năm trong báo cáo tổng kết về hoạt động khoa học cấp Khoa gửi lên Trường như báo cáo
tổng kết KHCN [Exh.11.04.08], tổng kết Khoa [Exh.11.01.18]. Sinh viên đạt kết quả cao, khen
thưởng được cộng điểm ưu tiên trong xét học bổng, điểm rèn luyện và điểm chuyển tiếp lên bậc học
cao hơn [Exh.11.01.02].
Để động viên hoạt động nghiên cứu trong sinh viên, Khoa thành lập Quỹ hỗ trợ cho hoạt động
nghiên cứu khoa học sinh viên. Quỹ được thành lập do các nhà khoa học trong Khoa đóng góp và tổ
chức thành các giải thưởng trao cho các báo cáo có chất lượng xuất sắc nhất và các nhóm nghiên
cứu tiềm năng trong Hội nghị KHSV cấp Khoa [Exh.11.04.09].
11.5. The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and benchmarked for
improvement (Mức độ hài lòng của các bên liên quan được xác định, giám sát và đối sánh để
cải tiến chất lượng)
Theo quy định của ĐHQGHN, Khoa Địa lý định kì lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan
bao gồm sinh viên đang theo học, cựu sinh viên, cán bộ của khoa, nhà tuyển dụng về chất lượng đào
tạo nguồn nhân lực (chuyên môn, phẩm chất đạo đức và kỹ năng mềm), sự phù hợp giữa đào tạo
với thực tiễn [Exh.11.05.01]. Tỉ lệ phiếu thu về đối với sinh viên đang theo học, cựu sinh viên và
cán bộ của Khoa thường đạt 100%, và đối với các nhà tuyển dụng là 70-80% tổng số phiều gửi.
Mức độ hài lòng của sinh viên: Các sinh viên được hỏi đều hài lòng (đánh giá xuất sắc tăng từ
76,7 % (năm học 2011-2012) lên 78.14 % (năm học 2014-2015) )vì được học tập và nghiên cứu
trong một môi trường thuận lợi với các trang thiết bị cơ sở vật chất khá tốt, ngày càng cải thiện
[Exh.11.05.02], các giảng viên, cán bộ nhiệt tình tâm huyết trong giảng dạy, tư vấn, hỗ trợ học tập,
các hình thức kiểm tra đánh giá đa dạng và nghiêm túc. Đồng thời tỷ lệ đánh giá chất lượng bài
giảng trung bình giảm từ 12.928 % năm học 2011-2012 xuống còn 4.128 % năm học 2014-2015 và
tỷ lệ đánh giá yếu cũng giảm từ 3.716% xuống 0.551%..
Mức độ hài lòng của cựu sinh viên: Các cựu sinh viên cho rằng họ đã được trang bị tương đối
tốt về cả kiến thức, các kỹ năng mềm, giúp họ có khả năng tìm được việc làm phù hợp, thích ứng
cao với công việc thực tế. Đôi sánh tỷ lệ đáp ứng tốt công việc của ngành ĐLTN là 21.43% cao hơn
khối KHTĐ là 17.31%. Bên cạnh đó, các cựu sinh viên cũng có những phản hồi đóng góp ý kiến
giúp cho việc cải tiến chương trình phù cho phù hợp với thực tế công việc (ví dụ kỹ năng làm việc
nhóm, kỹ năng mềm, kỹ năng ngoại ngữ, thực hành, thực tập sản xuất…) [Exh.11.05.01]. Đồng
thời, cựu sinh viên cũng đề xuất một số giải pháp cải thiện chất lượng đầu ra như: Tăng cơ hội nhận
học bổng; Liên kết mở chương trình đào tạo sau đại học với quốc tế; Tăng thời lượng đào tạo tiếng
anh chuyên ngành; Tăng thời lượng thực hành; Nâng cấp cơ sở vật chất dạy và học; Kết nối với
doanh nghiệp trong và ngoại nước để mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên sau ra trường
[Exh.11.05.01].
 Mức độ hài lòng của cán bộ trong Khoa: Dựa trên kết quả tổng hợp của phiếu tự đánh giá
hàng năm [Exh.11.05.01] cho thấy, các cán bộ của khoa nhìn chung đều hài lòng với công việc của
mình: cụ thể mức độ hài lòng của giảng viên về nhiệm vụ giảng dạy tăng từ 3.76 (năm 2014) lên
4.33 (năm 2017) hay bồi dưỡng chuyên môn tăng từ 3.26 (năm 2014) lên 4.1 (năm 2017). Các cán
bộ tham gia giám sát các chỉ tiêu đã đăng ký của từng năm để có giải pháp khắc phục và nâng cao
hiệu quả hoạt động [Exh.11.01.18, Exh.11.01.19]. Các giảng viên kiêm nhiệm, các giáo sư thỉnh
giảng của Khoa đều được xin ý kiến đánh giá về chương trình đào tạo, và có những đánh giá tốt về
việc cập nhật của chương trình [Exh.11.05.01].
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Mức độ hài lòng của đơn vị tuyển dụng: Các nhà tuyển dụng [Exh.11.05.01] đều có những nhận
xét tốt, tích cực về các cựu sinh viên của Khoa Địa lý. Theo đánh giá, các sinh viên tốt nghiệp từ
Khoa Địa lý đều có kiến thức nền tảng vững vàng, có kỹ năng vận dụng linh hoạt các kiến thức
được trang bị vào thực tiễn, có khả năng nghiên cứu, có tư duy tổng hợp, có khả năng giao tiếp, có
khả năng tổ chức triển triển khai thực hiện và tổng kết các vấn đề khoa học cũng như có khả năng
học tập không ngừng. Nhiều sinh viên đã trở thành những cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong các cơ
quan/đơn vị công tác [Exh.11.03.08]. Năng lực làm việc của cựu sinh viên của Khoa được đánh giá
thông qua mẫu phiếu khảo sát mức độ hài lòng của nhà sử dụng lao động đối với chất lượng đào tạo
của trường Đại học Khoa học Tự nhiên từ năm 2012 đến 2017 [Exh.11.05.02]. Bên cạnh đó, Khoa
cũng thường xuyên xin ý kiến đóng góp của các đơn vị tuyển dụng về chương trình đào tạo/kỹ năng
mềm [Exh.11.05.02]. Dựa trên kết quả khảo sát, Nhà tuyển dụng đều hài lòng về chương trinh đào
tạo dựa trên tính cập nhật, hiện đại của Chương trình [Exh.11.05.01]. Tuy nhiên một số ý kiến còn
chưa hài lòng với sinh viên của Khoa về năng lực sử dụng tiếng Anh chuyên ngành, kĩ năng thực
hành còn hạn chế, kỹ năng mềm học online [Exh.11.05.01].
Thông qua hợp tác nghiên cứu khoa học nhiều sinh viên của khoa đã được tham gia vào một số
đề tài hợp tác trong và ngoài nước như với Canada, Hà Lan, Thái Lan,... Các chuyên gia, giáo sư
nước ngoài có dịp làm việc với sinh viên của Khoa cũng có những phản hồi và đánh giá cao về khả
năng, tinh thần tích cực làm việc, tính năng động cũng như thân thiện của sinh viên Khoa Địa Lý
[Exh.11.05.01].
Trường và Khoa có kênh để tiếp nhận các phản hồi của các bên liên quan nhằm cải thiện các
mặt chưa được trong hoạt động chung của đơn vị như trường có phòng tiếp cán bộ, sinh viên… để
giải quyết các góp ý của giáo viên, sinh viên, có hòm thư góp ý [Exh.11.05.03, Exh.11.05.04]. Hàng
năm, Khoa thường xuyên có các hoạt động đánh giá nhu cầu xã hôi nhằm cải tiến chương trình đào
tạo (nhằm cải thiện các kĩ năng còn thiếu, kỹ năng mềm), giao lưu trao đổi khoa học sinh viên
[Exh.11.05.05] để đáp ứng nhu cầu xã hội.
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Part 2: Strengths and Weaknesses Analysis (Phân tích điểm mạnh, điểm yếu)
3.1. Tóm tắt điểm mạnh
Với truyền thống trên 50 năm giảng dạy và nghiên cứu khoa học, chúng tôi nhận thấy
chương trình đào tạo ngành Địa lý Tự nhiên có những điểm mạnh sau:
1. Chương trình đào tạo có truyền thống lâu đời và có nhiều thành tựu trong đào tạo và
nghiên cứu khoa học được biết đến không chỉ ở Việt Nam mà còn cả với khu vực và thế giới.
Chất lượng chương trình đào tạo thể hiện thông qua số lượng cựu sinh viên đang nắm các vị
trí quan trọng trong các cơ quan quản lý và nghiên cứu hàng đầu tại Việt Nam.
2. Chương trình đào tạo được xây dựng, cập nhật dựa trên tầm nhìn sứ mạng và chiến
lược của ĐHQGHN, ĐHKHTN và của Khoa Địa lý nhằm đào tạo nguồn nhân lực cao, đáp
ứng nhu cầu xã hội.
3. Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo đại học ngành Địa lý Tự nhiên đáp ứng yêu cầu
của các bên liên quan cũng như đòi hỏi của xã hội hiện đại. Tất các học phần được triển phải
hợp lý qua các năm học để đảm bảo sự cân bằng giữa các khối kiến thức chung và chuyên
ngành cũng như đảm cân bằng giữa kiến thức và kỹ năng. Chương trình đào tạo chú trọng đào
tạo sinh viên với định hướng nghiên cứu
4. Cán bộ, giảng viên và nghiên cứu viên có trình độ tốt. Theo quy định của Trường và
Khoa, hiện chỉ những giảng viên có trình độ tiến sỹ mới được tham gia giảng dạy chương
trình đào tạo ngành Địa lý Tự nhiên, với sự hỗ trợ thực hành, thực tập của NCS, cán bộ có học
vị Thạc sỹ và Nghiên cứu viên.
5. Khoa Địa lý đã xây dựng 2 hệ thống phòng thí nghiệm: 01 Phòng thí nghiệm mục tiêu
phục vụ cho Nghiên cứu Khoa học và 07 phòng thí nghiệm chuyên đề chủ yếu được sử dụng
cho giảng dạy. Khoa liên kết với các đơn vị nghiên cứu, chuyển giao khác để phối hợp thực
hiện các đề tài, dự án và trao đổi sử dụng các thiết bị nghiên cứu khoa học.
6. Chương trình đào tạo được thiết kế liên thông với chương trình đào tạo sau Đại học ở
Đại học Quốc gia Hà Nội cũng như các trường đại học khác trong nước và trên thế giới. Số
lượng lớn sinh viên tốt nghiệp ngành Địa lý Tự nhiên tiếp tục theo học bậc Thạc sỹ, NCS tại
các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước và tại Khoa.
7. Khoa Địa lý của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên có mối quan hệ hợp tác đào tạo và
nghiên cứu khoa học với nhiều trường Đại học có uy tín trên thế giới.
8. Chương trình đào tạo ra các nhà nghiên cứu có trình độ cao, cũng như có khả năng
thích ứng tốt với công việc thông qua việc học dựa trên trải nghiệm thực tế, khởi động các
hoạt động nghiên cứu từ trong sinh viên và các phương pháp đánh giá kiểm tra thích hợp và
hiệu quả.
9. Khoa tham gia nhiều, thường xuyên các hoạt động phục vụ cộng đồng như tư vấn, hội
đồng đánh giá các đề tài, dự án, và các hợp đồng nhiệm vụ tại địa phương.
3.2. Tóm tắt điểm yếu
Bên cạnh những điểm mạnh đã nêu trên, CTĐT ĐLTN còn có những hạn chế sau:
1. Sức hấp dẫn của các ngành khoa học cơ bản nói chung và Địa lý Tự nhiên nói riêng
không cao đối với xã hội, nhận thức chung của xã hội về ngành Địa lý Tự nhiên còn thấp. Do
vậy, chất lượng và số lượng sinh viên đầu không cao. Tên ngành không được đưa vào danh
mục tuyển dụng trong các cơ quan nhà nước chưa được công nhận.
2. Thiếu không gian làm việc cho cán bộ và sinh viên.
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3. Số lượng sinh viên được tham gia các chương trình trao đổi hợp tác còn ít do hạn chế
về kinh phí.
4. Khoa chưa có diễn đàn trực tuyến cho sinh viên và cựu sinh viên.
5. Hệ thống trang thiết bị phục vụ giảng dạy và NCKH còn ít do ngân sách đầu tư hạn
chế.
3.3. Kế hoạch khắc phục
Để khắc phục những điểm yếu, Khoa Địa lý đã xây dựng kế hoạch cải tiến như sau:
1. Tăng cường các mối quan hệ với các đối tác nước ngoài giảng dạy và nghiên cứu trong
lĩnh vực địa lý tự nhiên thông qua các nguồn vốn hỗ trợ của quốc tế ( hiện đang triển khai bậc
cao học Chuyên ngành Quản lý tài nguyên môi trường với ĐH Valladolid), tăng cường quảng
quá trong cộng đồng về Chương trình đào tạo để cộng đồng hiểu rõ hơn về vai trò của Địa lý
trong cuộc sống; Đề ra chính sách khuyến khích tuyển sinh; Tăng cường hợp tác với các nhà
tuyển dụng để tăng cơ hội việc làm cho sinh viên tốt nghiệp.
2. Hoạt động xây dựng cơ sở mới của Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc sẽ giải quyết
sớm các hạn chế về không gian cho đào tạo và nghiên cứu. Khoa Địa lý đã được thiết kế hợp
lý trong khuôn viên mới.
3. Bổ sung các diễn đàn trực tuyến cho sinh viên và cựu sinh viên trên trang web của Khoa.
4. Duy trì mối quan hệ hợp tác với các đơn vị tuyển dụng, phòng thí nghiệm tại các đơn vị
ngoài nhằm nâng cao khả năng thực hành và nghiên cứu khoa học của sinh viên, cũng như tạo
cơ sở cho công tác tuyển dụng sinh viên sau khi ra trường.
3.4. Bảng kê các điểm đánh giá chất lượng chương trình theo các tiêu chí của AUN
The 7-point scale can be read as follows:
1 = absolute inadequate; direct action for improvement has to be taken.
2 = inadequate, action for improvement are necessary
3 = inadequate, but with small actions it will be adequate
4 = adequate as may expected
5 = more than adequate
6 = example of good practice
7 = excellent
S/N
1
1.1

1.2
1.3

2
2.1
2.2

Criteria
1
Expected Learning Outcomes
The expected learning outcomes have been clearly
formulated and aligned with the vision and mission of the
university
The expected learning outcomes cover both subject specific
and generic (i.e. transferable) learning outcomes
The expected learning outcomes clearly reflect the
requirements of the stakeholders
Overall Opinion
5.7
Program Specification
The information in the program
specification
iscomprehensive and up-to-date
The information in the course specification is

2

3

4

5

6

x
x
x

x
x
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7

S/N
2.3

3
3.1
3.2
3.3

4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2

5.3

5.4
5.5
6
6.1

6.2

Criteria
1
comprehensive and up-to-date
The program and course specifications are communicated
and made available to the stakeholders
Overall Opinion
5.3
Program Structure and Content
The curriculum is designed based on constructive
alignment with the expected learning outcomes
The contribution made by each course to achieve the
expected learning outcomes is clear
The curriculum is logically structured, sequenced,
integrated and up-to-date
Overall Opinion
5.7
Teaching and Learning Approach (Phương thức dạy và
học)
The educational philosophy is well articulated and
communicated to all stakeholders
Teaching and learning activities are constructively aligned
to the achievement of the expected learning outcomes
Teaching and learning activities enhance life-long learning
Overall Opinion
5.0
Student Assessment
The student assessment is constructively aligned to the
achievement of the expected learning outcomes
The student assessments including timelines, methods,
regulations, weight distribution, rubrics and grading are
explicit and communicated to students
Methods including assessment rubrics and marking
schemes are used to ensure validity, reliability and fairness
of student assessment
Feedback of student assessment is timely and helps to
improve learning
Students have ready access to appeal procedure
Overall Opinion
5.0
Academic Staff Quality
Academic staff planning (considering succession,
promotion, re-deployment, termination, and retirement) is
carried out to fulfill the needs for education, research and
service
Staff-to-student ratio and workload are measured and
monitored to improve the quality of education, research and
service

2

3

4

5

6

x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x

x
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7

S/N
6.3

6.4
6.5
6.6

6.7

7
7.1

7.2

7.3
7.4
7.5

8
8.1
8.2
8.3
8.4

8.5

9

Criteria
1
Recruitment and selection criteria including ethics and
academic freedom for appointment, deployment and
promotion are determined and communicated
Competences of academic staff are identified and evaluated
Training and developmental needs of academic staff are
identified and activities are implemented to fulfill them
Performance management including rewards and
recognition is implemented to motivate and support
education, research and service
The types and quantity of research activities by academic
staff are established, monitored and benchmarked for
improvement
Overall Opinion
5.4
Support Staff Quality
Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility
and student services) is carried out to fulfill the needs for
education, research and service
Recruitment and selection criteria for appointment,
deployment and promotion are determined and
communicated
Competences of support staff are identified and evaluated
Training and developmental needs of support staff are
identified and activities are implemented to fulfill them
Performance management including rewards and
recognition is implemented to motivate and support
education, research and service
Overall Opinion
5.2
Student Quality and Support
The student intake policy and admission criteria are
defined, communicated, published, and up-to-date
The methods and criteria for the selection of students are
determined and evaluated
There is an adequate monitoring system for student
progress, academic performance, and workload
Academic advice, co-curricular activities, student
competition, and other student support services are
available to improve learning and employability
The physical, social and psychological environment is
conducive for education and research as well as personal
well-being
Overall Opinion
5.2
Facilities and Infrastructure

2

3

4

5

6
x

x
x
x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
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7

S/N
9.1

9.2
9.3
9.4
9.5

10
10.1
10.2
10.3

10.4
10.5

10.6

11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

Criteria
1 2
The teaching and learning facilities and equipment (lecture
halls, classrooms, project rooms, etc.) are adequate and
updated to support education and research
The library and its resources are adequate and updated to
support education and research
The laboratories and equipment are adequate and updated
to support education and research
The IT facilities including e-learning infrastructure are
adequate and updated to support education and research
The standards for environment, health and safety; and
access for people with special needs are defined and
implemented
Overall Opinion
5.0
Quality Enhancement
Stakeholders’ needs and feedback serve as input to
curriculum design and development
The curriculum design and development process is
established and subjected to evaluation and enhancement
The teaching and learning processes and student
assessment are continuously reviewed and evaluated to
ensure their relevance and alignment
Research output is used to enhance teaching and learning
Quality of support services and facilities (at the library,
laboratory, IT facility and student services) is subjected to
evaluation and enhancement
The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and
subjected to evaluation and enhancement
Overall Opinion
5.3
Output
The pass rates and dropout rates are established, monitored
and benchmarked for improvement
The average time to graduate is established, monitored and
benchmarked for improvement
Employability of graduates is established, monitored and
benchmarked for improvement
The types and quantity of research activities by students are
established, monitored and benchmarked for improvement
The satisfaction levels of stakeholders are established,
monitored and benchmarked for improvement (Staff,
Students, Alumni, Employers)

Overall Opinion
OVERALL VERDICT (SELF-ASSESSED)

3

4

5

6

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

5.0
5.3
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Part 3: Appendices

1.

1

SubCriteria

No.

Criterion

Appendix 1. LIST OF EXHIBITIONS

1.1

Code

Exh.01.01.01

2.

Exh.01.01.02

3.

Exh.01.01.03

4.

Exh.01.01.04

5.

Exh.01.01.05

6.

Exh.01.01.06

7.

Exh.01.01.07

8.

Exh.01.01.08

9.
10.
11.
12.
13.

1.2

Exh.01.02.01

1.3

Exh.01.02.02
Exh.01.02.03
Exh.01.02.04
Exh.01.03.01

14.

Exh.01.03.02

15.

Exh.01.03.03

16.

Exh.01.03.04

17.
18.

2

2.1

Exh.01.03.05
Exh.02.01.01

Descriptions
Chiến lược đảm bảo chất lượng giáo dục của ĐHQGHN (giai đoạn 20132020, tầm nhìn 2030)
Chiến lược phát triển ĐHQGHN đến năm 2020, tầm nhìn 2030
Chiến lược Phát triển Trường năm 2015
Bản in trang chiến lược trên website Trường, Khoa
Công văn Triển khai thông báo Chiến lược tới các đơn vị
Chương trình các buổi học chính trị đối với sinh viên
Chương trình, Biên bản Hội nghị CCVC và Tổng kết năm học hàng năm
Khung chương trình và chuẩn đầu ra năm 2012
Hướng dẫn 3109 xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo theo chuẩn
đầu ra ở ĐHQGHN năm 2010
Khung chương trình và chuẩn đầu ra năm 2015
Hướng dẫn điều chỉnh chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra của
ĐHQGHN năm 2012, Quyết định Thành lập Nhóm xây dựng chuẩn đầu ra
Chương trình đào tạo ngành Địa lý tự nhiên (năm 2012)
Biên bản họp hội đồng khoa học và đào tạo mở rộng về hoàn thiện chuẩn
đầu ra và khung chương trình đào tạo ngành Địa lý tự nhiên (năm 2012).
Biên bản Họp hội đồng khoa học và đào tạo mở rộng về chương trình đào
tạo ngành Địa lý tự nhiên đã điều chỉnh năm 2012
Công văn số 1110/HD-ĐHQGHN-ĐT ngày 30/03/2015 của ĐHQGHN,
Công văn số 1234/ĐHKHTN-ĐT ngày 17/4//2015 của VNU-HUS về
Hướng dẫn điều chỉnh, cập nhật chương trình đào tạo
Quyết định Thành lập Nhóm điều chỉnh khung chương trình đào tạo ngành
Địa lý tự nhiên năm 2015)
Biên bản Họp hội đồng khoa học và đào tạo mở rộng về chương trình đào
tạo ngành Địa lý tự nhiên đã điều chỉnh (năm 2015)
Ảnh chụp chuẩn đầu ra trên trang web khoa, trường, Mẫu công văn gửi tới
các đơn vị xin ý kiến về CĐR năm 2012, 2015, CĐR trong hội nghị học tập,
tờ rơi phổ biến cho sinh viên tờ rơi của Trường ĐHKHTN, Khoa Địa lý,
Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên
Khung chương trình ĐH ngành ĐLTN (năm 2015), Ma trận kĩ năng của
CTDT ngành ĐLTN năm 2015
Curriculum mapping của chương trình đào tạo ĐLTN 2015
ELO of courses in General Knowledge Masses (M1 to M3)
ELO of courses in Specific Knowledge Masses (M4 to M5)
Mẫu phiếu hỏi về nhu cầu CDR ngành Địa lý
Danh sách các bên liên quan tham vấn về ELO
Thông kê ý kiến tham vấn ELO của các bên liên quan ngành Địa lý
Báo cáo kết quả khảo sát phản hồi của các bên liên quan về ELO ngành Địa
lý
Báo cáo Quá trình tổ chức xây dựng, hội thảo, lấy ý kiến chuyên gia về
thông tin môn học của các môn học thuộc chương trình đào tạo ngành Địa lý
tự nhiên
Danh sách các bên liên quan tham vấn về ELO năm 2015
Báo cáo điều chỉnh chuẩn đầu ra chương trình 2015
Báo cáo tổng hợp ý kiến các bên liên quan về các ELO các học phần
Curriculum mapping 2015 and 2012
Bản đặc tả chương trình đào tạo ngành ĐLTN 2012, 2015 (giới thiệu cho
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SubCriteria

Criterion

No.

Code

19.

Exh.02.01.02

20.

Exh.02.01.03

21.

Exh.02.01.04

22.

Exh.02.01.05

23.

Exh.02.01.06

24.

Exh.02.01.07

25.

2.2

Exh.02.02.01

26.

Exh.02.02.02

27.

Exh.02.02.03

28.
29.
30.
31.

Exh.02.02.04
Exh.02.02.05
Exh.02.02.06
Exh.02.02.07

32.

2.3

Exh.02.03.01

33.

Exh.02.03.02

34.

Exh.02.03.03

35.
36.
37.
38.
39.

Exh.02.03.04
Exh.02.03.05
Exh.02.03.06
Exh.02.03.07
Exh.02.03.08

40.

Exh.02.03.09

41.

Exh.02.03.10

42.

3.1

Exh.03.01.01

43.

Exh.03.01.02

44.
45.

Exh 03.01.03
Exh 03.01.04

46.

Exh 03.01.05

47.
48.

Exh 03.01.06
Exh 03.01.07

49.

Exh 03.01.08

50.

Exh 03.01.09

51.

Exh 03.01.10

Descriptions
sinh viên)
Website, các bản giới thiệu cho sinh viên ở sinh hoạt chính trị đầu năm, tờ
rơi quảng bá chương trình (2012 - 2017)
Bản đặc tả chương trình đào tạo ngành ĐLTN 2015 (bản đầy đủ)
Danh sách cán bộ xây dựng bản đặc tả chương trình ngành ĐLTN (2012,
2015)
Biên bản họp HĐ KHĐT về xây dựng và điều chỉnh CTĐT ĐLTN (2012,
2015) và Biên bản họp các Bộ môn lấy ý kiến về hoàn thiện bản đặc tả CT
đào tạo ngành ĐLTN (2012, 2015)
Báo cáo kết quả điều tra về khung CTĐT ĐH ngành Địa lý tự nhiên 2012,
2015
Công văn số 1110/HD-ĐHQGHN-ĐT ngày 30/03/2015 của ĐHQGHNvà
Hướng dẫn 1234/ĐHKHTN ngày 17/4/2015 về việc Hướng dẫn điều chỉnh,
cập nhật chương trình đào tạo
Đề cương các học phần CTĐT ngành ĐLTN 2012, 2015
Công văn số 1110/HD-ĐHQGHN-ĐT ngày 30/03/2015 của ĐHQGHN về
việc Hướng dẫn điều chỉnh, cập nhật chương trình đào tạo
Biên bản họp và nghiệm thu cấp Khoa về thẩm định đề cương chi tiết học
phần 2015
Bảng so sánh các bài giảng của học phần hàng năm (2012-2015)
Biên bản họp BM có nội dung về cập nhật bài giảng (2012-2015)
Bài giảng học phần có nội dung cập nhật KQ NC của các đề tài, dự án
Danh mục tài liệu tham khảo của các học phần được cập nhật
Các văn bản về Quy trình xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo
ngành ĐLTN theo chuẩn đầu ra 2012, 2015
Kết quả tích hợp ý kiến của các bên liên quan trong bản đặc tả CTĐT ngành
ĐLTN năm 2012, 2015 và biên bản họp HĐKHĐT
Bảng so sánh nội dung cập nhật đề cương học phần theo ý kiến của các bên
liên quan
Website Trường, Khoa download CTĐT (Ảnh chụp màn hình)
Tờ rơi về CTĐT (2012-2015)
Văn bản gửi các bên liên quan về CTĐT ngành ĐLTN (2012, 2015)
Sổ tay HD sinh viên đầu khóa
Hướng dẫn thực hiện CTĐT ngành ĐLTN (2012, 2015)
Quy định về việc cung cấp đề cương học phần cho SV (Quy chế ĐTĐH của
ĐHQGHN năm 2014 , trang 4)
Website Khoa download đề cương học phần (Ảnh chụp màn hình)
Quy định và hướng dẫn của ĐHQGHN về xây dựng, điều chỉnh, cập nhật
CTĐT (2010-2015)
Hướng dẫn về việc xây dựng, cập nhật, điều chỉnh chương trình đào tạo đại
học của ĐHKHTN (2012, 2015)
Khung chương trình đào tạo ngành Địa lý tự nhiên 2012
Khung chương trình đào tạo ngành Địa lý của Đại học Bang Arizona
Báo cáo kết quả điều tra về khung chương trình đào tạo ngành Địa lý tự
nhiên 2012
Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo ngành ĐLTN năm 2012, 2015
Khung chương trình đào tạo ngành Địa lý tự nhiên 2015
và Biên bản họp Hội đồng khoa học và đào tạo về điều chỉnh chương trình
đào tạo ngành Địa lý tự nhiên năm 2015
Đề cương học phần khối kiến thức M1 của CTĐT ngành ĐLTN năm 2012,
2015
Đề cương học phần khối kiến thức M2
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SubCriteria

Criterion

No.

Code

52.
53.
54.

Exh 03.01.11
Exh 03.01.12
Exh 03.01.13

55.

Exh 03.01.14

56.
57.
58.

3.2

Exh 03.01.15
Exh.03.02.01
Exh.03.02.02

59.

Exh.03.02.03

60.

Exh.03.03.01

61.
62.
63.
64.

Exh.03.03.02
Exh.03.03.03
Exh.03.03.04
Exh.03.03.05

65.

Exh.03.03.06

66.
67.
68.

Exh.03.03.07
Exh.03.03.08
Exh.03.03.09

69.

Exh.03.03.10

70.
71.

Exh.03.03.11
Exh.03.03.12

72.

Exh.03.03.13

73.

Exh.03.03.14

74.

Exh.03.03.15

75.

Exh.03.03.16

76.

Exh.03.03.17

77.
78.

4.1

Exh.04.01.01
Exh.04.01.02

79.

Exh.04.01.03

80.

Exh.04.01.04

81.

Exh.04.01.05

82.
83.
84.
85.
86.

Exh.04.01.06
Exh.04.01.07
Exh.04.01.08
Exh.04.01.09
Exh.04.01.10

87.

Exh.04.01.11

88.

4.2

Exh.04.02.01

Descriptions
Đề cương học phần khối kiến thức M3
Đề cương học phần khối kiến thức M4
Đề cương học phần khối kiến thức M5
Mục tiêu kiến thức chi tiết của học phần khối kiến thức M3: học phần Bản
đồ đại cương
Curriculum mapping
Bản đặc tả chương trình đào tạo 2015
Ma trận kĩ năng của CTDT ngành ĐLTN năm 2015
Ma trận tích hợp giữa nội dung và chuẩn đầu ra của các học phần hướng
chuyên sâu
Chương trình đào tạo ngành ĐLTN năm 2015 (phần III: Nội dung chương
trình ĐT)
Khung chương trình ĐLTN của Arizona State University
Thời khóa biểu
Danh sách sinh viên theo học các hướng chuyên sâu
Danh sách các học phần từ các chương trình đào tạo khác
Chương trình đào tạo ngành ĐLTN năm 2012, 2015: Các học phần tự chọn
trong theo hướng chuyên sâu
Tiểu luận trong học phần
Ảnh chụp giờ thực hành học phần xử lý ảnh số
Danh sách sinh viên tham dự hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2015
Hướng dẫn học và thi kỹ năng mềm cho sinh viên ĐHQGHN trên hệ thống
học kĩ năng mềm trực tuyến
Danh sách báo cáo Hội nghị Khoa học sinh viên năm 2012-2017
Báo cáo khoa học sinh viên đạt giải Ba VIFOTEC năm 2016
Ảnh chụp sinh viên đi thực địa làm Khóa luận tốt nghiệp theo các hướng
chuyên sâu
Báo cáo trình chiếu khóa luận tôt nghiệp (slide)+ ảnh báo cáo
Bài giảng các học phần theo hướng chuyên sâu (có cập nhật kết quả các đề
tài nghiên cứu khoa học)
Phản hồi của các bên liên quan: bản tổng hợp các ý kiến
QĐ của Đại học QGHN về việc ban hành các CTĐT trình độ đại học của
VNU-HUS
Các báo cáo chiến lược phát triển của trường 2012 và 2015
Các báo cáo về chiến lược của Khoa
Báo cáo tổng kết, thông tin giới thiệu về khoa dành cho sinh viên, website
về chiến lược dạy và học
Ảnh chụp các hoạt động giảng dạy, mẫu bài giảng trình chiếu powerpoint,
bài tập về nhà
Tổng kết NCKH sinh viên hàng năm. Đơn xin giấy giới thiệu. Thống kê số
lượng sinh viên tham dự đề tài. Ảnh chụp sinh viên sử dụng GPS, máy đo
phổ.
Thống kê số giờ thực hành trong khung chương trình đào tạo
Ảnh chụp thực địa, thực tập các học phần
Đề án tuyển sinh và hướng dẫn tuyển sinh ở ĐHQGHN các năm
Bảng tích hợp chuẩn đầu ra và phương pháp kiểm tra, đánh giá
Phiếu điều tra nhu cầu xã hội với chuẩn đầu ra 2012 và 2015
Bài giảng các học phần theo hướng chuyên sâu (có cập nhật kết quả các đề
tài nghiên cứu khoa học)
Hướng dẫn 3109 xây dựng CTĐT theo ELO của ĐHQG và VNU-HUS năm
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SubCriteria

Criterion

No.

Code

89.

Exh.04.02.02

90.

Exh.04.02.03

91.

Exh.04.02.04

92.

Exh.04.02.05

93.

Exh.04.02.06

94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.

Exh.04.02.07
Exh.04.02.08
Exh.04.02.09
Exh.04.02.10
Exh.04.03.01
Exh.04.03.02
Exh.04.03.03
Exh.04.03.04

4.3

102.

Exh.04.03.05

103.
104.
105.

Exh.04.03.06
Exh.04.03.07
Exh.04.03.08

106. 5

5.1

Exh.05.01.01

107.

Exh.05.01.02

108.

Exh.05.01.03

109.

Exh.05.01.04

110.

Exh.05.01.05

111.

Exh.05.01.06

112.

Exh.05.01.07

113.

Exh.05.01.08

114.
115.
116.
117.
118.

Exh.05.01.09
Exh.05.01.10
Exh.05.01.11
Exh.05.01.12
Exh.05.01.13

119.

Exh.05.01.14

120.

Exh.05.01.15

121.

Exh.05.01.16

122.
123.
124.

Exh.05.01.17
Exh.05.01.18
Exh.05.01.19

Descriptions
2010
Danh sách sinh viên đăng ký học phần và danh sách lớp. Ảnh chụp cổng
thông tin đăng ký học
Ảnh chụp sinh viên tự học, trình bày báo cáo
Mẫu các dạng bài tập khác nhau của sinh viên. Chương trình thực tập, thực
tế
Chương sinh viên nghiên cứu khoa học trong quy chế đào tạo
Anh chụp, trích trang web của câu lạc bộ, sinh hoạt ngoại khóa của sinh
viên.
Quyết định phân công GVCN, CVHT
Biên bản họp của Đoàn TN và Hội SV về chia sẻ học tập hàng năm
Ảnh chụp phòng tự học, hoạt động sinh hoạt ngoại khóa của SV các năm
Nội dung một số bài giảng có nhiều hình ảnh, media
Bài giảng các học phần có nội dung phong phú
Mẫu bài tập về nhà, báo cáo thực tập, nghiên cứu khoa học
Ảnh chụp các hoạt động học tập của sinh viên
Quyết định phân công GVCN, CVHT
Ảnh chụp website, mạng xã hội của khoa về nghiên cứu khoa học, tuyển
dụng
Thống kê sinh viên bảo vệ tốt nghiệp qua các năm (2012-2017)
Thống kê sinh viên học tiếp ở bậc cao hơn tại VNU
Quyết định công nhận sinh viên của khoa đi học nước ngoài
Thông tư và Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo
dục và đào tạo các năm 2012, 2013, 2014
Thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy của Đại học Quốc gia Hà Nội các
năm 2012, 2013, 2014
Bảng thống kê điểm chuẩn đầu vào ĐHKHTN các năm từ 2012 - 2017
Thông tư và Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo
dục và đào tạo năm 2015, 2016
Quy chế tuyển sinh đại học chính quy của Đại học Quốc gia Hà Nội năm
2015, 2016
Thông tư và Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng
nhóm ngành đào tạo giáo viên chính quy của Bộ Giáo dục và đào tạo năm
2017
Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 của ĐHQGHN và của Trường
Thông báo về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào đại
học hệ chính quy của VNU-HUS
Thông báo xét tuyển sinh viên vào các chương trình đào tạo đặc biệt
Quy chế đào tạo đại học của ĐHQGHN 2010
Quy chế đào tạo đại học của ĐHQGHN 2014
Bộ đề cương chi tiết môn học 2012 và 2015
Tiêu chí chấm điểm, đề thi, đáp án và điểm bộ phận một số môn tiêu biểu
Khung chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại học ngành Địa lý tự nhiên
2012
Khung chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Địa lý tự nhiên 2015
Quyết định thành lập các đoàn thực tập (thực tập thiên nhiên, thực tập cơ sở,
thực tập chuyên ngành) một số năm
Ảnh thực hành thực tập một số môn học (phòng máy và ngoài trời)
Thông báo Hội nghị khoa học sinh viên của VNU-HUS
Thông báo Hội nghị khoa học sinh viên của khoa Địa lý
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Criterion

No.

Code

Exh.05.02.01
Exh.05.02.02

Thống kê số đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên 2012-2017
Thống kê số đề tài đạt giải sinh viên NCKH 2012-2017
Thống kê số đề tài sinh viên NCKH theo hướng đề tài, dự án của giảng viên
Quy định đánh giá điểm rèn luyện
Mẫu bảng điểm rèn luyện sinh viên
Thống kê số đề tài khoá luận tốt nghiệp/tổng sinh viên năm cuối ngành
ĐLTN từ 2012-2017
Thống kê số đề tài khoá luận tốt nghiệp theo hướng đề tài, dự án của giảng
viên 2012-2017
Thông tin tuyển sinh của VNU-HUS qua các năm
Màn hình website tra cứu danh sách trúng tuyển và điểm tuyển sinh

Exh.05.02.03

Mẫu giấy báo trúng tuyển

Exh.05.02.04
Exh.05.02.05
Exh.05.02.06

Thông báo học chính trị đầu năm học
Tài liệu sinh viên
Phần đầu slide bài giảng của một số học phần
Hướng dẫn, tổ chức quản lý giảng dạy, học tập của VNU-HUS và Kế hoạch
đào tạo, công tác HSSV theo năm học
Quy định trách nhiệm của sinh viên trong kỳ thi học kỳ và danh sách sinh
viên không đủ điều kiện dự thi (do nợ học phí)
Thông báo về việc kỷ luật sinh viên vi phạm quy chế thi của Trường
Quyết định về việc kỷ luật sinh viên vi phạm quy chế thi của VNU-HUS
Báo cáo thực tập một số môn học (Thực tập thiên nhiên, Thực tập Cơ sở địa
lý, Thực tập chuyên ngành…)
Thông báo xét học vụ của VNU-HUS
Quyết định về việc cảnh báo học tập học kỳ đối với sinh viên hệ chính quy
Ảnh, poster hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa 2012-2017
Ảnh sinh viên được trao giải trong Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa
2012-2017
Thông báo Kế hoạch bảo vệ khoá luận tốt nghiệp của Khoa
Quyết định thành lập Hội đồng chấm khoá luận tốt nghiệp (của Khoa - hệ
CQ & của Trường - hệ CLC)
Ảnh buổi bảo vệ khoá luận tốt nghiệp Khoa 2012-2017
Ảnh tổng kết buổi bảo vệ khoá luận tốt nghiệp Khoa 2012-2017
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy các năm
2012-2017
Bảng điểm một số sinh viên bị điểm F
Đề cương ôn tập một số môn học
Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá kết quả NCKH của sinh viên cấp
Khoa
Mẫu phiếu điểm chấm SVNCKH 2014, 2015, 2017
Quy định về tổ chức làm khóa luận tốt nghiệp, chấm điểm khoá luận tốt
nghiệp và giảng dạy các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp đại học
chính quy của VNU-HUS 2012-2017
Mẫu phiếu nhận xét khóa luận tốt nghiệp sinh viên của giáo viên hướng dẫn,
phản biện năm 2016 trở về trước
Mẫu phiếu chấm điểm khóa luận tốt nghiệp sinh viên của giáo viên hướng
dẫn, phản biện năm 2016 trở về trước
Mẫu phiếu chấm điểm kết quả KLTN sinh viên của các uỷ viên Hội đồng
2012-2016
Mẫu phiếu nhận xét và chấm điểm khóa luận tốt nghiệp của giáo viên hướng

125.
126.
127.
128.
129.

Exh.05.01.20
Exh.05.01.21
Exh.05.01.22
Exh.05.01.23
Exh.05.01.24

130.

Exh.05.01.25

131.

Exh.05.01.26

132.
133.
134.
135.
136.
137.

5.2

138.

Exh.05.02.07

139.

Exh.05.02.08

140.
141.

Exh.05.02.09
Exh.05.02.10

142.

Exh.05.02.11

143.
144.
145.

Exh.05.02.12
Exh.05.02.13
Exh.05.02.14

146.

Exh.05.02.15

147.

Exh.05.02.16

148.

Exh.05.02.17

149.
150.

Exh.05.02.18
Exh.05.02.19

151.

Exh.05.02.20

152.
153.

5.3

Descriptions

Exh.05.03.01
Exh.05.03.02

154.

Exh.05.03.03

155.

Exh.05.03.04

156.

Exh.05.03.05

157.

Exh.05.03.06

158.

Exh.05.03.07

159.

Exh.05.03.08

160.

Exh.05.03.09
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No.

Code

161.

Exh.05.03.10

162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.

Exh.05.03.11
Exh.05.03.12
Exh.05.03.13
Exh.05.03.14
Exh.05.03.15
Exh.05.03.16
Exh.05.03.17
Exh.05.04.01

5.4

170.

Exh.05.04.02

171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.

Exh.05.04.03
Exh.05.04.04
Exh.05.04.05
Exh.05.04.06
Exh.05.04.07
Exh.05.04.08
Exh.05.05.01
Exh.05.05.02
Exh.05.05.03
Exh.05.05.04

181. 6

5.5

6.1

Exh.06.01.01

182.

Exh.06.01.02

183.

Exh.06.01.03

184.

Exh.06.01.04

185.

Exh.06.01.05

186.

Exh.06.01.06

187.

Exh.06.01.07

188.

Exh.06.01.08

189.

Exh.06.01.09

190.
191.

Exh.06.01.10
Exh.06.01.11

192.

Exh.06.01.12

193.

Exh.06.01.13

194.
195.

Exh.06.01.14
Exh.06.01.15

Descriptions
dẫn, phản biện 2017
Mẫu phiếu chấm điểm kết quả KLTN sinh viên của các uỷ viên Hội đồng
2017
Bảng điểm tổng hợp khoá luận sinh viên 2012-2017
Hướng dẫn tổ chức thi học kỳ của VNU-HUS 2012-2017
Quy định về ra đề thi, chấm thi học kỳ của VNU-HUS 2012-2017
Bảng theo dõi tình hình giảng dạy và học tập trên lớp của VNU-HUS
Báo cáo công tác thanh tra thi học kỳ của Trường
Thông báo về tình hình tổ chức thi HK của phòng ĐT
Quy chế công tác học sinh sinh viên tại ĐHQGHN
Lịch tiếp sinh viên của Khoa
Điểm của sinh viên bị thông báo xử lý học vụ các kỳ sau so với kỳ bị xử lý
học vụ (ví dụ)
Mẫu phiếu đánh giá học phần của sinh viên qua các năm
Mẫu kết quả đánh giá giảng viên gửi về cho giảng viên qua văn thư, email
Kết quả đánh giá học phần của sinh viên qua các năm
Thông báo của Khoa về gặp sinh viên đầu năm học
Biên bản và hình ảnh buổi toạ đàm của Khoa với sinh viên đầu năm học
Tọa đàm đối thoại với sinh viên của Trường (công văn, biên bản, hình ảnh)
Thông báo chấm phúc tra của VNU-HUS 2012-2017 và điểm sau phúc tra
Thông báo danh sách dự kiến sinh viên bị xử lý học vụ
Quyết định cảnh báo học tập của Trường qua các học kỳ
Quyết định xóa tên sinh viên của Trường
Chiến lược phát triển Trường ĐHKHTN giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn
2030
Kế hoạch 5 năm phát triển Trường Đại học Khoa học Tự nhiên giai đoạn
2011 - 2015
Định hướng và Kế hoạch phát triển Khoa Địa lý nhiệm kỳ 2014-2019 tầm
nhìn 2025
Định hướng và Kế hoạch phát triển Khoa Địa lý nhiệm kỳ 2009-2014 tầm
nhìn 2020
Định hướng và Kế hoạch phát triển Khoa Địa lý nhiệm kỳ 2014-2019 tầm
nhìn 2025
Bảng chỉ tiêu kế hoạch nhân lực của Khoa Đia lý giai đoạn 2009-2014;
2014-2019
Kế hoạch, phương hướng năm học các năm của Khoa Địa lý
Kế hoạch công tác cán bộ của Trường/ Đăng kí chỉ tiêu cán bộ của Trường
gửi ĐHQGHN giai đoạn 2015-2020
Danh sách cán bộ giảng dạy ngành địa lý tự nhiên tại Khoa Địa lý, giai đoạn
2012-2017
Danh sách và Quyết định về việc nghỉ việc để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
của cán bộ
Danh sách cán bộ Khoa học của Khoa có độ tuổi trên 60
Quyết định chuyển công tác của một số cán bộ từ 2012-2017
Danh sách cán bộ được tuyển dụng, ký hợp đồng tạo nguồn cấp Trường và
hợp đồng mời giảng giai đoạn 2012-2017
Kết luận liên tịch của Đảng ủy, BGH về ký hợp đồng với GS., PGS. sau khi
nghỉ hưu
Quyết định kéo dài thời gian làm việc khi đủ tuổi nghỉ hưu cho các cán bộ
Quyết định tiếp nhận 02 cán bộ về Khoa công tác từ ĐHQG
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No.

Code

196.
197.

Exh.06.01.16
Exh.06.01.17

198.

Exh.06.01.18

199.

Exh.06.01.19

200.

Exh.06.01.20

201.

Exh.06.01.21

202.

Exh.06.01.22

203.

Exh.06.01.23

204.
205.

Exh.06.01.24
Exh.06.01.25

206.

Exh.06.01.26

207.

Exh.06.01.27

208.
209.
210.

Exh.06.01.28
Exh.06.01.29
Exh.06.01.30

211.

Exh.06.01.31

212.

Exh.06.01.32

213.

Exh.06.01.33

214.

Exh.06.01.34

215.
216.

6.2

Exh.06.02.01
Exh.06.02.02

217.

Exh.06.02.03

218.

Exh.06.02.04

219.

Exh.06.02.05

220.

Exh.06.02.06

221.

Exh.06.02.07

222.
223.
224.

Exh.06.02.08
Exh.06.02.09
Exh.06.02.10

225.

Exh.06.02.11

226.

Exh.06.02.12

227.

Exh.06.02.13

Descriptions
Mẫu hợp đồng mời giảng; Hợp đồng kiêm nhiệm đào tạo
Danh sách cán bộ được mời giảng+kiêm nhiệm từ 2011-nay
Công văn hướng dẫn tuyển dụng viên chức/ giảng viên trong ĐHQGHN
hàng năm; Hướng dẫn tuyển dụng của ĐHQGHN, Hướng dẫn tuyển dụng
của Trường ĐH KHTN + CV về việc xét tuyển tiến sĩ về làm việc tại
ĐHQGHN
Quy định về ký hợp đồng tạo nguồn cấp Trường + Quy định về kí hợp đồng
tạo nguồn cấp Khoa Địa lý
Danh sách cán bộ tạo nguồn đang làm NCS ở trong và ngoài nước của Khoa
Địa lý
Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp ĐHQGHN
Quy chế chi tiêu nội bộ, phần quy định hỗ trợ lương cho cán bộ giảng dạy có
trình độ Tiến sĩ trong thời gian 01 năm tập sự; Quy định xét chọn đề tài cấp
cơ sở trong đó ưu tiên cán bộ trẻ và chưa chủ nhiệm đề tài
Quyết định hỗ trợ các bài báo quốc tế + Các quyết định hỗ trợ bài báo quốc
tế từ năm 2012 đến nay
Danh sách các đề tài do cán bộ trẻ của Khoa chủ trì từ 2012-2017
Danh sách cán bộ của Khoa được hỗ trợ công bố quốc tế từ 2012-2017
Quy định/ Quyết định hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, viên chức tham gia hội
nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành
Quy định về chính sách với giảng viên đi nước ngoài của ĐHQGHN và
ĐHKHTN
Quyết định cử Thục Hân đi trao đổi sau Tiến sĩ
Giấy mời thỉnh giảng của Trường từ Đại học Toulouse
Danh sách cán bộ được cử đi công tác nước ngoài từ 2012-2017
Công văn hướng dẫn quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch cán bộ của Trường
ĐHKHTN
Danh sách quy hoạch cán bộ Khoa các giai đoạn 2009-2014, 2014-2019
Kế hoạch về nhu cầu bổ nhiệm chức danh GS, PGS từ 2011 đến 2015 của
Trường; Bảng chỉ tiêu số lượng GS, PGS cần bổ nhiệm từ 2014 đến 2020
của Khoa; Nhu cầu bổ nhiệm GS, PGS của Khoa gửi trường
Minh chứng điều chỉnh quy hoạch + Báo cáo bổ sung quy hoạch của Khoa
Địa lý
Thông tư quy định chuẩn quốc gia với cơ sở đào tạo đại học
Danh sách sinh viên + cán bộ của Khoa Địa lý các năm 2011-2017
Thông tư 32/2015/TT-BGDĐT hướng dẫn xác định chỉ tiêu tuyển sinh của
các cơ sở giáo dục đại học
Báo cáo SAR của Trường ĐHKHNTN
Tỷ lệ giảng viên/sinh viên Ngành địa lý tự nhiên tại một số Trường khác
(Huế, Quy Nhơn)
QĐ 1819/QĐ-ĐHQGHN quy định giờ chuẩn của giảng viên, NCV tại
ĐHQG HN
Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục - Đào
tạo
Quy chế đào tạo đại học của ĐHQGHN
Đề án vị trí việc làm của Trường ĐH KHTN năm 2013
Đề án vị trí việc làm của Khoa Địa lý
Biên bản phân công giảng dạy đầu năm học, Phân công của Hội đồng
KHĐT
Khung Chương trình đào tạo ngành Địa lý tự nhiên của Khoa Địa lý
Bảng phân công giảng dạy các học kì cho ngành Địa lý tự nhiên/ Thời khóa
biểu
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228.
229.
230.
231.

Exh.06.02.14
Exh.06.02.15
Exh.06.02.16
Exh.06.02.17

232.

Exh.06.02.18

233.
234.

Exh.06.02.19
Exh.06.02.20

235.

Exh.06.02.21

236.

Exh.06.02.22

237.

Exh.06.02.23

238.
239.
240.
241.
242.

Exh.06.02.24
Exh.06.02.25
Exh.06.02.26
Exh.06.02.27
Exh.06.02.28

243.

Exh.06.02.29

244.

Exh.06.02.30

245.

6.3

Exh.06.03.01

246.

Exh.06.03.02

247.

Exh.06.03.03

248.
249.
250.

Exh.06.03.04
Exh.06.03.05
Exh.06.03.06

251.

Exh.06.03.07

252.

Exh.06.03.08

253.
254.

Exh.06.03.09
Exh.06.03.10

255.

Exh.06.03.11

256.
257.

Exh.06.03.12
Exh.06.03.13

258.

Exh.06.03.14

259.

Exh.06.03.15

260.

Exh.06.03.16

Descriptions
Thống kê giờ giảng của phòng đào tạo
Quy chế chi tiêu nội bộ
Quy định về khóa luận, chấm khóa luận
Bảng phân công Hướng dẫn thực hiện Khóa luận tốt nghiệp các năm
Quy định coi thi, chấm thi của trường
Quy định ra đề, chấm thi học kỳ
Danh sách coi thi, chấm thi các năm
Quy định về công tác giáo giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập
Quyết định phân công GVCN và CVHT của Khoa Địa lý
Bảng thống kê công bố Khoa học của Khoa các năm từ 2012 đến 2017
Bảng thống kê tham gia đề tài khoa học các cấp từ năm 2012 đến 2017 (trích
báo cáo tổng kết hàng năm của Khoa)
Chứng nhận NCKH phục vụ cộng đồng/ giấy mời tham gia các hội nghị, hội
thảo, tư vấn các chương trình
Trao giải sinh viên nghiên cứu Khoa học từ Quỹ do các nhà khoa học của
Khoa thành lập
Công văn hướng dẫn tổng kết năm học các năm của Trường
Mẫu đăng ký nhiệm vụ năm học của cán bộ
Bản đăng kí nhiệm vụ năm học của cán bộ có xác nhận của bộ môn
Biên bản kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ cá nhân của lãnh đạo Khoa
Phiếu đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học của một số cán bộ
Biên bản họp tổng kết cuối năm học, bình xét thi đua của Bộ môn/ Trung
tâm + Báo cáo tổng kết cuối năm của bộ môn
Biên bản họp tổng kết cuối năm học, bình xét thi đua của Khoa
Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, người
lao động trong ĐHQGHN + Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Đại
học Quốc gia Hà Nội về thí điểm chính sách trọng dụng cán bộ khoa học
trình độ cao ở ĐHQGHN
Quy định về đạo đức trong nghiên cứu khoa học của Trường (dự thảo); quy
định về trích dẫn Khoa học trong Đại học Quốc gia Hà Nội
Minh chứng đặc thù tuyển dụng của Khoa/quy định ký HĐ tạo nguồn của
Khoa
Minh chứng Công văn đề xuất tuyển dụng của Bộ môn
Công văn về việc xác định nhu cầu tuyển dụng của Khoa
Bản mô tả vị trí cần tuyển dụng
Thông báo vị trí cần tuyển dụng trên website của Khoa và của Trường +
Thông báo tuyển dụng của HUS hàng năm
Biên bản họp đánh giá hồ sơ chuyên môn cho cán bộ tuyển dụng của Bộ
môn, biên bản họp Hội đồng tuyển dụng Khoa và Hội đồng tuyển dụng
Trường
Mẫu hợp đồng biên chế chính thức/ Quyết định tuyển dụng một số cán bộ
Danh sách hợp đồng tạo nguồn của khoa từ 2011-nay
Quy định về Hợp đồng lao động trong Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN (năm
2015) + Kế hoạch kí hợp đồng tạo nguồn của HUS 2014
Luật viên chức số 58/2010/QH12
Chụp website HUS-VNU văn bản của phòng TCCB
Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn
nhiệm và chế độ phụ cấp
Thông báo nhu cầu bổ nhiệm chức danh GS, PGS hàng năm
Thông tư 16/2009 Quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận
đạt tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư +
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SubCriteria

Criterion

No.

Code

261.

Exh.06.03.17

262.

Exh.06.03.18

263.

Exh.06.03.19

264.

Exh.06.03.20

265.
266.
267.

Exh.06.03.21
Exh.06.03.22
Exh.06.03.23

268.

Exh.06.03.24

269.

Exh.06.03.25

270.

6.4

Exh.06.04.01

271.

Exh.06.04.02

272.

Exh.06.04.03

273.

Exh.06.04.04

274.

Exh.06.04.05

275.

Exh.06.04.06

276.

Exh.06.04.07

277.

Exh.06.04.08

278.

Exh.06.04.09

279.

Exh.06.04.10

280.

6.5

Exh.06.05.01

281.
282.
283.

Exh.06.05.02
Exh.06.05.03
Exh.06.05.04

284.

Exh.06.05.05

285.

Exh.06.05.06

286.

Exh.06.05.07

287.

6.6

Exh.06.06.01

288.

Exh.06.06.02

289.

Exh.06.06.03

290.
291.
292.

Exh.06.06.04
Exh.06.06.05
Exh.06.06.06

Descriptions
Thông tư 30/2012 của Bộ Giáo dục - Đào tạo
Quyết định của Trường DHQG Hà Nội bổ nhiệm GS, PGS của Khoa
Quyết định 3668/QĐ-ĐHQGHN ngày 15/10/2014 của ĐHQGHN quy định
về bổ nhiệm, miễn nhiệm + Quy định về bổ nhiệm của HUS
Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm
Công văn hướng dẫn thực hiện nâng hạng chức danh nghề nghiệp của giảng
viên của Trường ĐHKHTN
Quyết định nâng bậc của một số cán bộ
Quyết định nâng bậc của một số cán bộ

Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học Đào tạo Khoa
Quy định về vai trò của Hội đồng KH ĐT (trong quy chế hoạt động của
Trường) + Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học Khoa
Minh chứng điều chỉnh cán bộ của Khoa
Quyết định cử đi học nước ngoài và bằng cấp, chứng chỉ của các khóa học
đã tham gia
Quyết định (+ chứng chỉ) cử cán bộ đi học các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ
trong nước (nghiệp vụ sư phạm, ngoại ngữ, Cử đi học nâng cao trình độ)
Danh sách cán bộ đi dự các lớp tập huấn, đào tạo từ 2012-nay
Quyết định (+ chứng chỉ) cử cán bộ đi học các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ
trong nước (nghiệp vụ sư phạm, ngoại ngữ, Cử đi học nâng cao trình độ)
Hướng dẫn đánh giá chất lượng thông qua phản hồi từ các bên liên quan của
ĐHQGHN năm 2014
Công văn hướng dẫn lấy phiếu phản hồi của Trường
Phản hồi của sinh viên về các học phần
Quy định về các phòng chức năng
Quy chế dân chủ cơ sở
Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân
Kết quả xử lý số liệu của phiếu đánh giá của phòng Thanh tra pháp chế về
đánh giá giảng viên
Quy định về tiêu chuẩn và quy đình xét duyệt thi đua, khen thưởng tại
ĐHQGHN và bộ GDĐT
Hướng dẫn tổng kết năm học và bình xét thi đua của Trường
Mẫu phiếu khảo sát và bảng tổng hợp nhu cầu đào tạo bồi dưỡng đối với cá
nhân
Kế hoạch/Thông báo mở các lớp đào tạo; thông báo các khóa đào tạo
Minh chứng phân công đề tài QG, TN cho cán bộ của Khoa
Minh chứng phân công hướng dẫn cao học; NCS các năm từ 2012-2017
Một số quyết định hướng dẫn tập sự cho các cán bộ mới tuyển dụng của
Khoa
Hướng dẫn nâng lương trước hạn của ĐHQGHN + Một số quyết định nâng
lương trước hạn của cán bộ của Khoa
Thống kê số lượt cán bộ của Khoa đi tham dự các khóa học, đào tạo ngắn
hạn trong nước và quốc tế
Thông tư 47/2014/TT-BGDĐT Quy định chế độ làm việc đối với giảng của
Bộ Giáo dục - Đào tạo
Quyết định khen thưởng các cấp cho các cán bộ của Khoa
Giấy khen, bằng khen, ghi nhận của địa phương cho những đóng góp của
Khoa
Giấy khen, bằng khen của Hội Địa lý cho các cán bộ của Khoa
Hướng dẫn và kết quả triển khai giảng viên tự đánh giá của giảng viên
Biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng Trường
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293.
294.
295. 7

SubCriteria

Criterion

No.

6.7
7.1

296.

Code
Exh.06.07.01
Exh.06.07.02
Exh.07.01.01
Exh.07.01.02
Exh.07.01.03

297.
298.

Exh.07.01.04
Exh.07.01.05

299.
300.

Exh.07.01.06
Exh.07.01.07

301.
302.

Exh.07.01.08

303.

Exh.07.01.09
Exh.07.01.10

304.
305.

Exh.07.01.11

306.

Exh.07.01.12

307.

Exh.07.01.13
Exh.07.01.14
Exh.07.01.15
Exh.07.01.16
Exh.07.01.17
Exh.07.01.18
Exh.07.01.19
Exh.07.01.20
Exh.07.01.21
Exh.07.01.22
Exh.07.01.23

308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.

Exh.07.01.24
Exh.07.01.25

319.
320.

7.2

321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.

7.3

Exh.07.02.01
Exh.07.02.02
Exh.07.02.03
Exh.07.02.04
Exh.07.02.05
Exh.07.02.06
Exh.07.02.07
Exh.07.02.08
Exh.07.03.01
Exh.07.03.02
Exh.07.03.03

Descriptions
Quy định xét chọn, tổ chức thực hiện và đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH
Đối sánh kết quả NCKH của Khoa với một số Khoa khác trong Trường
Sơ đồ tổ chức của Trường ĐHKHTN
Quy định về Tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực
thuộc ĐHQGHN
Quy chế về tổ chức hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên, ĐHQGHN
Công văn cung cấp thông tin minh chứng phục vụ kiểm định của Trung tâm
Hỗ trợ Sinh viên
Chức năng nhiệm vụ Trung tâm Thông tin - Thư viện
Công văn cung cấp thông tin minh chứng phục vụ kiểm định của Trung tâm
Thư viện
Quyết định thành lập Bệnh viện ĐHQGHN
Thông tin về Bệnh viện ĐHQGHN; Nguồn nhân lực của Bệnh viện
ĐHQGHN
Quy định về tổ chức hoạt động của Trung tâm Dự báo và phát triển nguồn
nhân lực
Thông tin về Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực;
Quy định về chức năng và nhiệm vụ của các Phòng, Ban chức năng của
Trường ĐHKHTN
Minh chứng về nguồn nhân lực của Khối Hiệu bộ
Bằng cấp/ Chứng chỉ của đội ngũ cán bộ hỗ trợ của Trường
Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn Thanh niên CS Hồ Chí Minh, Hội
Sinh viên Việt Nam (trích điều lệ)
Quyết định phân công công tác của chủ nhiệm Khoa với cán bộ Văn phòng
Trích ngang đội ngũ cán bộ hỗ trợ của Khoa
Biên bản họp phân công công tác của Ban Chủ nhiệm Khoa
Quyết định cử trợ lý của Khoa
Quyết định phân công GVCN và CVHT
Văn kiện đại hội đảng HUS, GEOG
Chiến lược phát triển của các đơn vị
Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của các đơn vị
Kế hoạch, phương hướng năm học các năm của Khoa
Công văn Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ của ĐHQGHN
Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn
nhiệm và chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp trách nhiệm đối với
công chức, viên chức quản lý trong ĐHQGHN
Phê duyệt quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý
Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức và người
lao động trong ĐHQGHN
Hướng dẫn tuyển dụng viên chức của ĐHQGHN
Các thông tin liên quan tới tuyển dụng tại HUS; Thông tin tuyển dụng tại
các đơn vị
Đề án vị trí việc làm của Trường ĐHKHTN
Quy định về nâng lương của Bộ Nội vụ/ nâng ngạch, nâng bậc
Các văn bản triển khai về nâng lương
Quyết định nâng lương, nâng ngạch, bậc của cán bộ hỗ trợ
Thông tin cán bộ trên website
Mẫu Bản mô tả vị trí tuyển dụng
Hướng dẫn triển khai đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao
động trong ĐHQGHN
Mẫu Phiếu đăng ký thi đua, khen thưởng
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SubCriteria

Criterion

No.
331.
332.

Exh.07.03.04
Exh.07.03.05

333.
334.

Code

Exh.07.03.06
7.4

Exh.07.04.01

335.

Exh.07.04.02

336.

Exh.07.04.03

337.

Exh.07.04.04

338.

Exh.07.04.05

339.

Exh.07.04.06

340.
341.
342.
343.
344.

Exh.07.04.07
Exh.07.04.08
Exh.07.04.09
Exh.07.04.10
Exh.07.05.01

7.5

345.

Exh.07.05.02

346.

Exh.07.05.03

347.
348.
349. 8

Exh.07.05.04
Exh.07.05.05
Exh.08.01.01

8.1

350.

Exh.08.01.02

351.

Exh.08.01.03

352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.

Exh.08.01.04
Exh.08.01.05
Exh.08.01.06
Exh.08.01.07
Exh.08.01.08
Exh.08.01.09
Exh.08.01.10
Exh.08.01.11
Exh.08.01.12

361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.

8.2

8.3

Exh.08.02.01
Exh.08.02.02
Exh.08.02.03
Exh.08.02.04
Exh.08.02.05
Exh.08.03.01
Exh.08.03.02
Exh.08.03.03

Descriptions
Mẫu Phiếu đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học
Kết quả đánh giá, phân loại viên chức và người lao động
Quy định về tiêu chuẩn và quy đình xét duyệt thi đua, khen thưởng tại
ĐHQGHN+bộ GDĐT
Công văn của ĐHQGHN yêu cầu thực hiện việc khảo sát nhu cầu đào tạo
của cán bộ
Mẫu phiếu khảo sát và bảng tổng hợp nhu cầu đào tạo bồi dưỡng đối với cán
bộ phục vụ
Bảng thống kê tổng hợp các lượt đi học
Một số quyết định cử đi học các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của
các đơn vị hỗ trợ trực thuộc VNU
Quyết định lớp Kỹ năng mềm cho chuyên viên HUS
Quyết định cử đi học các chương trình Chuyên viên, Chuyên viên Chính/
Quyết định hoàn thành chương trình chuyên viên chinh
Quyết định cử tham dự lớp chuyên viên về TCCB, ĐT, KHCN, kiểm định
Một số quyết định cử đi học nâng cao trình độ chuyên môn
Quyết định cử đi học kỹ năng mềm, chuyên viên của Khoa
Tổng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
Các biên bản họp tổng kết cuối năm, đánh giá cán bộ
Phiếu lấy ý kiến về chất lượng các hoạt động hỗ trợ người học; Phiếu góp ý
kiến nâng cao chất lượng công việc đối với cán bộ hành chính; Thống kê kết
quả
Hướng dẫn tổng kết năm học hoặc thi đua khen thưởng của Công đoàn
Trường , Đoàn TN Trường; Tóm tắt các tiêu chuẩn thi đua khen thưởng ;
Hướng dẫn tổng kết năm học của ĐHQGHN; Hướng dẫn tổ chức Hội nghị
CCVC và Hội nghị tổng kết năm học tại các đơn vị trong ĐHQGHN
Biên bản họp Hồi đồng thi đua khen thưởng trường
Một số quyết định khen thưởng/ Một số giấy khen của cán bộ hỗ trợ HUS
Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030
Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành
đào tạo giáo viên hệ chính quy của Bộ Giáo dục và đào tạo
Quy chế tuyến sinh của ĐHQGHN các năm
Đề án tuyển sinh của ĐHQG, ĐHKHTN các năm
Kế hoạch, nhiệm vụ năm học của khoa Địa lý các năm
Chỉ tiêu tuyển sinh các năm
Thông báo tuyển sinh các năm
Hướng dẫn tuyển sinh các năm
Thông tin tuyển sinh qua hệ thống Website
Thông tin tuyển sinh qua hệ thống phương tiện thông tin đại chúng
Ngày hội HUS OPEN DAY
Tờ rơi tư vấn tuyển sinh
Hệ thống hỗ trợ, giải đáp thắc mắc cho học sinh, sinh viên
Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học chính quy ở Đại học Quốc gia Hà
Nội các năm
Hội đồng tuyển sinh đại học, Ban coi thi, Đoàn thanh tra các năm
Báo cáo kết quả tuyển sinh đại học
Thông báo hình thức thi ĐGNL ở ĐHQG
Danh sách sinh viên chất lượng cao
Quy chế đào tạo của ĐHQG năm 2011 và 2014
Quy chế công tác Học sinh sinh viên của ĐHQG các năm
Hướng dẫn đào tạo, công tác Học sinh sinh viên của VNU-HUS các năm
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SubCriteria

Criterion

No.

Code

369.
370.
371.
372.

Exh.08.03.04
Exh.08.03.05
Exh.08.03.06
Exh.08.03.07

373.

Exh.08.03.08

374.
375.
376.
377.
378.

Exh.08.03.09
Exh.08.03.10
Exh.08.03.11
Exh.08.03.12
Exh.08.03.13

379.

Exh.08.03.14

380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.

Exh.08.03.15
Exh.08.03.16
Exh.08.03.17
Exh.08.04.01
Exh.08.04.02
Exh.08.04.03
Exh.08.04.04
Exh.08.04.05
Exh.08.04.06
Exh.08.04.07
Exh.08.04.08
Exh.08.04.09
Exh.08.04.10
Exh.08.04.11
Exh.08.04.12
Exh.08.04.13
Exh.08.04.14

8.4

397.

Exh.08.04.15

398.
399.
400.
401.

Exh.08.04.16
Exh.08.04.17
Exh.08.04.18
Exh.08.05.01

402.

Exh.08.05.02

403.
404.
405.
406.
407.
408. 9
409.

Exh.08.05.03
Exh.08.05.04
Exh.08.05.05
Exh.08.05.06
Exh.08.05.07
Exh.09.01.01
Exh.09.01.02

9.1

410.

Exh.09.01.03

411.
412.

Exh.09.01.04
Exh.09.01.05

Descriptions
Phân công giảng dạy các học phần ngành ĐLTN các năm
Kế hoạch Học chính trị đầu năm
Biên bản đối thoại giữa lãnh đạo trường với Sinh viên các năm
Lịch tiếp Sinh viên của Khoa Địa lý
Danh sách giáo vụ, thanh tra giảng đường, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học
tập.
Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
Chương trình đào tạo ngành ĐLTN 2012 và 2015
Quyết định công nhận tốt nghiệp các năm
Hướng dẫn đăng ký học phần qua cổng đào tạo
Sổ tay Sinh viên đầu khóa
Hướng dẫn đăng ký học phần theo tiến trình đào tạo
Minh chứng số môn học trong 8 kỳ
Kết quả học tập của sinh viên
Mẫu phiếu đánh giá điểm rèn luyện của Sinh viên và kết quả tổng hợp
Danh sách Sinh viên xét học vụ
Kế hoạch hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các năm
Kế hoạch hoạt động của liên chi Đoàn khoa Địa lý
Danh sách Sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học
Giấy giới thiệu Sinh viên đi về địa phương xin số liệu
Danh sách hệ thống phòng học của VNU-HUS
Công văn cấp tài khoản email/internet cho Sinh viên
Quyết định hỗ trợ Sinh viên có hoàn cánh khó khăn các năm
Quỹ học bổng của các nhà khoa học Khoa Địa lý các năm
Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên các năm
Quyết định cấp học bổng ngoài ngân sách cho sinh viên các năm
Các hội thảo định hướng nghề nghiệp cho sinh viên
Tổ chức hội chợ việc làm cho sinh viên
Cổng thông tin cựu sinh viên
Hướng dẫn học và thi kỹ năng mềm cho sinh viên
Danh sách cán nhà khoa học , nhà tuyển dụng đến dự lễ bảo vệ khóa luận tốt
nghiệp
Giấy mời các nhà khoa học, nhà tuyển dụng, cựu giáo chức, cựu Sinh viên
Hướng dẫn Sinh viên vay vốn ngân hàng
Hoạt động hỗ trợ Sinh viên đạt chuẩn Tiếng anh của hội Sinh viên
Hình ảnh SV hoạt động vui chơi ở khuôn viên của trường và ĐHQG
Danh mục cơ sở vật chất, thiết bị dùng chung của ĐHQG, VNU-HUS, Ảnh
chụp phòng học, Hoạt động ngoài trời
Bảng thống kê trang thiết bị Khoa Địa lý, Danh sách phòng tự học
Thông báo khám sức khỏe cho sinh viên các năm
Danh sách phòng trực, cơ sở bệnh viện ĐHQG
Hoạt động tư vấn hỗ trợ tâm lý Sinh viên
Kết quả lấy ý kiến các hoạt động hỗ trợ người học
Báo cáo đánh giá ngoài của Trường năm 2013 ( mục CSVC)
Danh sách các phòng học chuyên đề của Khoa
Danh sách giảng giảng đường, phòng học đa phương tiện, phòng học thông
minh của Trường
Danh mục trang thiết bị Khoa học của Trường
Lịch học (Class schedules of a student) ngành địa lý tự nhiên
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SubCriteria

Criterion

No.

Code

413.
414.
415.
416.

Exh.09.01.06
Exh.09.01.07
Exh.09.01.08
Exh.09.01.09

417.

Exh.09.01.10

418.

Exh.09.01.11

419.

Exh.09.01.12

420.

9.2

Exh.09.02.01

421.

Exh.09.02.02

422.
423.
424.
425.
426.

Exh.09.02.03
Exh.09.02.04
Exh.09.02.05
Exh.09.02.06
Exh.09.03.01

9.3

427.

Exh.09.03.02

428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.

Exh.09.03.03
Exh.09.03.04
Exh.09.03.05
Exh.09.03.06
Exh.09.03.07
Exh.09.03.08
Exh.09.03.09
Exh.09.03.10
Exh.09.03.11
Exh.09.03.12

438.

Exh.09.03.13

439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.

9.4

9.5

Exh.09.04.01
Exh.09.04.02
Exh.09.04.03
Exh.09.04.04
Exh.09.04.05
Exh.09.04.06
Exh.09.05.01
Exh.09.05.02

447.

Exh.09.05.03

448.

Exh.09.05.04

449.

Exh.09.05.05

450.
451.
452.

Exh.09.05.06
Exh.09.05.07
Exh.09.05.08

Descriptions
Chương trình học ngành địa lý tự nhiên
Quyết định cử đoàn đi thực tập đo vẽ địa hình, đại cương
Quyết định phê duyệt phòng thí nghiệm các cấp của Trường
Đề án Tái cấu trúc Khoa Địa lý (cấu trúc các Bộ môn, PTN của Khoa)
Báo cáo hoạt động KHCN, Kế hoạch hàng năm cua Khoa, Danh mục thiết bị
nhỏ lẻ cần sửa chữa
Biên bản tổng hợp các ý kiến góp ý của Khoa cho báo cáo tổng kết năm học
và định hướng của Trường
Ý kiến của SV về nâng cao chất lượng giảng dạy
Thông tin về giáo trình và tài liệu tham khảo tại Trung tâm Thông tin thư
viện của Đại học Quốc gia Hà Nội (Tách số lượng bản cứng mềm, cập nhật
từng năm)
Biên bản ghi nhơ hợp tác với các đơn vị ngoài trường (bao gồm nội việc hợp
tác chuyển giao KHCN, thiết bị, tài liệu, số liệu)
Danh sách sách của Khối KHTĐ
Danh sách các sách tham khảo Khoa đề nghị mua
Lịch hoạt động của thư viện
Danh sách tài liệu tham khảo, sách chuyên khảo, đề tài dự án ngành Địa lý
Ảnh giảng đường, Phòng thi nghiem
Báo cáo thanh tra, báo cáo việc sử dụng các thiết bị loại A , Kế hoạch
KHCN hàng năm (Cả Trường, Ket luan Thanh tra)
Đánh giá của giảng viên về chất lượng PTN, thiết bị
Các thông tin về Phòng cháy chữa cháy
Qui định sử dụng PTN chung toàn Trường, ĐHQG
Quy định về an toàn phòng thí nghiệm (hóa, sinh)
Chứng chỉ vận hành các trang thiết bị chuyên dụng cho cán bộ phụ trách
Nhật ký sử dụng thiết bị phòng thí nghiệm toàn của Khoa
Danh sách các thiết bị bảng A và phần mềm chuyên dụng của khoa
Hợp đồng, thuyết minh đề tài có cán bộ Khoa tham dự
Đề xuất tăng cương năng lực, dự án đầu tư mới
Đánh giá của sinh viên về chất lượng PTN, thiết bị, giảng dường ..
Báo cáo tổng kết cuối năm của Khoa, các góp ý lên trường liên quan đến tất
cả các lĩnh vực
Hệ thống máy chủ, kết nối phục vụ phần mềm chuyên ngành
Danh sách các cơ sở máy tính của DHKHTN
Biên bản nghiệm thu lắp đặt hệ thống mạng LAN, Wifi
Website của E-cổng thông tin, trang web của E-office của DHQG
Danh sách các khóa học sử dụng phương tiện máy tính của Khoa
Hợp đồng phần mềm phổ thông (Windows) hàng năm
Quy định an toàn Phòng cháy chữa cháy, an toàn nơi làm việc
Ảnh thiết bị cứu hỏa, nội quy PCCC, cảnh báo…. (Tại hiện trường)
Nội quy sử dụng phòng thí nghiêm của Trường và các Khoa, liên quan đến
cán bộ vận hành
Hợp đồng xử lý chất thải phòng thí nghiệm
Quyết định 959/QĐ-BHXH về Quy định thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,
bảo hiểm thất nghiệp
Lịch trực phòng y tế của Trường tại nhà T5
Thông tin Bệnh viện ĐHQG
Thông báo của Trường về lịch khám sức khỏe
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SubCriteria

Criterion

No.

Code

453.

Exh.09.05.09

454.
455.
456.

Exh.09.05.10
Exh.09.05.11
Exh.09.05.12

457.

Exh.09.05.13

458.

Exh.09.05.14

459.

Exh.09.05.15

460. 10

10.1

Exh.10.01.01

461.

Exh.10.01.02

462.

Exh.10.01.03

463.

Exh.10.01.04

464.

Exh.10.01.05

465.
466.
467.

Exh.10.01.06
Exh.10.01.07
Exh.10.01.08

468.

Exh.10.01.09

469.

Exh.10.01.10

470.

Exh.10.01.11

471.

Exh.10.01.12

472.

Exh.10.01.13

473.

Exh.10.01.14

474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.

Exh.10.01.15
Exh.10.01.16
Exh.10.01.17
Exh.10.01.18
Exh.10.01.19
Exh.10.01.20
Exh.10.01.21

481.

Exh.10.01.22

482.
483.

Exh.10.01.23
Exh.10.01.24

484.

10.2

Exh.10.02.01

485.

Exh.10.02.02

486.

Exh.10.02.03

487.

Exh.10.02.04

Descriptions
Công văn giao nhiệm vụ, đề nghị phối hợp tham gia công tác vệ sinh môi
trường, phòng dịch
Danh mục các hoạt động nâng cấp, cải tạo CSVC của Trường
Hợp đồng dọn vệ sinh trường của cty ngoài
Các hoạt động ngoại khóa của cán bộ, sinh viên trong Trường
Hợp đông, biên bản vận chuyển rác thải, vệ sinh môi trường, An toàn vệ
sinh thực phẩm
Chương trình quảng bá tuyển sinh ngành ĐLTN
Biên bản hương dẫn trước khi thực địa, thông báo trang thiêt bị cần thiêt, an
toàn y tế
Quy chế đào tạo của ĐHQGHN 3079, 5155 (năm 2010 và 2014)
Quyết định 1366/QĐ-ĐHQGHN Về việc ban hành Quy định về mở mới và
điều chỉnh chương trình đào tạo ở ĐHQGHN năm 2014
Công văn 1234 về hướng dẫn điều chỉnh, cập nhật CTĐT năm 2015
Quyết định thành lập nhóm chuyên gia về điều chỉnh CTĐT ngành ĐLTN
năm 2012
Quyết định thành lập nhóm chuyên gia về điều chỉnh CTĐT ngành ĐLTN
năm 2015
Danh sách khảo sát các bên liên quan về cải tiến CTĐT
Báo cáo kết quả khảo sát phản hồi của các bên liên quan về CTĐT
Khung chương trình đại học ngành Địa lý của AUS
Hướng dẫn số 5077/QĐ-ĐHQGHN về đánh giá chất lượng thông qua phản
hồi từ các bên liên quan
Mẫu phiếu khảo sát mức độ hài lòng của nhà tuyển dụng đối với chất lượng
đào tạo của VNU-HUS
Mẫu phiếu sinh viên nhận xét học phần
Biên bản đối thoại giữa lãnh đạo trường với sinh viên (hệ chuẩn và chất
lượng cao)
Mẫu phiếu khảo sát trực tuyến cựu sinh viên
Mẫu phiếu lấy ý kiến phản hồi của người học tốt nghiệp về chương trình của
ĐHQGHN
Hình ảnh gặp mặt cựu sinh viên của Khoa
Biên bản họp HĐKHĐT về xây dựng và điều chỉnh CTĐT năm 2012, 2015
Biên bản họp bộ môn về góp ý CTĐT
Hợp đồng hoàn thiện CĐR 2012
Hợp đồng điều chỉnh cập nhật CTĐT 2015
Khung CTĐT ngành ĐLTN năm 2015
Khung CTĐT ngành ĐLTN 2012
Hướng dẫn học và thi kĩ năng mềm của ĐHQGHNtrên hệ thống; triển khai
đào tạo trực tuyến kĩ năng mềm và hình ảnh trang web học kĩ năng mềm
Slide bài giảng có bổ sung tiếng anh chuyên ngành
Nhận xét của GS nước ngoài về CTĐT, sinh viên
Thông tư ban hành quy định về khối lượng kiến thức, yêu cầu về năng lực
mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của
giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình
đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, số 07/2015/TT-BGDĐT
Quy chế đào tạo của ĐHQGHN 3079 (năm 2010)
Công văn số 1110/HD-ĐHQGHN về Hướng dẫn điều chỉnh, cập nhật CTĐT
theo quy chế đào tạo đại học năm 2015
Quy định về mở mới và điều chỉnh chương trình đào tạo ở Đại học Quốc gia
Hà Nội ban hành theo Quyết định số 1366/QĐ-ĐHQGHN, ngày 25/4/2012
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SubCriteria

Criterion

No.

Code

488.
489.

Exh.10.02.05
Exh.10.02.06

490.

Exh.10.02.07

491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.

Exh.10.02.08
Exh.10.02.09
Exh.10.03.01
Exh.10.03.02
Exh.10.03.03
Exh.10.03.04
Exh.10.03.05
Exh.10.03.06
Exh.10.03.07
Exh.10.03.08
Exh.10.03.09
Exh.10.03.10
Exh.10.03.11
Exh.10.03.12
Exh.10.04.01
Exh.10.04.02
Exh.10.04.03
Exh.10.04.04
Exh.10.04.05
Exh.10.05.01
Exh.10.05.02

10.3

10.4

10.5

512.

Exh.10.05.03

513.
514.

Exh.10.05.04
Exh.10.05.05

515.

Exh.10.05.06

516.

Exh.10.05.07

517.

Exh.10.05.08

518.

Exh.10.05.09

519.
520.
521.
522.

Exh.10.05.10
Exh.10.05.11
Exh.10.05.12
Exh.10.05.13

523.

Exh.10.05.14

524.
525.
526.
527.
528.
529.

Exh.10.05.15
Exh.10.05.16
Exh.10.05.17
Exh.10.05.18
Exh.10.05.19
Exh.10.05.20

Descriptions
của Giám đốc ĐHQGHN
Quy chế đào tạo của ĐHQG 5155 (năm 2014)
Đề án xây dựng chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO
Hội nghị đào tạo theo chuẩn đầu ra CDIO - Đại học quốc gia Hà Nội
26/5/2017
Khung CTĐT ngành ĐLTN năm 2015
Khung CTĐT ngành ĐLTN năm 2012
Quy chế đào tạo ĐHQGHN năm 2014 (5115)
Khung CTĐT ngành ĐLTN năm 2015
Tiến trình học tập năm 2012 và 2015
Biên bản họp tổng kết năm học 2012-2017
Mẫu phiếu sinh viên góp ý kiến nâng cao chất lượng giảng dạy
Biên bản đối thoại giữa lãnh đạo trường, khoa với sinh viên hằng năm
Biên bản dự giờ cán bộ trẻ
Bài giảng đã được cập nhật hàng năm
Đề cương chi tiết học phần
Ví dụ về các hình thức kiểm tra đánh giá và lịch thi học kì của VNU-HUS
Quyết định thành lập hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp năm 2015-2017
QĐ 628 về Đảm bảo chất lượng giáo dục trong ĐHQGHN
Khóa luận tốt nghiệp gắn với các đề tài nghiên cứu khoa học
Bài giảng có cập nhật các kết nghiên cứu
Thông tư 55/Bộ KHCN
Các bài báo có tên sinh viên
Sách chuyên khảo là sản phẩm/có tham khảo các đề tài
Quyết định, Báo cáo thanh tra hiệu quả sử dụng hệ thống trang thiết bị
Mẫu phiếu khảo sát thư viện, bệnh viện
Thông báo thu thập thông tin phản hồi sau kh vận hành thử nghiệm hệ thống
mạng
Ảnh hòm thư góp ý
Ảnh sổ góp ý tại các phòng chờ
Biên bản hội nghị công nhân viên chức và tổng kết năm học 2016-2017 khoa
Địa lý
Báo cáo lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan năm 2016 (phần cơ sở vật
chất và dịch vụ hỗ trợ người học)
Báo cáo đánh giá ngoài VNU-HUS năm 2013 (phần về cơ sở vật chất)
Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban. Chức năng của VNUHUS
Thanh tra trang thiết bị
Nội quy phòng máy Khoa Địa lý
Kế hoạch nâng cấp phòng Thí nghiệm, phòng học
Đề xuất tăng cương năng lực, dự án đầu tư mới
Báo cáo hoạt động khoa học công nghệ, Kế hoạch hàng năm cua Khoa,
Danh mục thiết bị nhỏ lẻ cần sửa chữa
Dự án Phòng thí nghiệm đại cương
Dự trù kinh phí sửa chữa
Lịch trực y tế
Thông báo các loại học bổng trên trang web của VNU-HUS
Thông tin về chỗ ở trên trang web của VNU-HUS
Các câu lạc bộ của VNU-HUS
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SubCriteria

Criterion

No.

Code

530.
531.
532.

Exh.10.05.21
Exh.10.05.22
Exh.10.05.23

533.

Exh.10.05.24

534.
535.
536.

Exh.10.05.25
Exh.10.05.26
Exh.10.05.27

537.

10. 6

Exh.10.06.01

538.

Exh.10.06.02

539.

Exh.10.06.03

540.

Exh.10.06.04

541.
542.
543.
544.
545.

Exh.10.06.05
Exh.10.06.06
Exh.10.06.07
Exh.10.06.08
Exh.10.06.09

546. 11

11.1

Exh.11.01.01

547.

Exh.11.01.02

548.
549.

Exh.11.01.03
Exh.11.01.04

550.

Exh.11.01.05

551.
552.

Exh.11.01.06
Exh.11.01.07

553.

Exh.11.01.08

554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.

Exh.11.01.09
Exh.11.01.10
Exh.11.01.11
Exh.11.01.12
Exh.11.01.13
Exh.11.01.14
Exh.11.01.15
Exh.11.01.16

562.

Exh.11.01.17

563.
564.

Exh.11.01.18
Exh.11.01.19

565.

Exh.11.01.20

566.
567.

11.2

Exh.11.02.01
Exh.11.02.02

Descriptions
Cổng thông tin giới thiệu việc làm của VNU-HUS
Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2015 và 2016
Lịch tiếp sinh viên của các phòng ban
Hình ảnh sinh viên nhận học bổng từ quỹ học bổng các nhà khoa học Khoa
Địa lý
Hình ảnh gặp mặt sv đầu năm học
Thông tin việc làm trên facebook của cựu sinh viên geoinformatic
Đề án xây dựng ĐHQGHN trên Hòa Lạc
Hướng dẫn số 5077/QĐ-ĐHQGHN về đánh giá chất lượng thông qua phản
hồi từ các bên liên quan
Hướng dẫn quy trình lấy phiếu phản hồi từ các bên liên quan bằng hình thức
trực tuyến
Mẫu phiếu sinh viên đóng góp ý kiến nâng cao chất lượng giảng dạy năm
2015
Mẫu phiếu sinh viên đóng góp ý kiến nâng cao chất lượng giảng dạy năm
2011
Mẫu phiếu khảo sát mức độ hài lòng của nhà tuyển dụng năm 2015
Mẫu phiếu khảo sát mức độ hài lòng của nhà tuyển dụng năm 2010
Mẫu phiếu khảo sát giảng viên tự đánh giá online
Quy chế đào tạo của ĐHQGHN năm 2007
Kết quả khảo sát các bên liên quan
Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy định khối lượng
kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt
nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo
Quy chế đào tạo đại học số 3079 của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2010,
Quyết định số 685 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế
đào tạo đại học 3079
Quy chế đào tạo đại học số 5115 năm 2014
Quyết định sinh viên được nhận các loại học bổng các năm
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy VNU-HUS
tháng 3, 6, 9, 12 từ năm 2012 đến năm 2017
Quyết định cảnh báo học tập từ năm 2012 đến năm 2017
Quyết định kỉ luật thi cử và vi phạm khác từ năm 2012 đến năm 2017
Quyết định về việc công nhận sinh viên các khóa từ năm 2012 đến năm
2017
Quyết định sinh viên bị xóa tên từ năm 2012 đến năm 2017
Các quyết định bảo lưu học tập từ năm 2012 đến năm 2017
Các kết quả chuẩn đầu ra: Tiếng Anh
Kết quả chuẩn đầu ra kỹ năng mềm
Kết quả chuẩn đầu ra an ninh quốc phòng
Kết quả chuẩn đầu ra giáo dục thể chất
Hình ảnh minh chứng hệ thống quản lý sinh viên
Kết quả thống kê sinh viên tốt nghiệp các khóa từ năm 2012 đến năm 2017
Kết quả thống kê số sinh viên tốt nghiệp so với Trường và khối khoa học trái
đất
Biên bản họp tổng kết Khoa các năm
Biên bản họp Hội nghị cán bộ viên chức các năm
Kết quả thống kê các loại học bổng và số sinh viên đạt từ năm 2012 đến năm
2017
Đối sánh thời gian đào tạo trung bình trong trường và ngoài trường
Quyết định thành lập tổ cố vấn học tập ngành ĐLTN qua các năm
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568.
569.

SubCriteria

Criterion

No.

11.3

Code
Exh.11.02.03
Exh.11.03.01

570.

Exh.11.03.02

571.

Exh.11.03.03

572.

Exh.11.03.04

573.
574.
575.
576.

Exh.11.03.05
Exh.11.03.06
Exh.11.03.07
Exh.11.03.08

577.

Exh.11.03.09

578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.

Exh.11.03.10
Exh.11.03.11
Exh.11.03.12
Exh.11.04.01
Exh.11.04.02
Exh.11.04.03
Exh.11.04.04
Exh.11.04.05
Exh.11.04.06
Exh.11.04.07
Exh.11.04.08
Exh.11.04.09

590.

11.4

11.5

Exh.11.05.01

591.
592.

Exh.11.05.02
Exh.11.05.03

593.

Exh.11.05.04

594.

Exh.11.05.05

Descriptions
Hình ảnh hoạt động của những câu lạc bộ Tiếng Anh
Kết quả khảo sát việc làm của cựu sinh viên từ năm 2012 đến năm 2017
Thống kê học viên/NCS tốt nghiêp cử nhân từ khoa Địa lý từ năm 2012 đến
năm 2017
Thống kê cựu sinh viên các khóa được nhận học bổng nước ngoài
Công văn đặt hàng tuyển dụng nguồn nhân lực cử nhân ngành địa lý từ các
cơ quan hợp tác
Thông tin tuyển dụng cử nhân ngành địa lý tự nhiên của các đơn vị
Thông tin ban liên lạc cựu sinh viên trên website của Khoa và Trường
Thông tin 3 công khai về tỷ lệ SV tìm được việc làm sau 1 năm tốt nghiệp
Danh sách thống kê việc làm của cựu sinh viên các khóa
Các học phần có tăng thời lượng thực hành (đề cương, Tiểu luận, bài tập
lớn, seminar)
Bảng thống kê sinh viên nước ngoài đến trao đổi với Khoa Địa lý các năm
Nội dung, tiêu chí chấm điểm của môn học thực tập chuyên ngành
Hoạt động ngoại khóa và hoạt động của các câu lạc bộ
Khung chương trình đào tạo ngành ĐLTN năm 2015
Quy định hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học từ 2012 - 2017
Bộ hồ sơ hội thảo khoa học sinh viên cấp Trường từ 2012 - 2017
Bộ hồ sơ hội thảo khoa học sinh viên cấp Khoa từ năm 2012 đến năm 2017
Báo cáo tổng kết NCKHSV Khoa Địa lý từ năm 2012 đến năm 2017
Kết quả đối sánh tỷ lệ sinh viên NCKH của Khoa với Trường
Thống kê khóa luận, báo cáo NCKH của sinh viên được đề tài hỗ trợ
Báo cáo tổng kết khoa học và công nghệ Khoa Địa lý qua các năm
Quỹ học bổng các nhà khoa học Khoa Địa lý
Kết quả lấy ý kiến phản hồi của những bên liên quan (cựu sinh viên, sinh
viên, giảng viên, nhà tuyển dụng) qua các năm
Bộ mẫu phiếu khảo sát mức độ hài lòng của các bên liên quan
Hòm thư góp ý, Sổ góp ý giảng đường
Quy định tiếp công dân của phòng Thanh Tra Đảm bảo chất lượng, Trường
Đại học Khoa học tự nhiên
Quyết định trao đổi khoa học trong và ngoài nước
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Appendix 2. Thông tin chung về chương trình đào tạo
1. Đơn vị cấp bằng

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

2. Đơn vị đào tạo

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

3. Đơn vị thẩm định

Hội đồng nghiệm thu - Đại học Quốc gia Hà Nội

4. Tên văn bằng sau tốt
nghiệp

Cử nhân ngành Địa lý Tự nhiên

5. Đơn vị chịu trách
nhiệm đào tạo

Khoa Địa lý

6. Mục tiêu đào tạo

- Đào tạo cử nhân Địa lý Tự nhiên:
- Có phẩm chất đạo đức tốt;
- Có kiến thức chuyên môn toàn diện về quy luật thành tạo, phát
triển và tác động lẫn nhau của các hợp phần địa lý, sự phân bố và
diễn biến của các dạng tài nguyên, môi trường;
- Có kĩ năng sử dụng các phương pháp nghiên cứu truyền thống và
hiện đại, tổng hợp và chuyên ngành; có kĩ năng thành lập bản đồ
các hợp phần địa lý, các hiện tượng và quá trình tự nhiên, các dạng
hoạt động sản xuất; có khả năng phân tích vấn đề, làm việc độc lập,
sáng tạo và sử dụng các công cụ Viễn thám, Hệ thông tin Địa lý, mô
hình hoá, các phần mềm chuyên dụng nghiên cứu sự phân hoá lãnh
thổ và diễn biến theo thời gian của các đối tượng địa lý ở các quy mô
khác nhau.

Admission criteria to
the program

- Candidates with certificate of high school education participate
in annual national entrance examination organized by the
Ministry of Education and Training, satisfy the entrance
requirements of Vietnam National University, Hanoi and the
VNU University of Science.
- Candidates may choose to take exams in one of four block of
subjects, including block A00 (Math, Physics, Chemistry), block
A1 (Math, Physics, English), and block B00 (Math, Chemistry,
Biology), and block C04 (Math, Literature, Geography)

Teaching, learning and
assessment strategies:

Teaching and learning methods: lectures, self study, practical
classes and seminar, group discussion, group projects, field
studies
Main assessment methods:
- Written and oral examinations
- Homework assignments
- Submission of project and essays

Legal basis

Current instructions of Ministry of Education and Training,
Vietnam National University, Hanoi

Total Credits

140

Type of program

Full time standard program

Teaching language

Vietnamese

Designed time of

4 years
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graduation
Date of program
specification review

September 2015 (revised)

Website

http://geogvnu.edu.vn
http://hus.vnu.edu.vn
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I

1

2

3

4

Khối kiến thức chung
(Không tính các học phần từ số
10
đến số 12)
Những nguyên lý cơ bản của
chủ nghĩa Mác - Lênin 1
PHI1004
Fundamental Principles of
Marxism
- Leninism 1
Những nguyên lý cơ bản của
chủ nghĩa Mác - Lênin 2
PHI1005
Fundamental Principles of
Marxism
- Leninism 2
Tư tưởng Hồ Chí Minh
POL1001
Ho Chi Minh Ideology
Đường lối cách mạng của
Đảng Cộng sản Việt Nam
Revolutionary Strategies of
Vietnamese Communist Party

HIS1002

ELO1.3

ELO1.4

ELO1.5

ELO2.1

ELO2.1

ELO2.3

ELO2.4

ELO2.5

ELO2.6

ELO2.7

ELO3.1

ELO3.2

ELO3.3

Thái độ

ELO1.2

Credit hours

Kỹ năng

ELO1.1

Kiến thức
Tự học

Code
Course

Thực hành

Course title

Nghe giảng

S/N

Credit

Appendix 3. Ma trận kỹ năng chuẩn đầu ra của chương trình và của các học phần

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

28

2

3

24

36

6

9

3

4

2

2

2

2

2

2

20

10

3

2

2

3

42

3

3

2

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

2
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ELO1.3

ELO1.4

ELO1.5

ELO2.1

ELO2.1

ELO2.3

ELO2.4

ELO2.5

ELO2.6

ELO2.7

ELO3.1

ELO3.2

ELO3.3

Thái độ

ELO1.2

Credit hours

Kỹ năng

ELO1.1

Tự học

Thực hành

Code
Course

Nghe giảng

Course title

Credit

S/N

Kiến thức

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

5

Tin học cơ sở 1
Introduction to Informatics 1

INT1003

2

10

20

2

2

6

Tin học cơ sở 3
Introduction to Informatics 3

INT1005

2

12

18

3

3

7

Tiếng Anh cơ sở 1
General English 1

FLF2101

4

16

40

4

2

2

8

Tiếng Anh cơ sở 2
General English 2

FLF2102

5

20

50

5

2

3

FLF2103

5

20

50

5

3

4

Tiếng Anh cơ sở 3
General English 3
Giáo dục thể chất
10 Physical Education
9

4

2

Giáo dục quốc phòng-an ninh
11 National Defense Education

8

3

Kỹ năng bổ trợ (1)
12 Soft Skills

3

3

I

Khối kiến thức theo lĩnh vực

Cơ sở văn hóa Việt Nam
13 Fundamentals of Vietnamese
Culture

3

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6
HIS1056

3

42

3

2
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Khoa học Trái đất và sự sống
14 Earth and Life Sciences

GEO1050

Khối kiến thức theo khối
III ngành

3

30

10

5

ELO1.3

ELO1.4

ELO1.5

ELO2.1

ELO2.1

ELO2.3

ELO2.4

ELO2.5

ELO2.6

ELO2.7

ELO3.1

ELO3.2

ELO3.3

Thái độ

ELO1.2

Credit hours

Kỹ năng

ELO1.1

Tự học

Thực hành

Code
Course

Nghe giảng

Course title

Credit

S/N

Kiến thức

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2

2

2

2

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

22

Đại số tuyến tính
15 Linear Algebra

MAT1090

3

30

15

2

2

Giải tích 1
16 Calculus 1

MAT1091

3

30

15

2

2

Giải tích 2
17 Calculus 2

MAT1192

2

20

10

2

2

Xác suất thống kê
18 Probability and Statistics

MAT1101

3

27

18

2

2

Cơ - Nhiệt
19 Mechanics - Thermodynamics

PHY1100

3

30

15

2

Điện - Quang
20 Electromagnetism - Optics

PHY1103

3

30

15

2

Hóa học đại cương
21 General Chemistry

CHE1080

3

42

Thực hành Vật lý đại cương
22 General Physics Practice

PHY1104

2

3
30

2
2

2
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Khối kiến thức theo nhóm
IV ngành Địa lý
IV.1

ELO1.3

ELO1.4

ELO1.5

ELO2.1

ELO2.1

ELO2.3

ELO2.4

ELO2.5

ELO2.6

ELO2.7

ELO3.1

ELO3.2

ELO3.3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

19

Các học phần bắt buộc

17

Địa lý học
23 Fundamental Geography

GEO2317

5

45

25

5

2

2

Trắc địa đại cương
24 Geodesy

GEO2318

3

25

15

5

2

2

2

Bản đồ đại cương
25 Cartography

GEO2060

3

25

15

5

2

3

2

Cơ sở viễn thám
26 Fundamentals of remote sensing GEO2091

3

25

15

5

2

3

3

Hệ thống thông tin địa lý
27 Geographic Information System GEO2319

3

25

15

5

2

3

3

15

10

5

2

3

2

IV.2

Các học phần tự chọn

Khoa học môi trường và Biến
đổi
28 khí hậu
Environmental Science and
Climate change

Thái độ

ELO1.2

Credit hours

Kỹ năng

ELO1.1

Tự học

Thực hành

Code
Course

Nghe giảng

Course title

Credit

S/N

Kiến thức

2

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2/8

GEO2320

2
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Toán trong địa lý
29 Mathematics in Geography

GEO2321

Ứng dụng viễn thám và GIS
trong nghiên cứu địa lý và môi
trường biển
30
GEO2322
Application of remote sensing
and GIS in studies of marine
geography and environment
Quản lý tài nguyên và môi
trường
31
GEO2323
Environment and Resource
Management
Khối kiến thức ngành
V
V.1

Các học phần bắt buộc

ELO1.3

ELO1.4

ELO1.5

ELO2.1

ELO2.1

ELO2.3

ELO2.4

ELO2.5

ELO2.6

ELO2.7

ELO3.1

ELO3.2

ELO3.3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2

15

10

5

2

3

2

15

10

5

2

2

2

15

10

Thái độ

ELO1.2

Credit hours

Kỹ năng

ELO1.1

Tự học

Thực hành

Code
Course

Nghe giảng

Course title

Credit

S/N

Kiến thức

2

3

2

2

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

2

2

65
45

Địa chất đại cương
32 Fundamentals of Geology

GEO3208

3

30

10

5

2

2

2

Địa mạo học
33 Geomorphology

GEO3221

3

30

10

5

2

2

2

Khí hậu - Thuỷ văn học
34 Climatology - Hydrographic

GEO3209

4

38

12

10

2

2

2

2
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Cơ sở thổ nhưỡng và địa lý thổ
nhưỡng
GEO2110
Soil science and soil geography
Địa lý và môi trường biển
36 Marine Geography and
GEO3224
Environment
Địa sinh vật và Sinh thái cảnh
quan
37
GEO3225
Biogeography and Landscape
Ecology
35

Tai biến thiên nhiên
Natural Hazards
Dân số học và địa lý dân cư
39 Demography and population
geography
Cơ sở quy hoạch và tổ chức
lãnh thổ
40
Fundamental planning and
territorial organization
Địa lý Thế giới và khu vực
41 World and Regional Geography
38

Địa lý Việt Nam
42 Geography of Vietnam

3

3

4

30

35

35

10

5

20

5

5

5

ELO1.3

ELO1.4

ELO1.5

ELO2.1

ELO2.1

ELO2.3

ELO2.4

ELO2.5

ELO2.6

ELO2.7

ELO3.1

ELO3.2

ELO3.3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2

2

2

2

2

3

3

2

2

20

5

5

2

3

2

2

GEO3229

3

20

20

5

2

3

2

2

15

10

5

2

3

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

2

2

x
2

GEO3227

GEO2025

Thái độ

ELO1.2

Credit hours

Kỹ năng

ELO1.1

Tự học

Thực hành

Code
Course

Nghe giảng

Course title

Credit

S/N

Kiến thức

2

GEO3230

3

25

15

5

2

3

2

2

GEO3231

5

45

25

5

2

3

2

2
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ELO2.4

ELO2.5

ELO2.6

ELO2.7

ELO3.1

ELO3.2

ELO3.3

2

ELO2.3

3

ELO2.1

2

ELO2.1

2

ELO1.5

2

Thái độ

ELO1.4

1

Kỹ năng

ELO1.3

ELO1.2

Credit hours

ELO1.1

Tự học

Thực hành

Code
Course

Nghe giảng

Course title

Credit

S/N

Kiến thức

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

Thực tập thiên nhiên
43 Nature Fieldtrip

GEO2303

2

Thực tập trắc địa đại cương
44 Practice on Geodesy

GEO3210

2

GEO3226

2

30

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

GEO4070

2

30

3

2

3

3

3

3

3

3

2

3

3

GEO4071

2

30

3

2

3

3

3

3

3

3

2

3

3

2

3

4

4

Thực tập cơ sở địa lý
Physical Geography Fieldtrip
Thực tập chuyên ngành
46 Fieldtrip for specific purposes
45

47
V.2

Niên luận
Essay
Các học phần tự chọn

Khoa học cảnh quan và ứng
dụng
48
GEO3212
Landscape science and
applications
Kinh tế Môi trường và Kinh tế
sinh thái
49
GEO3213
Environmental Economics and
Ecological Economics
Phương pháp và công nghệ
trong
50
GEO3214
nghiên cứu sinh thái cảnh quan
và môi trường

30
10

15

5

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

13/
89
4

2

4

25

20

25

25

5

25

10

5

10

2

3

2

3

3

3

4

4

3

3

3

3

3

3
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51

52
53

54

55

56

Methods and technologies for
studies of landscape ecology and
environment
Phân loại thực vật và các hệ
sinh thái
rừng Việt Nam
Taxonomy of Plant and Forest
Ecosystems in Vietnam
Địa mạo động lực
Dynamic Geomorphology
Địa mạo ứng dụng
Applied Geomorphology
Địa chất và biến đổi môi trường
trong Đệ tứ
Geology and Environmental
Change in Quaternary
Phương pháp nghiên cứu và lập
bản
đồ địa mạo
Methods for Geomorphological
Research and Mapping
Ứng dụng viễn thám và GIS
trong
nghiên cứu địa mạo và tai biến
thiên
nhiên

GEO3237

3

20

20

ELO1.3

ELO1.4

ELO1.5

ELO2.1

ELO2.1

ELO2.3

ELO2.4

ELO2.5

ELO2.6

ELO2.7

ELO3.1

ELO3.2

ELO3.3

Thái độ

ELO1.2

Credit hours

Kỹ năng

ELO1.1

Tự học

Thực hành

Code
Course

Nghe giảng

Course title

Credit

S/N

Kiến thức

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

5

2

3

4

3

3

GEO3294

3

20

20

5

2

2

3

4

3

3

GEO3238

3

20

20

5

2

2

3

4

4

3

GEO3239

3

25

15

5

2

3

4

3

3

GEO3116

GEO3117

2

2

15

15

10

10

5

5

2

3

2

3

3

3

4

4

3

4

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

3
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Application of Remote sensing
and GIS in studies of
geomorphology and natural
hazards
Điạ mạo bờ biển
57 Coastal Geomorphology
58
59

60

61
62
63

Điạ mạo và địa chất biển
Marine Geology and
Geomorphology
Sinh thái học biển
Marine Ecology
Phương pháp nghiên cứu địa lý
và môi trường biển
Methods for Researching Marine
Geography and Environment
Quản lý biển
Marine Management
Bản đồ địa hình và Bản đồ số
Topographic map and digital
cartography
Phân tích không gian
Spatial Analysis

Xử lý ảnh số
64 Digital Image Processing

ELO1.3

ELO1.4

ELO1.5

ELO2.1

ELO2.1

ELO2.3

ELO2.4

ELO2.5

ELO2.6

ELO2.7

ELO3.1

ELO3.2

ELO3.3

Thái độ

ELO1.2

Credit hours

Kỹ năng

ELO1.1

Tự học

Thực hành

Code
Course

Nghe giảng

Course title

Credit

S/N

Kiến thức

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

GEO3295

3

20

20

5

2

3

4

4

3

GEO3242

3

20

20

5

2

3

4

4

3

GEO3243

3

30

10

5

GEO3023

2

15

10

5

GEO3296

2

15

10

5

GEO3246

3

20

20

5

2

2

3

4

4

3

2

3

4

3

3

2
3

2

3

3

4

4

3

4

3

3
3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

GEO3247

3

20

20

5

3

2

3

3

4

4

3

3

3

GEO3248

3

10

30

5

3

2

3

3

4

3

3

3

3
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Trực quan hóa địa lý
65 Geovisualization

GEO3118

Phương pháp nghiên cứu Địa lý
nhân
66 văn
GEO3298
Research methods in Human
Geography
Địa lý công nghiệp và đô thị
67 Industrial and Urban Geography GEO3299

ELO1.3

ELO1.4

ELO1.5

ELO2.1

ELO2.1

ELO2.3

ELO2.4

ELO2.5

ELO2.6

ELO2.7

ELO3.1

ELO3.2

ELO3.3

Thái độ

ELO1.2

Credit hours

Kỹ năng

ELO1.1

Tự học

Thực hành

Code
Course

Nghe giảng

Course title

Credit

S/N

Kiến thức

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

4

20

30

10

2

3

4

4

3

4

20

30

10

2

3

4

3

3

3

3

2

15

10

5

2

3

4

3

3

3

GEO3090

2

15

10

5

2

3

4

3

3

3

Cơ sở kinh tế sinh thái
69 Basic Ecological Economics

GEO3300

2

15

10

5

2

3

4

3

3

3

Địa lý xã hội
70 Social Geography

GEO3114

3

20

20

5

2

3

4

3

3

3

Địa lý du lịch
71 Tourism Geography

GEO3254

3

25

15

5

2

3

4

3

3

3

GEO3255

3

25

15

5

2

3

4

3

3

3

GEO3253

3

25

15

5

2

3

4

3

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

Địa lý nông nghiệp
68 Agricultural Geography

Tài nguyên và môi trường du
lịch
72
Tourism Resources and
Environment
Địa lý văn hóa và các dân tộc
73 Việt
Nam

3

3
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ELO2.1

ELO2.3

ELO2.4

ELO2.5

ELO2.6

ELO2.7

ELO3.1

ELO3.2

ELO3.3

2

ELO2.1

2

ELO1.5

2

Thái độ

ELO1.4

1

Kỹ năng

ELO1.3

ELO1.2

Credit hours

ELO1.1

Tự học

Thực hành

Code
Course

Nghe giảng

Course title

Credit

S/N

Kiến thức

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

3

4

3

3

Cultural Geography and Ethnics
in Vietnam
74

75

76

77

78

V.3

Quy hoạch phát triển đô thị và
nông
thôn
Urban and Rural Planning
Quy hoạch bảo vệ môi trường
Environmental Protection
Planning
Ứng dụng viễn thám và GIS
trong
quy hoạch và tổ chức lãnh thổ
Applied GIS and Remote Sensing
in Territorial Organization and
Planning
Cở sở môi trường đất, nước,
không
khí
Fundamentals of Environment of
soil, water and air
Địa chất môi trường
Environmental Geology
Khóa luận tốt nghiệp/Các học
phần
thay thế khóa luận tốt nghiệp

GEO3259

GEO3260

GEO3261

EVS2304

GLO3111

3

3

3

3

3

25

20

20

36

36

15

20

20

5

5

5

9

6

2

3

2

2

3

2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

3

3

3

3

7
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Khóa luận tốt nghiệp
79 Thesis
Các học phần thay thế khóa
luận tốt
nghiệp
Đánh giá tác động môi trường
80 Environmental Impact
Assessment
Thiết kế và thực hiện dự án
81 Project planning and
implementation
Địa lý vùng
82 Regional Geography

GEO4075

ELO1.3

ELO1.4

ELO1.5

ELO2.1

ELO2.1

ELO2.3

ELO2.4

ELO2.5

ELO2.6

ELO2.7

ELO3.1

ELO3.2

ELO3.3

Thái độ

ELO1.2

Credit hours

Kỹ năng

ELO1.1

Tự học

Thực hành

Code
Course

Nghe giảng

Course title

Credit

S/N

Kiến thức

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2

4

4

4

4

4

4

3

4

4

2

3

4

4

4

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

7/1
2
GEO3219

GEO3301
GEO3302

Địa mạo học trong quản lý đất
đai
83
GEO2310
Geomorphology in Land
Management
Bảo vệ tài nguyên và môi
trường đất
84
GEO2313
Protection of Soil Resource and
Environment

3

3

20

25

15

15

10

5

2

3

4

4

4

2

15

10

5

2

3

4

3

3

2

15

10

5

2

3

4

3

3

2

15

10

5

2

3

4

3

3

Thang câp độ nhận thức Bloom: 1- Nhớ, 2 – Hiểu/Áp dụng, 3 – Phân tích/Đánh giá, 4- Sáng tạo
Chuẩn đầu ra:
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ELO1.1. Kiến thức đai cương (cho tất cả sinh viên)
ELO1.2. Kiến thức chung khoa học
ELO1.3. Kiến thức chung về khoa học theo lĩnh vực gần (khoa học trái đất
ELO1.4. Kiến thức chung về nhóm ngành địa lý
ELO1.5. Kiến thức chuyên sâu về ngành địa lý
ELO2.1: Kỹ năng nghề nghiệp
ELO2.2. Có tư duy lô gic, có khả năng nghiên cứu, khám phá và giải quyết vấn đề
ELO2.3. Có tư duy hệ thống và hiểu bối cảnh xã hội, tổ chức và ngoại cảnh
ELO2.4: Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn
ELO2.5. Kỹ năng cá nhân(học và tự học để nghiên cứu; sắp xếp và thực hiện công việc một cách hợp lý và hiệu quả, kỹ năng đương đầu với rủi
ro, thích ứng với thực tế)
ELO2.6: Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý và lãnh đạo
ELO2.7: Kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân, thuyết trình khoa học và sử dụng ngoại ngữ
ELO3.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân
ELO3.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp
ELO3.3. Phẩm chất đạo đức xã hội
.
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Appendix 4. Curriculum map
S/N

Semester 1

Semester 2

Semester 3

Semester 4

Semester 5

Semester 6

Semester 7

Semester 8

Course

CR

Course

CR

Course

CR

Course

CR

Course

CR

Course

CR

Course

CR

1

FLF2101

4

INT1003

2

INT1005

2

PHI1004

2

PHI1005

3

POL1001

2

HIS1002

3

2

MAT1090

3

FLF2102

5

PHY1103

3

PHY1100

3

HIS1056

3

GEO3227

2

3

CHE1080

3

MAT1091

3

FLF2103

5

GEO2110

3

MAT1101

3

GEO2025

2

4

GEO1050

3

GEO3209

4

MAT1192

2

GEO3224

3

GEO2317

5

GEO3231

5

5

GEO2060

3

GEO3208

3

GEO3221

3

GEO2319

3

GEO3229

3

GEO3230

3

6

GEO2318

3

GEO3210

2

GEO2091

3

GEO3225

4

PHY1104

2

Elective
(2/8)

2

GEO2303

2

GEO3226

2

GEO2323

2

8

GEO2321

2

9

GEO2320

2

10

GEO2322

2

7

11
12
13
14

Elective (13/89)
GEO3212,
GEO3213
GEO3214,
GEO3237
GEO3294,
GEO3238
GEO3239,
GEO3116
GEO3117,
GEO3295
GEO3242,
GEO3243
GEO3023,
GEO3296
GEO3246,
GEO3247
GEO3248,
GEO3118
GEO3298,
GEO3299
GEO3090,

Course CR
GEO4070 2
GEO4071 2
GEO4075 7
Non thesis courses
(7/12)

4, 2

GEO3219

3

4, 3

GEO3301

3

3, 3

GEO3302

2

3, 2

GEO2310

2

2, 3

GEO2313

2

3, 3
2, 2
3, 3
3, 4
4, 2
2, 2
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GEO3300
GEO3114,
GEO3254
GEO3255,
GEO3253
GEO3259,
GEO3260
GEO3261,
EVS2304
GLO3111

15
16
17
18
19
Credits/semester 19
19
General knowledge
I
M1
28
Credit
General knowledge of
II
science M2
6
Credit

Credit

20
20
General knowledge of related
science M3
22

IV

Knowledge of geography M4

III

Credit

19

3, 3
3, 3
3, 3
3, 3

3
16
16
Specialized knowledge of geography
V M5
65
Credit
Total

11

140

19
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Appendix 5. Supportive Tables of Criteria 5
Table 5.1. Regulation in the form of entrance exam of the Physical Geography in the period 2012-2017
Year
2012-2014

2015-2016

2017

Test form
Written exam;
including: Mathematics- Physics- Chemistry (block A)
or Mathematics, Physics- English (block A1)
Competency assessment on the computer

Background knowledge
Natural science

- Integrated knowledge (natural,
philosophical, social…)
- Basic computer skills
Natural and social knowledge

Written exam
Candidates do one of the tests combining one of these blocks of subjects:
Block A00: Mathematics- Physics- Chemistry;
Block A01: Mathematics, Physics- English;
Block B00: Mathematics- Chemistry- Biology;
Block C04: Mathematics – Literature - Geography.

ELO1. Knowledge
ELO1.1. General knowledge
ELO1.2. General knowledge of science
ELO1.3. General knowledge of related science
ELO1.4. Knowledge of geography
ELO1.5. Specialized knowledge of geography

x
x
x
x

x
x
x
x

Assessment
Science Graduation
during field
report thesis
trips

Compemen
tary Skills

Final exam
(Oral/
Written)

Attitude
Assessment

Quiz

15', 30'

Forms
Essay,
projectbased
reports

Seminar

Table 5.2. Matrix of program ELO and assessment/evaluation methods

x
x
x

x

x

x

x
x
x

x
x
x
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- Remember
x
- Understand/Appy
x
- Analyze/Synthesize
- Create
ELO 2. Skills
Hard skills
ELO2.1: Professional skills
ELO2.2. Having critical thinking skills, being
able to do research, explore and solve
problems
ELO2.3. Having higher-order thinking skills
and distinguishing social context, organization
and external circumstances
ELO2.4: Being able to apply knowledge, skills
into practice
Complementary skills
ELO2.5. Personal skills:
ELO2.6: Teamwork, management and
leadership skills
ELO2.7: Communcation skills (icld. in
English)
ELO 3. Attitude
ELO3.1. Personal morality:
x
ELO3.2. Professional morality
ELO3.3. Social morality

x
x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

Assessment
Science Graduation
during field
report thesis
trips

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Compemen
tary Skills

Final exam
(Oral/
Written)

Attitude
Assessment

Seminar

Quiz

15', 30'

Forms
Essay,
projectbased
reports

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
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Table 5.3. Standardized marking scheme of credit points and GPA
Types

Pass

Fail

Mark in 10
scale
(credit
points)

Mark in 4 Letter
scale
(GPA)

9.0-10

4.0

A+

8.5-8.9

3.7

A

8.0-8.4

3.5

B+

7.0-7.9

3.0

B

6.5-6.9

2.5

C+

5.5-6.4

2.0

C

5.0-5.4

1.5

D+

4.0-4.9

1.0

D

<4.0

0

F

Criteria

Excellent – Students understand the delivered
knowledge and complete all tasks well;
Students represent their creative thinking
skill in exams.
Very good - Student understand the delivered
knowledge and complete all tasks well
Good – Student understand the delivered
knowledge and complete all tasks quite well
Satisfactory – Student understand almost of
the delivered knowledge and complete all
tasks quite well
Sufficient– Student understand the basic
knowledge
Fail – Student presents an incoherent or
irrelevant perspective

Table 5.4. Student evaluation of lecturers in faculty of Geography,
academic year2015-2016
Criteria

The evaluating and assessing methods were related with
the course contents and teaching methods
The evaluating and assessing methods were able to
determine the level of knowledge andskills of students
The evaluating results were announced punctually
The feedback information helped students to improve their
academic results

Faculty’s
average
score
4,4

University’s
average
score
4,3

4,4

4,3

4,5
4,4

4,3
4,3

Notes: total number of students evaluating: 4728 (semester 1) + 3559 (semester 2), total
number of lecturers in the whole university were evaluated: (854 (semester 1) + 725 (semester
2); total number of lecturers in the faculty were evaluated: 36 (semester 1) + 21 (semester 2).
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Appendix 6. Supportive Tables of Criteria 10
Table10.1. Feedback of employers, lecturers and alumni on the Physical Geography training
program
Masses of Knowledge
General Knowlege
General Knowledge of Science
General Knowledge of Related Science
Knowledge of Geography
Specialized Knowledge of Geography
Hard Skills
Complementary Skills
Personal Morality
Professional Morality
Social Morality
Overall assessment

Poor
5.4
1.8
3.6
2.4
1.8
1.8
1.8
0
0
0
0

Level of assessment (%)
Fair Satisfactory Good Excellent
17.0
26.9
38.1
12.6
6.2
24.1
46.4
21.5
6.2
32.1
34.8
23.2
4.8
30.7
36.7
25.3
9.5
23.2
46.8
18.7
10.7
32.1
34.8
20.6
6.5
35.1
42.9
13.7
1.8
19.6
53.6
25.0
1.8
23.2
46.4
28.6
1.8
17.8
53.6
26.8
8.9
16.1
58.9
16.1

Table 10.2. Adjustments of the training program in 2015 in comparison to 2012
2012

2015

Changes in number of credit hours
General Knowlege
Generic
General Knowledge of Science
Knowledge
General Knowledge of Related
Masses
Science
Knowledge of Geography
Specific
Knowledge Specialized Knowledge of Geography
Masses
Thesis
Total
Changes in the courses

Credits
28
6

%
20.0
4.3

Credits
28
6

%
20.0
4.3

22

15.8

22

15.7

20
56
7
139

14.3
40.0
5.0
100.0

Fundamentals of
Geodesy and
Cartography

Fundamentals of
remote sensing
and GIS

Fundamentals of
Geography
(Credits: 3)

19 13.6
58 41.4
7
5.0
140 100.0
Practice on
Geodesy
Geodesy
Cartography
Fundamentals of
remote sensing
and practice
Geographic
Information
Systemand
practice GIS
Fundamentals of
Geography
(Credits: 5)
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Table 10.3. Developments of the curriculum design procedures in the period 2010-2014
Stages
Total stages

Curriculum design procedures
2010

2012

2014

9

9

9

1. Forming the
expert groups of
developing the
curriculum

Including diverse
stakeholders, of
which are students
and alumni

Excluded students and alumi but including
employers. This demonstrates the desire for
training outcomes to meet the demands of the
labor market.

2. With
reference to
oversea training
program

It is not stipulated
that the training
program must be
referenced by foreign
countries

Specifying the building of training programs
must be referenced to a foreign advanced
university. This ensures that the training
program is up-to-date in accordance with the
world

3. Survey on the
social needs

No change

4. Developing
the ELO of each
course

No change

5. Establishing
curriculum map,
skill matrix

No change

6. Gathering
feedback on the
proposed
program

No change

7. Reviewing
and Appraisal
the new program
by the faculty
Board of Science
and Training

8. Approval of
VNU

9: Implementing
the training
program

The Science and
Training Council of
the Faculty only
appraises the
standard of output
and standards of
accreditation

The Science and Training Council of the Faculty
not only evaluates expected learning outcomes
and accreditation standards, but also reviews
resources, analyzes socio-economic and
program planning with vocational positioning of
training products.
It is required to add the estimated budget for the
revenue and expenditure to organize 1 training
course suitable to the proposed scale. This is to
confirm the feasibility of the training program
when implemented.

Officially implementation

Organize pilot training,
adjust and refine the
training program
Implement training
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S/
N

Code/Title of projects

Project
Leader

Implementing
period

Table 10.4. Application of some key projects inthe training program

Sponsor

Use for course
lectures

1.

VT/UD-03/14-15. Research and
application VNREDSAT-1 images
for Cultural heritage (Hue city) and
1
Natural
heritage (Phong Nha –Ke
Bang Natural reserve) conservation
in the Central of Viet Nam

2.

KC09.12/11-15. Scientific datas on
the spatial organization of economic
development,
2
natural resource and
environment in the coastal zone of
Da Nang – Khanh Hoa

Prof.Dr.
Nguyen
Cao Huan

2012
2015

3.

BĐKH-07. Study and evaluate
shoreline fluctuations of the Southern
3
provinces under the impacts of
climate change and sea level rise

Assoc.
Prof. Dr.
Vu Van
Phai,

2012
2014

Dr. Vu
Kim Chi

National
2012 scientific
and
2015 technolog
y program

Fundamental of
Cartography

5.

KC.09.08/06-10. Scientific datas on
the sustainable development and
management
4
model of the coastal
zone of Quang Binh, Quang Tri and
Thua Thien Hue

Prof.Dr.
Nguyen
Cao Huan

National
2007 scientific
and
2010 technolog
y program

Environmental
protection planning

6.

Establish wetland nature reserve
Dong
5 Rui - Tien Yen, Quang Ninh
province

Prof.Dr.
Nguyen
Cao Huan

Provincial
2017
Project

-Biography and
landscape ecology
-Landscape science
and application

Assoc.
Prof. Dr.
Vu Van
Phai,

2010 VNULevel Key
2012 Projects

Coastal
Geomorphology

Assoc.Pro
f. Nguyen

2010 VietnamIndia

Digital Image
Processing

4.

7.

8.

Application of remote sensing and
GIS with community participation in
investigation on environmental
change and sustainable development
in the Northwest mountainous rural
area of Vietnam in adaptation to
climate change and natural disaster
mitigation

QGTĐ.10.08. Study the coastal
fluctuation in relation to the rising
sea level to serve the planning and
6
management of coastal environment
in the Central-Southern and South
Eastern provinces
Strengthening the research and
training capacity on remote sensing

Assoc.Pro
f.Dr.
Pham Van
Cu

National
2013 scientific
and
2015 technolog
y program
National
scientific
and
technolog
y program
National
scientific
and
technolog
y program

Application of
remote sensing and
GIS in territorial
planning

Natural resources
and environmental
management

Environmental
science and climate
change
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9.

10.

Project
Leader

Code/Title of projects

by GIS in studying and managing the
flood disaster, flash floods and
landslides (Case study in Vinh Phuc
and Bac Kan)
Study on synthesis of natural, socioeconomic and historical-cultural
values
7
in service of sustainable
development of Thoai Son district,
An Giang province.
TN3/T18. Study and evaluate the
integrated tourism resources, spatial
planning
8
and propose solutions for
tourism development in the Central
Highlands

Ngoc
Thach

Implementing
period

S/
N

Sponsor

Use for course
lectures

2011 Protocol
projects

Prof. Dr.
VNU-HN
Truong
2015 and VNUQuang Hai
HCM

Regional
Geography

National
Prof. Dr.
scientific
Truong
2016 and
Quang Hai
technolog
y program

Toursim
Geography

Table 10.5. Statistics of student science reports and awards over years
Year

Number of
Reports

2012
2013
2014
2015
2016
2017

32
31
33
38
30
32

Awards (Faculty
level)
Reports Percentage
13
40.63
15
48.39
15
45.45
16
42.11
18
60.00
21
65.63

Awards (University
level)
Reports Percentage
11
34.38
12
38.71
14
42.42
11
28.95
9
30.00
11
34.38
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