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LỜI NÓI ĐẦU 
     

Khoa Địa lý (trước năm 1996 là Khoa Địa lý- Địa chất), trường Đại học Khoa học Tự 
nhiên, ĐHQG Hà Nội đã trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng, trưởng thành và phát triển. Khoa đã 
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.  

Nối tiếp chương trình đào tạo cử nhân Địa lý Tự nhiên đã đạt chất lượng kiểm định theo 
tiêu chuẩn của Hội đồng kiểm định chất lượng thuộc Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam 
Á (ASEAN University Network – Quality Assurance (AUN-QA)), Khoa Địa lý tiến hành kiểm 
định chất lượng chương trình đào tạo cử nhân Quản lý đất đai nhằm từng bước chuẩn hóa chất 
lượng đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế.  

Báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình được soạn thảo và đệ trình lên Hội đồng kiểm 
định chất lượng thuộc Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á cho chương trình đào tạo bậc 
đại học ngành Quản lý đất đai của Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 
(ĐHKHTN), Đại học Quốc Gia Hà Nội (ĐHQGHN). Bản báo cáo này được xây dựng theo 
Hướng dẫn thực hiện Kiểm định chương trình đào tạo (version 3.0) được AUN-QA ban hành vào 
năm 2015. 

Báo cáo gồm 4 phần chính:  
Phần 1 – Giới thiệu: cung cấp các thông tin khái quát và giới thiệu tóm tắt về Khoa Địa lý 

và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên;  
Phần 2 – Các tiêu chuẩn AUN-QA: phân tích, giải thích nội dung báo cáo tự đánh giá theo 

các tiêu chuẩn qui định của AUN-QA;  
Phần 3 – Phân tích điểm mạnh và điểm yếu: phân tích các điểm mạnh và chỉ ra các điểm 

yếu cần được cải tiến của chương trình;  
Phần 4 – Phụ lục: liệt kê các minh chứng và tài liệu hỗ trợ cho minh chứng.  
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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PHẦN 1: GIỚI THIỆU 
 
1.1. Giới thiệu chung 
 Từ những năm cuối thế kỷ 20, Việt Nam bước vào giai đoạn bắt đầu công nghiệp hóa hiện 

đại hóa, với mục tiêu hội nhập vào sự phát triển của khu vực và quốc tế, việc đa dạng hóa trong đào 
tạo và nghiên cứu khoa học, gắn đào tạo với nhu cầu thực tế là yêu cầu đòi hỏi trong giáo dục đại 
học. Trên cơ sở nhu cầu xã hội, từ năm 1997, song song với chương trình đào tạo cử nhân ngành 
Địa lý, Khoa Địa lý mở chương trình đào tạo cử nhân ngành Địa chính, đánh dấu một trong những 
bước phát triển quan trọng và tất yếu của Khoa, nhằm đóng góp nhiều hơn trong việc đào tạo nguồn 
nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Từ năm học 2012-2013, theo chủ trương của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo và Đại học Quốc gia Hà Nội, chương trình đào tạo cử nhân Địa chính được đổi tên thành 
chương trình đào tạo cử nhân Quản lý đất đai với các chuẩn đầu ra cụ thể.  

Chương trình đào tạo đại học ngành Quản lý đất đai hiện hành được xây dựng trên nền tảng 
của chương trình cử nhân Địa chính vào năm 2012 và điều chỉnh vào các năm 2015, 2017, 2019 có 
đối sánh với chương trình đào tạo ngành Quản lý đất đai của Đại học UTM (Universiti Teknologi 
Malaysia). 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 
biến 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 chính đáng 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 nhận 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, 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. 
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1.2. Công tác tổ chức viết Báo cáo Tự đánh giá  
Đại học Quốc gia Hà Nội rất quan tâm đến công tác kiểm định chất lượng. Viện Kiểm định 

chất lượng giáo dục của ĐHQGHN được thành lập từ năm 1995, đóng vai trò là đơn vị tư vấn hỗ 
trợ Giám đốc ĐHQGHN trong việc lãnh đạo và quản lý, nhằm đảm bảo chất lượng các chương trình 
đào tạo của các trường đại học thành viên. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên có phòng Thanh tra  
Pháp chế và Đảm bảo chất lượng, có nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các qui định và 
đảm bảo chất lượng đào tạo. Khoa Địa lý cũng thành lập tổ Đảm bảo chất lượng, có nhiệm vụ thu 
thập minh chứng và viết báo cáo tự đánh giá phục vụ kiểm định các chương trình đào tạo của Khoa. 

Tiếp sau chương trình đào tạo cử nhân Địa lý tự nhiên đã được kiểm định năm 2017 theo bộ 
tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA), cuối 
tháng 8 năm 2018, Khoa Địa lý đã đăng ký với VNU-HUS để thực hiện kiểm định chất lượng 
chương trình đào tạo ngành Quản lý đất đai theo các tiêu chuẩn của AUN nhằm từng bước chuẩn 
hóa chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế. Bộ công cụ đánh giá của AUN-QA phiên bản 3.0 
gồm 11 tiêu chuẩn và 50 tiêu chí. Phương pháp đánh giá của AUN-QA sẽ dựa trên các thông tin 
được cung cấp trong bản báo cáo tự đánh giá (SAR) của Khoa, hệ thống minh chứng, kết quả khảo 
sát thực địa, và phỏng vấn các bên liên quan. 

Ngày 27 tháng 02 năm 2019, Hiệu trưởng VNU-HUS ký quyết định 485/QĐ-KHTN thành lập 
hội đồng tự đánh giá với 19 thành viên. Ngày 01 tháng 3 năm 2019 Trưởng Khoa Địa lý quyết định 
danh sách Tiểu ban xây dựng báo cáo tự đánh giá gồm 15 thành viên. Các thành viên chủ chốt của 
tiểu ban đã được tham gia các lớp tập huấn về tự đánh giá và kiểm định chất lượng chương trình 
đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn AUN phiên bản 3.0 do ĐHQGHN tổ chức vào tháng 11/2018 . 

Báo cáo tự đánh giá được xây dựng theo đúng format, bộ công cụ và phương pháp đánh giá 
của AUN-QA. 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. Các minh chứng và tài liệu liên quan 
phục vụ cho việc xây dựng Báo cáo tự đánh giá đã được Tổ công tác thu thập từ đầu năm 2019, với 
sự tham gia nhiệt tình của tất cả thành viên trong Khoa và sự ủng hộ, hỗ trợ của trường ĐHKHTN 
và ĐHQGHN. 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. 

Phiên bản đầu tiên của báo cáo tự đánh giá hoàn thành vào 6/2020, sau đó được gửi tham 
khảo ý kiến của giảng viên và sinh viên rồi gửi cho Phòng Thanh tra-Pháp chế-Đảm bảo chất lượng 
của Trường ĐHKHTN và Viện đảm bảo chất lượng của ĐHQGHN để đánh giá nội bộ vào 
14/8/2020. Tất cả các ý kiến đóng góp của các bên liên quan được ghi nhận và sử dụng để chỉnh sửa 
cho báo cáo tự đánh giá trước khi công bố trên website của Khoa Địa lý. SAR được gửi tới Hội 
đồng đánh giá của AUN-QA vào tháng 8 năm 2020. Hoạt động đánh giá ngoài được tiến hành vào 
tháng 11 năm 2020. 

1.3. Giới thiệu tóm tắt về Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Khoa học Tự 
nhiên  

Đại học Quốc Gia Hà Nội (ĐHQGHN) 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 cột và đầu tàu 
trong hệ thống giáo dục Việt Nam. ĐHQGHN 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 nhiều giai đoạn phát triển với các tên gọi khác nhau: Đại học Đông 
Dương (1906); Đại học Quốc Gia Việt Nam (1945), Đại học Tổng hợp Hà Nội (1956), đến tháng 12 
năm 1993, ĐHQGHN được tái cơ cấu và hiện có 07 trường đại học thành viên, 07 Viện nghiên cứu, 
05 khoa và 02 trung tâm đào tạo trực thuộc, 14 đơn vị hỗ trợ và văn phòng cơ quan. Mục tiêu của 
ĐHQGHN là phát triển các trường đại học đa ngành chất lượng cao và kết hợp chặt chẽ giữa đào 
tạo, nghiên cứu và ứng dụng. 

Sứ mệnh và tầm nhìn của ĐHQGHN: 
Sứ mệnh: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài; nghiên 

cứu khoa học, phát triển công nghệ và chuyển giao tri thức đa ngành, đa lĩnh vực; góp phần xây 
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dựng, phát triển và bảo vệ đất nước; làm nòng cột và đầu tàu trong hệ thống giáo dục đại học Việt 
Nam. 

Tầm nhìn: Trở thành đại học định hướng nghiên cứu, đa ngành, đa lĩnh vực có tính hội nhập 
cao, trong đó, một số trường đại học, viện nghiên cứu thành viên thuộc các lĩnh vực khoa học cơ 
bản, công nghệ cao và kinh tế - xã hội mũi nhọn đạt trình độ tiên tiến châu Á. 

Trường Đại học Khoa học tự nhiên (ĐHKHTN) là một trong 7 trường đại học thành viên của 
ĐHQGHN. Trường hiện có ba cơ sở chính: số 334 Nguyễn Trãi, số 19 Lê Thánh Tông và số 182 
Lương Thế Vinh, Hà Nội. Hiện nay Trường có 8 khoa, 1 trường THPT chuyên, 11 đơn vị trực 
thuộc, 13 trung tâm và phòng thí nghiệm, 1 công ty TNHH một thành viên. Tính đến tháng 6 năm 
2020, Trường có 700 cán bộ, trong đó số cán bộ cơ hữu là 454 người, gồm 19 giáo sư (GS), 112 
phó giáo sư (PGS), 01 tiến sĩ khoa học (TSKH), 195 tiến sĩ (TS), 98 thạc sĩ (ThS) và 29 cử nhân và 
trình độ khác. Trường hiện có 32 chương trình đào tạo bậc đại học, 95 chương trình đào tạo sau đại 
học (47 chương trình thạc sĩ và 48 chương trình tiến sĩ) và 5 khối chuyên. Tổng số sinh viên của 
trường khoảng 5498 sinh viên đại học, 407 học viên cao học, 201 nghiên cứu sinh và khoảng 1956 
học sinh phổ thông trung học. 

Sứ mệnh và tầm nhìn của ĐHKHTN: 
Sứ mệnh: ĐHKHTN 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. 

Tầm nhìn: Trường ĐHKHTN phấn đấu 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. 

Giá trị cốt lõi: Chất lượng xuất sắc, Đổi mới và sáng tạo, Trách nhiệm xã hội cao, Hợp tác và 
thân thiện. 

Khẩu hiệu hành động: “Sáng tạo, Tiên phong, Trách nhiệm xã hội”. 
Thông điệp của Trường ĐHKHTN: “Vững tư duy – bền sự nghiệp”. 
Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN là trường đại học đầu tiên trong khối ASEAN tham gia kiểm 

định chất lượng theo Bộ tiêu chuẩn của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) và 
chính thức được công nhận đạt chuẩn chất lượng AUN-QA vào tháng 12 năm 2017. 

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 & Environment, and 
Cartography. Qua hơn 50 năm phát triển, Khoa Địa lý đã trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu 
khoa học hàng đầu quốc gia về địa lý, quản lý đất đai, quản  lý tài nguyên và môi trường. Khoa hiện 
quản lý 4 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 quốc tế sâu rộng với nhiều trường đại học và viện 
nghiên cứu trên thế giới. 

  Hàng năm, Khoa có khoảng 80 cử nhân tốt nghiệp, trong đó ngành Quản lý đất đai chiếm 
60-70%. Tỷ lệ sinh viên có việc làm cao sau khi tốt nghiệp đã khẳng định nhu cầu xã hội và chất 
lượng của các chương trình đào tạo, với hơn 90% sinh viên có việc làm trong vòng 6 tháng, khoảng 
10% sinh viên tiếp tục học lên bậc sau đại học.   

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 đất đai, Quản lý tài nguyên và môi trường phục vụ nhu 
cầu xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.  

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.  

Cơ cấu tổ chức: Khoa Địa lý hiện nay gồm 38 cán bộ cơ hữu trong đó có 20 người có trình 
độ TS trở lên, được chia thành 6 bộ môn và 01 trung tâm nghiên cứu (Hình 1). Lãnh đạo khoa bên 
cạnh chi ủy, bao gồm trưởng Khoa: PGS.TS. Phạm Quang Tuấn (phụ trách chung và phụ trách đào); 
phó trưởng khoa: PGS.TS. Bùi Quang Thành (phụ trách Khoa học - Công nghệ và Hợp tác quốc tế), 
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TS. Hoàng Thị Thu Hương (phụ trách đào tạo và đảm bảo chất lượng). Khoa có 6 Bộ môn, trong đó 
4 bộ môn liên quan đến lĩnh vực Địa lý là Bản đồ và Địa thông tin, Địa Nhân văn và Quy hoạch, 
Địa mạo và Địa lý - Môi trường biển, Sinh thái Cảnh quan và Môi trường phụ trách các học phần 
liên quan đến hai ngành Địa lý Tự nhiên, Khoa học thông tin địa không gian, và 2 bộ môn liên quan 
đến lĩnh vực Quản lý đất đai là: Bộ môn Quản lý đất đai, Bộ môn Công nghệ và Thông tin 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).  

 

 

Hình 1. Sơ đồ tổ chức khoa Địa lý 
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PHẦN 2: CÁC TIÊU CHUẨN CỦA AUN 
 

Tiêu chuẩn 1: Chuẩn đầu ra mong đợi (ELOs)  
1.1. Chuẩn đầu ra được xây dựng rõ ràng, tương thích với tầm nhìn và sứ mạng của Nhà trường 

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]. Khoa Địa lý có sứ mạng cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao về 
Địa lý tự nhiên, Quản lý tài nguyên & môi trường và Quản lý đất đai [Exh.01.01.01]. Theo đó, ELO 
của CTĐT QLĐĐ được xây dựng theo phương pháp CDIO (Conceive - Design - Implement – 
Operate) gồm 9 bước trong đó có tham vấn của các bên liên quan [Exh.01.01.02; Exh.01.01.03]. 

Bảng 1.1 là chuẩn đầu ra (rút gọn) của Chương trình đào tạo cử nhân QLĐĐ năm 2019. 
Chuẩn đầu ra được chia thành ba nhóm gồm: (1) về kiến thức (4 ELO từ ELO1.1 đến ELO1.4), (2) 
về kĩ năng (6 ELO từ ELO2.1 đến ELO2.6), và (3) về phẩm chất và thái độ (3 ELO từ ELO3.1 đến 
ELO3.3). Các ELO của CTĐT QLĐĐ phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn VNU-HUS về đào tạo 
nguồn nhân lực chất lượng cao, 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 [Exh.01.01.04]. Chuẩn đầu ra được 
đăng tải trên trang web của trường, của Khoa và công bố rộng rãi đến toàn thể cán bộ và sinh viên 
[Exh.01.01.05].  

Bảng 1.1. Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo QLĐĐ 

     Kiến thức 
ELO1.1. Hiểu rõ các vấn đề về an ninh, quốc phòng, chính trị, văn hóa,  xã hội của đất nước, pháp 
luật và trách nhiệm của công dân 
ELO1.2. Hiểu biết và vận dụng các kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học Trái đất, khoa học sự 
sống và nền tảng công nghệ thông tin hiện đại trong nhận dạng và giải quyết các vấn đề của quản lý 
đất đai 
ELO1.3. Hiểu được nguyên lý và sử dụng được các công nghệ thu thập, phân tích, xử lý, phân phối 
dữ liệu về đất đai đáp ứng yêu cầu công việc 
ELO1.4. Hiểu được cơ sở khoa học, có kiến thức cơ bản để quản lý điều hành hoạt động trong lĩnh 
vực quản lý đất đai; sử dụng được các công cụ pháp luật, quy hoạch, hành chính, tài chính và công 
nghệ để nhận dạng, phân tích, giải quyết các vấn đề trong quản lý đất đai và bảo vệ môi trường 

Kỹ năng 
ELO2.1. Có kỹ năng nhận dạng vấn đề, lập kế hoạch và triển khai giải quyết các vấn đề trong quản 
lý và sử dụng đất 
ELO2.2. Có kỹ năng giao tiếp tự tin, hiệu quả, trình bày mạch lạc quan điểm, nhận thức của mình 
và phản biện các quan điểm khác 
ELO2.3. Có kĩ năng nghe, nói, đọc, viết và giao tiếp cơ bản tiếng Anh đạt trình độ tối thiểu tương 
đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam. 
ELO2.4. Có kỹ năng tự học, tự tìm hiểu và khám phá kiến thức 
ELO2.5. Có kỹ năng làm việc nhóm, hoạt động khởi nghiệp, có khả năng quản lý và lãnh đạo 
nhóm, đánh giá chất lượng công việc của nhóm và các thành viên 
ELO2.6. Có tư duy khoa học, logic, tích cực  

Phẩm chất và thái độ 
ELO3.1. Hiểu và tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của đạo đức nghiên cứu 
ELO3.2. Có đạo đức nghề nghiệp (trung thực, thẳng thắn, trách nhiệm, tôn trọng quyền của người 
dân, chủ quyền đất nước) 
ELO3.3. Có ý thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức đã học và vận dụng chúng trong giải quyết các 
vấn đề của xã hội 

1.2. Chuẩn đầu ra của chương trình bao trùm chuẩn đầu ra của các học phần chung và các học phần 
chuyên ngành 

ELO của CTĐT QLĐĐ bao trùm ELO của các học phần chung và các học phần chuyên ngành 
và được mô tả chi tiết trong bản đặc tả chương trình dưới dạng ma trận kỹ năng [Exh.01.02.01], 
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(Phụ lục 3). Trong thiết kế CTĐT, các học phần được sắp xếp theo trình tự đạt được ELO từ thấp 
đến cao, từ cơ bản đến chuyên sâu. Có một số học phần tiên quyết bắt buộc sinh viên phải tích lũy 
trước khi học tiếp học phần tiếp theo để đạt được ELO ở mức cao hơn [Exh.01.02.02]. Chuẩn đầu ra 
ELO1.1 đạt được sau khi sinh viên kết thúc các học phần liên quan đến các nguyên lý cơ bản của 
chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà nước và pháp luật đại cương, giáo dục an ninh – 
quốc phòng, văn hóa Việt Nam [Exh.01.02.03]. Chuẩn đầu ra ELO1.2 đạt được khi sinh viên hoàn 
thành các học phần khoa học tự nhiên, khoa học Trái Đất và sự sống, địa lý học, nền tảng công nghệ 
thông tin hiện đại và cơ sở viễn thám, GIS. Chuẩn đầu ra ELO1.3 tập trung vào kiến thức công nghệ 
của ngành QLĐĐ. Chuẩn đầu ra ELO1.4 tập trung vào khối kiến thức quản lý giúp sinh viên hiểu rõ 
cơ sở khoa học và vận dụng được các công cụ quản lý đất đai và bảo vệ môi trường [Exh.01.02.04]. 
Các chuẩn kỹ năng và thái độ được tích lũy từ các chuẩn đầu ra của các học phần khác nhau 
[Exh.01.02.01, Exh.01.02.02]. Toàn bộ ELO của chương trình đạt được khi người học hoàn thành 
137 tín chỉ bao gồm: (1) 45 tín chỉ các học phần chung trong ĐHQGHN và các học phần khối 
ngành khoa học tự nhiên, (2) 85 tín chỉ thuộc ngành Quản lý đất đai, và (3) 07 tín chỉ khóa luận tốt 
nghiệp [Exh.01.02.01].  
1.3.  Chuẩn đầu ra phản ánh rõ nhu cầu của các bên liên quan 

ELO của CTĐT QLĐĐ xây dựng lần đầu tiên năm 2012 và sau  đó được điều chỉnh, cập nhật 
các năm 2015, 2017, 2019   trong lộ trình nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội 
[Exh.01.03.01, Exh.01.03.02, Exh.01.03.03, Exh.01.03.04]. Chuẩn đầu ra của CTĐT phiên bản năm 
2012 được xây dựng theo quy trình CDIO: Điều tra nhu cầu và hình thành ý tưởng - Xây dựng - Thử 
nghiệm - Triển khai đại trà [Exh.01.01.02]. Năm 2015, 2017, 2019 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.01.03.05, 
Exh.01.03.06, Exh.01.03.07] (Hình 1.1). 

 
Hình 1.2. Sơ đồ điều chỉnh, cập nhật ELO theo CDIO [Exh.01.01.02]. 

ELO của CTĐT QLĐĐ năm 2015 đã phản ánh sát hơn yêu cầu của các bên liên quan (nhà 
tuyển dụng, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên, cán bộ hỗ trợ) bao gồm: tăng cường kiến thức 
chuyên môn và kỹ năng làm việc, tự nghiên cứu, xử lý số liệu;  khả năng vận dụng kiến thức vào 
công việc, khả năng ngoại ngữ, tư duy logic; các kỹ năng nghề nghiệp (thực hành), kỹ năng làm 
việc nhóm và giao tiếp [Exh.01.03.05]. ELO của CTĐT năm 2017 được hoàn thiện bằng cách hệ 
thống hóa và trình bày lại các ELO cho rõ ràng, mạch lạc hơn các chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ 
năng, thái độ và bổ sung thêm một số kiến thức thuộc khối học phần chuyên ngành, kĩ năng nghiên 
cứu khoa học chuyên ngành cho nhóm các học phần thay thế tốt nghiệp [Exh.01.03.03, 
Exh.01.03.06]. Năm 2019, theo kế hoạch điều chỉnh CTĐT đại học của trường ĐHKHTN, Khoa 
Địa lý đã khảo sát, cập nhật nhu cầu của các bên liên quan để đáp ứng với xu thế phát triển mới  
[Exh.01.03.07, Exh.01.03.08]. ELO của CTĐT QLĐĐ năm 2019 đã được bổ sung các chuẩn đầu ra 
về kiến thức nền tảng công nghệ thông tin hiện đại nhằm bước đầu thích ứng với cuộc CMCN 4.0, 
về kỹ năng giải quyết các vấn đề, kỹ năng đánh giá chất lượng công việc và kỹ năng khởi nghiệp 
[Exh.01.03.04, Exh.01.03.08]. 
 

Tiêu chuẩn 2: Bản đặc tả chương trình 
2.1. Bản đặc tả chương trình đào tạo đầy đủ thông tin và cập nhật 

Bản đặc tả CTĐT hiện hành chứa đựng đầy đủ các thông tin [Exh.02.01.01]:  
- Giới thiệu chung về chương trình đào tạo.  
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- Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo; cấp độ chuẩn đầu ra của từng tiêu chí được thể hiện 
bằng ma trận chuẩn đầu ra theo thang nhận thức  Bloom’s Revised Taxonomy.  

- Nội dung chương trình đào tạo: 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, phẩm chất đạo đức và thái độ theo chuẩn đầu ra đã công bố.  

Bản đặc tả CTĐT QLĐĐ được cập nhật đồng bộ với ELO vào các năm 2015, 2017, 2019 theo 
hướng dẫn của ĐHQGHN và trường Đại học Khoa học Tự nhiên [Exh.02.01.01, Exh.02.01.02, 
Exh.02.01.03, Exh.02.01.04, Exh.02.01.05]. Bản đặc tả chương trình đã được xây dựng và cập nhật 
trên cơ sở lấy ý kiến từ các bên liên quan và tham khảo khung chương trình đào tạo cử nhân khoa 
học quản lý đất đai và phát triển của Trường đại học UTM – Universiti Teknologi Malaysia, 
Malaysia [Exh.02.01.06, Exh.02.01.07, Exh.02.01.08]. Nội dung điều chỉnh bao gồm: bổ sung một 
số học phần theo nhu cầu xã hội, điều chỉnh lịch trình đào tạo để đáp ứng tốt hơn các ELO. Bản đặc 
tả CTĐT năm 2017 so với bản đặc tả năm 2015 đã bổ sung thêm một số học phần tự chọn trong 
khối kiến thức ngành, có hướng chuyên sâu về kinh tế đất và thị trường bất động sản; bổ sung thêm 
học phần “phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành” [ Exh.02.01.05]. Nhằm bước đầu thích 
ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, bản đặc tả CTĐT QLĐĐ năm 2019 so với năm 2017 bổ 
sung thêm một số học phần về lĩnh vực công nghệ thông tin hiện đại (Nhập môn phân tích dữ liệu; 
nhập môn Internet kết nối vạn vật; nhập môn Robotics); bổ sung nội dung khởi nghiệp vào học 
phần “thực tập chuyên ngành và thực hành khởi nghiệp” nhằm tăng kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp 
cho sinh viên sau khi ra trường [Exh.02.01.01, Exh.02.01.05]. 
2.2. Thông tin trong bản mô tả đề cương các học phần đầy đủ và cập nhật 

CTĐT QLĐĐ năm 2019 có tổng số 75 học phần (bao gồm các học phần bắt buộc và tự chọn) 
và mỗi học phần đều có đề cương chi tiết [Exh.02.02.01]. 

Bản đề cương học phần được xây dựng theo hướng dẫn của Trường ĐHKHTN, có đầy đủ các 
thông tin: giới thiệu chung về tên học phần, số tín chỉ phải tích lũy, giảng viên phụ trách, ngôn ngữ 
giảng dạy, học phần tiên quyết, mục tiêu đạt được, chuẩn đầu ra của học phần phù hợp với chuẩn 
đầu ra của CTĐT, phương pháp kiểm tra - đánh giá, nội dung chi tiết học phần, tài liệu tham khảo 
[Exh.02.02.02, Exh.02.02.01].  

Đề cương học phần được cập nhật theo chu kỳ cải tiến của CTĐT vào các năm 2015, 2017, 
2019 [Exh.02.02.01, Exh.02.02.03, Exh.02.02.04]. Chuẩn đầu ra của học phần được cập nhật phù 
hợp với chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo [Exh.02.01.01, Exh.02.01.05, Exh.02.02.01, 
Exh.02.02.03]. Từ năm 2017, chuẩn đầu ra của từng học phần được kiểm tra, đánh giá theo thang 
Bloom [Exh.02.02.01, Exh.02.02.03].  

Sau khi cập nhật, đề cương học phần được thông qua Hội đồng Khoa học và Đào tạo 
(HĐKHĐT) Khoa và được VNU-HUS phê duyệt [Exh.02.02.02]. Các bài giảng được giảng viên 
thường xuyên cập nhật từ kết quả nghiên cứu mới, thay đổi về chính sách pháp luật đất đai và nhu 
cầu xã hội; hệ thống tài liệu tham khảo cũng được cập nhật và bổ sung thường xuyên 
[Exh.02.02.05, Exh.02.02.06, Exh.02.02.07]. Nội dung cập nhật bài giảng được thông qua bộ môn 
chuyên môn [Exh.02.02.08]. 

2.3 . Bản đặc tả chương  trình  đào tạo và đề cương các học phần  được truyền đạt và cung cấp 
cho các bên liên quan 

Bản dự thảo CTĐT được gửi đến các bên liên quan để lấy ý kiến theo quy trình CDIO 
[Exh.02.03.01, Exh.02.03.02]. Sau khi hoàn thiện, Bản đặc tả CTĐT và đề cương học phần được 
cung cấp cho các bên liên quan và được công khai qua nhiều hình thức khác nhau: 

- Trên website của VNU-HUS và Khoa Địa lý [Exh.02.03.03, Exh.02.03.04];  
- Tờ rơi, bản tin của Khoa [Exh.02.03.05];  
- Gửi bằng văn bản đến các bên liên quan [Exh.02.03.06].  
- Giới thiệu tại các sự kiện: (1) Các đợt tổ chức tư vấn tuyển sinh hàng năm tại các trường 

trung học phổ thông [Exh.02.03.07]; (2) Tại buổi gặp gỡ sinh viên đầu khóa [Exh.02.03.08]; (3) 
Trong các buổi hội thảo, ngày hội việc làm [Exh.02.03.09];  
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Đề cương học phần và các tài liệu bổ trợ được giảng viên cung cấp trực tiếp cho sinh viên 
trong ṿòng 2 tuần đầu tiên của học kỳ [Exh.02.03.10]. 

 
Tiêu chuẩn 3: Cấu trúc và nội dung chương trình  

3.1. CTĐT được thiết kế có cấu trúc tương thích với chuẩn đầu ra mong đợi 
Chương trình đào tạo ngành QLĐĐ được xây dựng dựa theo quy định của Bộ Giáo dục Đào 

tạo và hướng dẫn của ĐHQGHN và VNU University of Science [Exh.03.01.01, Exh.03.01.02]. 
CTĐT hiện hành (2019) được điều chỉnh dựa trên cơ sở CTĐT phiên bản các năm 2015, 2017 và 
tham khảo CTĐT ngành QLĐĐ và phát triển của Đại học UTM, Malaysia [Exh.03.01.03, Exh. 
03.01.04, Exh.03.01.05].  

Các học phần trong CTĐT được thiết kế có tính hệ thống, thể hiện sự kết 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 theo thang Bloom rút gọn gồm 4 cấp độ: nhớ, hiểu, vận dụng và phân tích 
[Exh.03.01.06]. CTĐT được thiết kế nhằm đảm bảo phát huy thế mạnh về khoa học cơ bản của 
Trường Đại học KHTN và gắn với thực tiễn; giảm chi phí đào tạo và tăng tính linh hoạt cho sinh 
viên bằng việc các lớp có thể học chung, đảm bảo đạt được một số chuẩn đầu ra chung của nhóm 
ngành [Exh. 03.01.07]. Ngoài ra, chương trình mang tính đa dạng, linh hoạt cho sinh viên hướng tới 
các hoạt động trao đổi, học tập nâng cao của các chương trình đào tạo quốc tế [Exh.03.01.03].  

CTĐT được thiết kế 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 [Appendix 4]. Kế hoạch giảng dạy cũng thể hiện 
sự tích lũy các chuẩn đầu ra của chương trình theo thời gian [Exh.03.01.08]. Cấu trúc và nội dung 
chương trình đào tạo hiện hành (năm 2019) bao gồm 75 học phần, được chia thành 5 khối kiến thức 
với 137 tín chỉ, chương trình được thiết kế với 8 học kỳ trong 4 năm học [Exh.03.01.09]. Theo quy 
định của Bộ giáo dục đào tạo, khối các môn học chính trị chiếm một thời lượng khá lớn nhưng vẫn 
đảm bảo tỷ lệ cân đối giữa các môn kiến thức chung và môn học chuyên ngành. Các học phần khối 
kiến thức chung M1 (16 tín chỉ) và M2 (7 tín chỉ) chiếm 16,79% tổng số tín chỉ cần tích lũy, cao 
hơn so với khối kiến thức M3 (16.06%), nhưng tương đương với tỷ lệ số tín chỉ đóng góp của khối 
kiến thức M4; khối kiến thức M5 bao gồm những học phần mang tính cốt lõi và chuyên sâu của 
ngành đào tạo QLĐĐ với tổng số tín chỉ cần tích lũy chiếm tỷ lệ 50.36% tổng số tín chỉ của chương 
trình đào tạo [Exh.03.01.09]. Cấu trúc cân đối giữa các khối kiến thức chung và kiến thức chuyên 
ngành, được xây dựng trên cơ sở cấu trúc khung của VNU cho khối ngành Khoa học Trái đất và 
tinh chỉnh cho phù hợp với chuyên ngành quản lý đất đai [Exh 03.01.02, Exh 03.01.03].   
3.2. 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 QLĐĐ, 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 137 tín chỉ sau khi hoàn thành các 
bài kiểm tra, đánh giá ở mức đạt trở lên [Exh.03.01.09, Exh.03.02.01]. ELO của các học phần đóng 
góp vào ELO của chương trình đào tạo QLĐĐ. Mỗi học phần được xây dựng trên cơ sở các yêu cầu 
nhằm đảm bảo mức độ đóng góp của các khối kiến thức để đạt được ELO của chương trình. 
[Exh.03.02.02]. Đề cương học phần được xây dựng phù hợp với ELO của chương trình, nhằm trang 
bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và đạo đức một cách hài hòa [Exh. 03.02.03]. Các ELO học phần 
đạt được thông qua nhiều hoạt động dạy và học. Các giảng viên được khuyến khích đổi mới phương 
pháp giảng dạy và nâng cao kiến thức, giúp sinh viên đạt được các ELO của học phần. Cấu trúc mỗi 
học phần được thiết kế hợp lý và có hệ thống, tích hợp các phương pháp dạy học với các phương 
pháp kiểm tra và đánh giá để đo lường mức độ ELO đạt được dựa trên thang phân loại Bloom 
[Appendix 3] [Exh. 03.02.03]. 

Nội dung CTĐT và nội dung các môn học được thiết kế trên cơ sở các ELO đã được xác định.  
Từ các ELO của CTĐT, các học phần và các ELO của học phần được xây dựng nhằm đóng góp 
hiệu quả cho các ELO của chương trình đào tạo. Chi tiết mối quan hệ giữa ELO của CTĐT với các 
các học phần và sự đóng góp của ELO các học phần nhằm đảm bảo đạt được ELO chương trình 
được thể hiện trong Appendix 3. Theo đó, các chuẩn đầu ra của CTĐT được phân bổ cho các học 
phần tương ứng, các học phần hiện thực hóa chuẩn đầu ra của CTĐT thành chuẩn đầu ra cụ thể của 
học phần, trên cơ sở đó thiết kế nội dung và các phương pháp kiểm tra, đánh giá thích hợp [Exh 
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03.02.02].  
Phương pháp dạy và học các học phần bao gồm các hoạt động khác nhau như nghe giảng, làm 

việc theo nhóm và thuyết trình, thảo luận, khảo sát thực tế, bài tập trên lớp, bài tập về nhà để đạt 
được chuẩn đầu ra của học phần và chương trình đào tạo. Giảng viên cung cấp nội dung bài giảng, 
tạo điều kiện cho sinh viên phát triển ý thức và trách nhiệm trong học tập, tạo môi trường dạy và 
học thuận lợi [Exh.03.02.04]. Các phương án kiểm tra, đánh giá bao gồm cả đánh giá trên mạng 
internet trực tuyến được đưa ra nhằm đánh giá khả năng học của sinh viên, cũng như chất lượng các 
học phần, tương ứng với các hoạt động dạy và học, đảm bảo phản ánh đúng kết quả học tập của 
sinh viên [Exh.03.02.05].  
3.3. Chương trình đào tạo có cấu trúc logic, trình tự hợp lý, nội dung mang tính tích hợp và cập nhật 

Để thực hiện và tổ chức kế hoạch giảng dạy, hàng năm Trường ĐHKHTN đều có thời khóa 
biểu cụ thể cho các khối kiến thức và từng học phần trong mỗi học kỳ [Exh.03.03.01]. Mỗi học 
phần có đề cương chi tiết trong đó nêu rõ mục tiêu và định hướng, các học phần tiên quyết, nội 
dung chi tiết, giảng viên phụ trách, hình thức thi và cách thức đánh giá [Exh 03.02.03]. Các học 
phần tự chọn được thiết kế với hai mục tiêu: i) định hướng sinh viên theo các hướng tiếp cận khác 
nhau về chuyên môn sâu; hoặc ii) hỗ trợ sinh viên phát triển và mở rộng kiến thức qua các học phần 
có liên quan với định hướng chuyên sâu [Exh.03.02.01]. ELO của các học phần phải đảm bảo đáp 
ứng và/hoặc nâng cao ELO của chương trình đào tạo. ELO đạt được nhờ cải tiến cách tiếp cận trong 
giảng dạy, đặt người học ở trung tâm, giúp người học chủ động học tập, rèn luyện kỹ năng tự học, 
phát hiện và giải quyết vấn đề, điều chỉnh quá trình tự đào tạo [Exh.03.02.02]. CTĐT có sự liên hệ 
giữa môn cơ sở và môn ngành, chuyên ngành, thể hiện rõ nét nhất qua các môn học tiên quyết. Ví 
dụ môn học Quy hoạch đô thị yêu cầu môn học tiên quyết là Quy hoạch sử dụng đất; trong khi môn 
học Quy hoạch sử dụng đất yêu cầu môn tiên quyết là Cơ sở địa chính [Exh 03.01.03]. 

Khung CTĐT được rà soát, cập nhật 2 năm một lần vào các năm 2015, 2017 và 2019 
[Exh.03.01.03, Exh. 03.01.04]. Chương trình đào tạo đảm bảo tính cập nhật thông qua kết quả phân 
tích khảo sát góp ý phản hồi của các bên liên quan và tham khảo khung chương trình đào tạo 
chuyên ngành QLĐĐ và phát triển của Đại học UTM Malaysia [Exh 03.03.02, Exh 03.01.05]. 

CTĐT QLĐĐ có cấu trúc logic, trình tự hợp lý, được đánh giá cập nhật và điều chỉnh thường 
xuyên phù hợp với yêu cầu của các bên liên quan, để thích ứng với những yêu cầu thay đổi của thị 
trường lao động nói chung và của ngành Quản lý đất đai nói riêng. CTĐT hiện hành đã tăng số 
lượng của các học phần tự chọn chuyên sâu, bổ sung thêm các kiến thức chuyên ngành gắn với 
nghiên cứu khoa học và các học phần thay thế thực tập tốt nghiệp theo góp ý của các bên liên quan 
[Exh.03.03.02, Exh 03.03.03]. Chương trình gần đây nhất được điều chỉnh năm 2019 có cập nhật 
các chuẩn đầu ra về kỹ năng giải quyết các vấn đề, kỹ năng đánh giá chất lượng công việc và kỹ 
năng khởi nghiệp [Exh.03.01.07, Exh.03.03.03].  

Phần lớn các học phần trong khối kiến thức chung M1 đòi hỏi đáp ứng ở cấp độ 2 trong khi các 
học phần thuộc khối kiến thức ngành M2 và M3 có sự tăng lên tỉ lệ yêu cầu ở cấp độ 3, các học 
phần thuộc khối kiến thức chuyên sâu M4 và M5 phần lớn yêu cầu cấp độ 3, một số học phần ở cấp 
độ 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, với phần lớn đóng góp vào 
ELO cấp độ 3 và 4 [Appendix 3]. Ma trận tích hợp giữa ELO của học phần với ELO của chương 
trình cho thấy mối liên hệ chặt chẽ đó và khối kiến thức M1 cũng đóng vai trò cung cấp kiến thức 
nền tảng cho khối kiến thức M2-M5 [Exh. 03.02.02]. Ma trận tích hợp giữa nội dung đào tạo với 
ELO của học phần theo hướng chuyên sâu được thiết kế phù hợp, trong đó các nội dung thực hành, 
bài tập, tự học đáp ứng nhiều nhất các ELO của từng học phần [Exh.03.02.01].   

Để đảm bảo chương trình đào tạo có cấu trúc logic và trình tự hợp lý, CTĐT đã xây dựng theo 
các hướng dẫn của VNU- HUS [Exh 03.01.02]. Để thuận tiện cho việc tổ chức giảng dạy, Nhà 
trường lên thời khóa biểu cho các học phần thuộc khối kiến thức nhóm ngành và ngành cho mỗi kỳ 
[Exh.03.01.01] dựa trên kế hoạch đào tạo trong bản đặc tả chương trình [Exh.03.01.09] và 
Curriculum map [Appendix 4]. Bắt đầu từ học kỳ hai, sinh viên được tiếp cận với các học phần 
thuộc khối kiến thức nhóm ngành. 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 2 (hiểu) lên cấp độ 3, 4 là phân tích, áp 
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dụng [Appendix 3]. Từng học phần có đề cương chi tiết trong đó nêu rõ mục tiêu và định hướng, 
các học phần tiên quyết, nội dung chi tiết, giảng viên phụ trách, hình thức thi và cách thức đánh giá. 
Các học phần tự chọn và tốt nghiệp được thiết kế để định hướng sinh viên vào các hướng chuyên 
sâu [Exh.03.02.03]. Các học phần được thiết kế và sắp xếp tăng dần theo mức độ đạt được các 
chuẩn đầu ra của CTĐT để đảm bảo tính kế thừa và bổ trợ giữa các học phần [Exh. 03.01.03]. Căn 
cứ vào đó, sinh viên có thể xây dựng kế hoạch học tập hợp lý cho bản thân và có định hướng chung 
cho toàn bộ chương trình [Appendix 3, 4]. 

CTĐT được tham khảo và cập nhật với chương trình tương tự của các trường Đại học được xếp 
hạng cao trên thế giới. CTĐT hiện hành được đối sánh với CTĐT ngành QLĐĐ và phát triển của 
Đại học công nghệ UTM Malaysia Xếp hạng #187/QS 2020 [Exh.03.01.05] [Exh.03.03.04]. Kết 
quả đối sánh cho thấy khối lượng các học phần thuộc các khối kiến thức của CTĐT QLĐĐ và các 
học phần tương ứng trong CTĐT của Đại học Công nghệ UTM là tương đương, đặt biệt là các học 
phần tự chọn theo hướng chuyên sâu [Exh 03.03.05], [Exh 03.03.06]. Nội dung bài giảng của các 
học phần được bổ sung thay đổi sau mỗi phiên bản mới và được cập nhật 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.03.03.07-16].  

 
Tiêu chuẩn 4: Phương thức dạy và học 

4.1. Triết lý giáo dục được trình bày rõ ràng và phổ biến đến tất cả các bên liên quan 
Triết lý giáo dục của CTĐT QLĐĐ là học tập chủ động, học đi đôi với hành, đào tạo nguồn 

nhân lực chất lượng cao và gắn với nhu cầu xã hội, đào tạo kiến thức tổng hợp về QLĐĐ trên nền 
tảng tri thức khoa học cơ bản [Exh.04.01.01].  

Triết lý giáo dục là sợi chỉ xuyên suốt trong quá trình xây dựng và cập nhật CTĐT ngành 
QLĐĐ:  

- Các ELO của CTĐT đã hiện thực hóa các triết lý giáo dục này. Danh sách các học phần, nội 
dung các học phần, các phương pháp giảng dạy cũng được lựa chọn theo triết lý đó [Exh.04.01.02, 
Exh.04.01.03] 

- Chương trình đào tạo được điều chỉnh 2 – 3 năm/lần nhằm đáp ứng được triết lý dạy và học 
của Khoa. Chương trình đào tạo năm 2017 so với 2015 [Exh.04.01.02, Exh.04.01.03] bổ sung các 
học phần chuyên sâu về kinh tế đất và bất động sản để sinh viên ra trường có thể làm việc trong các 
doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Chương trình đào tạo năm 2019 so với 2017 [Exh.04.01.02, 
Exh.04.01.03] bổ sung các học phần về công nghệ thông tin để sinh viên bước đầu thích ứng với 
cách mạng công nghệ 4.0. Chương trình đào tạo được điều chỉnh ngày càng hoàn thiện nhằm nâng 
cao chất lượng đào tạo. 

Triết lý giáo dục quyết định phương thức dạy và học, sinh viên được học tập chủ động để tạo 
ra sự hiểu biết: 

- Áp dụng mô hình đào tạo theo tín chỉ, sinh viên chủ động đăng ký học phần theo kế hoạch 
của bản thân [Exh.04.01.02, Exh.04.01.04].  

- Sinh viên được chủ động lựa chọn hướng chuyên sâu (từ các học phần tự chọn) nhằm 
khuyến khích niềm đam mê, cũng như phù hợp với khả năng và nhu cầu của bản thân người học 
[Exh.04.01.03, Exh.04.01.05].  

- Trong đề cương học phần có giờ tự học để sinh viên chủ động học tập từ nguồn tài liệu tham 
khảo được giảng viên giới thiệu, cũng như tự tìm hiểu kiến thức liên quan từ bên ngoài 
[Exh.04.01.05].  

- 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...), học trực tuyến để tạo ra môi trường học lý thú, cuốn hút sinh viên học tập chủ động hơn 
[Exh.04.01.06].  

- Sinh viên được khuyến khích tham gia nghiên cứu khoa học để tăng niềm đam mê và chủ 
động trong nghiên cứu, những sinh viên đạt giải sẽ được trao thưởng và có giấy chứng nhận để 
thuận lợi tìm việc làm sau khi ra trường [Exh.04.01.07];  

Học đi đôi với hành để tuân thủ theo triết lý: 
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- Học đi đôi với hành thể hiện ở các ELO trong chương trình đào tạo và đề cương chi tiết mỗi 
học phần có thời lượng giờ thực hành, bài tập [Exh.04.01.03, Exh.04.01.08].  

- Các học phần trang bị kiến thức thực hành, thực tập cho sinh viên, khóa luận tốt nghiệp giúp 
sinh viên áp dụng những kiến thức lý thuyết vào thực tế, sinh viên được tham gia khảo sát thực địa, 
đến các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý đất đai để thực hành, quan sát, 
nghe các chuyên gia thuyết trình [Exh.04.01.03, Exh.04.01.09].  

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo triết lý được thể hiện qua: 
- Chính sách thu hút nguồn thí sinh đầu vào có chất lượng [Exh.04.01.10]; 
- Chương trình đào tạo, các ELO, phương thức kiểm tra đánh giá [Exh.04.01.03] 
- Phương thức kiểm tra đánh giá đa dạng, phù hợp với cấp độ đạt được chuẩn đầu ra 

[Exh.04.01.11];  
- Kết quả điều tra đánh giá cử nhân sau khi ra trường của nhà tuyển dụng; tỉ lệ sinh viên có 

việc làm [Exh.04.01.12]. 
Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội theo triết lý được thể hiện qua xây dựng chương trình đào 

tạo; nội dung chương trình đào tạo với tỷ lệ tín chỉ tự chọn đa dạng, thể hiện đặc biệt trong khối 
kiến thức ngành (chọn 12/37 tín chỉ), theo 3 hướng chuyên sâu (công nghệ và thông tin đất đai, 
quản lý đất đai, kinh tế đất và thị trường bất động sản) [Exh.04.01.03, Exh.04.01.13, Exh.04.01.14]. 

Như vậy, triết lý giáo dục của CTĐT QLĐĐ phù hợp với sứ mạng của VNU-HUS “Trường 
ĐHKHTN là trường đại học nghiên cứu, có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi 
dưỡng nhân tài, nghiên cứu sáng tạo và chuyển giao tri thức thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, 
góp phần xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước”, tầm nhìn “trở thành trường đại học nghiên cứu 
tiên tiến ở châu Á vào năm 2035” [Exh.04.01.15]   

Triết lý giáo dục được phổ biến đến các bên liên quan theo các hình thức:  
- Công bố công khai trong chiến lược phát triển và báo cáo tổng kết của Khoa [Exh.04.01.01, 

Exh.04.01.16].  
- Công bố trên website của Khoa [Exh.04.01.17]. 
- Phổ biến đến sinh viên trong buổi đầu gặp mặt sinh viên đầu khóa; đến các bên liên quan 

khác (nhà tuyển dụng, nhà quản ly) qua các cuộc họp, ngày hội việc làm [Exh.04.01.18]. 
Tất cả các giảng viên tham gia giảng dạy, đặc biệt là các giảng viên trẻ được trao đổi rõ yêu 

cầu tuân thủ triết lý giáo dục của CTĐT [Exh.04.01.16, Exh.04.01.19].. 
4.2. Hoạt động dạy và học được xây dựng theo nguyên tắc “tươngg thích có định hướng” nhằm đảm 
bảo việc đạt được kết quả học tập mong đợi   

Hoạt động dạy và học được xây dựng và thực hiện tương thích với ELO của chương trình đào 
tạo (Bảng 4.1), tích hợp theo phương pháp CDIO, chủ động và trải nghiệm thực tiễn, đảm bảo phù 
hợp với quy định của ĐHQGHN [Exh.04.02.01]. Các giảng viên được tập huấn về phương pháp 
giảng dạy hiện đại, theo đó sinh viên chủ động đặt ra kế hoạch học tập, tự tin và phát huy khả năng 
của mình, được nêu quan điểm, đưa ra các vấn đề và cách giải quyết vấn đề; 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]. 

Việc dạy và học được tổ chức theo phương thức phù hợp để đạt được ELO: Trong mỗi học 
phần, giảng viên tổ chức các hoạt động khác nhau bao gồm bài tập trên lớp, bài tập về nhà, làm 
việc theo nhóm và thuyết trình, thảo luận, khảo sát thực tế để đạt được chuẩn đầu ra của học phần 
và chương trình đào tạo [Exh.04.01.11, Exh.04.02.04]. Hoạt động dạy và học được thực hiện một 
cách linh hoạt khi có những biến cố bất thường xảy ra như dịch COVID-19 để đảm bảo đúng tiến 
độ, kế hoạch năm học [Exh.04.02.05]. Để nâng cao chất lượng giảng dạy, các kết quả nghiên cứu 
khoa học mới được cập nhật thường xuyên trong bài giảng của các môn học [Exh.04.02.06]. 

Các phương pháp kiểm tra, đánh giá có tính đa dạng, tương thích với yêu cầu của các ELO, 
đảm bảo phản ánh đúng kết quả học tập của sinh viên: kiểm tra, đánh giá trực tiếp sinh viên trên 
giảng đường; làm bài tập về nhà; báo cáo nhóm; kiểm tra, đánh giá trực tuyến trên mạng Internet 
[Exh.04.01.02, Exh.04.02.07].    
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Bảng 4.2. Tích hợp chuẩn đầu ra và phương thức giảng dạy 

Kiến thức chuẩn 
đầu ra theo 

thang 
Bloom 

Phương thức giảng 
dạy 

Phương thức kiểm 
tra, đánh giá 

Phương thức 
học tập 

Nhớ Giảng bài, trình bày vấn 
đề để sinh viên ghi nhớ 

Kiểm tra miệng, kiểm tra 
viết, trắc nghiệm 

Yêu cầu trình bày, trả lời 
câu hỏi 

Nghe giảng, tự 
học 

Hiểu Giảng giải, giải thích, Kiểm tra trên lớp, bài tập, 
Seminar 

Tự học, thực 
hành 

Áp dụng 

Tổ chức học tập theo 
nhóm, dạy học và 

hướng dẫn dựa trên 
vấn đề, tình huống, 

Viết, báo cáo nhóm, bài 
tập 

Thực 
hành, viết 
báo cáo 
tổng hợp 

Phân tích 

Dạy học thông qua 
nghiên cứu tình huống, 
phân tích vấn đề, thảo 

luận nhóm 

Viết, báo cáo nhóm, bài tập 

Thực 
hành, viết 
báo cáo 
tổng hợp 

 
Sinh viên được tạo điều kiện học tập trong môi trường thân thiện, thoải mái, có hệ thống hỗ 

trợ học tập phù hợp: 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.04.02.08, Exh.04.02.09, Exh.04.02.10, Exh.04.02.11]. 
Để trau dồi kiến thức thực tế, sinh viên được tham gia nhiều đợt thực tập thực tế ngoài thiên nhiên 
và tại các cơ quan, đơn vị sản xuất [Exh.04.02.04]. Một số sinh viên xuất sắc được tham gia chương 
trình trao đổi sinh viên trong nước và quốc tế [Exh.04.02.12].  

Sinh viên được khuyến khích tham gia nghiên cứu khoa học trong suốt quá trình học tập, 
được chủ động lựa chọn hướng nghiên cứu và cán bộ hướng dẫn [Exh.04.01.02]. Trong chương 
trình đào tạo, các ELO thường đạt được mức độ 3 trở lên theo thang Bloom từ sau năm thứ hai. Vì 
vậy, đa số các sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học từ năm thứ ba trở đi [Exh.04.02.13]. 

Trong điều kiện cơ sở vật chất còn có nhiều hạn chế, nhà trường vẫn đảm bảo các trang thiết 
bị và công nghệ cần thiết để tổ chức giảng dạy: các giảng đường đều được trang bị máy chiếu, hệ 
thống âm thanh, đường truyền Internet để học trực tuyến, phòng máy tính (computer lab) 
[Exh.04.02.14]. Các giảng viên và sinh viên được cung cấp tài khoản Google để tổ chức dạy và học 
trực tuyến bằng hệ thống Google Classroom [Exh.04.02.15]. Trong quá trình triển khai các phương 
pháp giảng dạy mới, một số giảng viên còn lúng túng đã được tập huấn, hướng dẫn cụ thể 
[Exh.04.02.16, Exh.04.02.02].  

Ðể đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên trong và ngoài Trường, VNU-HUS thường 
xuyên lấy ý kiến khảo sát sinh viên vào mỗi học kỳ, được Phòng thanh tra pháp chế và đảm bảo 
chất lượng tổng hợp, sau đó gửi kết quả đánh giá cho giảng viên [Exh.04.02.17].    

4.3. Hoạt động dạy và học thúc đẩy học tập suốt đời 
Hoạt động dạy và học theo chương trình đào tạo QLDD luôn hướng đến việc thúc đẩy học tập 

suốt đời cho sinh viên:  
- Các giảng viên cần thể hiện là hình mẫu về học tập suốt đời để làm động lực cho sinh viên 

bằng cách không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn và tham gia nghiên cứu khoa học 
Exh.04.03.01].  

- Trong hoạt động học tập, truyền đạt cho sinh viên những kiến thức mới, công nghệ mới và 
dẫn dắt để tạo động lực tìm hiểu tri thức mới cho sinh viên [Exh.04.02.06]. Bài giảng thú vị, sinh 
động, phong phú được giảng dạy bằng nhiều phương pháp khác nhau, giúp phát triển kỹ năng học 
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tập chủ động, học tập suốt đời, bao gồm bài tập trên lớp, bài tập về nhà, bài tập cá nhân, bài tập 
nhóm, thực hành, seminar, tự học; phương pháp giảng dạy trong 1 tiết học đa dạng, sinh động, 
nhiều hình ảnh tạo ra môi trường học lý thú, cuốn hút sinh viên học tập, nhằm luyện tập khả năng 
thuyết trình, hợp tác nhóm, có tư duy lô gic, biết giải quyết và phân tích vấn đề [Exh.04.03.02].  

- Chú trọng nâng cao khả năng tự học của sinh viên: Học phần niên luận, khóa luận tốt nghiệp 
được sinh viên chủ động thực hiện, giảng viên có vai trò hướng dẫn, đánh giá kết quả 
[Exh.04.03.03]. Trong hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên, khuyến khích sinh viên tham 
gia bằng cách vận động, trao giải thưởng [Exh.04.01.07]  

- Trang bị kỹ năng tự học cho sinh viên: Muốn có thành công, người học luôn cần tự tìm hiểu, 
tự khám phá kiến thức. Hoạt động dạy học trang bị cho sinh viên kỹ năng tìm tài liệu, tổng quan tài 
liệu, khuyến khích sinh viên đưa ra chính kiến của bản thân, có khả năng làm việc độc lập, tự 
nghiên cứu [Exh.04.03.04]. 

 
Tiêu chuẩn 5: Đánh giá kết quả học tập của người học 

5.1. Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo hướng nhằm đạt được các 
chuẩn đầu ra 

Hoạt động đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện dựa trên quy chế đào tạo 
của Bộ Giáo dục & Đào tạo, ĐHQGHN và hướng dẫn của Trường ĐHKHTN nhằm đo lường các 
ELO từ khâu tuyển sinh, quá trình học tập, cho đến khi tốt nghiệp của sinh viên [Exh.05.01.01, 
Exh.05.01.02, Exh.05.01.03, Exh.05.01.04, Exh.05.01.05]. 

Ngành QLĐĐ tuyển sinh theo các khối tự nhiên, hỗn hợp tự nhiên-xã hội hoặc xét tuyển 
thẳng để đảm bảo thí sinh đạt kiến thức nền tảng theo quy định (Bảng 5.1 phụ lục 5), 
[Exh.05.01.03]. Trong suốt quá trình học tập, các ELO của học phần và của CTĐT (bao gồm ELO 
kiến thức, ELO kĩ năng, ELO phẩm chất và thái độ) được đánh giá thông qua tổ hợp các phương 
pháp khác nhau, tương ứng với các hoạt động dạy và học [Exh.05.01.06, Exh.05.01.07]. ELO học 
phần và CTĐT được thiết kế theo thang đo Bloom [Exh.05.01.07, Exh.05.01.06]. Tổ hợp các phương 
pháp kiểm tra, đánh giá nhằm đo mức độ đạt được các ELO của CTĐT được thể hiện ở (Bảng 5.2 
phụ lục 5).  

- Đánh giá qua học phần: gồm 03 hoạt động chính: đánh giá thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ 
và thi cuối kỳ [Exh.05.01.05, Exh.05.01.07]. Các phương pháp đánh giá linh hoạt và phù hợp với 
các học phần khác nhau [Exh.05.01.05, Exh.05.01.08]. Các hình thức đánh giá thường xuyên gồm: 
tham gia lớp học, chuẩn bị bài học, semina, thảo luận nhóm, bài tập về nhà, kiểm tra viết, trắc 
nghiệm,... Các hình thức kiểm tra giữa kỳ và kỳ thi cuối kỳ gồm: thi viết, vấn đáp hoặc bài luận, 
thực hành,... [Exh.05.01.08].  

- Đánh giá qua thực tập, thực tế: các học phần thực tập giúp sinh viên tăng cường năng lực vận 
dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn. Hình thức đánh giá gồm: thực hành, bài tập cá nhân, bài tập 
nhóm, seminar, vấn đáp,...[Exh.05.01.09, Exh.05.01.10, Exh.05.01.11, Exh.05.01.12]. 

- Đánh giá thông qua NCKH: được thực hiện qua báo cáo nghiên cứu khoa học của sinh viên. 
Hội nghị NCKHSV được Trường và Khoa tổ chức hàng năm nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu 
khoa học của sinh viên [Exh.05.01.13, Exh.05.01.14, Exh.05.01.15]. 

- Đánh giá thông qua khoá luận hoặc thi tốt nghiệp: Sinh viên năm cuối phải làm khoá luận 
hoặc thi tốt nghiệp để hoàn thành CTĐT [Exh.05.01.16]. Những sinh viên có điểm trung bình 
chung tích lũy trên 2.5 có quyền làm khóa luận tốt nghiệp [Exh.05.01.17]. Những sinh viên này 
phải bảo vệ khóa luận tốt nghiệp trước hội đồng do Khoa thành lập [Exh.05.01.18, Exh.05.01.19, 
Exh.05.01.20, Exh.05.01.21]. Những sinh viên có điểm trung bình chung tích lũy dưới 2.5 sẽ phải 
thi tốt nghiệp hoặc trường hợp đặc biệt có thể làm khóa luận tốt nghiệp nếu được sự đồng ý của 
giáo viên hướng dẫn và xét duyệt ở bộ môn [Exh.05.01.22].  

Các đánh giá khác về giáo dục quốc phòng - an ninh, giáo dục thể chất, ngoại ngữ được thực 
hiện theo quy định trong chương trình đại học tương ứng [Exh.05.01.05]. Hoạt động đánh giá của 
sinh viên còn được thực hiện thường kỳ, thường niên và cuối khóa. Kết quả học tập của sinh viên 
trong mỗi học kỳ được đánh giá thông qua điểm trung bình chung tích luỹ và điểm rèn luyện 
[Exh.05.01.05]. Điểm rèn luyện cuối mỗi học kỳ là điểm đánh giá tổng hợp các ELO về phẩm chất, 
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thái độ của sinh viên ở kỳ đó [Exh.05.01.23]. Cuối khóa, sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp 
khi tích luỹ đủ số học phần của CTĐT; có đủ điều kiện theo quy định về giáo dục quốc phòng - an 
ninh, giáo dục thể chất, ngoại ngữ; và có điểm trung bình chung tích luỹ toàn khoá đạt từ 2.00 trở 
lên [Exh.05.01.05]. 

Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của 
sinh viên vẫn được duy trì nhằm đo lường được các ELO trong quá trình học tập (trực tuyến) theo 
hướng dẫn của Khoa, trường ĐHKHTN và ĐHQGHN [Exh.05.01.24, Exh.05.01.25, Exh.05.01.26, 
Exh.05.01.27]. 
5.2. Các quy định về đánh giá kết quả học tập của người học (bao gồm thời gian, phương pháp đánh 
giá, tiêu chí, trọng số, các yêu cầu chấm điểm và thang điểm) rõ ràng và được thông báo công khai tới 
người học 

Các quy định về hoạt động tuyển sinh và đánh giá kết quả học tập được quy định rõ ràng trong 
quy chế của Bộ GD&ĐT, của ĐHQGHN và hướng dẫn của trường ĐHKHTN với nhiều hình thức đánh 
giá khác nhau [Exh.05.01.01, Exh.05.01.02, Exh.05.01.03, Exh.05.01.05]. 

Việc đánh giá kết quả học tập cụ thể được xác định rõ ràng trong bản đề cương chi tiết của 
mỗi học phần với các tiêu chí, trọng số, thang điểm theo ELO của học phần đã được trưởng Khoa 
phê duyệt [Exh.05.01.07]. Điểm đánh giá hệ 10 được quy đổi sang hệ 4 và hệ chữ theo quy chế đào 
tạo tín chỉ (Bảng 5.3 phụ lục 5).  

Các quy định về thi cử và đánh giá kết quả học tập được thông báo công khai tới người học: 
+ Quy định chung về kiểm tra, đánh giá: Tất cả sinh viên được phổ biến về các hoạt động học 

tập và kiểm tra đánh giá trong tuần học chính trị đầu năm [Exh.05.02.01, Exh.05.02.02]. 
+ Đánh giá học phần: Trong buổi học đầu tiên của mỗi học phần, giảng viên thông báo nội 

dung đề cương học phần, thời gian, phương pháp kiểm tra đánh giá, tiêu chí, trọng số, yêu cầu, 
thang điểm và các ELO của học phần cho sinh viên [Exh.05.02.03, Exh.05.01.07, Exh.05.01.08].  

+ Đánh giá thực tập: Tất cả sinh viên ngành QLĐĐ được hướng dẫn công khai về các yêu 
cầu, phương pháp đánh giá trước khi bắt đầu đợt thực tập [Exh.05.02.04]. 

+ Nghiên cứu khoa học: Hội nghị NCKHSV là một hoạt động định kỳ hàng năm của Khoa và 
Trường được thông báo trước 3 tháng tới toàn thể sinh viên, giảng viên với các bảng tiêu chí đánh 
giá và thang điểm rõ ràng [Exh.05.02.05, Exh.05.02.06, Exh.05.02.07]. 

+ Thi và bảo vệ khoá luận tốt nghiệp: Khoa thông báo danh sách các sinh viên đủ điều kiện 
làm khóa luận tốt nghiệp và các sinh viên cần học các học phần thay thế để thi tốt nghiệp 
[Exh.05.02.08]. Khoa công khai kế hoạch thực hiện và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, danh sách hội 
đồng và các tiêu chí chấm khóa luận tốt nghiệp [Exh.05.02.09, Exh.05.01.18]. 

+ Công nhận tốt nghiệp đại học: Quyết định công nhận sinh viên tốt nghiệp hệ đại học chính 
quy được ban hành và công bố công khai vào 4 đợt trong năm [Exh.05.02.10].  
5.3. Phương pháp đánh giá kết quả học tập gồm các hướng dẫn chấm điểm (rubric) và cơ chế chấm 
điểm được sử dụng để đảm bảo tính giá trị, độ tin cậy và tính công bằng 

Để đảm bảo tính giá trị, độ tin cậy và tính công bằng của hoạt động kiểm tra đánh giá, Trường 
ĐH KHTN có các quy định rõ ràng về quy trình kiểm tra đánh giá bao gồm việc lựa chọn đề thi, in sao 
đề thi, tổ chức kỳ thi, chấm điểm và thanh tra giám sát việc thực hiện của cán bộ và sinh viên 
[Exh.05.03.01, Exh.05.03.02]. 

Việc đánh giá và chấm điểm sinh viên trong mỗi học phần được thực hiện thường xuyên và bao 
gồm 03 hoạt động chính: đánh giá thường xuyên với các hình thức đánh giá khác nhau (tham gia lớp 
học, chuẩn bị bài học, thảo luận nhóm, bài tập về nhà,…), kiểm tra giữa kì và thi cuối kỳ (viết, vấn 
đáp, trắc nghiệm hoặc bài luận,…) [Exh.05.01.07] (Bảng 5.2 phụ lục 5). Kết quả đánh giá được 
thông báo tới sinh viên qua cổng thông tin đào tạo. Theo quy chế đào tạo, sinh viên nhận điểm F 
được coi là chưa đáp ứng được ELO học phần và phải học lại học phần đó [Exh.05.01.05, 
Exh.05.03.03]. 

Các kết quả chấm điểm sinh viên sẽ được giảng viên phụ trách học phần đó phân tích và đánh 
giá để phát hiện những điểm yếu và điểm mạnh của sinh viên, từ đó có những giải pháp phù hợp 
[Exh.05.03.04].  

Cuối học kỳ, sinh viên được đánh giá tổng hợp ý thức học tập, chấp hành quy chế, hoạt động tập 
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thể chung thông qua bảng đánh giá rèn luyện với các tiêu chí và thang điểm [Exh.05.01.23]. 
Đối với khoá luận tốt nghiệp, tiêu chí, thang điểm đánh giá được thảo luận kĩ lưỡng và thông 

qua Hội đồng Khoa học đào tạo [Exh.05.03.05], sau đó được thông báo công khai. Sinh viên làm 
khóa luận tốt nghiệp dưới sự giám sát của cán bộ hướng dẫn có đủ các tiêu chuẩn về trình độ được 
Khoa và bộ môn phân công [Exh.05.03.06]. Một số sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp được tham 
gia vào các đề tài của giảng viên nhằm hỗ trợ sinh viên trong thu thập số liệu nghiên cứu, kinh phí 
thực địa, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn,… [Exh.05.01.21]. Hội đồng chấm KLTN gồm các giảng 
viên, chuyên gia có năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm ở trong và ngoài Khoa để đảm bảo 
độ giá trị, độ tin cậy và công bằng trong đánh giá [Exh.05.01.18]. 

Quá trình thi học kỳ được kiểm tra và giám sát chặt chẽ bởi phòng Thanh tra Pháp chế và 
Đảm bảo Chất lượng và cán bộ thanh tra giảng đường [Exh.05.03.07, Exh.05.03.08]. Các trường 
hợp vi phạm được lập danh sách và thông báo tới các Khoa [Exh.05.03.09, Exh.05.03.10]. Các giảng 
viên và sinh viên vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành, đồng thời giảng viên vi phạm nhiều 
lần sẽ hạ mức thi đua [Exh.05.01.05, Exh.05.03.11]. 

Các sinh viên không nhất trí với kết quả đánh giá có thể nộp đơn đề nghị phúc tra tại Phòng 
Đào tạo, kết quả phúc tra được thông báo công khai [Exh.05.03.12].   
5.4. Kết quả đánh giá được phản hồi kịp thời để người học cải thiện việc học tập 

Điểm đánh giá thường xuyên và điểm đánh giá giữa kỳ được giảng viên công bố cho sinh 
viên, chậm nhất 1 tuần kể từ sau ngày kiểm tra theo đúng quy chế quy định [Exh.05.01.05]. Các kết 
quả đánh giá cuối kỳ được nhà Trường thông báo qua cổng thông tin đào tạo trong vòng 15 ngày kể 
từ ngày tổ chức thi kết thúc học phần [Exh.05.01.05, Exh.05.04.01]. Đối với hình thức vấn đáp, 
điểm thi được công bố cho sinh viên sau buổi thi để nhận được ngay ý kiến phản hồi của sinh viên 
(nếu có) và được nộp về Phòng Đào tạo chậm nhất là một tuần kể từ ngày học phần được tổ chức 
thi [Exh.05.03.02]. Danh sách sinh viên không đủ điều kiện để dự thi sẽ được thông báo sau khi kết 
thúc giảng dạy học phần [Exh.05.01.05, Exh.05.03.02, Exh.05.04.02]. Cuối kỳ thi, danh sách sinh 
viên vi phạm quy chế sẽ được thông báo tới từng Khoa và các phòng ban liên quan [Exh.05.03.08]. 
Cuối mỗi học kỳ, 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.05.01.05, Exh.05.04.03]. Danh sách sinh viên bị xử lý học vụ sẽ 
được Nhà trường thông báo công khai thông qua hệ thống giáo vụ khoa, chủ nhiệm lớp, cố vấn học 
tập [Exh.05.04.04].  

Kết quả chấm báo cáo khoa học sinh viên và khóa luận tốt nghiệp được công bố công khai 
ngay trong Hội nghị khoa học và cuối buổi bảo vệ tốt nghiệp [Exh.05.04.05, Exh.05.04.06]. 

Kết quả đánh giá thường xuyên và giữa kỳ giúp sinh viên điều chỉnh phương pháp học tập để 
cải thiện kết quả học tập. Trong các môn học chuyên ngành, sinh viên có thể trao đổi trực tiếp với 
giảng viên sau khi kiểm tra để nắm được điểm mạnh, điểm yếu và có kết quả tốt hơn 
[Exh.05.04.07]. 

Sau mỗi học kỳ, Trường tổng hợp kết quả học tập và rèn luyện của từng sinh viên. Kết quả 
này được sử dụng để trao học bổng cho các sinh viên có kết quả học tập tốt tạo động lực cho sinh 
viên cố gắng hơn nữa và gửi cảnh báo học vụ tới sinh viên có kết quả học tập yếu kém để sinh viên 
có kế hoạch cải thiện kết quả học tập [Exh.05.04.04, Exh.05.04.08, Exh.05.04.09]. Sinh viên đạt 
điểm F sẽ phải học lại học phần, trong khi những sinh viên có điểm D hoặc D+ theo nguyện vọng 
có thể đăng ký học cải thiện để nâng cao điểm số của mình [Exh.05.03.01, Exh.05.04.10, 
Exh.05.04.09]. Cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm lớp, cán sự lớp, Liên chi Đoàn - Hội có trách 
nhiệm tư vấn kịp thời cho các sinh viên bị cảnh báo học vụ [Exh.05.04.11]. Nhiều sinh viên đã thay 
đổi ý thức và phương pháp học tập để có được kết quả học tốt hơn sau khi bị thông báo xử lý học 
vụ [Exh.05.04.12]. 
5.5. Người học tiếp cận dễ dàng với quy trình khiếu nại về kết quả học tập 

Các điểm đánh giá thường xuyên và giữa kỳ được giảng viên công bố công khai trên lớp. Các 
sinh viên có thắc mắc về điểm đánh giá có thể trực tiếp trao đổi với giảng viên để làm rõ 
[Exh.05.04.07]. 

Đối với điểm thi cuối kỳ, các sinh viên có thắc mắc có thể nộp đơn đề nghị phúc khảo theo 
quy trình hướng dẫn của phòng Đào tạo với mẫu đơn phúc khảo, thời gian, địa điểm nhận đơn và trả 
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kết quả được thông báo rõ ràng [Exh.05.03.12]. Dữ liệu về phúc khảo được tổng hợp và phân tích để 
phát hiện vấn đề (nếu có) và có giải pháp khắc phục [Exh.05.05.01]. 

Báo cáo khoa học sinh viên và khóa luận tốt nghiệp được chấm bởi Hội đồng chấm báo cáo. 
Các sinh viên có thắc mắc có thể khiếu nại công khai trước hội đồng để được xem xét trước khi 
công bố kết quả chính thức [Exh.05.04.05, Exh.05.04.06]. 

Đối với điểm rèn luyện, các sinh viên có quyền khiếu nại nếu thấy việc đánh giá chưa chính 
xác theo Hướng dẫn triển khai Công tác đánh giá điểm rèn luyện của VNU-HUS [Exh.05.01.23]. 

Mức độ hài lòng của sinh viên đối với quy trình khiếu nại được thể hiện qua phiếu lấy ý kiến 
và các buổi gặp mặt đối thoại: 

- Hằng năm, trong các buổi gặp mặt đối thoại với Khoa và Trường, sinh viên có thể thể hiện ý 
kiến của mình đối với quy trình khiếu nại về kết quả học tập [Exh.05.05.02, Exh.05.05.03]. 

- Cuối mỗi học kỳ, sinh viên gửi phản hồi đánh giá học phần của mỗi giảng viên bao gồm 
hoạt động giảng dạy, nội dung học phần, kiểm tra đánh giá [Exh.05.05.04]. Kết quả phản hồi sẽ 
được tổng hợp bởi phòng Thanh tra Pháp chế và Đảm bảo Chất lượng và gửi về cho từng giảng 
viên để tham khảo và có sự điều chỉnh thích hợp nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động giảng 
dạy và kiểm tra đánh giá [Exh.05.05.05]. Theo kết quả thống kê, các sinh viên đánh giá chất lượng 
giảng dạy và kiểm tra đánh giá của các học phần thuộc ngành QLĐĐ với điểm trung bình 4,4 - 4.6 
trên tổng số 5.0 [Exh.05.05.06]. 

 
Tiêu chuẩn 6: Chất lượng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên 

6.1. Có triển khai kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên (đội ngũ kế thừa, thăng chức, nâng bậc, tái 
phân công nhiệm vụ, chấm dứt hợp đồng, hưu trí) để đáp ứng nhu cầu đào tạo, nghiên cứu và phục vụ 
cộng đồng 

Trường ĐHKHTN và Khoa Địa lý có kế hoạch dài hạn và ngắn hạn về phát triển nguồn nhân 
lực để đảm bảo chất lượng và số lượng đội ngũ giảng viên đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên 
cứu và phục vụ cộng đồng: 

- Kế hoạch phát triển nhân lực dài hạn: được định hướng trong Chiến lược phát triển của 
Trường, định hướng và kế hoạch phát triển Khoa Địa lý, kế hoạch nguồn nhân lực gắn với tái cấu 
trúc các đơn vị [Exh.06.01.01, Exh.06.01.02, Exh.06.01.03]. Các kế hoạch này được cụ thể hóa 
bằng bảng chỉ tiêu kế hoạch nguồn nhân lực và kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của 
Khoa [Exh.06.01.04, Exh.06.01.05]. 

- Kế hoạch ngắn hạn: được xây dựng hàng năm trong kế hoạch chỉ tiêu nhiệm vụ của Trường 
và trong Phương hướng nhiệm vụ năm học của Khoa [Exh.06.01.06, Exh.06.01.07]. 

Trong xây dựng kế hoạch nhân lực, Trường và Khoa đã phân tích những khó khăn, thách thức 
về nguồn nhân lực: 

- Sức hút của khoa học cơ bản còn thấp, mức thu nhập của cán bộ không cao, sự cạnh tranh 
ngày càng gia tăng giữa các trường đại học [Exh.06.01.01],  

- Nguồn nhân lực của 2 bộ môn phụ trách đào tạo còn ít về số lượng, có một số cán bộ đến 
tuổi nghỉ hưu theo chế độ [Exh.06.01.08, Exh.06.01.09]. 

- Tỷ lệ cán bộ trẻ mới tuyển dụng chiếm tỷ lệ cao, cần phải được đào tạo, bồi dưỡng thêm 
[Exh.06.01.06]. 

Các giải pháp phát triển nhân lực đã và đang triển khai bao gồm: 
- Có chính sách ưu đãi các nhà khoa học trình độ cao, gia tăng nguồn lực tài chính 

[Exh.06.01.01].  
- Tăng cường tính chủ động của các bộ môn, tạo điều kiện để cán bộ phấn đấu đạt học hàm, 

học vị, phát huy vai trò của đội ngũ cộng tác viên, giảng viên kiêm nhiệm [Exh.06.01.02]. 
- Ký hợp đồng tạo nguồn với sinh viên/học viên cao học tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc 

[Exh.06.01.10]. Theo kế hoạch đến năm 2020, 05 cán bộ khoa học trẻ sẽ đạt trình độ tiến sĩ 
[Exh.06.01.11]; 

- Khuyến khích cán bộ trẻ tham gia và chủ trì các đề tài, dự án các cấp [Exh.06.01.12, 
Exh.06.01.13]. Cán bộ được hỗ trợ kinh phí cho các công bố quốc tế theo các quyết định của VNU-
HUS [Exh.06.01.14]; 



Page | 17  

- Cử cán bộ đi học, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn với những quy định, quy chế rõ 
ràng [Exh.06.01.15, Exh.06.01.16, Exh.06.01.17, Exh.06.01.18].  

Theo chỉ đạo của VNU-HUS 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; quy hoạch đội ngũ Giáo sư, Phó Giáo sư và điều chỉnh 
quy hoạch khi có nhu cầu [Exh.06.01.19, Exh.06.01.20, Exh.06.01.21].  
6.2. Tỷ lệ Giảng viên/Sinh viên và tải trọng công việc được đo lường và giám sát để cải tiến chất lượng 
giảng dạy, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng  

Tỷ lệ giảng viên/sinh viên của ngành Quản lý đất đai được Khoa rà soát thường xuyên 
[Exh.06.02.01]. Tỷ lệ này được tổng hợp trong Bảng 6.1 và được đối chiếu với quy định của Bộ 
Giáo dục - Đào tạo [Exh.06.02.02]. Kết quả cho thấy các chỉ số đều đáp ứng yêu cầu: tỷ lệ giảng 
viên cơ hữu trên số sinh viên là 3,6-5,4/20 (quy định: ít nhất 1,0/20), tỷ lệ giảng viên cơ hữu có 
trình độ tiến sĩ là 48-61% (quy định: trên 40%).   

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.06.02.03]. Các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hỗ trợ cộng đồng và 
các hoạt động khác sau khi quy đổi về số giờ làm việc chuẩn phải đạt mức 1760 giờ/năm theo quy 
định của VNU-HUS [Exh.06.02.03]. Các giảng viên được lãnh đạo Bộ môn và Khoa phân công 
nhiệm vụ phù hợp với chuyên môn, năng lực, đảm bảo quy định [Exh.06.02.04, Exh.06.02.05, 
Exh.06.02.06, Exh.06.02.07]. 

Theo quy định, vào đầu mỗi năm học, các cán bộ của Khoa đều phải đăng ký các nhiệm vụ thực 
hiện trong năm học [Exh.06.02.08, Exh.06.02.09]. Căn cứ vào đó, các bộ môn sẽ họp để bàn luận 
và phân công cụ thể [Exh.06.02.10]. Cuối năm học, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ sẽ 
được đánh giá từ cấp Bộ môn đến cấp Khoa và được công khai để từng cá nhân, tập thể có các biện 
pháp cải thiện, xem xét các hình thức khen thưởng, nâng lương trước thời hạn [Exh.06.02.11, 
Exh.06.02.12, Exh.06.02.13, Exh.06.04.10].  

Bảng 6.3. Số liệu về cán bộ giảng dạy và sinh viên của ngành Quản lý đất đai 
Năm học Số giảng viên(*) Tổng 

FTE 
của 

giảng 
viên 

Số 
sinh 
viên 

Số FTE 
của 
sinh 
viên 

Tỷ lệ 
giảng 

viên/sinh 
viên 

Tổng số Cơ hữu Cơ 
hữu là 
ThS 

Tỷ lệ ThS Cơ hữu 
là TS 

Tỷ lệ TS 

2015-2016 26(16/10) 19(11/8) 4(1/3) 15,4%(3,9/11,5
%) 

13(8/5) 50,0%(30.8/19,2%) 20,2 221 110,5 3,6/20 

2016-2017 28(18/10) 21(13/8) 4(1/3) 14,3%(3,6/10,7
%) 

15(10/5) 53,6%(35,7/17,9%) 22,2 189 94,5 4,6/20 

2017-2018 31(21/10) 24(16/8) 4(1/3) 12,9%(3,2/9,7%) 15(10/5) 48,4%(32,3/16,1%) 25,2 184 92 5,4/20 
2018-2019 32(20/12) 26(16/10) 5(2/3) 15,6%(6,3/9,3%) 17(10/7) 53,1%(31,3/21,8%) 26,9 226 113 4,8/20 
2019-2020 33(21/12) 26(16/10) 6(4/2) 18,2%(12,1%/6,

1%) 
20(12/8) 60,6%(36,4%/24,2%

) 
27,0 225 112,5 4,8/20 

* Các chỉ số được viết dưới dạng: t(m/f) với t là tổng số, m là số tính cho nam giới, f là số tính cho 
nữ giới  

 
6.3 Các tiêu chí tuyển dụng và tiêu chí tuyển chọn để bổ nhiệm, phân công và nâng bậc, bao gồm cả 
tiêu chuẩn về đạo đức và tự do học thuật được xác định rõ và phổ biến đến các bên liên quan  

ĐHQGHN đã ban hành Quy định về tuyển dụng và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khoa học với 
các tiêu chí về học vị (Tiến sĩ trở lên đối với giảng viên), năng lực chuyên môn, năng lực ngoại ngữ 
(chứng chỉ B2 trở lên) [Exh.06.03.01]. Trên cơ sở các hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và 
ĐHQGHN, Trường ĐHKHTN đã ban hành và phổ biến đến các bên liên quan các văn bản hướng 
dẫn về chế độ việc làm của Giảng viên, về ký kết hợp đồng lao động và chế độ mời thỉnh giảng 
[Exh.06.03.02]. 

Theo hướng dẫn của Trường ĐHKHTN, Khoa Địa lý tổng hợp nhu cầu tuyển mới cán bộ viên 
chức từ các bộ môn và trung tâm, có tính đến yếu tố đặc thù của Khoa [Exh.06.03.03, Exh.06.03.04, 
Exh.06.03.05]. Các vị trí cần tuyển dụng đều có bảng mô tả vị trí việc làm chi tiết và được công bố 
công khai [Exh.06.03.06, Exh.06.03.07]. Các ứng viên phù hợp sẽ được xem xét lựa chọn và ký hợp 
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đồng làm việc [Exh.06.03.08]. 
Khoa có chính sách ký hợp đồng lao động cấp Khoa với các sinh viên, học viên tốt nghiệp 

loại giỏi và xuất sắc chương trình Đại học và Thạc sĩ, sau đó đề xuất ký hợp đồng cấp Trường nếu 
cán bộ đó thể hiện tốt [Exh.06.03.09].  

Các cán bộ sau khi tuyển dụng hoặc ký hợp đồng lao động được phân về các bộ môn làm việc 
và được giao nhiệm vụ phù hợp [Exh.06.03.10]. Mối quan hệ công tác giữa các cán bộ trong bộ 
môn cũng được xác lập rõ ràng [Exh.06.03.10]. Căn cứ theo khối lượng công việc đã hoàn thành, ý 
kiến tự đánh giá của cán bộ, đánh giá của sinh viên và đánh giá của các đồng nghiệp trong bộ môn, 
công việc được giao cho các cán bộ trong từng năm học có thể có những điều chỉnh thích hợp 
[Exh.06.03.11]. 

Để đảm bảo chất lượng công việc của cán bộ, ĐHQGHN và Trường ĐHKHTN có hướng dẫn 
rõ ràng về các vấn đề đạo văn, đạo đức trong nghiên cứu, an toàn trong hoạt động phòng thí nghiệm 
[Exh.06.03.12, Exh.06.03.13, Exh.06.03.14]. Để hỗ trợ thông tin cho các cán bộ mới được tuyển 
dụng, Trường đang soạn thảo cuốn Sổ tay cán bộ [Exh.06.03.15]. 

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 ĐHQGHN [Exh.06.03.16]. 

- 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.06.03.17]. 
Ứng viên được Hội đồng chức danh Nhà nước công nhận GS, PGS sẽ được VNU-HUS xem xét bổ 
nhiệm [Exh.06.03.18, Exh.06.03.19]. 

- 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 [Exh.06.03.16, Exh.06.03.20].  

- Nâng bậc: được thực hiện theo quy định của Bộ Nội vụ và Bộ GD&ĐT [Exh.06.03.21]. 
Hàng năm, theo hướng dẫn của VNU-HUS, Khoa sẽ rà soát và đề nghị VNU-HUS và VNU nâng 
bậc cho cán bộ đủ tiêu chuẩn [Exh.06.03.22, Exh.06.03.23]. 
6.4. Năng lực của Giảng viên được xác định rõ và được đánh giá 

Các cán bộ khoa học của Khoa có năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm 
[Exh.06.03.06]. Tất cả các cán bộ có học vị từ thạc sĩ trở lên (Bảng 6.1), nhiều cán bộ được đào tạo 
và trao đổi giảng dạy ở nước ngoài [Exh.06.01.17, Exh.06.01.18, Exh.06.04.01]. Các cán bộ được 
bồi dưỡng kỹ năng giảng dạy, ngoại ngữ, sử dụng phương tiện giảng dạy hiện đại, phát triển hoạt 
động nghiên cứu, tự giám sát và đánh giá công tác giảng dạy [Exh.06.04.02, Exh.06.04.03, 
Exh.06.04.04, Exh.06.04.05].  

Công tác chuẩn bị giảng dạy của giảng viên được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, bao gồm: 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 [Exh.06.04.06]. Các hoạt 
động này và được Khoa, Bộ môn phân công, theo dõi và đánh giá [Exh.06.04.07]. 

Theo quy định của VNU và VNU-HUS, chất lượng giảng dạy được xác định thông qua tự 
đánh giá của cá nhân, phản hồi của sinh viên, đánh giá của thanh tra, đánh giá của các cấp quản lý 
với sự giám sát của Khoa và VNU-HUS [Exh.06.04.08, Exh.06.04.09]. 

- Ở cấp Trường: Phòng Tổ chức Cán bộ quản lý và đánh giá cán bộ thông qua Cổng thông tin 
cán bộ [Exh.06.04.10]. Phòng Thanh tra, Pháp chế và Đảm bảo chất lượng lấy ý kiến phản hồi về 
chất lượng giảng dạy, 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.06.04.11].  

- 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.06.04.12]. 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 



Page | 19  

kết của mỗi cán bộ với bản đăng ký nhiệm vụ đầu năm học [Exh.06.02.09]. 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.06.04.13]. 
6.5. Nhu cầu về đào tạo, phát triển chuyên môn cho giảng viên được xác định và có triển khai các hoạt 
động phù hợp để đáp ứng những nhu cầu này  

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.06.01.02, Exh.06.01.03, Exh.06.01.04, Exh.06.01.05]; khảo sát nhu cầu đào tạo từ các cán bộ 
[Exh.06.05.01]; kế hoạch nhiệm vụ hàng năm của cán bộ [Exh.06.02.09]. 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 chính sách phát triển đội ngũ giảng viên nhằm đạt được sứ mạng và tầm 
nhìn 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.06.01.14]; 

- 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 2015-2019, các cán bộ 
của Khoa đã chủ trì thực hiện 28 đề tài NCKH, trong đó có 17 đề tài có liên quan đến lĩnh vực quản 
lý đất đai [Exh.06.05.06]; 

- Nâng cao chuyên môn qua trao đổi nghiên cứu, tham dự các khóa đào tạo, các hội thảo ở 
nước ngoài: Trong giai đoạn 2014-2019, Trường đã cử gần 50 lượt cán bộ giảng dạy của Khoa Địa 
lý  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.06.01.18]; 

- Hỗ trợ để cán bộ nâng cao trình độ chuyên môn: hỗ trợ kinh phí công bố quốc tế 
[Exh.06.01.14]; áp dụng các chính sách về giảm giờ dạy cho cán bộ giảng dạy theo quy định của 
VNU-HUS [Exh.06.02.03]; xét lên lương trước hạn [Exh.06.05.07]; cử cán bộ tham gia các lớp tập 
huấn về chuyên môn [Exh.06.04.02]; 

- Đào tạo các nghiệp vụ, kỹ năng: Tổ chức và gửi cán bộ tham dự các chương trình bồi dưỡng 
kỹ năng sư phạm; lớp kỹ năng giảng dạy bằng tiếng Anh; khóa học kiểm định chất lượng,... 
[Exh.06.04.02, Exh.06.05.08]. Trong thời gian cách ly xã hội do dịch COVID-19, Trường đã nhanh 
chóng tổ chức hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ để triển khai giảng dạy trực tuyến kịp thời 
[Exh.06.05.09].  
6.6. Việc quản lý theo kết quả công việc của giảng viên (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển 
khai để khuyến khích và hỗ trợ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

Việc đánh giá năng lực cán bộ giảng dạy được tiến hành một cách có hệ thống, thường xuyên, 
đúng kế hoạch theo quy định của ĐHQGHN để đảm bảo tính hợp lệ, công bằng, khách quan nhằm 
nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của giảng viên, nghiên cứu viên [Exh.06.06.01]. Thành 
tích của cán bộ được đánh giá và quản lý thông qua hệ thống quản lý trường, 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.06.06.02]. Các 
giảng viên, nghiên cứu viên được đánh giá về việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa 
học cũng như tham gia quản lý và các hoạt động phục vụ cộng đồng theo Quy định của Bộ 
GD&ĐT, Quy định của ĐHQGHN và trường ĐHKHTN, kể cả thời gian tham gia các khóa đào tạo 
và thực hiện các nhiệm vụ quản lý khác [Exh.06.02.03]. 

Các hình thức và chế độ khen thưởng của cán bộ được thực hiện thường xuyên hàng năm học 
theo đúng các quy định của VNU và VNU-HUS [Exh.06.06.03]. Nhằm vinh danh các cán bộ có 
thành tích xuất sắc, theo khuyến cáo của AUN, VNU-HUS đã xây dựng và triển khai bình chọn 
giảng viên tiêu biểu, nghiên cứu viên tiêu biểu của năm [Exh.06.06.04]. Các giảng viên có giờ 
giảng cao hơn mức quy định được nhận tiền vượt giờ [Exh.06.06.07]. Các giảng viên có thành tích 
xuất sắc trong đào tạo và NCKH được VNU-HUS xem xét bố trí 01 học kỳ nghỉ dạy để nghiên cứu 
khoa học (sabbatical semester) [Exh.06.02.03]. 
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Việc đánh giá cán bộ của VNU-HUS được thực hiện theo phương pháp đánh giá "360 độ": 
cán bộ tự đánh giá [Exh.06.06.01], đồng nghiệp đánh giá [Exh.06.02.12, Exh.06.02.13], các bên có 
liên quan đánh giá và cấp trên trực tiếp đánh giá [Exh.06.06.02]. 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. 
6.7. Các loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của giảng viên được quy định rõ, giám sát và 
đối sánh để cải tiến chất lượng  

Căn cứ vào sứ mạng, tầm nhìn, VNU-HUS đã xác định những chỉ số cụ thể về số lượng và chất 
lượng sản phẩm nghiên cứu: tổng kinh phí, số lượng công bố khoa học ở các cấp độ khác nhau, đăng ký 
sở hữu trí tuệ, sản phẩm chuyển giao, giải thưởng KH&CN,...[Exh.06.01.01]. 

Đối với lực lượng nghiên cứu chủ chốt là cán bộ giảng dạy và cán bộ nghiên cứu, 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 [Exh.06.02.03]. Hàng năm, các cán bộ khoa học thống kê 
kết quả hoạt động nghiên cứu của mình và 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, Exh.06.04.13, 
Exh.06.04.14]. 

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.06.03.12, Exh.06.03.13].  

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 và Quản lý đất đai. 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.06.01.12].  

Trong giai đoạn từ 2015 đến 2020, các cán bộ cơ hữu của Khoa đã chủ trì 28 đề tài nghiên 
cứu các cấp, trong đó có 17 đề tài có liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai [Exh.06.05.06]. Kết quả 
nghiên cứu của các đề tài là các công bố khoa học và các giải pháp phục vụ công tác quản lý đất 
đai, phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường [Exh.06.05.06]. 

Các chỉ số về KH&CN của Khoa Địa lý trong những năm gần đây được thể hiện trong Bảng 
6.2 [Exh.06.05.06, Exh.06.07.01]. 

Bảng 6.4. Các chỉ số về KH&CN giai đoạn 2015-2019 của Khoa Địa lý (chỉ tính cán bộ cơ hữu)  
Chỉ số Đơn vị tính 2015 2016 2017 2018 2019 

A. Đề tài nghiên cứu khoa học  2 9 7 3 7 
Đề tài cấp cơ sở Đề tài 2 3 2 1 2 
Đề tài cấp Bộ, Tỉnh, Nhà nước Đề tài  3 5 1 5 
Đề tài hợp tác trong nước, quốc tế Đề tài  3 0 1 0 
B. Công bố khoa học Bài 50 33 24 40 62 
Công bố quốc tế thuộc danh mục 
ISI&SCOPUS Bài 4 4 2 9 20 

Công bố quốc tế ngoài danh mục 
ISI&SCOPUS Bài 3 4 0 0 2 

Bài báo trong nước (tạp chí) Bài 23 5 10 12 4 
Kỷ yếu hội nghị, hội thảo quốc tế Bài 1 3 3 2 15 
Kỷ yếu hội nghị, hội thảo quốc gia Bài 19 17 9 17 21 
C. Số cán bộ khoa học cơ hữu và 
kiêm nhiệm Cán bộ 31 32 32 31 32 

Tỷ lệ công bố/cán bộ 
cơ hữu 

Hiện trạng  1.62 1.03 0.75 1.29 1.94 
Chỉ tiêu  1.0 1.0 1.0 1.0 1.2 
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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 quản lý đất đai trong nước và một số Khoa trong VNU-HUS [Exh.06.07.02]. 
Kết quả so sánh cho thấy, số lượng công bố khoa học của Khoa trong những năm 2015-2017 còn 
thấp hơn so với các khoa trong khối Khoa học Trái đất và Môi trường của VNU-HUS. Từ năm 
2018, nhờ những giải pháp mà Trường và Khoa đã triển khai, chỉ số này đã được cải thiện đáng kể, 
nhất là về công bố ISI/SCOPUS (Bảng 6.2).  

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 [Exh.06.01.01, Exh.06.01.02]:  

- 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 Anh, Bỉ, Nhật Bản, Pháp, Đài Loan, nơi 
Khoa hiện nay duy trì được mối quan hệ bền vững [Exh.06.07.03];  

- Khuyến khích các cán bộ trẻ đăng ký  chủ trì các đề tài cấp cơ sở và 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 lớn [Exh.06.05.03]; 

- 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 [Exh.06.07.04];  

- 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 [Exh.06.01.14]. 

 
Tiêu chuẩn 7. Chất lượng đội ngũ cán bộ hỗ trợ 

7.1. 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 

Sinh viên ngành QLĐĐ được hỗ trợ thường xuyên 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: 
Số lượng và trình độ của đội ngũ cán bộ hỗ trợ của các đơn vị cấp ĐHQGHN được liệt kê 

trong Bảng 7.1, gồm: 
- Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên (VNU-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 kí túc xá [Exh.07.01.03]. 
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]. 

Bảng 7.5. Thống kê số lượng cán bộ các đơn vị hỗ trợ cấp ĐHQG 

Đơn vị hỗ trợ Tổng số 
cán bộ 

Trình độ 
Tiến sỹ 

Trình độ 
Thạc sỹ 

Trình độ 
Cử nhân 

Các trình độ 
khác 

VNU-CSS 68 0 15 33 20 
VNU-LIC 117 3 25 83 6 

Bệnh viện ĐHQG 160 7 31 70 52 
VNU-HDC 11 2 8 1 0 
VNU-CSK 11 1 3 7 0 

- Trung tâm Thông tin - Thư viện (VNU-LIC) có chức năng quản lý thông tin, tư liệu và thư 
viện phục vụ các hoạt động của ĐHQGHN; nghiên cứu thu thập, xử lý, thông báo, phổ biến và cung 
cấp tin, tài liệu khoa học, dịch vụ thông tin cho cán bộ và người học [Exh.07.01.05]. Tất cả các cán 
bộ của Trung tâm đều có chứng chỉ nghiệp vụ theo yêu cầu của công việc [Exh.07.01.06].  

- Bệnh viện ĐHQGHN 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 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 
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[Exh.07.01.08].  
- Trung tâm Dự báo và phát triển nguồn nhân lực (VNU-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]. VNU-HDC có kinh 
nghiệm và nhân lực phù hợp để thực hiện các hoạt động hỗ trợ nêu trên [Exh.07.01.10]. 

- Trung tâm Chuyển giao tri thức và hỗ trợ khởi nghiệp (VNU-CSK) có nhiệm vụ kết nối 
cung cầu khoa học công nghệ, chuyển giao tri thức, hỗ trợ khởi nghiệp, cầu nối du học trong 
ĐHQGHN [Exh.07.01.11]. VNU-CSK đã tổ chức nhiều khóa tập huấn về tài sản trí tuệ và khởi 
nghiệp cho cán bộ và sinh viên [Exh.07.01.12]. 

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, bao gồm: Phòng Đào tạo; 
Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên; Phòng Khoa học - Công nghệ; Phòng Kế hoạch Tài chính; 
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông; Phòng Quản trị - Bảo vệ [Exh.07.01.13]. 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.07.01.14]. 

Các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên) cũng góp vai trò hỗ trợ 
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.07.01.15, Exh.07.01.16]. 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.07.01.14]. 

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 04 chuyên viên công tác tại Văn phòng, trong đó có 2 thạc 
sỹ, 2 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, 1 trợ lý sau đại học 
[Exh.07.01.17]. 7 giảng viên (4 TS; 2 NCS; 1ThS, trong đó có 01 cán bộ trong ban lãnh đạo khoa) 
được phân công phụ trách quản lý các hoạt động học tập, hỗ trợ sinh viên và giảng dạy của cán bộ 
[Exh.07.01.18, Exh.07.01.19]. Trong đó 01 cán bộ làm trợ lý công tác sinh viên; 01 trợ lý khoa học 
& thiết bị và 4 giáo viên chủ nhiệm [Exh.07.01.20, Exh.07.01.21].  

Liên chi Đoàn, Chi đoàn Cán bộ, Liên chi Hội sinh viên của Khoa Địa lý hỗ trợ tổ chức các 
hoạt động ngoại khóa, các câu lạc bộ, các buổi seminar cho sinh viên [Exh.07.01.22]. Liên chi Đoàn 
gồm 1 bí thư, 1 phó bí thư, 1 ủy viên; Chi đoàn càn bộ gồm 1 bí thư, 1 phó bí thư, 1 ủy viên; Liên 
chi Hội sinh viên gồm 1 chi hội trưởng, 1 chi hội phó, 1 ủy viên [Exh.07.01.22]. 

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 nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo, nghiên cứu và phục 
vụ cộng đồng, cụ thể như sau: 

- Kế hoạch dài hạn: được xây dựng cụ thể trong Văn kiện của các tổ chức đảng, Chiến lược 
phát triển của các đơn vị, Kế hoạch nguồn nhân lực 5 năm của các đơn vị [Exh.07.01.23, 
Exh.07.01.24, Exh.07.01.25]. 

- Các kế hoạch ngắn hạn: được xây dựng hàng năm trong phương hướng nhiệm vụ năm học 
của các đơn vị [Exh.07.01.26]. 

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.07.01.27]. Tiêu chuẩn của vị trí được quy hoạch và quy trình thực hiện được quy định rõ ràng 
[Exh.07.01.28]. Danh sách quy hoạch được cấp trên trực tiếp phê duyệt [Exh.07.01.29]. 
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7.2. 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 của 

từng đơn vị và bám sát kế hoạch phát triển nhân lực đã được xây dựng [Exh.07.01.24, 
Exh.07.01.25].  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 và các Hướng dẫn tuyển 
dụng của ĐHQGHN [Exh.07.02.01], Exh.07.02.02].  

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 đã 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, từ đó VNU-HUS bổ sung thêm các tiêu chuẩn đặc thù 
phục vụ công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ [Exh.07.02.04]. 

Hàng năm, ĐHQGHN và VNU-HUS 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 bằng các văn bằng hướng dẫn cụ 
thể [Exh.07.02.05, 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.07.01.28].  

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. 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 phải đáp ứng 
các tiêu chuẩn yêu cầu công việc theo vị trí việc làm cần tuyển dụng và các tiêu chuẩn về tuyển 
dụng do ĐHQGHN quy định [Exh.07.02.02, Exh.07.02.03]. 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].  

Việc đánh giá đội ngũ cán bộ hỗ trợ được các đơn vị hỗ trợ thực hiện theo quy định của 
ĐHQGHN  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 [Exh.07.03.02]. Quy trình 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 và Bản đăng thi đua của mỗi cán bộ [Exh.07.03.03, Exh.07.03.04]. Trên cơ sở đó, các 
đơn vị phụ trách cán bộ sẽ bình xét để xếp loại cán bộ làm cơ sở để xét tặng các danh hiệu thi đua 
theo quy định của ĐHQGHN [Exh.07.03.05, Exh.07.03.06]. 

Căn cứ vào đăng ký của các cá nhân và kế hoạch, nhiệm vụ hàng năm của đơn vị, lãnh đạo đơn 
vị sẽ phân công nhiệm vụ cho các cán bộ hỗ trợ [Exh.07.01.21, Exh.07.03.03]. Kết quả đánh giá 
hàng năm cho thấy đội ngũ cán bộ nhân viên hỗ trợ hài lòng với khối lượng công việc và nhiệm vụ 
được giao [Exh.07.03.04, Exh.07.03.05]. 
7.4. 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 

Chiến lược và kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của ĐHQGHN và VNU-HUS đã xác định 
nội dung và kế hoạch phát triển chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ hỗ trợ [Exh.07.01.24, 
Exh.07.01.25]. 

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, ĐHQGHN và các đơn vị trực thuộc tổ chức khảo sát nhu cầu 
đào tạo của cán bộ, nhân viên hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ và các kỹ năng mềm 
[Exh.07.04.01]. Việc khảo sát được thực hiện hàng năm thông qua phiếu khảo sát và đăng ký của 
các cán bộ trong mỗi năm học [Exh.07.04.02, Exh.07.03.03]. 

Căn cứ vào kết quả khảo sát, ĐHQGHN và VNU-HUS cử nhiều lượt cán bộ đi học các lớp 
nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ [Exh.07.04.03; Exh.07.04.04]. Theo thống kê, từ năm 
2014-2020, VNU-HUS đã cử 115 lượt cán bộ chuyên viên đi học các lớp kỹ năng mềm nhằm tăng 
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cường khả năng ứng xử, kỹ năng xử lý tình huống, 60 lượt cán bộ đi học lớp quản lý hành chính 
chương trình Chuyên viên, Chuyên viên chính, đào tạo các kỹ năng chuyên sâu về các mảng công 
việc khác nhau, nâng cao trình độ tiếng Anh, một số cán bộ được Trường cử đi học nâng cao chuyên 
môn [Exh.07.04.05, Exh.07.04.06, Exh.07.04.07, Exh.07.04.08]. 

Từ năm 2014 - 2020, đội ngũ cán bộ hỗ trợ của Khoa (chỉ tính 4 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], 1 cán bộ hoàn thành chương trình 
học thạc sỹ [Exh.07.04.10]. 

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.07.04.11]. 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 
[Exh.07.04.12]. 
7.5. 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 đánh giá hàng năm 
của cán bộ [Exh.07.05.01]. 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].  

Hàng năm, các đơn vị hỗ trợ của ĐHQGHN và VNU-HUS 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 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 [Exh.07.03.02]. 

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 và các đơn vị trực thuộc [Exh.07.03.06, Exh.07.05.03]. Vào cuối mỗi năm học, 
ĐHQGHN và các tổ chức đoàn thể có văn bản hướng dẫn khen thưởng [Exh.07.05.01]. Căn cứ vào 
đó, các cá nhân tự nhận danh hiệu thi đua, đơn vị tổ chức bình chọn, Hội đồng thi đua khen thưởng 
VNU-HUS thông qua và trình các cấp có thẩm quyền [Exh.07.05.04, Exh. 07.05.05]. 

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 có thành tích xuất sắc nhằm khuyến khích động viên cán 
bộ [Exh.07.02.06].  

 
Tiêu chuẩn 8. Sinh viên và hoạt động hỗ trợ sinh viên                                                            

8.1. 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 theo các quy chế của Bộ GD&ĐT, 

ĐHQGHN [Exh.08.01.01, Exh.08.01.02, Exh.08.01.03].  
Căn cứ vào nhu cầu xã hội, năng lực của Khoa và Trường, trên cơ sở đề xuất của Khoa, hàng 

năm VNU-HUS xem xét, phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh cho chương trình đào tạo ngành QLĐĐ 
[Exh.08.01.04, Exh.08.01.05]. Số liệu thống kê được trình bày trong Bảng 8.1. 
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Bảng 8.6. Thống kê chỉ tiêu tuyển sinh và điểm chuẩn ngành Quản lý đất đai 

Năm 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Chỉ tiêu 60 40 60 60 70 …. 
Điểm 
chuẩn 

88* 80* 17.5** 16.35** 16** …. 

Số lượng 
SV nhập 
học 

78 18 69 79 67 …. 

Hình thức 
thi tuyển 

ĐGNL ĐGNL Tốt nghiệp 
THPTQG 

Tốt nghiệp 
THPTQG 

Tốt nghiệp 
THPTQG 

Tốt nghiệp 
THPTQG 

* Điểm xét tuyển theo Bài thi đánh giá năng lực của ĐHQGHN 
** Điểm xét tuyển theo kỳ thi THPT Quốc gia 

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.08.01.01, Exh.08.01.06, 
Exh.08.01.07]. Các thông tin này được thông báo rộng rãi theo nhiều hình thức khác nhau: 

- Bằng văn bản, trên website của ĐHQGHN, VNU-HUS, Khoa Địa lý [Exh.08.01.06]. 
- Trên các phương tiện thông tin đại chúng [Exh.08.01.08],  
- Tại các hoạt động do Nhà trường tổ chức như ngày hội HUS OPEN DAY [Exh.08.01.09]. 
- Phát tờ rơi, tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT [Exh.08.01.10]. 
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 thanh niên, văn phòng Khoa, facebook,... 
[Exh.08.01.11]. 
8.2. Các phương pháp và tiêu chí tuyển sinh được xác định rõ và được đánh giá 

Phương pháp tuyển sinh gồm có 2 hình thức chính là thi tuyển và xét tuyển, trong đó 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 2013-2014, 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.08.02.01]. Năm 2017, 
thí sinh được tuyển vào ngành QLĐĐ từ kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ 
chức theo 4 khối là A00; A01; B00; C04. Giai đoạn 2018 -2019 tổ chức theo 4 khối là A00; A01; 
B00; D10  [Exh.08.01.02]. Năm 2020, dịch CoVid – 19 kéo dài đã làm ảnh hưởng đến quá trình học 
tập của thí sinh nên ĐHQGHN đã xem xét một số phương án tuyển sinh khác nhau để xét tuyển 
[Exh.08.01.02]. 

Hệ thống giám sát hoạt động tuyển sinh được thiết lập chặt chẽ từ ĐHQGHN [Exh.08.02.02] 
đến VNU-HUS [Exh.08.02.03]. Chất lượng của hoạt động tuyển sinh thường xuyên được phân tích, 
đánh giá [Exh.08.02.04].  

Trong giai đoạn thực hiện kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQGHN, số lượng thí sinh nhập học 
ngành QLĐĐ có sự suy giảm (năm 2016), nguyên nhân chính là sự hạn chế đối tượng từ đầu vào do 
ĐHQG chỉ tuyển thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực [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 THPT Quốc gia nên số lượng sinh viên đã tăng trở lại [Exh.08.01.09, Exh.08.01.10, 
Exh.08.02.04]. 
8.3. 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 QLĐĐ được giám sát một cách có 
hệ thống theo các quy định của ĐHQGHN [Exh.08.03.01, Exh.08.03.02]. VNU-HUS và Khoa Địa 
lý đã có tổ chức hệ thống giám sát phù hợp (Bảng 8.2) [Exh.07.01.13, Exh.07.01.21].  
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 Bảng 8.7. Hệ thống giám sát học tập của sinh viên 

Tên đơn vị Chức năng, nhiệm vụ 
VNU-HUS 
Phòng Đào tạo Kế hoạch học tập, quản lý điểm, giải quyết học vụ, 

phúc tra 
Phòng Thanh tra pháp chế và đảm bảo 
chất lượng 

Thanh tra học đường, thi cử, đánh giá học phần 
nhằm nâng cao chất lượng dạy và học 

Phòng Chính trị và công tác sinh viên Chế độ chính sách, khen thưởng, hỗ trợ học tập 
Văn phòng hỗ trợ khởi nghiệp Hỗ trợ, tư vấn cho sinh viên các hình thức học 

bổng, khởi nghiệp 
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 vụ Giám sát việc thực hiện kế hoạch học tập theo Bản 

đặc tả CTĐT 
GVCN +CVHT 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 + Chi 
đoàn cán bộ 

Tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho SV cấp 
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 của nhà trường, 

khoa Địa lý phân công giảng viên giảng dạy các học phần [Exh.08.03.03, 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 được công bố công khai [Exh.08.03.07, 
Exh.08.03.08].  

Sinh viên theo học ngành QLĐĐ được đào tạo theo hình thức tín chỉ [Exh.08.03.09]. Theo 
CTĐT hiện hành, để tốt nghiệp và được cấp bằng, SV cần tích lũy đủ 137 TC [Exh.08.03.10]. Trung 
bình mỗi học kỳ, sinh viên cần hoàn thành tối thiểu 14 tín chỉ (trừ học kỳ cuối) [Exh.08.03.10]. 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]. 

Căn cứ quy định của VNU-HUS về số tín chỉ tối đa và tối thiểu trong mỗi học kỳ, vào đầu 
mỗi học kỳ, Khoa tư vấn cho SV đăng ký học phần phù hợp với tải trọng và tiến trình học tập 
[Exh.08.03.12, Exh.08.03.13]. Sau đó, sinh viên tự đăng ký học phần trên cổng thông tin đào tạo 
của nhà trường [Exh.08.03.14]. 

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]. Những sinh viên có điểm học tập trung 
bình của học 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 [Exh.08.03.18]. Việc đánh giá điểm rèn luyện gồm 5 bước: i) Sinh 
viên tự đánh giá sau mỗi học kỳ; ii) lớp tổ chức bình xét; iii) Hội đồng cấp Khoa xem xét; iv) Hội 
đồng cấp Trường xem xét và công nhận bảng điểm rèn luyện cho sinh viên; v) Công bố công khai 
và thông báo cho sinh viên biết kết quả điểm rèn luyện [Exh.08.03.16]. Điểm rèn luyện là tiêu chí 
quan trọng để xét học bổng cho SV [Exh.08.03.02]. Từ năm học 2019-2020, điểm rèn luyện được 
ghi trên bảng điểm của SV [Exh.08.03.15]. 
8.4. 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 
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[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 với các lớp khóa học, đối 
thoại qua email, điện thoại và mạng xã hội [Exh.08.03.06].  

Khoa Địa lý có nhiều chính sách hỗ trợ sinh viên trong nghiên cứu khoa học như tạo điều kiện 
và khuyến khích cho sinh viên đăng ký nghiên cứu khoa học, tham gia đề tài nghiên cứu 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 [Exh.08.04.05]. 

Đối với sinh viên năm cuối, các bộ môn thường xuyên tổ chức báo cáo tiến độ thực hiện khóa 
luận để giúp sinh viên hoàn thiện và nâng cao chất lượng khóa luận tốt nghiệp [Exh.08.04.06].  

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.08.04.07]. Mỗi sinh viên được cấp 1 tài khoản email 
để sử dụng trong suốt quá trình học tập và sau khi ra trường [Exh.08.04.08]. 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. Tài khoản email HUS đã hỗ trợ SV trong quá trình học trực tuyến trong 
thời gian dịch bệnh Covid-19 [Exh.08.04.08]. 

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.08.04.09]. 

- Học kỳ 2 năm học 2019-2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhà trường quyết định giảm 
học phí cho toàn bộ sinh viên [Exh.08.04.10]. 

- Quỹ học bổng của các nhà khoa học Khoa Địa lý được thành lập để khen thưởng cho các 
sinh viên có thành tích cao và sinh viên có triển vọng trong nghiên cứu khoa học [Exh.08.04.11]. 

Sinh viên có thành tích học tập và kết quả thi đua tốt sẽ được nhận học bổng từ ngân sách và 
học bổng ngoài ngân sách. Học bổng từ ngân sách được phát cho sinh viên có thành tích cao sau 
mỗi kỳ học [Exh.08.04.12]. 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 [Exh.08.04.13]. 

Để nâng cao khả năng tìm việc của sinh viên khi ra trường, Trường đã thành lập Văn phòng 
Hỗ trợ khởi nghiệp vào năm 2018 [Exh.08.04.14]. Ngoài ra Trường và Khoa tổ chức các hội thảo 
định hướng nghề nghiệp, các hội chợ việc làm, thiết lập cổng thông tin cựu sinh viên để giới thiệu 
việc làm và liên kết sinh viên các khóa với nhau, đưa sinh viên đi thực tập tại các cơ sở nghiên cứu, 
sản xuất, tổ chức các khóa học kỹ năng mềm [Exh.08.04.15, Exh.08.04.16, Exh.08.04.17, 
Exh.08.04.04,  Exh.08.04.18]. Khi sinh viên làm khóa luận, Khoa có mời một số cán bộ bên ngoài 
và nhà tuyển dụng tham gia hướng dẫn và chấm khóa luận tốt nghiệp [Exh.08.04.19]. 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.08.04.20]. 

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: Miss & Mr HUS, Sao đổi ngôi, Giải bóng đá nam - nữ 
toàn trường, Geog sport, Aerobic học sinh - sinh viên, kịch HUS,... [Exh.08.04.02]. 

VNU-HUS và Khoa Địa lý có các hoạt động hỗ trợ sinh viên chậm hoàn thành chương trình 
đào tạo: 

- Đối với sinh viên có khó khăn về tài chính, Trường và Khoa tư vấn vay vốn ngân hàng, trợ 
cấp sinh viên nghèo vượt khó [Exh.08.04.21, Exh.08.04.09].  

- Đối với sinh viên chưa đáp ứng được yêu cầu chuẩn đầu ra tiếng Anh, chưa tích lũy đủ tín 
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chỉ hoặc chưa hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, GVCN kết hợp với các CLB tổ chức các buổi tư 
vấn, hỗ trợ sinh viên hoàn thiện chương trình [Exh.08.04.22]. 
8.5. 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 hàng năm [Exh.08.05.04] tại hệ thống phòng trực y tế, bệnh viện ĐHQG [Exh.08.05.05]. Các 
tổ chức Đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên), 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].  

Đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhà trường đã tiến hành nhiều biện 
pháp để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho cán bộ và sinh viên như tổng vệ sinh diệt khuẩn xung 
quanh khuôn viên nhà trường, tổ chức giảng dạy trực tuyến cho SV, hỗ trợ các SV gặp khó khăn về 
lương thực thực phẩm do cách ly xã hội theo yêu cầu của Chính phủ,...[Exh.08.05.07]. 

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.08.05.08]. 

 
Tiêu chuẩn 9:  Cơ sở hạ tầng và trang thiết bị 

9.1. 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 

Trường hiện có tổng diện tích đất 25349 m2, diện tích xây dựng 10373 m2, tổng diện tích sàn 
xây dựng 42636m2. Hiện tại, Trường có 03 khuôn viên (334 Nguyễn Trãi, 19 Lê Thánh Tông và 182 
Lương Thế Vinh) phục vụ cho học tập, nghiên cứu và các hoạt động ngoại khóa (giáo dục quốc 
phòng, thể dục, văn nghệ, ăn ở...) của sinh viên [Exh.09.01.01]. Cơ sở mới của Trường tại Hòa Lạc 
đang được xây dựng và các tòa nhà HT1, HT2 sẽ sớm được đưa vào sử dụng [Exh.09.01.02]. 

Hệ thống các phòng học (phòng học chuẩn, thông minh, phòng chuyên đề cho các môn đại 
cương) của Trường đáp ứng được cho nhu cầu dạy học trên lớp [Exh.09.01.03, Exh.09.01.04, 
Exh.09.01.05] và thực hành tại các phòng thí nghiệm chung của Trường, và các Phòng thí nghiệm 
phục vụ các học phần chung trong khối Khoa học Trái đất [Exh.09.01.04, Exh.09.01.06]. Ngoài 
việc sử dụng các phòng học trên cho các môn đại cương, sinh viên ngành QLĐĐ sử dụng phòng 
học chuyên đề của Khoa, 03 phòng phục vụ thực tập, thí nghiệm tại nhà T5 cho các học phần 
chuyên sâu [Exh.09.01.07, Exh.09.01.08]. Các trang thiết bị phục vụ cho các phòng học này được 
đầu tư, nâng cấp [Exh.09.01.09] thông qua các dự án sửa chữa, nâng cấp, đầu tư mới. Tuy nhiên, 
mặt bằng phòng thực tập cho người học còn hạn chế nên đôi khi có khó khăn trong điều phối và sắp 
xếp. Để khắc phục hạn chế này Khoa chủ động lên lịch sử dụng chung phòng máy tính (cho các 
phần thực hành trên máy tính) với phòng máy tính của Trường, và tăng cường đưa sinh viên đi thực 
tập tại các đơn vị mà Khoa có hợp tác (do tính chất đặc thù của ngành là thực tập ngoài thực địa, 
nên sinh viên có cơ hội vừa học vừa làm tại hiện trường) [Exh.09.01.10] 

Việc sử dụng PTN của Trường, Khoa luôn được các cán bộ phụ trách ghi lại trong nhật ký sử 
dụng [Exh.09.01.11]. Trên cơ sở đó và định hướng phát triển, Trường và Khoa thực hiện đánh giá, 
kiểm tra và lập kế hoạch ngắn hạn (hàng năm), trung hạn và dài hạn để nâng cấp hệ thống cơ sở vật 
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chất đáp ứng nhu cầu đào tạo, nghiên cứu và dịch vụ [Exh.09.01.09, Exh.09.01.12, Exh.09.01.13, 
Exh.09.01.14]. 
9.2. 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 144 Xuân Thủy, 336 Nguyễn Trãi, 
182 Lương Thế Vinh và các chi nhánh thư viện tại các Trường đại học thành viên. Chi nhánh thư 
viện cho VNU-HUS được đặt 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 ĐHQGHN (VNU-LIC) hiện có gần 35000 học liệu số, 31000 
luận án, luận văn, 53000 sách điện tử, 4100 tạp chí điện tử và gần 114000 đầu sách [Exh.09.02.01]. 
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. 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 4118 tạp chí điện tử, 28974 sách, Springer ebook 4609, Elsevier vad 
Sage 7947 cuốn sách..., và các tư liệu số khác được phân nhóm theo lĩnh vực [Exh.09.02.01]. 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, Thư viện Quốc gia Việt Nam Trung tâm Thông tin của các đợn 
vị phối hợp [Exh.09.02.02, Exh.09.02.03] 

VNU-LIC 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 ĐHQGHN, trong đó có khối Khoa học trái đất 
[Exh.09.02.04, Exh.09.02.05, Exh.09.02.06]. Thư viện phục vụ thường xuyên cho nhu cầu người 
học và trong các kì thi, thư viện được mở trong thời gian dài hơn phục vụ việc ôn thi 
[Exh.09.02.01]. 

Đối với ngành QLĐĐ, VNU-LIC có khoảng hơn 800 đầu sách phục vụ các môn học từ đại 
cương đến chuyên sâu của chuyên ngành [Exh.09.02.05]. Ngoài nguồn tài liệu này, đối với các môn 
học chuyên ngành, Khoa Địa lý và các bộ môn lưu trữ và thường xuyên cập nhật 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, NCKH liên quan đến ngành đào tạo của Khoa để phục vụ cán bộ, sinh viên tra cứu 
[Exh.09.02.07]. 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. 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.09.01.06, 
Exh.09.03.01]. Các thiết bị được Trường thống kê và cập nhật hàng năm để phục vụ công tác đào 
tạo và nghiên cứu của các đơn vị [Exh.09.01.09, Exh.09.03.02, Exh.09.03.03]. Danh mục các thiết 
bị chính được công bố trên website của Trường [Exh.09.01.09] 

Các thiết bị nghiên cứu của Trường được 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]. Việc sử 
dung trang thiết bị được cán bộ phụ trách theo dõi và ghi nhật kí sử dụng [Exh.09.01.11]. Sinh viên 
ngành QLĐĐ được sử dụng các PTN của Trường, của Khoa theo kế hoạch năm học và yêu cầu thực 
hành của các môn học [Exh.09.01.04].  

Với đặc thù là ngành Khoa học liên quan đến quan đo đạc ngoài 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, máy bay không người lái,… Đi kèm theo đó là hệ thống các phần mềm có bản quyền phục 
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vụ xử lý số liệu [Exh.09.03.07]. Bên cạnh đó, các học phần đại cương có thể sử dụng các trang thiết 
bị tại các phòng thí nghiệm chung của Trường, của Khối KHTĐ [Exh.09.03.05].  

Cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ nghiên cứu và học tập còn chưa thật sự đầy đủ 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 như Cục bản đồ Quân đội, 
Công ty Anthi, Tổng cục Quản lý đất đai... để cho sinh viên làm khóa luận, nghiên cứu khoa học 
dưới sự hướng dẫn của cán bộ Khoa và cán bộ của cơ sở đối tác [Exh.09.01.03, Exh.09.02.02] (sinh 
viên hàng năm đến các đơn vị để thực tập sản xuất và sử dụng trang thiết bị của đối tác như Hệ 
thống mô phỏng 3D, Thiết bị quét 3D mặt đất, Hệ thống xử lý đám mây điểm, Hệ thống xử lý ảnh 
vệ tinh của Bộ TN&MT....). Đồng thời Khoa cũng hợp tác cùng các đơn vị ngoài để triển khai các 
đề tài NCKH với cán bộ trong Khoa [Exh.09.03.08]. 

Các đối tác quốc tế của Khoa cũng có tài trợ thiết bị và dữ liệu. Khoa đã kí kết hợp tác hỗ trợ 
đào tạo với đối tác nước ngoài (ESRI Việt Nam) để cung cấp tài khoản miễn phí cho giảng viên 
toàn trường và sinh viên khai thác toàn bộ giải pháp của ESRI [Exh.09.03.09] vào năm 2019 và ký 
kết thỏa thuận trang bị thiết bị quan trắc hiện trường thông qua dự án SERVIR Mekong do USAID 
tài trợ [Exh.09.03.10] vào năm 2019. 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 [Exh.09.03.11, Exh.09.03.12]. 

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 theo các chỉ số khác nhau 
[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 sung 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.09.01.09, 
Exh.09.03.13]. Các đề xuất này phụ thuộc vào nguồn ngân sách được phân bố hàng năm của 
ĐHQGHN 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.09.03.02, Exh.09.03.03]. PTN của Khoa 
được phân công cán bộ chuyên trách đảm bảo an toàn hoạt động của PTN [Exh.09.01.08]. Dựa trên 
bản báo cáo kết quả kiểm tra, VNU-HUS lập kế hoạch bảo trì và sửa chữa các dụng cụ bị hỏng hóc 
và đầu tư mua mới các thiết bị cần thiết [Exh.09.01.12, Exh.09.03.13].  

Số lượng 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 80% 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.09.03.03, Exh.09.03.14]. 
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 chưa 
đồng bộ, thiếu trang thiết bị hiện đại [Exh.09.03.02, Exh.09.03.03]. Hàng năm, thông qua cuộc họp 
tổng kết năm học, Khoa tổng kết các ý kiến góp ý liên quan để báo cáo VNU-HUS [Exh.09.03.15]. 
9.4. Hệ thống công nghệ thông tin được trang bị đầy đủ và cập nhật để hỗ trợ hoạt động đào tạo và 
nghiên cứu 

ĐHQGHN và VNU-HUS có hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin có khả năng đáp ứng cho 
nhu cầu đào tạo và NCKH.  

Trang web của VNU-HUS [Exh.09.04.01] có đầy đủ các thông tin cần thiết cho công tác quản 
lý, đào tạo, NCKH và dịch vụ, 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 [Exh.09.04.02] 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.09.04.03] và duy trì hệ thống mạng wifi miễn phí có thể kết nối trong toàn trường 
[Exh.09.04.04].  
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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 đã giúp ích 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... [Exh.09.04.05, Exh.09.04.06, Exh.09.04.07]. Khoa Địa 
lý cũng lắp đặt bổ sung hệ thống mạng internet không dây tốc độ cao (IP tĩnh) tại khu vực phòng 
học thực hành, seminar và khu hệ thống phòng thí nghiệm, và nơi làm việc của Khoa (được tập 
đoàn viễn thông Viettel tài trợ) [Exh.09.04.08]. Bên cạnh đó Khoa, giáo viên chủ nhiệm lớp sử 
dụng mạng xã hội để giải đáp các thắc mắc và thông báo các hoạt động cho sinh viên 
[Exh.09.04.09] 

Khoa Địa lý được ĐHQGHN, Trường đầu tư các phần mềm hệ điều hành, phần 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 GIS...và đẩy mạnh hướng dẫn sử dụng các phần mềm mã nguồn mở (QGIS, Google Earth 
Engine... ([Exh.09.01.09, Exh.09.04.10]. Các đối tác quốc tế của Khoa cũng có các hoạt động hỗ trợ 
đối với thiết bị và dữ liệu [Exh.09.03.09, Exh.09.03.10] 

Đặc biệt, đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, toàn bộ giảng viên tham gia dạy trực 
tuyến qua hệ thống Google Class, Google Meet, Zoom và Microsoft Team [Exh.09.04.11]. Bên 
cạnh đó Trường hợp tác với ĐH Valladolid để triển khai hệ thống học trực tuyến, dựa trên nền tảng 
Moodle [Exh.09.04.12]  

Trường thường xuyên lấy ý kiến về hạ tầng công nghệ thông tin của Trường và các Khoa thông 
qua phản hồi từ giảng viên [Exh.09.01.13] và người học [Exh.09.01.14]. Các ý kiến cho thấy hạ 
tầng mạng của Trường về cơ bản đáp ứng được nhu cầu của sinh viên trong quá trình học tập, tuy 
nhiên với nhu cầu tăng cao trong học trực tuyến, hạ tầng công nghệ thông tin cần tiếp tục nâng cấp 
[Exh.09.01.13, Exh.09.01.14]. 
9.5. 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.09.03.06]. 
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 
[Exh.09.05.02]. 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.09.05.03].  

Theo yêu cầu của ĐHQGHN, 100% cán bộ và sinh viên toàn trường có bảo hiểm y tế 
[Exh.09.05.04]. 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. Bệnh viện ĐHQGHN 
hoạt động 24 giờ một ngày và 7 ngày trong tuần [Exh.09.05.05]. Mỗi sinh viên có một sổ y bạ 
[Exh.09.05.04]. Bệnh viện có bố trí 01 phòng sơ cứu (có cán bộ trực) tại trụ sở chính của Trường tại 
tầng 1, Nhà T5, 334 Nguyễn Trãi [Exh.09.05.06]. Bệnh viện ĐHQGHN có đủ nhân lực và cơ sở vật 
chất để đảm bảo sức khỏe và điều kiện an toàn cho sinh viên và cán bộ [Exh.09.05.05, 
Exh.09.05.07]. Trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch Covid-19, Trường đã lắp đặt các bồn rửa tay 
bằng nước sát khuẩn tại cổng trường và trước các tòa nhà, trong thang máy [Exh.09.05.08]. Công 
tác tuyên truyền, cập nhật các số liệu về hiện trạng, số người mắc bệnh, các điểm nóng và giải pháp 
phòng tránh được trường cập nhật liên tục qua các thông báo đến Khoa, và trực tiếp đến sinh viên 
[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.09.01.03]. 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 
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và Bệnh viện ĐHQGHN có 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 [Exh.09.05.12]. 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 học 
quân sự, dã ngoại, tìm hiểu thiên nhiên [Exh.09.05.12].  

Căng tin của Trường sạch sẽ vừa được xây mới, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phục vụ 
tốt nhu cầu ăn trưa của cán bộ và sinh viên [Exh.09.05.14]. 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 QLĐĐ gắn liền với việc khảo sát thực địa trong quá trình học tập, nghiên 
cứu và hoạt động nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp để học sinh, sinh viên lựa chọn ngành nghề cho 
phù hợp [Exh.09.01.03, Exh.09.05.15].  

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.09.05.16]. 

 
Tiêu chuẩn 10: Nâng cao chất lượng 

10.1. 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 thiết kế và phát triển CTĐT ngành QLĐĐ diễn ra định kỳ 2 - 3 năm/1 lần và gần 
đây nhất là vào các năm 2015, 2017 và 2019 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.10.01.05].  

Theo quy định của ĐHQGHN, trong quá trình xây dựng và điều chỉnh CTĐT phải lấy ý kiến 
của các bên liên quan về chương trình đào tạo [Exh.10.01.01]. 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  [Exh.10.01.06]. Ngoài ra, khi thiết kế CTĐT 
ngành QLĐĐ, Khoa có tham khảo CTĐT cử nhân Land Administration and Development của 
trường Đại học UTM (Universiti Teknologi Malaysia) [Exh.10.01.07].  

Quy trình lấy ý kiến của các bên liên quan được thực hiện theo hướng dẫn của ĐHQGHN 
[Exh.10.01.08]. 

Số lần và hình thức lấy ý kiến phản hồi khác nhau theo từng đối tượng. Cụ thể như sau: 
- Đối với nhà sử dụng lao động: khảo sát về chất lượng đào tạo định kỳ 1 năm/lần bằng phiếu 

khảo sát [Exh.10.01.09].  
- Đối với sinh viên: khảo sát lấy ý kiến của sinh viên về học phần, được thực hiện trong buổi học 

cuối cùng của môn học hoặc trước buổi kiểm tra kết thúc môn học [Exh.10.01.10]. 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.10.01.11]. 

- Đối với cựu sinh viên: lấy ý kiến về CTĐT qua các buổi gặp mặt cựu sinh viên hoặc khảo sát trực 
tuyến [Exh.10.01.12, Exh.10.01.13, Exh.10.01.14, Exh.10.01.15, Exh.10.01.16]. 

- Đối với các cán bộ trong Khoa góp ý về CTĐT qua: Họp hội đồng khoa học và đào tạo Khoa 
[Exh.10.01.17], họp bộ môn [Exh.10.01.18].  

Năm 2015, Khoa Địa lý tiến hành khảo sát ý kiến của các bên liên quan về CTĐT ngành Quản lý 
đất đai và chất lượng chương trình đào tạo bằng hình thức phát phiếu điều tra [Exh.10.01.19, 
Exh.10.01.20]. Đến năm 2017 và 2019, Khoa Địa lý đã tiến hành khảo sát ý kiến của các bên liên quan về 
chương trình đào tạo ngành QLĐĐ bằng hình thức khảo sát trực tuyến [Exh.10.01.13, Exh.10.01.14, 
Exh.10.01.15,  Exh.10.01.16]. 

Kết quả phản hồi từ các bên liên quan về chất lượng đào tạo năm 2015 cho thấy [Exh.10.01.21, 
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Exh.10.01.22]: 
- Nhà tuyển dụng cho rằng cần phải nâng cao trình độ ngoại ngữ, tăng khối lượng kiến thức 

thực hành, tăng cường các kỹ năng làm việc và kỹ năng mềm, bổ sung các môn học thuộc kiến thức 
chuyên sâu về ngành quản lý đất đai đáp ứng nhu cầu xã hội.  

- Các cựu sinh viên và sinh viên cho rằng cần bổ trợ thêm kỹ năng về công nghệ thông tin, kỹ 
năng nghiệp vụ, tạo điều kiện cho sinh viên đi thực địa, tiếp xúc với các cơ quan, tổ chức, doanh 
nghiệp nhiều hơn để tiếp xúc và nhìn nhận thực tế trực quan hơn cũng như tạo cơ hội về việc làm 
tốt hơn. 

Năm 2017, Khoa Địa lý đã tiến hành cải tiến, điều chỉnh chương trình đào tạo, cụ thể bổ sung 
04 học phần (8 tín chỉ) thuộc khối kiến thức ngành, phần tự chọn liên quan đến kinh tế, đầu tư dịch 
vụ bất động sản, bổ sung 01 học phần thuộc nhóm các môn học thay thế khóa luận tốt nghiệp (2 tín 
chỉ) [Exh.10.01.23, Exh.10.01.24]. Tiếng Anh chuyên ngành cũng đã được giảng viên tích hợp vào 
nội dung bài giảng [Exh.10.01.25]. Lịch trình giảng dạy chi tiết từng môn học trong 15 tuần được 
bổ sung trong đề cương học phần để sinh viên chủ động kế hoạch học tập [Exh.10.01.26]. 

Kết quả phản hồi của các bên liên quan về chương trình đào tạo năm 2017 cho thấy 77.6% các 
bên liên quan đánh giá chuẩn đầu ra CTĐT ngành QLĐĐ là phù hợp, 13.8% đánh giá cần nâng 
chuẩn đầu ra ở mức cao hơn, chỉ có 8.6% đánh giá cần hạ chuẩn đầu ra ở mức thấp hơn 
[Exh.10.01.27]. Về khung chương trình đào tạo 2017, 76.82% đánh giá các học phần trong khung 
chương trình là rất cần thiết, 84% đánh giá số tín chỉ các học phần là hợp lý [Exh.10.01.28].  

Năm 2019, dựa trên ý kiến phản hồi của các bên liên quan về chất lượng đào tạo của trường 
ĐHKHTN là cần đẩy mạnh hơn nữa việc tiếp cận với yêu cầu của cách mạng 4.0 cũng như kỹ năng 
đánh giá chất lượng công việc, kỹ năng khởi nghiệp, ngành QLĐĐ tiếp tục thực hiện cải tiến chuẩn 
đầu ra và khung chương trình [Exh.10.01.29]. Khung chương trình đã bổ sung 4 học phần về Nhập 
môn phân tích dữ liệu, Nhập môn Internet kết nối vạn vật, Nhập môn robotic, lập và quản lý dự án 
đầu tư trong mục tự chọn, thực tập chuyên ngành được thay đổi là thực tập chuyên ngành và thực 
hành khởi nghiệp [Exh.10.01.30, Exh.10.01.31]. Kết quả phản hồi của các bên liên quan về chương 
trình đào tạo năm 2019 cho thấy 89,5% các bên liên quan đánh giá chuẩn đầu ra CTĐT ngành 
QLĐĐ là phù hợp [Exh.10.01.32], 79,53% đánh giá các học phần là rất cần thiết, 71,42% đánh giá 
số tín chỉ các học phần là hợp lý [Exh.10.01.33].  

Khoa lấy ý kiến và nhận được các phản hồi tích cực từ các giáo sư quốc tế nơi có cựu sinh 
viên ngành Quản lý đất đai học tập sau đại học [Exh.10.01.34]. 
10.2. 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 và ĐHQGHN hướng dẫn các 
đơn vị thực hiện [Exh.10.02.01, Exh.10.01.01, Exh.10.01.02, Exh.10.01.04]. Quy trình thực hiện 
được giám sát bởi hội đồng khoa học của ĐHQGHN và Viện đảm bảo chất lượng ĐHQGHN 
[Exh.10.01.02, Exh.10.01.04]. 

Quy trình mở mới chương trình đào tạo được ĐHQGHN ban hành vào năm 2012, 2018 
[Exh.10.02.02, Exh.10.01.04]. Quy trình năm 2018 có sự cải tiến so với quy trình năm 2012 ở điểm:        

- Đơn vị đào tạo phải khảo sát nhu cầu xã hội trước khi xây dựng Đề án mở chương trình đào 
tạo;  

-  Đơn vị đào tạo phải tự đánh giá các điều kiện mở ngành và trong trường hợp cần thiết thì 
ĐHQGHN mới tổ chức kiểm tra các điều kiện mở ngành tại đơn vị. 

Về quy trình điều chỉnh chương trình đào tạo được thực hiện theo quy định của ĐHQGHN 
vào năm 2015, 2018 [Exh.10.01.02, Exh.10.01.04]. Quy trình điều chỉnh năm 2018 và 2015 đều 
phân ra 2 mức độ điều chỉnh chương trình với tỷ lệ trên 20% và dưới 20%, nhưng phiên bản năm 
2018 đề cập rõ hơn là điều chỉnh 20% kiến thức chuyên môn (bao gồm khối kiến thức theo khối 
ngành, khối kiến thức theo nhóm ngành và khối kiến thức ngành).  

Chương trình đào tạo của ngành Quản lý đất đai năm 2015, 2017 được tiến hành điều chỉnh 
theo quy định của ĐHQGHN và công văn hướng dẫn của trường ĐHKHTN năm 2015 
[Exh.10.01.02, Exh.10.01.03]. Chương trình đào tạo của ngành Quản lý đất đai năm 2019 được tiến 
hành điều chỉnh theo quy định của ĐHQGHN năm 2018 và công văn hướng dẫn của trường 
ĐHKHTN năm 2019 [Exh.10.01.04, Exh.10.01.05]. 
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Chương trình điều chỉnh năm 2015 làm rõ hơn ma trận chuẩn đầu ra thể hiện sự đóng góp của 
các học phần cho ELO chung của chương trình và mức độ đạt được của chuẩn đầu ra theo thang đo 
Bloom [Exh.10.02.03]. Năm 2017, CTĐT được cải tiến thêm khi bổ sung ma trận ELO trong từng 
học phần thể hiện sự đóng góp ELO của từng học phần vào ELO chung của chương trình, bổ sung 
phương pháp kiểm tra đánh giá, tỷ trọng đánh giá từng ELO học phần [Exh.10.02.04]. Các ELO của 
chương trình cũng được chuẩn hóa và mô tả rõ ràng, mạch lạc hơn [Exh.10.02.05]. Những điều 
chỉnh này nhằm đáp ứng các yêu cầu để cải thiện các kỹ năng về công nghệ trong quản lý đất đai, 
kỹ năng nghiệp vụ trong quản lý đất đai, kỹ năng đọc tài liệu tiếng Anh, kỹ năng bổ trợ khác như 
làm việc nhóm, tự học, giải quyết vấn đề. Năm 2019, CTĐT được cập nhật để các chuẩn đầu ra 
bước đầu đáp ứng yêu cầu của cách mạng 4.0 với nền tảng công nghệ hiện đại cũng như tăng cường 
thực hành khởi nghiệp, khung chương trình được thiết kế bổ sung thêm các học phần tự chọn 
[Exh.10.02.06]. Đề cương học phần được bổ sung thêm một số thông tin liên quan đến điều kiện 
tiên quyết và liên hệ giúp cho sinh viên chuẩn bị được tốt hơn [Exh.10.02.07]. 
10.3. 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 

Quá trình dạy, học và kiểm tra đánh giá sinh viên được tuân thủ theo quy chế đào tạo của 
ĐHQGHN, Khung chương trình và đề cương học phần [Exh.10.01.01, Exh.10.01.31, 
Exh.10.02.07]. 

Hàng năm, vào đầu năm học, Khoa và các bộ môn họp rà soát kế hoạch đào tạo nhằm đảm 
bảo sự logic và phù hợp nhu cầu người học [Exh.10.03.01, Exh.10.03.02]. Cuối năm tiến hành tổng 
kết và lập kế hoạch cho năm học mới [Exh.10.03.03]. 

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.10.01.10, Exh.10.01.11]. Các giảng viên trong trường đều được gửi kết quả đánh 
giá của sinh viên qua email và kết quả được lưu trữ ở nhiều kỳ học [Exh.10.03.04]. Theo kết quả 
thống kê từ Phòng TTPC và ĐBCL, kết quả đánh giá chất lượng giảng dạy của các học phần thuộc 
ngành Quản lý đất đai từ năm 2015 đến 2019 cho thấy điểm trung bình có xu hướng tăng và cao 
hơn so với mức trung bình toàn trường (Hình 10.1). Ngoài ra hoạt động dạy học của giảng viên trẻ 
còn được đánh giá thông qua dự giờ của đại diện lãnh đạo khoa và các đồng nghiệp [Exh.10.03.05]. 

 
Hình 10.3. Biểu đồ điểm đánh giá trung bình của sinh viên về học phần của ngành Quản lý đất đai 

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.10.03.06]. Trong thời gian chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, 
ĐHQGHN và trường ĐH Khoa học Tự nhiên thông báo kế hoạch triển khai công tác dạy – học trực 
tuyến cho sinh viên [Exh.10.03.07]. Khoa Địa lý đã thực hiện và hướng dẫn cụ thể cho sinh viên về 
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cách tự học, cách sử dụng các nền tảng học trực tuyến như Google Classroom, Google meet 
[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, trắc nghiệm online, seminar, 
tiểu luận, thuyết trình,…) [Exh.10.03.09]. Các hình thức kiểm tra đánh giá, cơ cấu các điểm đánh 
giá (đánh giá thường xuyên, đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ) 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.10.01.26, Exh.10.02.07].  

Quá trình rà soát, đánh giá hoạt động kiểm tra đánh giá sinh viên được thực hiện đồng bộ với 
những lần điều chỉnh CTĐT [Exh.10.02.05, Exh.10.02.06, Exh.10.02.07]. 

Để đảm bảo chất lượng thi cử, Nhà trường thành lập các hội đồng tuyển sinh và xét tốt 
nghiệp, Khoa thành lập các hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp [Exh.10.03.10, Exh.10.03.11]. Các 
hội đồng thực hiện đúng quy chế đào tạo [Exh.10.01.01]. Phòng TTPC & ĐBCL thực hiện giám sát 
các hoạt động dạy, học và kiểm tra đánh giá sinh viên [Exh.10.01.01, Exh.10.03.12]. 
10.4. Các thành quả nghiên cứu được sử dụng để nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học 

Nghiên cứu khoa học là một hoạt động quan trọng của giảng viên [Exh.10.04.01]. Kết quả của 
các nghiên cứu bao gồm các loại hình như công trình công bố trong nước và quốc tế, các sản phẩm 
đào tạo cử nhân, thạc sĩ và hỗ trợ đào tạo tiến sĩ, sách chuyên khảo, các loại bản đồ, các giải pháp 
trong xây dựng hệ thống thông tin đất đai, hệ thống thông tin bất động sản, đăng ký đất đai, quy 
hoạch sử dụng đất [Exh.10.04.02]. Các thành quả nghiên cứu khoa học được áp dụng vào hoạt động 
dạy và học cụ thể như sau (Bảng 10.1):  

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, nghiên cứu khoa học cho sinh viên [Exh.10.04.03]. 
+ Các kết quả nghiên cứu khoa học như đề tài nghiên cứu khoa học, sách chuyên khảo, bài 

báo, được lấy làm tài liệu tham khảo và được cập nhật vào bài giảng nhằm nâng cao chất lượng 
giảng dạy [Exh.10.04.04].  

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.10.04.04]. 
+ Bộ KHCN và ĐHQGHN ràng buộc các đề tài phải có phần kinh phí dành cho đào tạo 

[Exh.10.04.05]. 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.10.04.03].  

Nhiều bài báo khoa học đã được công bố có tên của các sinh viên [Exh.10.04.06]. Một số sách 
chuyên khảo là sản phẩm của đề tài và luận án tiến sĩ được xuất bản phục vụ cho giảng dạy 
[Exh.10.04.07]. 

Bảng 10.8. Thống kê một số kết quả NCKH của ngành QLĐĐ áp dụng vào hoạt động dạy và học 
trong giai đoạn 2015-2020 

STT Mã đề tài/ 
Hình thức 

Giai 
đoạn 

Kết quả 
đào tạo 

Cập nhật bài giảng học 
phần 

Hướng dẫn 
khóa luận 

Hướng dẫn 
NCKH SV 

1 QG.19.14/ 
chủ trì 

2019-
2020 

01 Tiến sĩ 
01 Thạc sĩ 

Hệ thống thông tin bất 
động sản, Định giá đất 

8 5 

2 TN.19.12/ 
chủ trì 

2019-
2020 

01 Thạc sĩ  1 1 

3 TN.19.11/ 
chủ trì 

2019-
2020 

 Xây dựng và quản lý cơ 
sở dữ liệu địa chính, 
Đăng ký đất đai và hồ sơ 
địa chính 

2 2 

4 BĐKH.35/16-
20/ Tham gia 

2018-
2020 

01 Thạc sĩ Cơ sở và lịch sử quản lý 
đất đai 

2  

5 TN.17.13/ 
chủ trì 

2017-
2018 

01 Thạc sĩ GIS ứng dụng 1 1 



Page | 36  

6 2015.01.09/ 
Tham gia 

2015-
2017 

01 Tiến sĩ 
01 Thạc sĩ 

GIS ứng dụng 1  

7 TNMT.01.35/ 
Tham gia  

2014-
2016 

 Sách chuyên khảo 2 2 

8 QGTD.13.08/ 
Chủ trì 

2013-
2016 

01 Tiến sĩ 
02 Thạc sĩ 

Đánh giá đất và Quy 
hoạch sử dụng đất đai 

3  

10.5. 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.10.03.03]. 

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.10.05.06]. Kết quả xử lý được gửi cho lãnh đạo các khoa, các phòng 
ban chức năng và Ban giám hiệu để kịp thời xử lý và cải tiến, sau đó báo cáo ĐHQGHN 
[Exh.10.05.07]. 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.10.05.08]. 

Bên cạnh đó, số lượng và chất lượng trang thiết bị đào tạo được Giảng viên và sinh viên định 
kì đánh giá [Exh.10.01.10, Exh.10.05.02]. 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.10.05.01, Exh.10.05.10]. 

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.10.05.10]. 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, mua sắm trang thiết bị mới [Exh.10.05.11, Exh.10.05.12]. 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.10.05.01, Exh.10.05.10]. Năm 2015, Trường đã kịp thời sửa chữa, nâng tầng, nâng cấp phòng 
học, phòng thí nghiệm [Exh.10.05.13].  

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]. 
Tại khoa Địa lý, phòng thư viện phục vụ các bạn sinh viên với nhiều tài liệu tham khảo chuyên 
ngành [Exh.10.05.14]. Một số tài liệu được mua bổ sung kịp thời phục vụ nhu cầu của giảng dạy, 
học tập và nghiên cứu khoa học [Exh.10.05.15]. 

Các dịch vụ hỗ trợ sinh viên ngày càng được cải tiến. Phòng y tế có trạm sơ cứu ban đầu 
[Exh.10.05.16]. Dịch vụ hỗ trợ sinh viên ngày càng đa dạng và hiệu quả như: tìm kiếm học bổng 
[Exh.10.05.17], thông tin về chỗ ở [Exh.10.05.18], dịch vụ trang bị các kỹ năng mềm thông qua các 
câu lạc bộ [Exh.10.05.19], dịch vụ tìm kiếm việc làm thêm [Exh.10.05.20], các hoạt động đoàn, hội 
hỗ trợ sinh viên về tinh thần và vật chất [Exh.10.05.21]. Các đơn vị chức năng luôn phản hồi kịp 
thời yêu cầu của sinh viên [Exh.10.05.22]. 

Từ năm 2012, các nhà khoa học trong Khoa đã thành lập quỹ “Khuyến khích nghiên cứu khoa 
học sinh viên” để hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động NCKHSV [Exh.10.05.23].  

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, đối thoại [Exh.10.05.24]. Để nâng cao khả năng tìm việc của 
sinh viên khi tốt nghiệp, Trường và Khoa thành lập mạng lưới cựu sinh viên [Exh.10.05.25], thiết 
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lập cổng thông tin tìm việc làm và hợp tác [Exh.10.05.20]. 
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.10.05.26]. Tháng 3/2019, lễ cất nóc công trình tòa nhà HT1 của trường ĐHKHTN, ĐHQGHN 
tại Hòa Lạc đã được tổ chức [Exh.10.05.27].    
10.6. 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 

Hệ thống thu thập phản hồi của các bên liên quan được quy định theo các đơn vị chuyên trách 
từ cấp ĐHQGHN (Viện Đảm bảo chất lượng), cấp Trường ĐHKHTN (Phòng Thanh tra, Pháp chế 
và Đảm bảo chất lượng) đến cấp khoa (nhóm chuyên gia xây dựng chương trình đào tạo của khoa) 
[Exh.10.06.01, Exh.10.05.06, Exh.10.06.02]. Quy trình thu thập, xử lý thông tin được quy định cụ 
thể trong quy định của ĐHQGHN và của trường ĐHKHTN [Exh.10.01.08, Exh.10.06.03]. Hàng 
năm, dựa trên kế hoạch của ĐHQGHN, trường ĐHKHTN đều thông báo tới các đơn vị về kế hoạch 
đảm bảo chất lượng [Exh.10.06.04]. 

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.10.01.08, Exh.10.06.03]. Số lần khảo sát được 
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.10.01.08]. 

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 học phần tập trung vào 4 vấn đề với 24 
câu hỏi, thang đánh giá có 5 mức theo thang đo Likert [Exh.10.01.10]. Kết quả đánh giá trước năm 
2015 được gửi ở hình thức văn bản tới toàn bộ giảng viên, nhưng từ năm 2015 được gửi đến email 
cho các giảng viên trong khoa [Exh.10.03.04]. 

- Mẫu phiếu giảng viên tự đánh giá cuối năm học từ năm 2018 có bổ sung mục cá nhân tự 
đánh giá để tạo điều kiện các giảng viên tự đánh giá chung theo các mức hoàn thành xuất sắc, hoàn 
thành tốt, hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ [Exh.10.06.05]. Từ năm học 2016-
2017, nhà trường tiến hành triển khai việc đánh giá giảng viên online [Exh.10.06.06]. 

- Mẫu khảo sát mức độ hài lòng đối với chất lượng đào tạo của trường ĐHKHTN năm 2019 
có cải tiến khi tích hợp 2 đối tượng nhà sử dụng lao động và cựu người học trong 1 mẫu, làm cho số 
trang được rút ngắn hơn nhưng vẫn đảm bảo nội dung cần hỏi [Exh.10.06.07 -   Exh.10.06.09].  

- 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.10.06.10]. 

 
Tiêu chuẩn 11: Đầu ra 

11.1. Tỷ lệ tốt nghiệp và tỷ lệ thôi học được xác định, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 
Tỷ lệ tốt nghiệp và tỷ lệ thôi học của sinh viên được Trường và Khoa thường xuyên xác định 

và phân tích trong từng năm học [Exh.11.01.01]. Trường và Khoa có hệ thống giám sát quá trình 
học tập, sinh hoạt của sinh viên như xét cảnh báo học tập [Exh.11.01.02]; kỷ luật thi cử 
[Exh.11.01.03]; theo dõi số lượng sinh viên nhập học, thôi học [Exh.11.01.04, Exh.11.01.05] và các 
sinh viên bảo lưu kết quả học tập [Exh.11.01.06], các chứng chỉ cần thiết để được xét tốt nghiệp 
[Exh.11.01.07, Exh.11.01.08, Exh.11.01.09]. Hệ thống này được triển khai bằng công nghệ thông 
tin giúp cho sinh viên và các bên liên quan có thể dễ dàng quản lý, theo dõi tiến độ, kết quả học tập, 
đảm bảo thời gian tốt nghiệp theo kế hoạch đề ra [Exh.11.01.10].  
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Bảng 11.9. Tỷ lệ tốt nghiệp và tỷ lệ thôi học ngành QLĐĐ 

Khóa 

Số 
SV 

nhập 
học 

Số 
sinh 
viên 
cuối 
khóa 

Tỷ lệ 
sinh 

viên tốt 
nghiệp 

(%) 

Tỷ lệ nhận 
bằng (%) sau 

Số SV thôi học trong Tỷ lệ 
(%) 
thôi 
học 

4 năm > 4 
năm 

1 
năm 

2 
năm 

3 
năm 

≥ 4 
năm 

 

2011-
2015 72 72 100 75,0 25,0 0 0 0 0 0.0 

2012-
2016 46 45 97,7 73,3 24,4 1 0 0 0 2.2 

2013-
2017 82 74 90,2 73,0 17,2 8 0 0 0 9.8 

2014-
2018 48 40 83,3 60,0 23,3 8 0 0 0 16.7 

2015-
2019 77 64 67,2 37,5 29,7 10 3 0 0 16.9 

2016-
2020 17 12 41,7 41,7 - 4 0 0 1 29,4 

Nguồn: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 
Bảng 11.1 thể hiện tỷ lệ tốt nghiệp và tỷ lệ thôi học của sinh viên trong chương trình cử nhân 

QLĐĐ trong 5 năm gần đây [Exh.11.01.11]. Số liệu thống kê cho thấy tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp các 
khóa giai đoạn 2015-2018 đạt từ 83,3% tới 100%. Tỷ lệ học sinh thôi học dao động từ 2,2% đến 
29,4%, tính bình quân trong giai đoạn 2015-2020 chiếm 9,4% tổng số sinh viên của ngành. Khoa 
Địa lý thường xuyên tìm hiểu nguyên nhân sinh viên thôi học để đưa ra các giải pháp phù hợp 
[Exh.11.01.12]. Phần lớn sinh viên thôi học tập trung vào năm thứ nhất, nguyên nhân chủ yếu do 
chuyển sang các trường khác. Số sinh viên thôi học và bị buộc thôi học còn lại do trình độ không 
đáp ứng ELO của chương trình học, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn (đặc thù sinh viên của Trường 
nói chung và của Khoa nói riêng đến từ các tỉnh lân cận, vùng nông thôn). Một số trường hợp đặc 
biệt, sinh viên học song song 2 ngành, đến năm thứ 3, thứ 4 không sắp xếp được thời gian để theo 
đuổi cả 2 ngành, định hướng việc làm thay đổi nên đã rút hồ sơ [Exh.11.01.12]. 

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ngành QLĐĐ thường cao hơn so với mức trung bình của Trường như 
giai đoạn 2015 - 2018 là 84,9% trong khi của Trường năm 2016 là 84,3% và của các ngành khoa 
học Trái đất là 76,8% (năm 2016) [Exh.11.01.13]. 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.11.01.14, Exh.11.01.15]. Khoa đã tổ chức 
các buổi gặp gỡ để động viên và tìm hiểu nguyên nhân của các sinh viên xin thôi học. 
[Exh.11.01.16]. Bộ môn phụ trách và giáo viên chủ nhiệm đã tổ chức các buổi giới thiệu về chuyên 
ngành tới sinh viên năm thứ nhất, giao lưu với cựu sinh viên, nhà tuyển dụng và tìm hiểu nguyện 
vọng của sinh viên, hỗ trợ sinh viên trong hoạt động giảng dạy, học tập và định hướng nghề nghiệp 
[Exh.11.01.17]. Bên cạnh đó, Khoa giúp đỡ sinh viên 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.11.01.18]. Để tạo điều kiện 
cho sinh viên tốt nghiệp sớm, trường tổ chức xét tốt nghiệp 1 năm 4 lần [Exh.11.01.19].  
11.2. Thời gian tốt nghiệp trung bình được xác định, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

Trong giai đoạn hiện nay tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên 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.11.02.01; 
Exh.11.02.02]. Tuy nhiên, thời gian học tập của mỗi sinh viên có thể dao 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 
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[Exh.11.02.02].  
Thời gian tốt nghiệp dự kiến của sinh viên ngành Quản lý đất đai là 4 năm. 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 và ngoại ngữ để đáp ứng chất lượng 
đầu ra [Exh.11.01.07, Exh.11.01.08, Exh.11.01.09]. Trung bình giai đoạn 2015-2020 là 63,2% sinh 
viên tốt nghiệp trong 4 năm, nằm trong mặt bằng chung của toàn trường ĐHKHTN khoảng 60% 
[Exh.11.02.03]. Một số trường hợp kéo dài thời gian học từ 4,5 – 6 năm (trung bình giai đoạn 2015-
2020 có 36,8% sinh viên tốt nghiệp sau 4 năm), chủ yếu do sinh viên khó khăn trong đạt chuẩn 
tiếng Anh.  

Trong thời gian đào tạo, Trường và Khoa luôn có hệ thống giám sát, cảnh báo học tập sinh 
viên theo định kỳ và kịp thời với những sinh viên không tích lũy đủ điểm thành phần 
[Exh.11.01.02]. Để tăng tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng và trước hạn, Khoa đã thành lập tổ cố vấn 
học tập, 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 [Exh.11.02.04]. Các hoạt động này thu 
hút nhiều sinh viên trong đó có sinh viên năm thứ 1, 2, 3 tham gia [Exh.11.02.05]. Khoa Địa lý đã 
tổ chức các buổi giới thiệu chương trình đào tạo, gửi khung chương trình và kế hoạch học tập đến 
từng sinh viên vào học kỳ 1 năm thứ nhất để sinh viên có kế hoạch học tập phù hợp nhu cầu, năng 
lực bản thân [Exh.11.02.06, Exh.11.02.07].  
11.3. Tỉ lệ có việc làm của SV sau khi tốt nghiệp được xác định, giám sát và đối sánh để cải tiến chất 
lượng 

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.11.03.01]. Hàng năm Khoa đã tiến hành khảo 
sát tỷ lệ SV tìm được việc làm sau 1 năm ra trường [Exh.11.03.02], VNU-HUS cũng tiến hành khảo 
sát và thông báo công khai thông tin tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 1 năm ra trường [Exh.11.03.03].  

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý đất đai có kiến thức chuyên môn, tư duy tổng hợp, sáng 
tạo, kỹ năng giao tiếp tốt nên thường được các nhà tuyển dụng đánh giá cao. Kết quả khảo sát về 
việc làm cử nhân ngành QLĐĐ cho thấy đa phần sinh viên sau tốt nghiệp đều có việc làm (87,9%) 
sau 1 năm ra trường và  tỷ lệ sinh viên làm đúng ngành tương đối cao trên 82% [Exh.11.03.02]. Tỷ 
lệ sinh viên tiếp tục theo học sau đại học QLĐĐ từ 6,7 đến trên 30% [Exh.11.03.04]. Nhiều cựu 
sinh viên đã giành được học bổng để tiếp tục học tại các trường đại học nước ngoài [Exh.11.03.05].  

Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 1 năm ra trường của ngành QLĐĐ (87,9%) thấp hơn trung 
bình trung của trường (91,6%) nhưng cao hơn một số ngành thuộc khối KHTĐ (ngành Khí tượng 
học 73,3%, ngành Quản lý tài nguyên và môi trường 85%) (khảo sát năm 2020). So với một số 
trường đào tạo cùng ngành trong nước, tỷ lệ này cao hơn ĐH Tài nguyên & Môi trường, Hà Nội 
(70%) và cao hơn ĐH Quy Nhơn  (81,9%) [Exh.11.03.06]. Địa bàn làm việc của sinh viên ngành 
QLĐĐ đa dạng: trong giai đoạn 2015 – 2019 có khoảng 29% sinh viên tốt nghiệp công tác trong 
khu vực Nhà nước; 18% làm việc tại đơn vị liên doanh nước ngoài; 46,4% tại khu vực Tư nhân và 
6,6% sinh viên tự kinh doanh/sản xuất [Exh.11.03.02] (Bảng 11.2).  

Bảng 11.10. Thực trạng vị trí việc làm của cựu sinh viên sau ra trường 1 năm 
ngành Quản lý đất đai giai đoạn 2015- 2019 

Năm 
tốt 

nghiệp 

Số 
phiếu 

Tỷ lệ đang có 
việc làm  

(kể cả đang 
đi học) (%) 

Khu vực làm việc của các sinh viên có việc làm 
(Đơn vị: %) 

Khu vực 
nhà nước 

Khu vực 
tư nhân 

Liên doanh với 
nước ngoài 

Tự kinh doanh/        
dịch vụ/sản xuất 

2015 64 96,9 25,8 32,3 32,3 9,6 
2016 43 86,0 48,6 28,6 11,4 11,4 
2017 69 82,6 26,3 61,4 7,0 5,3 
2018 25 84,0 20,0 60,0 10,0 10,0 
2019 33 87,9 13,0 69,6 17,4 0 

Nguồn: Điều tra việc làm cựu sinh viên. 
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Về vị trí việc làm của cựu sinh viên có 81,1% là nhân viên, 0,1% là trưởng nhóm cộng tác, 
3,1% 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.11.03.02].  

Để đảm bảo tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao, Khoa  đã thiết lập và mở rộng mạng 
lưới kết nối với nhiều cơ quan quản lý nhà nước, trường đại học và viện nghiên cứu, doanh nghiệp 
để có thể dễ dàng giới thiệu cho sinh viên những lựa chọn công việc phù hợp sau khi tốt nghiệp 
[Exh.11.03.07]. Chương trình đào tạo được điều chỉnh 2-3 năm một lần nhằm đáp ứng nhu cầu thực 
tế công việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp [Exh.11.03.08]. Khoa Địa lý có những đối tác 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, Viện Nghiên cứu Quản lý đất đai, các doanh nghiệp tư nhân 
[Exh.11.03.09]. Sinh viên chuẩn bị ra trường và các cựu sinh viên có thể dễ dàng tiếp cận với cơ hội 
việc làm thông qua các thông báo tuyển dụng trên cổng thông tin tuyển dụng của Trường và của 
Khoa, ban liên lạc cựu sinh viên của Khoa [Exh.11.03.10].  

Từ số liệu thống kê về khả năng tuyển dụng của sinh viên tốt nghiệp, 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.11.01.14], tăng cường khả năng thực hành trong các môn học 
[Exh.11.03.11], tăng cường khả năng ngoại ngữ của sinh viên thông qua giao lưu với sinh viên nước 
ngoài đến Khoa [Exh.11.03.12], tăng cường kỹ năng mềm qua đợt thực tập chuyên ngành 
[Exh.11.03.13], ngoại khóa và câu lạc bộ [Exh.11.03.14]. Nhà trường đã thành lập Văn phòng hỗ 
trợ khởi nghiệp, tổ chức các Hội thảo kết nối giữa nhà trường và nhà tuyển dụng [Exh.11.03.15]. 
11.4. 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 QLĐĐ, Khoa đã lồng ghép hoạt động NCKH của sinh viên dưới nhiều hình thức và 
cấp độ khác nhau [Exh.11.02.01; Exh.11.02.02]. Năng lực nghiên cứu khoa học sinh viên được 
nâng cao thông qua các bài tập nhóm của học phần, thực tập chuyên ngành, niên luận, khóa luận tốt 
nghiệp [Exh.11.03.08].    

Thông thường, sinh viên bắt đầu làm nghiên cứu từ năm thứ ba dưới sự giám sát của cán bộ 
hướng dẫn. Một số sinh viên giỏi có thể bắt đầu nghiên cứu trong năm thứ nhất, thứ hai. Hàng năm 
Khoa tổ chức hội nghị khoa học sinh viên để tạo diễn đàn cho sinh viên trình bày các kết quả 
nghiên cứu khoa học và học hỏi kinh nghiệm, các báo cáo xuất sắc được lựa chọn để tham gia hội 
nghị khoa học sinh viên cấp trường ĐHKHTN và các cấp cao hơn [Exh.11.04.01, Exh.11.04.02, 
Exh.11.04.03, Exh.11.04.04]. Bảng 11.3 thống kê hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên 
ngành Quản lý đất đai, theo đó hàng năm có 8-17 báo cáo. 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.11.04.04]. Một số kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên được công bố trên các Tạp chí 
khoa học, Hội thảo khoa học [Exh.11.04.05]. 

Bảng 11.1112. Thống kê nghiên cứu khoa học sinh viên ngành QLĐĐ  

Năm 

Số báo cáo 
KH/Tổng 
sinh viên 
NCKH 

Tổng số 
báo cáo 
NCKH 

toàn 
Khoa 

Báo cáo có 
sv năm 1, 
2, 3 tham 

gia 

Số lượng 
báo cáo đạt 

giải cấp 
Khoa 

Số báo 
cáo được 
giải cấp 
Trường 

Báo cáo 
NCKH 
được đề 

tài hỗ trợ 

Số khóa 
luận 

được đề 
tài hỗ trợ 

2015 13/26 38 4 5 2 4 4 
2016 10/26 32 8 6 2 2 2 
2017 9/16 32 1 6 3 4 4 
2018 8/17 20 5 4 3 4 4 
2019 17/24 29 0 6 1 5 5 
2020 11/12 24 4 4 1 3 3 

 
 Số báo cáo khoa học sinh viên ngành QLĐĐ của Khoa so với các ngành thuộc khối Khoa học 
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Trái Đất ở mức tương đối cao và ổn định trong giai đoạn 2015-2020 (Bảng 11.4). 
Bảng 11.13. Đối sánh số lượng báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên ngành QLĐĐ với các ngành 

thuộc khối KHTĐ 

Đơn vị 
Số lượng báo cáo 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Ngành QLĐĐ 13 10 9 8 17 11 
Ngành QLTNMT 5 4 4 5 12 Không tổ 

chức Ngành Địa chất 15 13 7 2 13 
Khí tượng 9 4 8 2 9 5 
Thủy văn  9 7 6 2 1 1 
Hải dương học 5 13 8 5 3 0 
Khoa học môi trường 43 28 35 29 23 11 
Công nghệ kỹ thuật 
môi trường 

3 13 6 4 41 49 

Khoa học đất 3 1 2 1 2 0 
Nguồn: Kỷ yếu HNKHSV trường ĐHKHTN 

Sinh viên được khuyến khích tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp của giảng viên 
trong và ngoài trường để học hỏi kinh nghiệm, có số liệu nghiên cứu, kinh phí thực địa cho đề tài 
của mình [Exh.11.04.06].  Khoa thành lập Quỹ hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên 
để trao giải thưởng cho các báo cáo khoa học có chất lượng xuất sắc nhất và các nhóm nghiên cứu 
tiềm năng trong Hội nghị KHSV cấp Khoa [Exh.11.04.08]. 

 Thành tích nghiên cứu khoa học của sinh viên (số lượng đề tài, bài báo, sản phẩm ứng 
dụng…) được thống kê hàng năm [Exh.11.04.07, Exh.11.01.15]. Sinh viên đạt kết quả cao được 
khen thưởng, cộng điểm ưu tiên trong xét học bổng, điểm rèn luyện, khóa luận tốt nghiệp và điểm 
chuyển tiếp lên bậc học cao hơn [Exh.11.02.02].  

 
11.5. Mức độ hài lòng của các bên liên quan được xác định, giám sát và đối sánh để cải tiến chất 
lượng 

Hàng năm, Trường và Khoa Địa lý thu thập phản hồi từ các bên liên quan bao gồm sinh viên, 
cựu sinh viên, cán bộ giảng viên, người sử dụng lao động về chất lượng của sinh viên, đánh giá kết 
quả, nội dung đào tạo thông qua mẫu phiếu khảo sát mức độ hài lòng [Exh.11.05.01]. Mức độ hài 
lòng của các bên liên quan được xác định, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng. 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 phiếu gửi [Exh.11.05.02]. 

Mức độ hài lòng của sinh viên: Các sinh viên được hỏi đều đánh giá cao môi trường học tập, 
nghiên cứu với chất lượng tốt và các cơ sở vật chất nâng cấp liên tục cùng với các giảng viên, cán 
bộ thân thiện, nhiệt tình trong giảng dạy, tư vấn, hỗ trợ học tập bằng các hình thức kiểm tra đánh giá 
đa dạng, hợp lý, nghiêm túc. Trong giai đoạn 2015 – 2020, hơn 80% sinh viên được khảo sát hài 
lòng với môi trường học tập [Exh.11.05.02]. 

Mức độ hài lòng của cựu sinh viên: Các cựu sinh viên đánh giá Khoa Địa lý đang đi đúng 
hướng trong đào tạo các khối kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm rất hữu ích cho họ trong công 
việc. 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 tập trung nhiều cho các học phần chuyên 
môn, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng mềm, kỹ năng ngoại ngữ, thực hành,…) [Exh.11.05.02]. 
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, thực tập, thực tế tại các đơn vị, doanh 
nghiệp và định hướng khởi nghiệp; Nâng cấp cơ sở vật chất dạy và học; Kết nối với doanh nghiệp 
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trong và ngoài nước để mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên sau ra trường [Exh.11.05.02].  
Mức độ hài lòng của cán bộ trong Khoa: Dựa trên kết quả tổng hợp của phiếu tự đánh giá 

hàng năm [Exh.11.05.02] cho thấy, các cán bộ của khoa nhìn chung đều hài lòng với công việc của 
mình. 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.11.01.14, Exh.11.01.15]. Các giảng viên mời giảng 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.11.05.02]. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng cần bổ sung thêm các trang thiết bị phục vụ 
cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học [Exh.11.01.14, Exh.11.01.15, Exh.11.05.02]. 

Mức độ hài lòng của đơn vị tuyển dụng: Các nhà tuyển dụng đều có những nhận xét tốt, tích 
cực về các cựu sinh viên của ngành QLĐĐ nói riêng và Khoa Địa lý nói chung [Exh.11.05.02]. 
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 công việc cũng 
như có khả năng học tập suốt đời. Nhiều sinh viên đã trở thành những cán bộ lãnh đạo chủ chốt 
trong các cơ quan/đơn vị công tác [Exh.11.03.02]. Khoa cũng thường xuyên xin ý kiến đóng góp 
của các đơn vị tuyển dụng về chương trình đào tạo/kỹ năng mềm [Exh.11.05.01]. Kết quả khảo sát 
cho thấy: Nhà tuyển dụng đều hài lòng về chương trình đào tạo dựa trên tính cập nhật, hiện đại của 
Chương trình [Exh.11.05.02]. Tuy nhiên, một số ý kiến còn chưa hài lòng với sinh viên của Khoa về 
năng lực sử dụng ngoại ngữ, kĩ năng về công nghệ thông tin, kỹ năng nghiệp vụ [Exh.11.05.02].  

Các chuyên gia 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 ngành Quản lý đất đai [Exh.11.05.02].  
         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 giảng viên, sinh viên, có hòm thư góp ý [Exh.11.05.03, Exh.11.05.04]. Hàng 
năm, Trường và Khoa thường xuyên có các hoạt động đánh giá nhu cầu xã hội nhằm cải tiến 
chương trình đào tạo (cải thiện các kĩ năng còn thiếu, kỹ năng mềm) [Exh.11.05.05]. 
 
PHẦN  3: PHÂN TÍCH ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU 

3.1. Tóm tắt điểm mạnh 
Từ năm học 2012-2013, theo chủ trương của Bộ Giáo dục & Đào tạo và VNU, chương trình 

đào tạo cử nhân ngành Quản lý đất đai được xây dựng theo các chuẩn đầu ra, nhằm đáp ứng nhu 
cầu xã hội và phát huy thế mạnh của Khoa. Sau một thời gian thực hiện và cải tiến vào các năm 
2015, 2017, 2019 có thể nhận thấy chương trình có các điểm mạnh sau: 

1. Chương trình đào tạo có triết lý giáo dục rõ ràng, được xây dựng, cập nhật thường xuyên 
dựa trên tầm nhìn, sứ mạng và chiến lược của ĐHKHTN và của Khoa Địa lý nhằm đào tạo nguồn 
nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội.  

2. Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo đại học ngành Quản lý đất đai đáp ứng yêu cầu của 
các bên liên quan cũng như yêu cầu của xã hội hiện đại. Các khối kiến thức trong chương trình 
được sắp xếp hợp lý, đảm bảo sự cân đối giữa kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành, được cập 
nhật bổ sung thường xuyên. 

3. Các học phần của chương trình được phân bổ hợp lý trong các học kỳ, đảm bảo được yêu 
cầu về số lượng tín chỉ cũng như tính logic của các học phần tiên quyết. Đề cương chi tiết của từng 
học phần được xây dựng, cập nhật phù hợp với mục tiêu và đảm bảo đạt được các chuẩn đầu ra của 
CTĐT. Hoạt động dạy và học được tổ chức bằng các phương pháp và hình thức đa dạng, linh hoạt 
nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, ngay cả trong điều kiện có những khó khăn do dịch bệnh 
COVID-19. 

4. Sử dụng các phương pháp đánh giá đa dạng, khách quan về tiến trình và kết quả học tập 
của sinh viên, đảm bảo chất lượng dạy và học, nhằm đạt được chuẩn đầu ra và đáp ứng yêu cầu của 
các bên liên quan. 



Page | 43  

          5. Đội ngũ giảng viên tham gia chương trình có năng lực chuyên môn vững vàng, nhiệt tình, 
yêu nghề và có trách nhiệm cao. Đội ngũ cán bộ trẻ ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất 
lượng. Môi trường làm việc trong Khoa, trong Trường công bằng, thân thiện và hợp tác. 

6. Chương trình đào tạo có sự liên thông với các chương trình đào tạo sau Đại học ở Đại học 
Quốc gia Hà Nội cũng như các trường đại học khác trong nước thuộc lĩnh vực quản lý đất đai.  

7. Chương trình đào tạo ra các cử nhân Quản lý đất đai có khả năng thích ứng tốt với công 
việc thông qua triết lý học đi đôi với hành, khởi động các hoạt động nghiên cứu từ trong sinh viên 
và các phương pháp đánh giá kiểm tra thích hợp, hiệu quả. Chương trình đào tạo có sức hấp dẫn cao 
với thị trường lao động. 

 
3.2. Tóm tắt điểm yếu 

Bên cạnh những điểm mạnh đã nêu trên, CTĐT Quản lý đất đai còn có những hạn chế sau: 
1. Nhu cầu thị trường lao động liên tục biến động và công tác quản lý đất đai hiện đại gắn với 

chính phủ điện tử và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi chương trình đào tạo phải được tăng 
cường hơn nữa các kỹ năng tin học, ngoại ngữ, thực hành, thực tập thực tế, kỹ năng khởi nghiệp 
cho sinh viên. 

2. Chưa có giải pháp hữu hiệu để đảm bảo tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn khi chất lượng 
đầu vào giảm sút. 

3. Cơ chế phối hợp giữa Khoa và các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực đất đai trong đào tạo, 
nghiên cứu khoa học chưa đạt hiệu quả cao. 

4. Số lượng sinh viên được tham gia các chương trình trao đổi hợp tác quốc tế còn ít do hạn 
chế về kinh phí. Chưa có giáo viên nước ngoài tham gia giảng dạy, hướng dẫn thực hành các học 
phần thuộc CTĐT. Số lượng công bố khoa học quốc tế về quản lý đất đai còn ít. 

5. Cơ sở vật chất và mặt bằng của khoa Địa lý, của hai Bộ môn phụ trách ngành Quản lý đất 
đai còn hạn hẹp, số lượng sinh viên đông nên việc triển khai các hoạt động giảng dạy, học tập, 
nghiên cứu khoa học và các sinh hoạt ngoại khóa còn gặp nhiều hạn chế. 

6. 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. Khoa có kế hoạch gửi phiếu khảo sát cho các cơ quan tuyển dụng nhà nước, doanh nghiệp 

thường xuyên và rộng rãi hơn, nhằm thu thập đầy đủ hơn nhu cầu thực tế; tiếp tục cập nhật nội dung 
bài giảng nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu xã hội, chú trọng tăng cường rèn luyện các kỹ 
năng tin học, thực hành, ngoại ngữ, kỹ năng khởi nghiệp, phát triển năng lực sáng tạo của sinh viên. 

2. Tăng cường vai trò của giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập. Theo dõi và hỗ trợ kịp thời 
sinh viên yếu kém về ngoại ngữ và một số môn khoa học cơ bản là nguyên nhân chính làm nhiều 
sinh viên không tốt nghiệp đúng hạn. 

3. Rà soát cơ chế phối hợp với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực đất đai trong liên kết đào tạo, 
nghiên cứu khoa học, từ đó triển khai các giải pháp đẩy mạnh các hoạt động hướng dẫn thực hành, 
khởi nghiệp có sự tham gia của các doanh nghiệp cho sinh viên. 

4. Tăng cường các mối quan hệ với các đối tác nước ngoài giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh 
vực Quản lý đất đai thông qua các nguồn vốn hỗ trợ của quốc tế và trong nước (hiện đang thực hiện 
dự án nghiên cứu chung với ĐH Leeds, Vương quốc Anh trong lĩnh vực bất động sản và quản lý đô 
thị; đang xây dựng kế hoạch hợp tác với Đại học tổng hợp kỹ thuật Munich (TUM) (CHLB Đức), 
ĐH Dankook (Hàn Quốc) và ĐH Twente (Hà Lan) trong lĩnh vực quản lý đất đai). 

5. 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. Từ năm học 2021-2022 Khoa sẽ được tham gia khai thác sử dụng tòa nhà HT1 tại 
Hòa Lạc phục vụ cho công tác giảng dạy và NCKH. 

6. Tăng cường 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, hoạt động khởi nghiệp của 
sinh viên, cũng như tạo cơ sở cho công tác tuyển dụng sinh viên sau khi ra trường. 
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3.4. Bảng điểm tự đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cấp chương 

trình theo AUN-QA 
Tiêu chuẩn 1 2 3 4 5 6 7 

1 Chuẩn đầu ra        
1.1 Chuẩn đầu ra được xây dựng rõ ràng, tương thích với 

tầm nhìn và sứ mạng của nhà trường.     X   

1.2 Chuẩn đầu ra bao gồm cả đầu ra chuyên ngành và 
đầu ra tổng quát (kỹ năng mềm).      X  

1.3 Chuẩn đầu ra phản ánh rõ ràng yêu cầu của các bên 
liên quan      X  

Đánh giá chung 6.0 
2 Mô tả chương trình        

2.1 Thông tin cung cấp trong bản mô tả chương trình đào 
tạo đầy đủ và cập nhật      X  

2.2 Thông tin cung cấp trong bản mô tả môn học đầy đủ 
và cập nhật       X  

2.3 Bản mô tả chương trình đào tạo và bản mô tả môn 
học được công bố công khai và các bên liên quan dễ 
dàng tiếp cận 

    X   

Đánh giá chung 6.0 
3 Cấu trúc và nội dung chương trình        

3.1 Chương trình đào tạo được thiết kế dựa trên nguyên 
tắc đảm bảo “tương thích có định hướng” với kết quả 
học tập mong đợi 

    X   

3.2 Mức độ đóng góp của mỗi môn học vào việc đạt 
được kết quả học tập mong đợi được xác định rõ ràng      X  

3.3 Chương trình đào tạo được xây dựng với cấu trúc và 
trình tự hợp lý, có sự gắn kết giữa các môn học và 
mang tính cập nhật 

     X  

Đánh giá chung 
 6.0 

4 Phương thức dạy và học        
4.1 Triết lý giáo dục được trình bày rõ ràng và phổ biến 

đến tất cả các bên liên quan     X   

4.2 Hoạt động dạy và học được xây dựng theo nguyên 
tắc “tương thích có định hướng” nhằm đảm bảo việc 
đạt được kết quả học tập mong đợi 

     X  

4.3 Hoạt động dạy và học thúc đẩy học tập suốt đời     X   
Đánh giá chung 5.0 

5 Đánh giá sinh viên        
5.1 Hoạt động kiểm tra đánh giá sinh viên tương thích 

với các kết quả học tập mong đợi     X   

5.2 Thông tin về hoạt động kiểm tra, đánh giá được 
thông báo công khai và phổ biến đến sinh viên, bao 
gồm: các mốc thời gian; các phương pháp kiểm tra, 
đánh giá; tỉ lệ phân bổ điểm; bảng tiêu chí đánh giá 
và thang điểm 

    X   

5.3 Các phương pháp kiểm tra, đánh giá bao gồm bảng 
tiêu chí đánh giá và thang điểm, được sử dụng để 
đảm bảo 

     X  
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Tiêu chuẩn 1 2 3 4 5 6 7 
hoạt động kiểm tra đánh giá có độ giá trị, độ tin cậy 
và sự công bằng 

5.4 Thông tin phản hồi kết quả kiểm tra, đánh giá được 
gửi kịp thời và giúp cải thiện chất lượng học tập     X   

5.5 Có quy trình khiếu nại về kết quả kiểm tra, đánh giá 
hợp lý để sinh viên dễ dàng tiếp cận     X   

Đánh giá chung 5.0 
6 Chất lượng giảng viên         

6.1 Có triển khai kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên 
(đội ngũ kế thừa, thăng chức, nâng bậc, tái phân công 
nhiệm vụ, chấm dứt hợp đồng, hưu trí) để đáp ứng 
nhu cầu đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng 

     X  

6.2 Tỉ lệ giảng viên/sinh viên và tải trọng công việc được 
đo lường và giám sát để cải tiến chất lượng giảng 
dạy, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng 

     X  

6.3 Các tiêu chí tuyển dụng và tiêu chí tuyển chọn để bổ 
nhiệm, phân công và nâng bậc, bao gồm cả tiêu 
chuẩn về đạo đức và tự do học thuật được xác định rõ 
và phổ biến đến các bên liên quan 

     X  

6.4 Năng lực của giảng viên được xác định rõ và được 
đánh giá     X   

6.5 Nhu cầu về đào tạo, phát triển chuyên môn cho giảng 
viên được xác định và có triển khai các hoạt động 
phù hợp để đáp ứng những nhu cầu này 

     X  

6.6 Việc quản lý theo kết quả công việc của giảng viên 
(gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai 
để khuyến khích và hỗ trợ cho đào tạo, nghiên cứu 
khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

    X   

6.7 Các loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu 
của giảng viên được quy định rõ, giám sát và đối 
sánh để cải tiến chất lượng 

    X   

Đánh giá chung 5.5 
7 Chất lượng đội ngũ cán bộ hỗ trợ        

7.1 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 sinh viên khác) được triển 
khai, đáp ứng nhu cầu đào tạo, nghiên cứu và phục 
vụ cộng đồng 

     X  

7.2 Tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm và nâng bậc được xác 
định rõ và phổ biến rộng rãi      X  

7.3 Năng lực của cán bộ hỗ trợ được xác định rõ và đánh 
giá     X   

7.4 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 

    X   

7.5 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 

     X  

Đánh giá chung 5.5 
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Tiêu chuẩn 1 2 3 4 5 6 7 
8 Chất lượng sinh viên và các hoạt động hỗ trợ sinh 

viên        

8.1 Chính sách và tiêu chí tuyển sinh được xác định rõ 
ràng, được ban hành, phổ biến và cập nhật     X   

8.2 Các phương pháp và tiêu chí tuyển sinh được xác 
định rõ và được đánh giá      X   

8.3 Có hệ thống phù hợp để giám sát tiến độ học tập, kết 
quả học và tải trọng học tập của sinh viên     X   

8.4 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 

     X  

8.5 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 

    X   

Đánh giá chung 5.0 
9 Cơ sở hạ tầng và trang thiết bị        

9.1 Cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ dạy và học 
(như giảng đường, phòng học, phòng chuyên đề, …) 
được trang bị đủ và cập nhật để hỗ trợ hoạt động đào 
tạo và nghiên cứu 

    X   

9.2 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  

    X   

9.3 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  

    X   

9.4 Hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm cả hạ tầng 
phục vụ học trực truyến) được trang bị đầy đủ và cập 
nhật để hỗ trợ hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

    X   

9.5 Các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe và an toàn 
được xác định và thực hiện; có lưu ý đến nhu cầu đặc 
thù của người khuyết tật 

    X   

Đánh giá chung 5.0 
10 Nâng cao chất lượng        

10.1 Nhu cầu và thông tin phản hồi của các bên liên quan 
được sử dụng để phục vụ cho hoạt động thiết kế và 
phát triển chương trình đào tạo 

    X   

10.2 Quy trình thiết kế và phát triển chương trình đào tạo 
được xây dựng, đánh giá và cải tiến chất lượng      X   

10.3 Quá trình dạy và học, hoạt động kiểm tra đánh giá 
sinh viên được thường xuyên rà soát, đánh giá để 
đảm bảo sự phù hợp và tương thích 

     X  

10.4 Các thành quả nghiên cứu được sử dụng để nâng cao 
chất lượng hoạt động dạy và học     X   

10.5 Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và trang thiết bị (tại 
thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ 
thông tin và các dịch vụ hỗ trợ sinh viên) được đánh 
giá và cải tiến chất lượng 

    X   

10.6 Cơ chế thu thập ý kiến phản hồi và góp ý từ cán bộ,      X  
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Tiêu chuẩn 1 2 3 4 5 6 7 
giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên và nhà tuyển 
dụng có tính hệ thống và được đánh giá, cải tiến chất 
lượng 

Đánh giá chung 5.0 
11 Đầu ra        

11.1 Tỷ lệ thôi học và tỷ lệ tốt nghiệp được xác định, giám 
sát và đối sánh để cải tiến chất lượng     X   

11.2 Thời gian tốt nghiệp trung bình được xác định, giám 
sát và đối sánh để cải tiến chất lượng     X   

11.3 Tỷ lệ có việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp 
được xác định, giám sát và đối sánh để cải tiến chất 
lượng 

    X   

11.4 Loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu khoa 
học của sinh viên được quy định rõ, giám sát và đối 
sánh để cải tiến chất lượng 

    X   

11.5 Mức độ hài lòng của các bên liên quan được xác 
định, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng      X  

Đánh giá chung 5.0 
Điểm trung bình 5.4 
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PHẦN 4: PHỤ LỤC 
 

Phụ lục 1. Danh sách minh chứng các tiêu chuẩn 
 

STT. 

T
iê

u 
ch

uẩ
n 

T
iê

u 
ch

í 
Mã Mô tả  

1.  1 1.1 Exh.01.01.01 

Chiến lược đảm bảo chất lượng giáo dục của ĐHQGHN 
(giai đoạn 2013-2020, tầm nhìn 2030)   
Chiến lược phát triển ĐHQGHN đến năm 2020, tầm nhìn 
2030 
Chiến lược phát triển  trường ĐHKHTN đến năm 2025, 
tầm nhìn 2035 
Kế hoạch, chiến lược phát triển của Khoa Địa lý 

2.    Exh.01.01.02 
Hướng dẫn 3109 xây dựng và hoàn thiện chương trình 
đào tạo theo chuẩn đầu ra ở ĐHQGHN năm 2010 
Đề án xây dựng chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO 

3.    Exh.01.01.03 

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 số 1111/QĐ-ĐHQGHN ngày 4/4/2018 về 
việc ban hành Quy định về mở mới và điều chỉnh 
chương trình đào tạo trình độ đại học tại Đại học Quốc 
gia Hà Nội 
Biên bản Họp hội đồng khoa học và đào tạo mở rộng về 
chương trình đào tạo ngành QLĐĐ (năm 2015, 2017. 
2019) 
Danh sách các bên liên quan tham vấn về ELO năm 
2017, 2019 
Báo cáo kết quả khảo sát phản hồi của các bên liên quan 
về ELO ngành QLĐĐ năm 2017, 2019. 

4.    Exh.01.01.04 Bảng đối sánh sự phù hợp của các ELO với sứ mạng tầm 
nhìn của VNU-HUS 

5.    Exh.01.01.05 Ảnh chụp chuẩn đầu ra trên trang web khoa, trường.  

6.   1.2 Exh.01.02.01 
Bản đặc tả CTĐT ngành QLĐĐ năm 2015, 2017, 2019. 
Ma trận chuẩn đầu ra của CTDT ngành QLĐĐ năm 
2015, 2017, 2019 

7.    Exh.01.02.02 Curriculum mapping của chương trình đào tạo QLĐĐ 
2015, 2017, 2019 

8.    Exh.01.02.03 Chuẩn đầu ra của các môn khối kiên thức  M1 đến M3 
9.    Exh.01.02.04 Chuẩn đầu ra của các môn khối kiên thức M4 đến M5  
10.   1.3. Exh.01.03.01 Khung chương trình và chuẩn đầu ra năm 2012 
11.    Exh.01.03.02 Khung chương trình và chuẩn đầu ra năm 2015 
12.    Exh.01.03.03 Khung chương trình và chuẩn đầu ra năm 2017 
13.    Exh.01.03.04 Khung chương trình và chuẩn đầu ra năm 2019 
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STT. 
T
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u 
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í 

Mã Mô tả  

14.    Exh.01.03.05 

Mẫu phiếu hỏi về nhu cầu CDR ngành Quản lý đất đai 
năm 2015 
Danh sách các bên liên quan tham vấn về ELO 2015 
Thông kê ý kiến tham vấn ELO của các bên liên quan 
ngành QLĐĐ 2015 
Báo cáo kết quả khảo sát phản hồi của các bên liên quan 
về ELO ngành QLĐĐ 2015 

15.    Exh.01.03.06 

Mẫu phiếu hỏi về nhu cầu CDR ngành Quản lý đất đai 
2017 
Danh sách các bên liên quan tham vấn về ELO 2017 
Thông kê ý kiến tham vấn ELO của các bên liên quan 
ngành Quản lý đất đai 2017 
Báo cáo kết quả khảo sát phản hồi của các bên liên quan 
về ELO ngành Quản lý đất đai 2017 

16.    Exh.01.03.07 
Hướng dẫn số 2321/HD-ĐHKHTN về việc hướng dẫn 
điều chỉnh CTĐT trình độ đại học tại trường ĐHKHTN 
ngày 29 tháng 07 năm 2019 

17.    Exh.01.03.08 

Mẫu phiếu hỏi về nhu cầu CDR ngành Quản lý đất đai 
2019 
Danh sách các bên liên quan tham vấn về ELO 2019 
Thông kê ý kiến tham vấn ELO của các bên liên quan 
ngành Quản lý đất đai 2019 
Báo cáo kết quả khảo sát phản hồi của các bên liên quan 
về ELO ngành Quản lý đất đai 2019 

18.  2 2.1 Exh.02.01.01 Bản đặc tả chương trình đào tạo ngành QLĐĐ năm  2019 

19.     Exh.02.01.02 

- Công văn số 1110/HD-ĐHQGHN-ĐT ngày 30/03/2015 
của ĐHQGHN về điều chỉnh, cập nhật CTĐT theo quy 
chế đại học 
- Công văn số 1111/QĐ-ĐHQGHN ngày 04/04/2018 của 
ĐHQGHN Về việc ban hành Quy định về mở mới và 
điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ đại học tại Đại 
học Quốc gia Hà Nội  
- Hướng dẫn 1234/ĐHKHTN ngày 17/4/2015 về việc 
Hướng dẫn điều chỉnh, cập nhật chương trình đào tạo  

20.     Exh.02.01.03 Danh sách cán bộ xây dựng bản đặc tả chương trình 
ngành QLĐĐ  2015, 2017, 2019 

21.     Exh.02.01.04 Biên bản họp HĐ KHĐT về xây dựng và điều chỉnh 
CTĐT QLĐĐ(2015, 2017, 2019) 

22.     Exh.02.01.05 Bản đặc tả chương trình đào tạo và ma trận chuẩn đầu ra 
ngành QLĐĐ năm  2015, 2017, 2019  

23.     Exh.02.01.06 
- Khung chương trình đào tạo cử nhân khoa học quản lý 
đất đai và phát triển củaTrường đại học UTM – 
Universiti Teknologi Malaysia  
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24.     

- Bảng so sánh khung chương trình đào tạo cử nhân khoa 
học quản lý đất đai và phát triển củaTrường đại học 
UTM với khung chương trình quản lý đất đai 2019, có 
luận giải nội dung tham khảo  

25.    Exh.02.01.07 Báo cáo kết quả điều tra về khung CTĐT ĐH ngành 
QLĐĐ 2019 và mẫu phiếu điều tra. 

26.    Exh.02.01.08 Các văn bản cho phép điều chỉnh CTĐT của Nhà trường  

27.    2.2 Exh.02.02.01 Đề cương các học phần CTĐT ngành QLĐĐ 2019 và ma 
trận chuẩn đầu ra của các học phần 

28.     Exh.02.02.02 

Công văn số 1111/QĐ-ĐHQGHN ngày 04/04/2018 của 
ĐHQGHN Về việc ban hành Quy định về mở mới và 
điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ đại học tại Đại 
học Quốc gia Hà Nội 

29.     Exh.02.02.03 Đề cương các học phần CTĐT ngành QLĐĐ năm 2015,  
2017 và ma trận chuẩn đầu ra của các học phần 

30.    Exh.02.02.04 Biên bản họp HĐKHĐT về xây dựng và điều chỉnh 
CTĐT QLĐĐ (2015, 2017, 2019) 

31.     Exh.02.02.05 Danh mục các học phần có cập nhật kết quả các đề tài 
nghiên cứu khoa học 

32.     Exh.02.02.06 Bài giảng có nội dung cập nhật về chính sách, pháp luật 
đất đai 

33.     Exh.02.02.07 Đề cương chi tiết học phần và bảng so sánh tài liệu tham 
khảo được cập nhật thường xuyên  

34.     Exh.02.02.08 Biên bản họp BM có nội dung về cập nhật bài giảng 

35.    2.3 
  

Exh.02.03.01 

- Văn bản số 3109/HD – ĐHQGHN, hướng dẫn xây 
dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo theo chuẩn đầu 
ra ở Đại Học Quốc Gia Hà Nội 
- Công văn số 1111/QĐ-ĐHQGHN ngày 04/04/2018 của 
ĐHQGHN Về việc ban hành Quy định về mở mới và 
điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ đại học tại Đại 
học Quốc gia Hà Nội  
 
- Hướng dẫn 1234/ĐHKHTN ngày 17/4/2015 về việc 
Hướng dẫn điều chỉnh, cập nhật chương trình đào tạo  

36.    Exh.02.03.02 Báo cáo lấy ý kiến  của các bên liên quan về chương 
trình đào tạo (2015, 2017, 2019) 

37.    Exh.02.03.03 Ảnh chụp màn hình Website của Trường mục download 
CTĐT  

38.     Exh.02.03.4 Ảnh chụp màn hình Website của Khoa mục download  
CTĐT và tóm tắt đề cương các học phần;  

39.     Exh.02.03.05 Tờ rơi tuyển sinh ngành Quản lý đất đai, ảnh chụp bản 
tin tuyển sinh của Khoa 
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40.     Exh.02.03.06 Văn bản gửi các bên liên quan về CTĐT ngành QLĐĐ 
(2015, 2017, 2019) 

41.     Exh.02.03.07 Văn bản cử cán bộ tư vấn tuyển sinh từ 2015 – 2019 

42.     Exh.02.03.08 Hướng dẫn thực hiện CTĐT ngành QLĐĐ (2015, 2017, 
2019) 

43.     Exh.02.03.09 Thông báo, ảnh chụp hội thảo, ngày hội việc làm 

44.     Exh.02.03.10 

Quy định về việc cung cấp đề cương học phần cho Sinh 
viên quy định tại Quy chế đào tạo đại học (Ban hành 
kèm theo Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25 
tháng 12 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà 
Nội) 

45.  3 3.1 Exh.03.01.01 
- Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo  

46.   

  Exh.03.01.02 

- Quy định và hướng dẫn của ĐHQGHN về xây dựng, 
điều chỉnh, cập nhật CTĐT (2015 - 2019) 
- Hướng dẫn về việc xây dựng, cập nhật, điều chỉnh 
chương trình đào tạo đại học của ĐHKHTN ( 2015 - 
2019) 

47.   

  Exh 03.01.03 

- Khung chương trình đào tạo ngành QLĐĐ 
2015,2017,2019 
- Bảng so sánh các chương trình đào tạo theo các năm 
2015, 2017 và 2019 

48.   
 Exh.03.01.04 

Biên bản họp Hội đồng khoa học và đào tạo về điều 
chỉnh chương trình đào tạo ngành QLĐĐ năm 2015, 
2017, 2019 

49.    Exh 03.01.05 
Khung chương trình đào tạo ngành Quản lý đất đai của 
Đại học UTM (Malaysia) 

50.     Exh 03.01.06 Thang nhận thức Bloom’s Revised Taxonomy 
51.     Exh 03.01.07 Nội dung chuẩn đầu ra 
52.     Exh 03.01.08 Curriculum mapping  
53.     Exh 03.01.09 Bản đặc tả chương trình đào tạo 2019 

54.    3.2 Exh.03.02.01 
Ma trận tích hợp giữa nội dung và chuẩn đầu ra của các 
học phần hướng chuyên sâu 

55.     Exh.03.02.02 Ma trận chuẩn đầu ra 

56.     Exh.03.02.03 
Đề cương học phần khối kiến thức của CTĐT ngành 
QLĐĐ năm 2015, 2017, 2019 

57.     Exh.03.02.04 
Ảnh chụp phòng tự học, hoạt động ngoại khóa của SV. 
Bài giảng có hình ảnh, Media] 

58.     Exh.03.02.05 
Các hình ảnh, văn bản hướng dẫn về kiểm tra, đánh giá 
kết quả học tập của sinh viên trong thời gian dịch bệnh 
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COVID 19] 
59.    3.3 Exh.03.03.01 Thời khóa biểu 

60.     Exh.03.03.02 
Báo cáo kết quả điều tra về khung chương trình đào tạo 
ngành QLĐĐ 2017, 2019 

61.     Exh.03.03.03 Thuyết minh điều chỉnh CTĐT  

62.   
 Exh.03.03.04 

Bảng xếp hạng Đại học UTM QS 2020  
Khung chương trình đào tạo ngành Quản lý đất đai của 
Đai học UTM (Malaysia) 

63.   

  Exh.03.03.05 

Bảng so sánh phân bố số tín chỉ trong các khối kiến thức 
của chương trình đào tạo Cử nhân Quản lý đất đai của 
trường ĐHKHTN- ĐHQGHN và Trường đại học UTM 
Malaysia 

64.   
  Exh 03.03.06 

Chương trình đào tạo ngành QLĐĐ năm 
2015,2017,2019: Các học phần tự chọn trong theo hướng 
chuyên sâu 

65.    Exh.03.03.07 Tiểu luận trong học phần 
66.     Exh.03.03.08 Ảnh chụp giờ thực hành học phần xử lý ảnh số 

67.     Exh.03.03.09 
Danh sách sinh viên tham dự hội thảo Ứng dụng GIS 
toàn quốc 2015 

68.     Exh.03.03.10 
Hướng dẫn học và thi kỹ năng mềm cho sinh viên 
ĐHQGHN trên hệ thống học kĩ năng mềm trực tuyến 

69.     Exh.03.03.11 
Danh sách báo cáo Hội nghị Khoa học sinh viên năm 
2015 – 2019 

70.     Exh.03.03.12 
Báo cáo khoa học sinh viên đạt giải Ba VIFOTEC năm 
2016 

71.     Exh.03.03.13 
Ảnh chụp sinh viên đi thực địa làm Khóa luận tốt nghiệp 
theo các hướng chuyên sâu 

72.     Exh.03.03.14 
Báo cáo trình chiếu khóa luận tôt nghiệp (slide)+ ảnh báo 
cáo 

73.     Exh.03.03.15 
Bài giảng các học phần theo hướng chuyên sâu (có cập 
nhật kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học) 

74.  4 4.1 Exh.04.01.01 Chiến lược phát triển của Khoa Địa lý đến năm 2020 tầm 
nhìn 2030 

75.     Exh.04.01.02  

Quy chế đào tạo đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN 
ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc 
gia Hà Nội) 

76.     Exh.04.01.03 Khung CTĐT ngành QLĐĐ và ma trận chuẩn đầu ra 
CTĐT năm 2015, 2017, 2019 

77.    Exh.04.01.04  Ảnh chụp đăng ký học phần của sinh viên qua cổng đào 
tạo trên trang Website của trường 
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78.    Exh.04.01.05  Danh sách các học phần tự chọn trong khung chương 
trình đào tạo 2019 

79.   

 

Exh.04.01.06  

- Đề cương học phần có đa dạng hình thức giảng dạy 
- Ảnh chụp các hoạt động giảng dạy, bài tập về nhà và 
học trực tuyến online trong thời gian dịch bệnh COVID 
19 

 

80.    Exh.04.01.07  - Tổng kết NCKH sinh viên hàng năm.  
- Giấy chứng nhận sinh viên nghiên cứu khoa học  

81.    Exh.04.01.08 Thống kê số giờ thực hành của các học phần trong khung 
chương trình đào tạo 

82.   

 

Exh.04.01.09 

- Danh sách và đề cương các học phần thực hành, thựa 
tập 
- Ảnh chụp thực địa, thực tập các học phần, thuyết trình 
của chuyên gia trong thực tập chuyên ngành 

 

83.    Exh.04.01.10 Đề án tuyển sinh và hướng dẫn tuyển sinh ở ĐHQGHN 
các năm  

84.    Exh.04.01.11 Ma trận chuẩn đầu ra học phần gắn với phương pháp 
kiểm tra đánh giá  

85.    Exh.04.01.12 Kết quả điều tra đánh giá cử nhân sau khi ra trường của 
nhà tuyển dụng, tỉ lệ sinh viên có việc làm 

86.     Exh.04.01.13 Danh sách và đề cương các học phần theo các hướng 
chuyên sâu  

87.   

 

Exh.04.01.14 

- Phiếu điều tra các bên liên quan trong xây dựng chương 
trình đào tạo 
- Báo cáo tổng hợp kết quả điều các bên liên quan về 
chương trình đào tạo 

 

88.     Exh.04.01.15 

Báo cáo chiến lược phát triển của trường đến năm 2025, 
tầm nhìn 2035 
Ảnh chụp Website của trường thể hiện sứ mạng và tầm 
nhìn  

89.     Exh.04.01.16 Báo cáo tổng kết của Khoa 

90.     Exh.04.01.17 Ảnh chụp màn hình địa chỉ trang website của Khoa có 
triết lý giáo dục ngành quản lý đất đai 

91.   
  Exh.04.01.18 - Ảnh chụp gặp mặt sinh viên đầu khóa 

- Ảnh chụp ngày hội việc làm   
92.     Exh.04.01.19 Mẫu phiếu đánh giá cán bộ tổng kết cuối năm học 

93.    4.2 Exh.04.02.01 Hướng dẫn 3109 xây dựng CTĐT theo ELO của ĐHQG 
và VNU-HUS năm 2010 

94.     Exh.04.02.02 Danh sách cán bộ tham gia tập huấn về đổi mới phương 
pháp giảng dạy  

95.     Exh.04.02.03  Ảnh chụp sinh viên tự học, trình bày báo cáo 



Page | 54  

STT. 
T

iê
u 

ch
uẩ

n 

T
iê

u 
ch

í 

Mã Mô tả  

96.     Exh.04.02.04 Quyết định thành lập đoàn thực tập chuyên ngành, thực 
tập cơ sở địa lý 

97.     Exh.04.02.05 
Hình ảnh giảng dạy online, các văn bản của Bộ giáo dục, 
Đại học Quốc gia, nhà trường về dạy học online trong 
thời gian COVID-19 

98.    Exh.04.02.06  Danh sách bài giảng các học phần có cập nhật kết quả 
các đề tài nghiên cứu khoa học 

99.    Exh.04.02.07 
Các hình ảnh, văn bản hướng dẫn về kiểm tra, đánh giá 
kết quả học tập của sinh viên trong thời gian dịch bệnh 
COVID 19 

100.     Exh.04.02.08 Ảnh chụp hoạt động các câu lạc bộ trong trường  

101.     Exh.04.02.09 Quyết định phân công giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học 
tập 

102.     Exh.04.02.10 Biên bản họp của Đoàn TN và Hội SV về chia sẻ học tập 
hàng năm 

103.     Exh.04.02.11 Ảnh chụp phòng tự học, hoạt động sinh hoạt ngoại khóa 
của sinh viên 

104.     Exh.04.02.12 - Thông báo trao đổi học tập với sinh viên quốc tế 
- Danh sách sinh viên tham gia trao đổi học tập ở Nhật    

105.     Exh.04.02.13 Danh sách sinh viên nghiên cứu khoa học các năm 

106.  
   

Exh.04.02.14 
- Ảnh chụp giảng đường được trang bị máy chiếu, hệ 
thống âm thanh;  
- Ảnh chụp phòng máy (computer lab)    

107.  
   

Exh.04.02.15 
- Danh sách gmail sinh viên tham gia học trực tuyến 
- Hình ảnh tổ chức dạy và học bằng hệ thống Classroom 
trong thời gian dịch bệnh COVID-19    

108.    Exh.04.02.16 Hướng dẫn sử dụng Classroom của Trường 

109.     Exh.04.02.17 Kết quả khảo sát sinh viên về đánh giá học phần và giảng 
viên 

110.    4.3 Exh.04.03.01 
Thống kê  số lượng cán bộ nâng cao bằng cấp, quyết 
định cử cán bộ đi nước ngoài và số bài báo quốc tế trong 
5 năm trở lại đây 

111.     Exh.04.03.02 Đề cương học phần cốt lõi 

112.    Exh.04.03.03 Bảng điểm niên luận, khóa luận, ảnh chụp tổ chức bảo vệ 
niên luận và khóa luận từ 2015 - 2020 

113.    Exh.04.03.04 Đề cương học phần có giờ tự học, thảo luận nhóm và 
đánh giá kết quả 

114.  5 5.1 Exh.05.01.01 
Thông tư và Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ 
chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo các năm 2015-
2020 

115.     Exh.05.01.02 Đề án Tuyển sinh đại học hệ chính quy của ĐHQGHN 
các năm 2015-2020 
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116.    Exh.05.01.03 Đề án Tuyển sinh đại học chính quy của VNU-HUS các 
năm từ 2015-2020 

117.    Exh.05.01.04 Bảng thống kê điểm chuẩn đầu vào VNU-HUS 
118.    Exh.05.01.05 Quy chế đào tạo đại học của ĐHQGHN 2010, 2014 

119.     Exh.05.01.06 Bảng ma trận chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và 
ma trận chuẩn đầu ra của các học phần 

120.     Exh.05.01.07 Bộ đề cương chi tiết môn học 2015, 2017, 2019 

121.    Exh.05.01.08 Tiêu chí chấm điểm, đề thi, đáp án và điểm bộ phận một 
số môn tiêu biểu và môn thi tốt nghiệp thay thế 

122.     Exh.05.01.09 Khung chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại học 
ngành Quản lý đất đai 2015, 2017 

123.     Exh.05.01.10 Khung chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản 
lý đất đai 2019 

124.    Exh.05.01.11 Quyết định thành lập các đoàn thực tập của một số năm 

125.    Exh.05.01.12 Báo cáo thực tập một số môn học cùng với ảnh thực 
hành thực tập 

126.    Exh.05.01.13 Thống kê số đề tài NCKHSV các năm 2015-2020 

127.    Exh.05.01.14 Thống kê số đề tài đạt giải NCKHSV các năm 2015-
2020 

128.    Exh.05.01.15 Thống kê số đề tài NCKHSV theo hướng đề tài, dự án 
của giảng viên 

129.     Exh.05.01.16 

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 

130.    Exh.05.01.17 Quy định của Khoa về tiêu chuẩn sinh viên được xét làm 
KLTN 

131.     Exh.05.01.18 Quyết định thành lập Hội đồng chấm KLTN và danh 
sách hội đồng, các tiểu ban chấm KLTN  

132.     Exh.05.01.19 Ảnh buổi bảo vệ KLTN của Khoa  

133.     Exh.05.01.20 Thống kê số đề tài KLTN/tổng sinh viên năm cuối ngành 
QLĐĐ từ 2015-2020 

134.     Exh.05.01.21 Thống kê số đề tài KLTN theo hướng đề tài, dự án của 
giảng viên 2015-2020 

135.     Exh.05.01.22 Biên bản họp xét duyệt các sinh viên có điểm dưới 2.5 
được làm KLTN ở bộ môn  

136.     Exh.05.01.23 Hướng dẫn triển khai công tác đánh giá điểm rèn luyện 
và kết quả tổng hợp điểm rèn luyện của các lớp 

137.     Exh.05.01.24 Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá sinh viên trong giai đoạn 
dịch Covid-19 của ĐHQGHN 

138.     Exh.05.01.25 Thông báo về việc triển khai công tác dạy - học trực 
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tuyến của VNU-HUS và của Khoa Địa lý 

139.     
Exh.05.01.26 Trang website của khoa thông báo về nội dung hướng 

dẫn các môn tự học cho sinh viên trong giai đoạn Covid-
19 

140.    Exh.05.01.27 Hình ảnh minh họa một số nội dung ở lớp học trực tuyến 
của một số học phần 

141.   5.2 Exh.05.02.01 Thông báo học chính trị đầu năm học 
142.    Exh.05.02.02 Tài liệu sinh viên 
143.    Exh.05.02.03 Phần đầu slide bài giảng của một số học phần 

144.    Exh.05.02.04 Kế hoạch thực tập và hình ảnh họp hướng dẫn các đoàn 
thực tập trước khi đi  

145.    
Exh.05.02.05 

 Thông báo Hội nghị khoa học sinh viên của VNU-HUS 

146.    Exh.05.02.06 Thông báo Hội nghị khoa học sinh viên của khoa Địa lý 

147.    
Exh.05.02.07 

 Ảnh, poster hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa  

148.    Exh.05.02.08 
Thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện làm KLTN 
và sinh viên học các học phần thay thế khóa luận tốt 
nghiệp 

149.     Exh.05.02.09 Thông báo kế hoạch bảo vệ KLTN của Khoa  

150.     Exh.05.02.10 Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học hệ 
chính quy các năm 2015-2020 

151.    5.3 Exh.05.03.01 Quy chế công tác học sinh sinh viên tại ĐHQGHN 
152.     Exh.05.03.02 Hướng dẫn tổ chức thi học kỳ của VNU-HUS 
153.     Exh.05.03.03 Bảng điểm một số sinh viên bị điểm F 

154.     Exh.05.03.04 Tổng hợp một số kết quả đánh giá học phần được giảng 
viên phục trách phân tích cho sinh viên  

155.     Exh.05.03.05 Biên bản họp Hội đồng khoa học và đạo tạo của Khoa về 
tiêu chí, thang điểm đánh giá KLTN 

156.     Exh.05.03.06 Dánh sách cán bộ hướng dẫn KLTN sinh viên 

157.     Exh.05.03.07 Thông báo về tình hình tổ chức thi học kỳ của phòng 
Đào tạo 

158.     Exh.05.03.08 Báo cáo công tác thanh tra thi học kỳ của VNU-HUS 

159.    Exh.05.03.09 Thông báo về việc kỷ luật vi phạm quy chế thi của VNU-
HUS 

160.     Exh.05.03.10 Quyết định về việc kỷ luật sinh viên vi phạm quy chế thi 
của VNU-HUS 

161.     Exh.05.03.11 Hướng dẫn tổng kết năm học của VNU-HUS 

162.    Exh.05.03.12 Thông báo chấm phúc khảo của VNU-HUS và mẫu đơn 
phúc khảo 
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163.    5.4 Exh.05.04.01 Cổng thông tin đào tạo của VNU-HUS 

164.     Exh.05.04.02 Quy định trách nhiệm của sinh viên và thông báo danh 
sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi 

165.     Exh.05.04.03 Danh sách sinh viên xét học vụ của VNU-HUS 

166.     Exh.05.04.04 Quyết định cảnh báo học tập đối với sinh viên của VNU-
HUS 

167.     
Exh.05.04.05 

 
Ảnh sinh viên được trao giải trong Hội nghị sinh viên 
NCKH cấp Khoa  

168.    Exh.05.04.06 Ảnh tổng kết buổi bảo vệ KLTN  

169.    Exh.05.04.07 Phản hồi của sinh viên sau khi công bố điểm đánh giá bộ 
phận của một số học phần 

170.    Exh.05.04.08 Danh sách sinh viên được học bổng giai đoạn 2015-2020 
171.    Exh.05.04.09 Thời khóa biểu sinh viên học cải thiện một số học phần  
172.    Exh.05.04.10 Bảng điểm của một số sinh viên bị điểm D và D+ 

173.    Exh.05.04.11 Quy định về công tác giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học 
tập của VNU-HUS 

174.    Exh.05.04.12 Điểm của sinh viên bị thông báo xử lý học vụ ở các kỳ 
sau so với kỳ bị xử lý học vụ 

175.   5.5 Exh.05.05.01 Thống kê tổng hợp kết quả chấm thi sau phúc khảo 
176.    Exh.05.05.02 Gặp mặt sinh viên đầu năm học của Khoa 
177.    Exh.05.05.03 Gặp mặt đối thoại với sinh viên của VNU-HUS 
178.    Exh.05.05.04 Mẫu phiếu đánh giá học phần của sinh viên 

179.    Exh.05.05.05 Mẫu kết quả đánh giá giảng viên gửi về cho giảng viên 
qua văn thư, email 

180.    Exh.05.05.06 Kết quả đánh giá học phần của sinh viên qua các năm 
181.  6 6.1 Exh.06.01.01 Chiến lược phát triển Trường ĐHKHTN  
182.    Exh.06.01.02 Định hướng và Kế hoạch phát triển Khoa Địa lý 
183.    Exh.06.01.03 Kế hoạch nguồn nhân lực gắn với tái cấu trúc các đơn vị 

184.    Exh.06.01.04 Bảng chỉ tiêu kế hoạch nhân lực của Khoa Đia lý giai 
đoạn 2014-2019 

185.    Exh.06.01.05 Kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của Khoa 

186.    Exh.06.01.06 Kế hoạch công tác cán bộ của Trường/ Đăng kí chỉ tiêu 
cán bộ của Trường gửi ĐHQGHN giai đoạn 2015-2020 

187.    Exh.06.01.07 Kế hoạch, phương hướng năm học các năm của Khoa 
Địa lý 

188.    Exh.06.01.08 Cơ cấu cán bộ tham gia giảng dạy ngành quản lý đất đai 

189.    Exh.06.01.09 Danh sách và Quyết định về việc nghỉ việc để hưởng chế 
độ bảo hiểm xã hội của cán bộ 

190.    Exh.06.01.10 Quy định về ký hợp đồng tạo nguồn cấp Trường + Quy 
định về kí hợp đồng tạo nguồn cấp Khoa Địa lý 
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191.    Exh.06.01.11 Danh sách cán bộ tạo nguồn đang làm NCS ở trong và 
ngoài nước của Khoa Địa lý 2015-2020 

192.    Exh.06.01.12 Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
cấp ĐHQGHN 

193.    Exh.06.01.13 

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; Thông báo xét chọn đề tài cấp cơ sở, Quy 
định xét chọn đề tài cấp cơ sở trong đó ưu tiên cán bộ trẻ 
và chưa chủ nhiệm đề tài 

194.    Exh.06.01.14 Quyết định hỗ trợ các bài báo quốc tế + Các quyết định 
hỗ trợ bài báo quốc tế từ năm 2014 đến nay 

195.    Exh.06.01.15 Quy định/ Quyết định hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, viên 
chức tham gia hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành 

196.    Exh.06.01.16 Quy định về chính sách với giảng viên đi nước ngoài của 
ĐHQGHN và ĐHKHTN 

197.    Exh.06.01.17 Quyết định cử cán bộ đi học tiến sĩ ở nước ngoài 

198.    Exh.06.01.18 Danh sách cán bộ được cử đi công tác nước ngoài từ 
2014-2019 

199.    Exh.06.01.19 Danh sách quy hoạch cán bộ Khoa các giai đoạn 2009-
2014, 2014-2019 

200.    Exh.06.01.20 
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 

201.    Exh.06.01.21 Minh chứng điều chỉnh quy hoạch + Báo cáo bổ sung 
quy hoạch của Khoa Địa lý 

202.   6.2 Exh.06.02.01 Danh sách sinh viên + cán bộ của Khoa Địa lý các năm 
2014-2020 

203.    Exh.06.02.02 Thông tư quy định chuẩn quốc gia với cơ sở đào tạo đại 
học 

204.    Exh.06.02.03 

Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và ĐHQGHN giờ 
chuẩn của giảng viên, NCV. Quy định về chế độ việc 
làm của giảng viên, nghiên cứu viên của Trường 
ĐHKHTN 

205.    Exh.06.02.04 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy của 
Bộ Giáo dục - Đào tạo 

206.    Exh.06.02.05 Quy chế đào tạo đại học của ĐHQGHN 
207.    Exh.06.02.06 Đề án vị trí việc làm của Trường ĐHKHTN năm 2013 
208.    Exh.06.02.07 Đề án vị trí việc làm của Khoa Địa lý 

209.    Exh.06.02.08 Công văn hướng dẫn tổng kết năm học các năm của 
Trường 

210.    Exh.06.02.09 Phiếu đăng ký nhiệm vụ năm học của cán bộ 
211.    Exh.06.02.10 Biên bản họp bộ môn để phân công công việc trước khi 
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bắt đầu năm học mới 

212.    Exh.06.02.11 Phiếu đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học của 
một số cán bộ 

213.    Exh.06.02.12 
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  

214.    Exh.06.02.13 Biên bản họp tổng kết cuối năm học, bình xét thi đua của 
Khoa 

215.   6.3 Exh.06.03.01 Quy định về tuyển dụng và chính sách thí điểm về trọng 
dụng cán bộ khoa học trình độ cao ở ĐHQGHN 

216.    Exh.06.03.02 Quy định về hợp đồng lao động Trường ĐHKHTN 
217.    Exh.06.03.03 Công văn đề xuất tuyển dụng của Bộ môn 
218.    Exh.06.03.04 Công văn về việc xác định nhu cầu tuyển dụng của Khoa 

219.    Exh.06.03.05 Đặc thù tuyển dụng của Khoa/quy định ký HĐ tạo nguồn 
của Khoa 

220.    Exh.06.03.06 Bản mô tả vị trí cần tuyển dụng 
221.    Exh.06.03.07 Thông báo công khai vị trí cần tuyển dụng 
222.    Exh.06.03.08 Hồ sơ tuyển dụng 
223.    Exh.06.03.09 Danh sách hợp đồng tạo nguồn của khoa từ 2014-nay 
224.    Exh.06.03.10 Bản phân công công việc của bộ môn 
225.    Exh.06.03.11 Phân công công việc đầu năm học cho các cán bộ 
226.    Exh.06.03.12 Quy định về trích dẫn và đạo văn của ĐHQGHN 

227.    Exh.06.03.13 Hướng dẫn về đạo đức trong nghiên cứu của Trường 
ĐHKHTN 

228.    Exh.06.03.14 Sổ tay an toàn phòng thí nghiệm của Trường ĐHKHTN 
229.    Exh.06.03.15 Dự thảo sổ tay cán bộ của Trường ĐHKHTN 

230.    Exh.06.03.16 Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân 
chuyển, từ chức, miễn nhiệm và chế độ phụ cấp 

231.    Exh.06.03.17 Thông báo nhu cầu bổ nhiệm chức danh GS, PGS hàng 
năm 

232.    Exh.06.03.18 

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 + Thông tư 30/2012 của 
Bộ Giáo dục - Đào tạo 

233.    Exh.06.03.19 Quyết định của Trường ĐHKHTN bổ nhiệm GS, PGS 
của Khoa 

234.    Exh.06.03.20 Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm 

235.    Exh.06.03.21 Thông tư hướng dẫn thực hiện nâng hạng chức danh 
nghề nghiệp của giảng viên 

236.    Exh.06.03.22 Thông báo về xét nâng hạng chức danh nghề nghiệp của 
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cán bộ 
237.    Exh.06.03.23 Quyết định nâng bậc của một số cán bộ 
238.   6.4 Exh.06.04.01 Thông tin về các cán bộ được đào tạo ở nước ngoài 

239.    Exh.06.04.02 Quyết định (+ chứng chỉ) cử cán bộ đi học các lớp bồi 
dưỡng nghiệp vụ sư phạm, chuyên môn trong nước 

240.    Exh.06.04.03 Quyết định (+ chứng chỉ) cử cán bộ đi học các lớp bồi 
dưỡng ngoại ngữ 

241.    Exh.06.04.04 Danh sách cán bộ đi dự các lớp tập huấn, đào tạo từ 
2012-nay 

242.    Exh.06.04.05 Danh sách lớp hướng dẫn sử dụng thiết bị phòng học 
thông minh 

243.    Exh.06.04.06 Quy định của Bộ GD&ĐT về công tác chuẩn bị giảng 
dạy 

244.    Exh.06.04.07 Biên bản dự giờ của cán bộ trẻ 

245.    Exh.06.04.08 Hướng dẫn đánh giá chất lượng thông qua phản hồi từ 
các bên liên quan của ĐHQGHN năm 2014 

246.    Exh.06.04.09 Công văn hướng dẫn lấy phiếu phản hồi của Trường 
247.    Exh.06.04.10 Kê khai trên cổng thông tin cán bộ về giờ làm việc 

248.    Exh.06.04.11 Kết quả xử lý số liệu của phiếu đánh giá của phòng 
Thanh tra pháp chế về đánh giá giảng viên 

249.    Exh.06.04.12 Biên bản kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ cá nhân của 
lãnh đạo Khoa 

250.    Exh.06.04.13 Phiếu đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học của 
cán bộ 

251.    Exh.06.04.14 Biên bản họp tổng kết cuối năm học, bình xét thi đua, 
báo cáo tổng kết cuối năm của bộ môn  

252.    Exh.06.04.15 Hướng dẫn tổng kết năm học và bình xét thi đua của 
Trường 

253.   6.5 Exh.06.05.01 Mẫu phiếu khảo sát và bảng tổng hợp nhu cầu đào tạo 
bồi dưỡng đối với cá nhân  

254.    Exh.06.05.02 Kế hoạch/Thông báo mở các lớp đào tạo; thông báo các 
khóa đào tạo 

255.    Exh.06.05.03 Minh chứng phân công đề tài QG, TN cho cán bộ của 
Khoa 

256.    Exh.06.05.04 Minh chứng phân công hướng dẫn cao học; NCS các 
năm từ 2014-2019 

257.    Exh.06.05.05 Một số quyết định hướng dẫn tập sự cho các cán bộ mới 
tuyển dụng của Khoa 

258.    Exh.06.05.06 Danh sách các đề tài NCKH của Khoa Địa lý giai đoạn 
2014-2019 

259.    Exh.06.05.07 Hướng dẫn nâng lương trước hạn của ĐHQGHN + Một 
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số quyết định nâng lương trước hạn của cán bộ của Khoa 

260.    Exh.06.05.08 Thống kê số lượt cán bộ của Khoa đi tham dự các khóa 
học, đào tạo ngắn hạn trong nước và quốc tế 

261.    Exh.06.05.09 Tập huấn giảng dạy trực tuyến cho cán bộ trong thời gian 
ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 

262.   6.6 Exh.06.06.01 Hướng dẫn và kết quả triển khai giảng viên tự đánh giá 
của giảng viên 

263.    Exh.06.06.02 Biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng Trường 

264.    Exh.06.06.03 Quyết định khen thưởng các cấp cho các cán bộ của 
Khoa và danh sách khen thưởng giai đoạn 2015-2020 

265.    Exh.06.06.04 Hướng dẫn và công văn triển khai bình chọn giảng viên 
tiêu biểu, nghiên cứu viên tiêu biểu của năm học 

266.    Exh.06.06.05 Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường (phần về trả tiền 
vượt giờ) 

267.   6.7 Exh.06.07.01 Danh mục các bài báo của cán bộ cơ hữu Khoa Địa lý 

268.    Exh.06.07.02 Đối sánh kết quả NCKH của Khoa với một số Khoa khác 
trong Trường 

269.    Exh.06.07.03 MoU và dự án hợp tác với các đối tác quốc tế 

270.    Exh.06.07.04 Danh sách các seminar khoa học có mời các nhà khoa 
học quốc tế đến trình bày giai đoạn 2015-2020 

271.  7 7.1 Exh.07.01.01 
Quy định về Tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành 
viên và đơn vị trực thuộc ĐHQGHN 

272.     Exh.07.01.02 Sơ đồ tổ chức của Trường ĐHKHTN 

273.     Exh.07.01.03 
Quy chế về tổ chức hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ Sinh 
viên, ĐHQGHN 

274.     Exh.07.01.04 
Thông tin Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, nguồn nhân lực 
của trung tâm trên website 

275.     Exh.07.01.05 Chức năng nhiệm vụ Trung tâm Thông tin - Thư viện 

276.     Exh.07.01.06 
Công văn Thông tin Trung tâm thông tin - thư viên, 
nguồn nhân lực của trung tâm 

277.     Exh.07.01.07 Quyết định thành lập Bệnh viện ĐHQGHN 

278.     Exh.07.01.08 
Thông tin về Bệnh viện ĐHQGHN; Nguồn nhân lực của 
Bệnh viện ĐHQGHN 

279.     Exh.07.01.09 
Quy định về tổ chức hoạt động của Trung tâm Dự báo và 
phát triển nguồn nhân lực 

280.     Exh.07.01.10 
Thông tin về Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân 
lực;  

281.     Exh.07.01.11 
Quy định về tổ chức hoạt động của Trung tâm chuyển 
giao tri thức và hỗ trợ khởi nghiệp  

282.     Exh.07.01.12 
Thông tin về Trung tâm chuyển giao tri thức và hỗ trợ 
khởi nghiệp  
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283.     Exh.07.01.13 
Quy định về chức năng và nhiệm vụ của các Phòng, Ban 
chức năng của Trường ĐHKHTN  

284.   
  Exh.07.01.14 

Minh chứng về nguồn nhân lực của Khối Hiệu bộ 
Bằng cấp/ Chứng chỉ của đội ngũ cán bộ hỗ trợ của 
Trường 

285.     Exh.07.01.15 Công đoàn VNU-HUS 

286.     Exh.07.01.16 
Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức  Đoàn Thanh niên CS 
Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam (trích điều lệ) 

287.     Exh.07.01.17 
Quyết định phân công công tác của chủ nhiệm Khoa với 
cán bộ Văn phòng 

288.     Exh.07.01.18 Trích ngang đội ngũ cán bộ hỗ trợ của Khoa 

289.     Exh.07.01.19 
Biên bản họp phân công công tác của Ban Chủ nhiệm 
Khoa 

290.     Exh.07.01.20 Quyết định cử trợ lý của Khoa 
291.     Exh.07.01.21 Quyết định phân công GVCN và CVHT 
292.     Exh.07.01.22 Liên chi đoàn. Liên chi hội, chi đoàn cán bộ 
293.     Exh.07.01.23 Văn kiện đại hội đảng HUS, GEOG 
294.     Exh.07.01.24 Chiến lược phát triển của các đơn vị 
295.     Exh.07.01.25 Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của các đơn vị  
296.     Exh.07.01.26 Kế hoạch, phương hướng năm học các năm của Khoa 

297.     Exh.07.01.27 
Công văn Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ của 
ĐHQGHN  

298.   

  Exh.07.01.28 

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 

299.     Exh.07.01.29 Phê duyệt quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý 

300.   7.2 Exh.07.02.01 
Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, 
viên chức và người lao động trong ĐHQGHN  

301.     Exh.07.02.02 Hướng dẫn tuyển dụng viên chức của ĐHQGHN 

302.     Exh.07.02.03 
Các thông tin liên quan tới tuyển dụng tại HUS; Thông 
tin tuyển dụng tại các đơn vị 

303.     Exh.07.02.04 Đề án vị trí việc làm của Trường ĐHKHTN 

304.     Exh.07.02.05 
Quy định về nâng lương của Bộ Nội vụ/ nâng ngạch, 
nâng bậc 

305.     Exh.07.02.06 Các văn bản triển khai về nâng lương  

306.     Exh.07.02.07 
Quyết định nâng lương, nâng ngạch, bậc của cán bộ hỗ 
trợ 

307.     Exh.07.02.08 Thông tin cán bộ trên website  
308.   7.3 Exh.07.03.01 Mẫu Bản mô tả vị trí tuyển dụng 
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309.     Exh.07.03.02 
Hướng dẫn triển khai đánh giá, phân loại công chức, viên 
chức và người lao động trong ĐHQGHN 

310.     Exh.07.03.03 Mẫu Phiếu đăng ký thi đua, khen thưởng 
311.     Exh.07.03.04 Mẫu Phiếu đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 
312.     Exh.07.03.05 Kết quả đánh giá, phân loại viên chức và người lao động 

313.     Exh.07.03.06 
Quy định về tiêu chuẩn và quy đình xét duyệt thi đua, 
khen thưởng tại ĐHQGHN+bộ GDĐT 

314.   7.4 Exh.07.04.01 Công văn của ĐHQGHN yêu cầu thực hiện việc khảo sát 
nhu cầu đào tạo của cán bộ 

315.     Exh.07.04.02 Mẫu phiếu khảo sát và bảng tổng hợp nhu cầu đào tạo 
bồi dưỡng đối với cán bộ phục vụ 

316.     Exh.07.04.03 Bảng thống kê tổng hợp các lượt đi học  

317.     Exh.07.04.04 Một số quyết định cử đi học các lớp bồi dưỡng chuyên 
môn nghiệp vụ của các đơn vị hỗ trợ trực thuộc VNU 

318.     Exh.07.04.05 Quyết định lớp Kỹ năng lãnh đạo và quản lý  HUS 

319.   
  

Exh.07.04.06 
Quyết định cử đi học các chương trình Chuyên viên, 
Chuyên viên Chính/ Quyết định hoàn thành chương trình 
chuyên viên chinh  

320.     Exh.07.04.07 Quyết định cử tham dự lớp chuyên viên về TCCB, ĐT, 
KHCN, kiểm định 

321.     Exh.07.04.08 Một số quyết định cử đi học nâng cao trình độ chuyên 
môn 

322.     Exh.07.04.09 Quyết định cử đi học kỹ năng mềm, chuyên viên của 
Khoa 

323.     Exh.07.04.10 Quyết định học thạc sỹ của chị Hà 
324.     Exh.07.04.11 Tổng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 
325.    Exh.07.04.12 Phản hồi về các khóa đào tạo, bồi dưỡng 
326.    7.5 Exh.07.05.01 Các biên bản họp tổng kết cuối năm, đánh giá cán bộ 

327.     Exh.07.05.02 
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 

328.     Exh.07.05.03 

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  

329.     Exh.07.05.04 Biên bản họp Hồi đồng thi đua khen thưởng trường 

330.     Exh.07.05.05 Một số quyết định khen thưởng/ Một số giấy khen của 
cán bộ hỗ trợ HUS 

331.  8 8.1 Exh.08.01.01 Thông báo tuyển sinh ngành QLDD các năm 
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332.     Exh.08.01.02 Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy  của Bộ Giáo 
dục và đào tạo 

333.     Exh.08.01.03 Quy chế tuyến sinh của ĐHQGHN các năm 
Đề án tuyển sinh của ĐHQG, ĐHKHTN các năm 

334.     Exh.08.01.04 Kế hoạch, nhiệm vụ năm học của khoa Địa lý các năm 
335.     Exh.08.01.05 Chỉ tiêu tuyển sinh các năm 
336.     Exh.08.01.06 Thông tin tuyển sinh qua hệ thống Website 
337.     Exh.08.01.07 Hướng dẫn tuyển sinh các năm 

338.     Exh.08.01.08 Thông tin tuyển sinh qua hệ thống phương tiện thông tin 
đại chúng 

339.     Exh.08.01.09 Ngày hội HUS OPEN DAY 
340.     Exh.08.01.10 Tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT 

341.     Exh.08.01.11 Hệ thống hỗ trợ, giải đáp thắc mắc cho học sinh, sinh 
viên 

342.   8.2 Exh.08.02.01 Thông báo hình thức thi ĐGNL ở ĐHQG 

343.     Exh.08.02.02 Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học chính quy ở Đại 
học Quốc gia Hà Nội các năm 

344.     Exh.08.02.03 Hội đồng tuyển sinh đại học, Ban coi thi, Đoàn thanh tra 
các năm 

345.     Exh.08.02.04 Báo cáo kết quả tuyển sinh đại học  
346.   8.3 Exh.08.03.01 Quy chế đào tạo của ĐHQG năm 2011 và 2014 

347.     Exh.08.03.02 Quy chế công tác Học sinh sinh viên của ĐHQG các 
năm 

348.     Exh.08.03.03 Hướng dẫn đào tạo, công tác Học sinh sinh viên của 
VNU-HUS các năm 

349.     Exh.08.03.04 Phân công giảng dạy các học phần ngành ĐLTN các năm 
350.     Exh.08.03.05 Kế hoạch Học chính trị đầu năm 

351.     Exh.08.03.06 Biên bản đối thoại giữa lãnh đạo trường với Sinh viên 
các năm 

352.     Exh.08.03.07 Lịch tiếp Sinh viên của Khoa Địa lý 

353.     Exh.08.03.08 Danh sách giáo vụ, thanh tra giảng đường, giáo viên chủ 
nhiệm, cố vấn học tập. 

354.     Exh.08.03.09 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo 
hệ thống tín chỉ 

355.     Exh.08.03.10 Chương trình đào tạo ngành QLDD 2012, 2015, 
2017,2019 

356.     Exh.08.03.11 Quyết định công nhận tốt nghiệp các năm 
357.     Exh.08.03.12 Sổ tay Sinh viên đầu khóa 

358.     Exh.08.03.13 Hướng dẫn đăng ký học phần theo tiến trình đào tạo 
Minh chứng số môn học trong 8 kỳ 
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359.     Exh.08.03.14 Hướng dẫn đăng ký học phần qua cổng đào tạo 
360.     Exh.08.03.15 Kết quả học tập của sinh viên 

361.     Exh.08.03.16 Hướng dẫn triển khau công tác đánh giá điểm rèn luyện 
và kết quả tổng hợp  

362.     Exh.08.03.17 Danh sách Sinh viên xét học vụ 
363.    Exh.08.03.18 Biên bản họp lãnh đạo khoa  với GVCN 

364.    8.4 Exh.08.04.01 Kế hoạch hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên 
các năm 

365.     Exh.08.04.02 Kế hoạch hoạt động của liên chi Đoàn khoa Địa lý 
366.     Exh.08.04.03 Danh sách Sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học 
367.     Exh.08.04.04 Giấy giới thiệu Sinh viên đi về địa phương xin số liệu 
368.     Exh.08.04.05 Hướng dẫn sinh viên làm khóa luận 
369.     Exh.08.04.06 Báo cáo tiến độ Khóa luận 
370.     Exh.08.04.07 Danh sách hệ thống phòng học của VNU-HUS 
371.     Exh.08.04.08 Công văn cấp tài khoản email/internet cho Sinh viên 

372.     Exh.08.04.09 Quyết định hỗ trợ Sinh viên có hoàn cánh khó khăn các 
năm 

373.     Exh.08.04.10 QĐ giảm học phí di Covid 19 

374.     Exh.08.04.11 Quỹ học bổng của các nhà khoa học Khoa Địa lý các 
năm 

375.     Exh.08.04.12 Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh 
viên các năm 

376.     Exh.08.04.13 Quyết định cấp học bổng ngoài ngân sách cho sinh viên 
các năm 

377.     Exh.08.04.14 Quyết định thành lập văn phòng hỗ trợ khởi nghiệp 
378.     Exh.08.04.15 Các hội thảo định hướng nghề nghiệp cho sinh viên 
379.     Exh.08.04.16 Tổ chức hội chợ việc làm cho sinh viên 
380.     Exh.08.04.17 Cổng thông tin cựu sinh viên 
381.     Exh.08.04.18 Hướng dẫn học và thi kỹ năng mềm cho sinh viên 

382.     Exh.08.04.19 Danh sách cán nhà khoa học , nhà tuyển dụng đến dự lễ 
bảo vệ khóa luận tốt nghiệp 

383.     Exh.08.04.20 Giấy mời các nhà khoa học, nhà tuyển dụng, cựu giáo 
chức, cựu Sinh viên 

384.    Exh.08.04.21 Hướng dẫn Sinh viên vay vốn ngân hàng 

385.     Exh.08.04.22 Hoạt động hỗ trợ Sinh viên đạt chuẩn Tiếng anh của hội 
Sinh viên 

386.     8.5 Exh.08.05.01 Hình ảnh SV hoạt động vui chơi ở khuôn viên của 
trường và ĐHQG 

387.    Exh.08.05.02 Danh mục cơ sở vật chất, thiết bị dùng chung của 
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ĐHQG, VNU-HUS, Ảnh chụp phòng học, Hoạt động 
ngoài trời 

388.    Exh.08.05.03 Bảng thống kê trang thiết bị Khoa Địa lý, Danh sách 
phòng tự học 

389.    Exh.08.05.04 Thông báo khám sức khỏe cho sinh viên các năm 
390.    Exh.08.05.05 Danh sách phòng trực, cơ sở bệnh viện ĐHQG 
391.     Exh.08.05.06 Hoạt động tư vấn hỗ trợ tâm lý Sinh viên 
392.     Exh.08.05.07 Hỗ trợ sv chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 
393.     Exh.08.05.08 Kết quả lấy ý kiến các hoạt động hỗ trợ người học 

394.  9 9.1 Exh.09.01.01 Báo cáo đánh giá ngoài của Trường năm 2013 ( mục 
CSVC) 

395.     Exh.09.01.02 Hoạt động xây dựng cơ sở mới tại Hòa Lạc 
396.     Exh.09.01.03 Chương trình học ngành QLDD 

397.     Exh.09.01.04 Thời khóa biểu ví dụ của năm học 2018 - 2019, 2019 - 
2020  (2 học kỳ)  

398.     Exh.09.01.05 Danh sách giảng giảng đường, phòng học đa phương 
tiện, phòng học thông minh của Trường 

399.     Exh.09.01.06 Quyết định phê duyệt phòng thí nghiệm các cấp của 
Trường 

400.    Exh.09.01.07 Danh sách các phòng học chuyên đề của Khoa 

401.    Exh.09.01.08 Đề án Tái cấu trúc Khoa Địa lý (cấu trúc các Bộ môn, 
PTN của Khoa) 

402.    Exh.09.01.09 Danh mục trang thiết bị Khoa học của Trường 

403.     Exh.09.01.10 Thỏa thuận hợp tác phối hợp thực tập ngoài thực địa với 
đơn vị trực thuộc Cục đo đạc bản đồ và thông tin địa lý 

404.     Exh.09.01.11 Nhật ký sử dụng thiết bị phòng thí nghiệm của 
Khoa,Nhật ký sử dụng PTN của Khoa 

405.     Exh.09.01.12 Báo cáo hoạt động KHCN, Kế hoạch hàng năm cua 
Khoa, Danh mục thiết bị nhỏ lẻ cần sửa chữa 

406.     Exh.09.01.13 Biên bản tổng hợp các ý kiến góp ý của Khoa cho báo 
cáo tổng kết năm học và định hướng của Trường 

407.     Exh.09.01.14 Ý kiến của SV về nâng cao chất lượng giảng dạy 
408.     9.2 Exh.09.02.01 Cổng thông tin thư viện ĐHQGHN 

409.    Exh.09.02.02 
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) 

410.     Exh.09.02.03 Trang web liên kết đến các thư viện khác phục vụ đào 
tạo, nghiên cứu khoa học 

411.     Exh.09.02.04 
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) 
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412.     Exh.09.02.05 Danh sách sách của Khối KHTĐ 
413.     Exh.09.02.06 Danh sách các sách tham khảo Khoa đề nghị mua 

414.     Exh.09.02.07 Danh sách tài liệu tham khảo, sách chuyên khảo, đề tài 
dự án của khoa Địa lý 

415.   9.3 Exh.09.03.01 Ảnh giảng đường, Phòng thi nghiem 
416.     Exh.09.03.02 Báo cáo hiệu quả sử dụng thiết bị bảng A 
417.     Exh.09.03.03 Đánh giá của giảng viên về chất lượng PTN, thiết bị 
418.     Exh.09.03.04 Các thông tin về Phòng cháy chữa cháy 
419.     Exh.09.03.05 Qui định sử dụng PTN chung toàn Trường, ĐHQG 
420.     Exh.09.03.06 Sổ tay an toàn PTN của Trường 

421.     Exh.09.03.07 Danh sách các thiết bị bảng A và phần mềm chuyên 
dụng của khoa 

422.     Exh.09.03.08 Hợp đồng, thuyết minh đề tài có cán bộ Khoa tham dự 
423.     Exh.09.03.09 Thỏa thuận tài trợ các giải pháp của công ty ESRI  

424.     Exh.09.03.10 Thỏa thuận tài trợ mua trang thiết bị theo chương trình 
SERVIR Mekong do USAID tài trợ 

425.     Exh.09.03.11 Bản quyền phần mềm chuyên ngành khoa Địa lý 
426.     Exh.09.03.12 Danh mục phần mềm mã nguồn mở đang được sử dụng 
427.     Exh.09.03.13 Đề xuất tăng cương năng lực, dự án đầu tư mới 

428.     Exh.09.03.14 Đánh giá của sinh viên về chất lượng PTN, thiết bị, 
giảng dường .. 

429.     Exh.09.03.15 Báo cáo tổng kết cuối năm của Khoa, các góp ý lên 
trường liên quan đến tất cả các lĩnh vực 

430.   9.4 Exh.09.04.01 Trang web của Trường ĐHKHTN 
431.     Exh.09.04.02 Trang web của Khoa Địa Lý 

432.     Exh.09.04.03 Hệ thống máy chủ, kết nối phục vụ phần mềm chuyên 
ngành 

433.     Exh.09.04.04 Biên bản nghiệm thu lắp đặt hệ thống mạng LAN, Wifi 

434.     Exh.09.04.05 Website của E-cổng thông tin, trang web của E-office 
của DHQG 

435.     Exh.09.04.06 Danh sách các khóa học sử dụng phương tiện máy tính 
của Khoa 

436.     Exh.09.04.07 Cổng thông tin đào tạo 
437.     Exh.09.04.08 Thỏa thuận tài trợ đường chuyền Internet của Viêttel 

438.    Exh.09.04.09 Trang facebook chính thức của Khoa Địa lý, cập nhật 
nhanh các thông tin liên quan đến sinh viên 

439.     Exh.09.04.10 Hợp đồng phần mềm phổ thông (Windows) hàng năm 

440.     Exh.09.04.11 Hướng dẫn giảng dạy bằng Google Class, Meet, Zoom, 
Team 
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441.     Exh.09.04.12 Nền tảng dạy trực tuyến, lưu trữ tài liệu mã nguồn mở do 
đối tác Tây Ban Nha hỗ trợ (Moodle) 

442.   9.5 Exh.09.05.01 Quy định an toàn Phòng cháy chữa cháy, an toàn nơi làm 
việc 

443.     Exh.09.05.02 Nội quy sử dụng phòng thí nghiêm của Trường và các 
Khoa, liên quan đến cán bộ vận hành 

444.     Exh.09.05.03 Hợp đồng xử lý chất thải phòng thí nghiệm 

445.     Exh.09.05.04 Quyết định 959/QĐ-BHXH về Quy định thu bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp  

446.     Exh.09.05.05 Thông tin Bệnh viện ĐHQG 
447.     Exh.09.05.06 Lịch trực phòng y tế của Trường tại nhà T5 
448.     Exh.09.05.07 Thông báo của Trường về lịch khám sức khỏe 

449.     Exh.09.05.08 
Ảnh bồn rửa tay tại cổng và sân trường, dung dịch rửa 
tay tại thang máy, phòng chống dịch Covid-19 (ảnh chụp 
tại trường) 

450.    Exh.09.05.09 Trang Facebook chính thức của Trường, nhằm cập nhật 
nhanh các thông tin học tập, công tác sinh viên 

451.    Exh.09.05.10 Danh mục các hoạt động nâng cấp, cải tạo CSVC của 
Trường 

452.    Exh.09.05.11 Hợp đồng dọn vệ sinh trường của cty ngoài 

453.    Exh.09.05.12 Các hoạt động ngoại khóa của cán bộ, sinh viên trong 
Trường 

454.    Exh.09.05.13 Hợp đông, biên bản vận chuyển rác thải, vệ sinh môi 
trường, An toàn vệ sinh thực phẩm 

455.    Exh.09.05.14 Hình ảnh chụp căng tin mới xây của ĐHKHTN 
456.    Exh.09.05.15 Chương trình quảng bá tuyển sinh ngành QLDĐ 

457.     Exh.09.05.16 Biên bản hương dẫn trước khi thực địa, thông báo trang 
thiêt bị cần thiêt, an toàn y tế 

458.  10 10.1 Exh.10.01.01 Quy chế đào tạo của ĐHQGHN số 5155 năm 2014 

459.     Exh.10.01.02 
Hướng dẫn số 1110/HD-ĐHQGHN về điều chỉnh cập 
nhật chương trình đào tạo đại học theo quy chế đào tạo 
đại học 

460.     Exh.10.01.03 Công văn 1234 về hướng dẫn điều chỉnh, cập nhật CTĐT 
năm 2015 

461.     Exh.10.01.04 

Quyết định số 1111/QĐ-ĐHQGHN về việc ban hành 
Quy định về mở mới và điều chỉnh chương trình đào tạo 
trình độ đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 4 
tháng 4 năm 2018 

462.    Exh.10.01.05 
Hướng dẫn số 2321/HD-ĐHKHTN về việc hướng dẫn 
điều chỉnh CTĐT trình độ đại học tại trường ĐHKHTN 
ngày 29 tháng 07 năm 2019 
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463.    Exh.10.01.06 Danh sách khảo sát các bên liên quan về cải tiến CTĐT 
năm 2015, năm 2017 và 2019 

464.     Exh.10.01.07 Khung chương trình đại học ngành Quản lý đất đai của 
UTM 

465.     Exh.10.01.08 Hướng dẫn số 5077/QĐ-ĐHQGHN về đánh giá chất 
lượng thông qua phản hồi từ các bên liên quan 

466.     Exh.10.01.09 Mẫu phiếu lấy ý kiến phản hồi của nhà sử dụng lao động 
về chất lượng đào tạo của trường ĐHKHTN  

467.     Exh.10.01.10 Mẫu phiếu sinh viên nhận xét học phần 
468.     Exh.10.01.11 Biên bản đối thoại giữa lãnh đạo trường với sinh viên 
469.     Exh.10.01.12 Hình ảnh gặp mặt cựu sinh viên của Khoa 

470.     Exh.10.01.13 Mẫu phiếu khảo sát online các bên liên quan về chuẩn 
đầu ra chương trình đào tạo ngành QLĐĐ năm 2017 

471.    Exh.10.01.14 Mẫu phiếu khảo sát online các bên liên quan về khung 
chương trình đào tạo ngành QLĐĐ năm 2017, 2019 

472.    Exh.10.01.15 Mẫu phiếu khảo sát online các bên liên quan về chuẩn 
đầu ra chương trình đào tạo ngành QLĐĐ năm 2019 

473.    Exh.10.01.16 Mẫu phiếu khảo sát online các bên liên quan về khung 
chương trình đào tạo ngành QLĐĐ năm 2019 

474.     Exh.10.01.17 Biên bản họp HĐKHĐT về xây dựng và điều chỉnh 
CTĐT năm 2015, 2017, 2019 

475.     Exh.10.01.18 Biên bản họp bộ môn về góp ý CTĐT năm 2017, 2019 

476.    Exh.10.01.19 Mẫu phiếu thu thập thông tin về chuẩn đầu ra CTĐT 
ngành QLĐĐ năm 2015 

477.    Exh.10.01.20 Mẫu phiếu thu thập thông tin về khung chương trình đào 
tạo ngành QLĐĐ năm 2015 

478.     Exh.10.01.21 
Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến phản hồi của các 
bên liên quan về chất lượng đào tạo của trường 
ĐHKHTN 2015 

479.     Exh.10.01.22 
Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến phản hồi của các 
bên liên quan về chất lượng đào tạo ngành QLDĐ năm 
2015 

480.     Exh.10.01.23 Khung chương trình đào tạo ngành QLĐĐ năm 2015 
481.     Exh.10.01.24 Khung chương trình đào tạo ngành QLĐĐ năm 2017 
482.    Exh.10.01.25 Bài giảng có bổ sung tiếng anh chuyên ngành 
483.    Exh.10.01.26 Đề cương học phần năm 2017  

484.    Exh.10.01.27 Báo cáo tổng hợp về phản hồi của các bên liên quan về 
chuẩn đầu ra CTĐT ngành QLĐĐ năm 2017 

485.    Exh.10.01.28 Báo cáo tổng hợp về phản hồi của các bên liên quan về 
khung CTĐT ngành QLĐĐ năm 2017 

486.    Exh.10.01.29 Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến phản hồi của các 
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bên liên quan về chất lượng đào tạo của trường 
ĐHKHTN 2019 

487.    Exh.10.01.30 Ma trận chuẩn đầu ra ngành QLĐĐ năm 2019 
488.    Exh.10.01.31 Khung chương trình đào tạo ngành QLĐĐ năm 2019 

489.    Exh.10.01.32 Báo cáo tổng hợp về phản hồi của các bên liên quan về 
chuẩn đầu ra CTĐT ngành QLĐĐ năm 2019 

490.    Exh.10.01.33 Báo cáo tổng hợp về phản hồi của các bên liên quan về 
khung CTĐT ngành QLĐĐ năm 2019 

491.    Exh.10.01.34 Nhận xét của GS nước ngoài về CTĐT. 

492.   10.2 Exh.10.02.01 

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 

493.    Exh.10.02.02 
Quyết định 1366/QĐ-ĐHQGHN về việc ban hành quy 
định về mở mới và điều chỉnh chương trình đào tạo ở 
ĐHQGHN ngày 25 tháng 04 năm 2012 

494.     Exh.10.02.03 Ma trận chuẩn đầu ra CTĐT ngành QLĐĐ năm 2015 
495.     Exh.10.02.04 Ma trận chuẩn đầu ra CTĐT ngành QLĐĐ năm 2017 

496.     Exh.10.02.05 CTĐT và Đề cương chi tiết học phần ngành QLĐĐ năm 
2017 

497.    Exh.10.02.06 CTĐT ngành QLĐĐ năm 2019 
498.    Exh.10.02.07 Đề cương học phần năm 2019 

499.   10.3 Exh.10.03.01 Tiến trình học tập theo khung CTĐT năm 2015,  2017, 
2019 

500.    Exh.10.03.02 Kế hoạch phân công giảng dạy của bộ môn 

501.     Exh.10.03.03 Báo cáo tổng kết năm học và kế hoạch nhiệm vụ năm 
học của khoa Địa lý  

502.     Exh.10.03.04 Kết quả đánh giá học phần của giảng viên qua email 
503.     Exh.10.03.05 Biên bản dự giờ cán bộ trẻ 
504.     Exh.10.03.06 Bài giảng đã được cập nhật hàng năm 

505.     Exh.10.03.07 Thông báo về việc triển khai công tác dạy – học trực 
tuyến của ĐHQGHN và trường ĐH Khoa học Tự nhiên  

506.    Exh.10.03.08 
Trang website của khoa thông báo về nội dung hướng 
dẫn các môn tự học và học trực tuyến cho sinh viên trong 
giai đoạn nghỉ COVID 19 

507.     Exh.10.03.09 Ví dụ về các hình thức kiểm tra đánh giá và lịch thi học 
kì của VNU-HUS 

508.    Exh.10.03.10 Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh và xét tốt 
nghiệp của trường ĐH KHTN  
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509.     Exh.10.03.11 Quyết định thành lập hội đồng chấm khóa luận tốt 
nghiệp khoa Địa lý  

510.    Exh.10.03.12 QĐ 628 về Đảm bảo chất lượng giáo dục trong 
ĐHQGHN 

511.   10.4 Exh.10.04.01 Sơ yếu lý lịch khoa học của các cán bộ thuộc ngành 
QLĐĐ 

512.     Exh.10.04.02 Hồ sơ các đề tài NCKH  

513.     Exh.10.04.03 Khóa luận tốt nghiệp gắn với các đề tài nghiên cứu khoa 
học 

514.     Exh.10.04.04 Bài giảng được cập nhật từ các kết quả nghiên cứu 
515.     Exh.10.04.05 Thông tư 55/Bộ KHCN 
516.    Exh.10.04.06 Các bài báo có tên sinh viên 

517.    Exh.10.04.07 Sách chuyên khảo là sản phẩm có tham khảo các đề tài, 
luận án tiến sĩ 

518.   10.5 Exh.10.05.01 Quyết định, Báo cáo thanh tra hiệu quả sử dụng hệ thống 
trang thiết bị  

519.     Exh.10.05.02 Mẫu phiếu khảo sát chất lượng các dịch vụ hỗ trợ người 
học 

520.     Exh.10.05.03 Thông báo thu thập thông tin phản hồi sau khi vận hành 
thử nghiệm hệ thống mạng 

521.     Exh.10.05.04 Ảnh hòm thư góp ý 
522.     Exh.10.05.05 Ảnh sổ góp ý tại các phòng chờ 

523.     Exh.10.05.06 Quy định về chức năng nhiệm vụ của Phòng TTPC & 
ĐBCL  

524.     Exh.10.05.07 Kết quả khảo sát chất lượng các hoạt động hỗ trợ người 
học và khảo sát nâng cao chất lượng thư viện 

525.     Exh.10.05.08 Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban 
chức năng của VNU-HUS  

526.     Exh.10.05.09 Nội quy phòng máy Khoa Địa lý 
527.     Exh.10.05.10 Kế hoạch nâng cấp phòng Thí nghiệm, phòng học 

528.     Exh.10.05.11 Đề xuất tăng cường năng lực, dự án đầu tư mới của khoa 
Địa lý 

529.     Exh.10.05.12 Báo cáo hoạt động khoa học công nghệ, Kế hoạch hàng 
năm cua Khoa, Danh mục thiết bị nhỏ lẻ cần sửa chữa 

530.     Exh.10.05.13 Dự trù kinh phí sửa chữa 
531.     Exh.10.05.14 Danh mục tên tài liệu tham khảo của khoa 
532.    Exh.10.05.15 Danh mục những tài liệu mới bổ sung của thư viện khoa 
533.    Exh.10.05.16 Lịch trực y tế 

534.     Exh.10.05.17 Thông báo các loại học bổng trên trang web của VNU-
HUS 
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535.     Exh.10.05.18 Thông tin về chỗ ở trên trang web của VNU-HUS 
536.     Exh.10.05.19 Các câu lạc bộ của VNU-HUS 
537.     Exh.10.05.20 Cổng thông tin giới thiệu việc làm của VNU-HUS 
538.     Exh.10.05.21 Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên  
539.     Exh.10.05.22 Lịch tiếp sinh viên của các phòng ban 

540.     Exh.10.05.23 Hình ảnh sinh viên nhận học bổng từ quỹ học bổng các 
nhà khoa học Khoa Địa lý 

541.     Exh.10.05.24 Hình ảnh gặp mặt sv đầu năm học 

542.     Exh.10.05.25 Thông tin việc làm trên facebook của cựu sinh viên 
geoinformatic 

543.     Exh.10.05.26 Đề án xây dựng ĐHQGHN trên Hòa Lạc 

544.     Exh.10.05.27 Hình ảnh lễ cất nóc tòa nhà HT1 của trường ĐHKHTN 
tại Hòa Lạc 

545.   10. 6 Exh.10.06.01 Quy định về Tổ chức và hoạt động của Viện Đảm bảo 
chất lượng giáo dục 

546.    Exh.10.06.02 Quyết định thành lập nhóm chuyên gia xây dựng chương 
trình đào tạo của khoa năm 2015, 2017, 2019 

547.     Exh.10.06.03 Hướng dẫn quy trình lấy phiếu phản hồi từ các bên liên 
quan bằng hình thức trực tuyến của trường ĐHKHTN 

548.    Exh.10.06.04 Kế hoạch đảm bảo chất lượng trường ĐHKHTN 
549.     Exh.10.06.05 Mẫu phiếu giảng viên tự đánh giá cuối năm học 
550.     Exh.10.06.06 Mẫu phiếu khảo sát giảng viên tự đánh giá online  

551.     Exh.10.06.07 Mẫu phiếu khảo sát mức độ hài lòng của nhà tuyển dụng 
(mẫu trước năm 2019) 

552.     Exh.10.06.08 Mẫu lấy ý kiến phản hồi của cựu người học về chất 
lượng chương trình đào tạo (mẫu trước năm 2019) 

553.     Exh.10.06.09 Mẫu lấy ý kiến phản hồi của nhà tuyển dụng và cựu 
người học về chất lượng chương trình đào tạo 2019 

554.     Exh.10.06.10 Mẫu khảo sát online (nhà tuyển dụng, cựu sinh viên) về 
chất lượng đào tạo tại trường ĐHKHTN 

555.  11 11.1 Exh.11.01.01 Báo cáo tổng kết năm học Trường ĐHKHTN  và Khoa 
Địa lý các năm 

556.     Exh.11.01.02 Quyết định cảnh báo học tập từ năm 2015 đến năm 2020 

557.     Exh.11.01.03 Quyết định kỉ luật thi cử và vi phạm khác từ năm 2015 
đến năm 2020 

558.     Exh.11.01.04 Quyết định về việc công nhận sinh viên các khóa từ năm 
2015 đến năm 2019 

559.    Exh.11.01.05 Quyết định sinh viên bị xóa tên từ năm 2015 đến năm 
2019  

560.    Exh.11.01.06 Các quyết định bảo lưu học tập từ năm 2015 đến năm 
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2019  
561.    Exh.11.01.07 Các kết quả chuẩn đầu ra: Tiếng Anh  
562.    Exh.11.01.08 Kết quả chuẩn đầu ra an ninh quốc phòng  
563.    Exh.11.01.09 Kết quả chuẩn đầu ra giáo dục thể chất  
564.     Exh.11.01.10 Hình ảnh minh chứng hệ thống quản lý sinh viên  

565.     Exh.11.01.11 Kết quả thống kê sinh viên tốt nghiệp các khóa từ năm 
2015 đến năm 2019 

566.     Exh.11.01.12 Bảng thống kê sinh viên thôi học trong 5 năm 2015-2020 

567.     Exh.11.01.13 Kết quả thống kê số sinh viên tốt nghiệp so với Trường 
và khối khoa học trái đất 

568.     Exh.11.01.14 Biên bản họp tổng kết Khoa các năm   
569.     Exh.11.01.15 Biên bản họp Hội nghị cán bộ viên chức các năm  

570.     Exh.11.01.16 Hoạt động gặp gỡ, trao đổi giữa khoa với các sinh viên 
xin thôi học 

571.     Exh.11.01.17 Hình ảnh các hoạt động giới thiệu ngành học cho sinh 
viên năm nhất, gặp cựu sinh viên và nhà tuyển dụng 

572.     Exh.11.01.18 Kết quả thống kê các loại học bổng và số sinh viên đạt từ 
năm 2015 đến năm 2020 

573.     Exh.11.01.19 
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học hệ 
chính quy VNU-HUS tháng 3, 6, 9, 12 từ năm 2015 đến 
năm 2020 

574.    11.2 Exh.11.02.01 

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 

575.    Exh.11.02.02 Quy chế đào tạo đại học số 5115 năm 2014 
576.     Exh.11.02.03 Đối sánh thời gian đào tạo trung bình  

577.     Exh.11.02.04 Quyết định thành lập tổ cố vấn học tập ngành QLĐĐ qua 
các năm  

578.     Exh.11.02.05 Hình ảnh hoạt động của những câu lạc bộ Tiếng Anh 

579.    Exh.11.02.06 Hình ảnh giới thiệu về ngành học và chương trình đào 
tạo cho tân sinh viên 

580.    Exh.11.02.07 
GVCN gửi thông tin khung chương trình đào tạo và kế 
hoạch học tập dự kiến cho 4 năm học tới sinh viên năm 
thứ nhất 

581.   11.3 Exh.11.03.01 Thông tin ban liên lạc cựu sinh viên trên website của 
Khoa và Trường 

582.    Exh.11.03.02 Kết quả khảo sát việc làm của cựu sinh viên từ năm 2015 
đến năm 2019 

583.     Exh.11.03.03 Thông tin 3 công khai về tỷ lệ SV tìm được việc làm sau 
1 năm tốt nghiệp 
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584.     Exh.11.03.04 Thống kê học viên/NCS tốt nghiêp cử nhân QLĐĐ từ 
năm 2015 đến năm 2019 

585.    Exh.11.03.05 Thống kê cựu sinh viên các khóa được nhận học bổng 
nước ngoài  

586.    Exh.11.03.06 Kêt quả đối sánh tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt 
nghiệp trong trường và ngoài trường  

587.    Exh.11.03.07 Danh sách các nhà tuyển dụng có kết nối với khoa Địa lý 

588.     Exh.11.03.08 Khung chương trình đào tạo ngành QLĐĐ năm 2015, 
2017 và 2019  

589.     Exh.11.03.09 Công văn đặt hàng tuyển dụng nguồn nhân lực cử nhân 
ngành quản lý đất đai từ các cơ quan hợp tác 

590.     Exh.11.03.10 Thông tin tuyển dụng cử nhân ngành quản lý đất đai của 
các đơn vị  

591.     Exh.11.03.11 Các học phần có tăng thời lượng thực hành 

592.     Exh.11.03.12 Bảng thống kê sinh viên nước ngoài đến trao đổi với 
Khoa Địa lý các năm 

593.     Exh.11.03.13 Nội dung, tiêu chí chấm điểm của môn học thực tập 
chuyên ngành 

594.     Exh.11.03.14 Hoạt động ngoại khóa và hoạt động của các câu lạc bộ  

595.     Exh.11.03.15 Hoạt động tư vấn việc làm cho sinh viên và kết nối với 
nhà tuyển dụng 

596.    11.4 Exh.11.04.01 Quy định hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học từ 
2015 – 2020 

597.     Exh.11.04.02 Bộ hồ sơ hội thảo khoa học sinh viên cấp Trường từ 
2015 – 2020 

598.     Exh.11.04.03 Bộ hồ sơ hội thảo khoa học sinh viên cấp Khoa từ năm 
2015 đến năm 2020 

599.    Exh.11.04.04 Báo cáo tổng kết NCKHSV Khoa Địa lý từ năm 2015 
đến năm 2020 

600.    Exh.11.04.05 Thống kê nghiên cứu khoa học của sinh viên được công 
bố trên các Hội thảo, Tạp chí giai đoạn 2015-2020 

601.     Exh.11.04.06 Thống kê khóa luận, báo cáo NCKH của sinh viên được 
đề tài hỗ trợ 

602.     Exh.11.04.07 Báo cáo tổng kết khoa học và công nghệ Khoa Địa lý 
qua các năm  

603.     Exh.11.04.08 Quỹ học bổng các nhà khoa học Khoa Địa lý  

604.    11.5 Exh.11.05.01 Bộ mẫu phiếu khảo sát mức độ hài lòng của các bên liên 
quan   

605.     Exh.11.05.02 
Kết quả lấy ý kiến phản hồi của những bên liên quan 
(cựu sinh viên, sinh viên, giảng viên, nhà tuyển dụng/ 
giáo sư nước ngoài) qua các năm 
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606.     Exh.11.05.03 Hòm thư góp ý, Sổ góp ý giảng đường 
607.     Exh.11.05.04 Kết quả khảo sát môi trường làm việc của giảng viên  

608.    Exh.11.05.05 Bảng thống kê điều chỉnh CTĐT dựa trên kết quả khảo 
sát các bên liên quan 

 
 

Phụ lục 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 khi 
tốt nghiệp 

Cử nhân ngành Quản lý đất đai 

5. Đơn vị chịu trách 
nhiệm đào tạo 

Khoa Địa lý 

6. Mục tiêu đào tạo Mục tiêu là đào tạo cử nhân khoa học Quản lí đất đai có phẩm chất đạo đức 
tốt; có kiến thức nền tảng thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, 
có kiến thức chuyên môn toàn diện về lý luận và thực tiễn của khoa học 
Quản lí đất đai, về hệ thống pháp luật và công nghệ quản lí đất đai trên nền 
tảng những kiến thức có liên quan của khoa học Địa lý, Trắc địa - Bản đồ, 
Viễn thám và Hệ thông tin địa lý, Hệ thông tin đất đai, Ngoại ngữ chuyên 
ngành…; có kỹ năng về công nghệ Địa chính như đo đạc và thu thập dữ 
liệu về đất đai bằng các công nghệ tiên tiến (công nghệ toàn đạc, công nghệ 
GPS, công nghệ Viễn thám, công nghệ ảnh số...), thành lập các bản đồ 
chuyên đề (bản đồ địa chính, bản đồ địa chính cơ sở, bản đồ hiện trạng sử 
dụng đất, bản đồ quy hoạch sử dụng đất...) dưới dạng số, thiết kế và vận 
hành các hệ thống thông tin đất đai...; có khả năng làm việc độc lập, sáng 
tạo. 

7. Thông tin tuyển sinh Năm 2019, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh trong cả nước, 
xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia theo tổ hợp các môn/bài thi tương 
ứng và xét tuyển (kể cả xét tuyển thẳng) các đối tượng khác theo quy định 
của Bộ GD & ĐT và của ĐHQGHN. 
Nguồn tuyển sinh 
1. Thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và dự bị đại 
học; 
2. Thí sinh sử dụng kết quả thi THPT quốc gia 2019 đạt ngưỡng đảm bảo 
chất lượng đầu vào do ĐHQGHN quy định; 
3. Thí sinh có chứng chỉ Cambridge International Examinations A-Level, 
UK (chứng chỉ A-Level); 
4. Thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment 
Test, Hoa Kỳ); 
5. Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ 
tiếng Anh quốc tế tương đương. 
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8. Cách thức dạy học và 
đánh giá 

Phương pháp giảng dạy và học tập: bài giảng, tự học, thực tập thực tế và 
seminar. 
Phương pháp đánh giá chính: 
+ Kiểm tra viết và kiểm tra miệng. 
+ Đánh giá bài tập về nhà 
+ Thảo luận nhóm và làm tiểu luận 

Cơ sở pháp lý Quy định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Đại học Quốc Gia Hà Nội 
Tổng số tín chỉ 137 
Loại hình đào tạo Chính quy 
Ngôn ngữ giảng dạy Tiếng Việt 
Thời gian đào tạo 4 năm 
Website http://hus.vnu.edu.vn/ 

http://geography.hus.vnu.edu.vn/ 
 
 
 

http://hus.vnu.edu.vn/
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S/N 

 

 
Course title 
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ực

 h
àn

h 

Tự
 h

ọc
 Kiến thức Kỹ năng Thái độ 

EL
O

1.
1 

EL
O

1.
2 

EL
O

1.
3 

EL
O

1.
4 

EL
O

2.
1 

EL
O

2.
2 

EL
O

2.
3 

EL
O

2.
4 

EL
O

2.
5 

EL
O

2.
6 

EL
O

3.
1 

EL
O

3.
2 

EL
O

3.
3 

 Credit hours 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 
Khối kiến thức chung - (Không 
tính các học phần từ số 10 đến 
số 12) 

  16                 

1.  Triết học Mác – Lênin 
Philosophy PHI1006 3 30 15 0 3    2 3  2 3 3 2  2 

2.  Kinh tế chính trị Mác - Lênin  
Political economics PHI1008 2 20 10 0 3    2 3  2 3 3 2  2 

3.  Tư  tưởng Hồ Chí Minh (Ho Chi 
Minh Ideology) POL1001 2 30 0 0 3    2 3  3 3 3 2 2 2 

4.  
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam (History of Vietnamese 
Communist Party) 

HIS1001 2 24 4 2 3   2  3  2 3  2  2 

5.  Chủ nghĩa xã hội khoa học 
(Scientific Socialism) PHI1002 2 24 4 2 3    2 3  2 3 3 2  2 

6.  Tiếng Anh B1 FLF1107 5 20 50 5      3 3 3 2 3    

7.  Giáo dục thể chất  4    2             

8.  Giáo dục quốc phòng-an ninh  8    2            2 
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O
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O
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O
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O

2.
4 

EL
O

2.
5 

EL
O

2.
6 

EL
O

3.
1 

EL
O

3.
2 

EL
O

3.
3 

 Credit hours 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Khối kiến thức theo lĩnh vực  7                 

 Các học phần bắt buộc   2                 

9.  Tin học cơ sở (Introduction to 
Informatics)  INM1000 2 15 15 0  3 2  2      2   

 Các học phần tự chọn   5/15                 

10.  
Cơ sở văn hóa Việt Nam 
(Fundamentals of Vietnamese 
Culture) 

 HIS1056 3 42 3 0 2     2  2     2 

11.  Khoa học Trái đất và sự sống 
(Earth and Life Sciences) GEO1050 3 33 9 3  3  3 2   2 2 3 2  2 

12.  
Nhà nước và pháp luật đại 
cương 
General State and Law 

THL1057 2 20 5 5 2   2 3 3  3 3 3   2 

13.  Nhập môn phân tích dữ liệu 
(Data analysis ) 

MAT1060 
2 20 10 0  3 3  3  2 3  3    

14.  Nhập môn Internet kết nối vạn 
vật (Internet of Things) PHY1070 2 24 6 0  3 3  3  2 3  3    

15.  Nhập môn Robotic PHY1020 3 30 10 5  3 3  3  2 3  3    
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O

2.
5 

EL
O

2.
6 

EL
O

3.
1 

EL
O

3.
2 

EL
O

3.
3 

 Credit hours 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Khối kiến thức theo khối 
ngành  22                 

16.  Đại số tuyến tính - Linear 
Algebra MAT1090 3 30 15 0  3   2     3    

17.  Giải tích 1 - Calculus 1 MAT1091 3 30 15 0  3   2   2  2    

18.  Giải tích 2 - Calculus 2 MAT1192 2 20 10 0  3 3  2   3  3    

19.  Xác suất thống kê - Probability 
and Statistics MAT1101 3 27 18 0  3 3  2     3  2  

20.  Cơ - Nhiệt - Mechanics - 
Thermodynamics PHY1100 3 30 15 0  2   2         

21.  Điện - Quang - 
Electromagnetism - Optics  PHY1103 

3 28 17 0  2   2         

22.  Hóa học đại cương - General 
Chemistry  CHE1080 3 35 10 0  2   2     2    

23.  Thực hành Vật lý đại cương - 
General Physics Practice PHY1104 2 2 20 8  3   2   2 2 2    

 Khối kiến thức theo nhóm 
ngành  23                 
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 Các học phần bắt buộc  21                 

24.  Địa lý học - Fundamental 
Geography  3 36 5 4  2  2  2 2 2  2   2 

25.  Địa lý Việt Nam (Geography of 
Vietnam)  3 25 15 5  2  2  2 2 2  2   2 

26.  
Phương pháp nghiên cứu khoa 
học (Methodology of Scientific 
Methods)   

3 25 15 5   3 2 3   3  3 2 2 2 

27.  Trắc địa đại cương (Geodesy) GEO2318 3 25 15 5  3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

28.  Bản đồ học đại cương 
(Cartography) GEO2060 3 25 15 5  3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

29.  Cơ sở viễn thám (Fundamentals 
of remote sensing) GEO2091 3 25 10 10  3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

30.  
Hệ thống thông tin địa lý 
(Geographic Information 
System) 

GEO2319 3 25 15 5  3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 Các học phần tự chọn   2/8                 

31.  
Khoa học môi trường và Biến 
đổi khí hậu - Environmental 
Science and Climate change 

 GEO2320 2 15 10   5  3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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32.  Toán trong địa lý - Mathematics 
in Geography 

GEO2321  
 2 15 10 5  3 3  3   3  3   2 

33.  

Ứng dụng viễn thám và GIS 
trong nghiên cứu địa lý và  môi 
trường biển - Application of 
remote sensing and GIS in 
studies of marine geography and 
environment 

GEO2322  
 2 15 10 5  3 2 3 3 3  3 3 3 2 2 2 

34.  
Quản lý tài nguyên và môi 
trường - Environment and 
Resource Management 

GEO2323 2 15 10 5  3  3 3   3 3 3   2 

 Khối kiến thức ngành  69                 

 Bắt buộc  50                 

35.  
Cơ sở và lịch sử quản lý đất đai - 
Fundamentals and  History of 
Land Administration 

GEO3262 4 45 10 5    3 3 3  3 3 3 2 2 2 

36.  Pháp luật đất đai - Land law GEO3263 2 20 5 5    4 3 3  3 3 3 2 2 2 

37.  Quản lý tài chính đất đai - Land 
finance management GEO2076 2 17 8 5   3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 



Page | 82  

 
S/N 

 

 
Course title 

 

 
Code 

Course 

C
re

di
t 

Ng
he

 g
iả

ng
 

Th
ực

 h
àn

h 

Tự
 h

ọc
 Kiến thức Kỹ năng Thái độ 

EL
O

1.
1 

EL
O

1.
2 

EL
O

1.
3 

EL
O

1.
4 

EL
O

2.
1 

EL
O

2.
2 

EL
O

2.
3 

EL
O

2.
4 

EL
O

2.
5 

EL
O

2.
6 

EL
O

3.
1 

EL
O

3.
2 

EL
O

3.
3 

 Credit hours 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

38.  
Đánh giá đất và Quy hoạch sử 
dụng đất đai - Land evaluation 
and land use planning 

GEO3265 4 30 25 5   3 4 3 3  3 3 3 2 2 2 

39.  
Thổ nhưỡng và Bản đồ thổ 
nhưỡng - Soil science and soil 
Map 

GEO3266 2 15 10 5  3 2 3 3 3  3 3 3 2  2 

40.  

Đánh giá hiện trạng và biến 
động sử dụng đất đai - 
Evaluation of land use and land 
use change 

GEO3267 2 15 15 0   2 4 3 3  3 3 3 2 2 2 

41.  
Đăng ký đất đai và hồ sơ địa 
chính - Land registration and 
cadastral records 

GEO3215 3 20 20 5   3 4 3 3 2 3 3 3 2 2 2 

42.  Hệ thống thông tin đất đai - 
Land Information System GEO3269 3 25 15 5   4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 

43.  Xử lý số liệu đo đạc - Land 
Survey Data Processing 

 
 

GEO3270 
3 25 15 5  3 4 2 3  2 3  3  2  

44.  

Đo đạc địa chính và ứng dụng 
tin học trong thành lập bản đồ - 
Cadastral Surveying and 
Application of information 
technology in mapping 

GEO3271 4 40 15 5   4 2 3  2 3  3  2 2 

45.  Thực tập đo đạc địa chính - 
Cadastral survey practice GEO3272 2 3 12 15   4 2 4 3 2 3 3 3  2 2 
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46.  Thực tập trắc địa đại cương - 
Practice on Geodesy 

GEO3210 2 10 15 5  3 3 2 3 3  3 3 3  3 2 

47.  
Lập trình GIS (Geographic 
Information System 
Programming) 

GEO3138 3 30 15 0  3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

48.  Trắc địa ảnh và Công nghệ ảnh 
số (Digital Photogrammetry) 

GEO3304 3 35 5 5  2 4  3  2 3  3  2 2 

49.  Giải đoán, điều vẽ ảnh - Photo 
Interpretation GEO3305 2 20 5 5  3 3 2 3 3  3  3  2 2 

50.  

Thực tập Công nghệ ảnh số và 
giải đoán, điều vẽ ảnh - Field 
practice on Digital 
Photogrammetry and Photo 
Interpretation 

GEO3275 2 5 25 0   3  3 3 2 3 3 3  2 2 

51.  Thực tập cơ sở địa lý - Physical 
Geography Fieldtrip GEO3226 2 0 30 0  3   3 3  3 3 3 2 2 2 

52.  

Thực tập chuyên ngành và thực 
hành khởi nghiệp - Fieldtrip for 
specific purposes and 
Entrepreneurship 

GEO3156 3 5 40 0   3 4 3 3  3 3 3 2 2 2 

53.  Niên luận  - Essay GEO4074 2 0 30 0   4 4 3 3 3 3  3 3 3  

 Các học phần tự chọn  12/37                 
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54.  GIS ứng dụng - Applied GIS GEO3276 3 20 20 5  3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

55.  
Bản đồ chuyên đề trong quản lý 
đất đai - Thematic maps in Land 
Administration 

GEO3277 2 25 5 0 1  4 2 3   3  3  2 2 

56.  Hệ thống thông tin bất động sản 
- Real-estate Information System GEO3216 3 20 20 5   4 3 3 3 3 3  3 3 3 2 

57.  Trắc địa vệ tinh - Satellite 
Geodesy GEO3043 2 15 10 5  3 4 2 3  3 3 3 3 3 2 2 

58.  Trắc địa biển - Sea Surveying GEO3073 2 10 15 5  2 2 2 3   3  3  2  

59.  Trắc địa cao cấp - Geodesy GEO3041 2 20 5 5  3 4  3  3 3  3 2  2 

60.  Thanh tra đất đai - Land 
Inspection GEO3280 2 20 5 5    4 3 3  3 3 3 2 2 2 

61.  
Quy hoạch đô thị và khu dân cư 
nông thôn - Urban and rural 
planning studies 

GEO3281 3 20 20 5   3 3 3  2 3  3  2 2 

62.  Định giá đất - Land Valuation GEO3282 3 25 15 5   3 4 3 3  3 3 3 2 2 2 

63.  
Xây dựng và quản lý cơ sở dữ 
liệu địa chính - Building and GEO3283 2 20 5 5   3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
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management land administration 
database 

64.  Quản lý thị trường bất động sản 
- Real estate management GEO3217 2 18 7 5    4 3 3  3 3 3 2 2 2 

65.  Thống kê, kiểm kê đất đai - 
Land statistics and inventory GEO3218 2 16 10 4   2 3 3 3  3 3 3 2 2 2 

66.  
Quản lý nhà nước về thu hồi đất 
(Land acquisition 
administration) 

GEO3150 2 16 10 4 2   4 3 3  3 3 3 2 2 2 

67.  Cơ sở kinh tế đất (Economic 
land base) GEO3151 2 20 5 5    4 4 3  3 3 3 2 2 2 

68.  
Đầu tư và kinh doanh bất động 
sản (Real Estate Investment and 
business) 

GEO3152 2 16 10 4    4 3 3  3 3 3 2 2 2 

69.  Lập và quản lý các dự án đầu tư GEO3155 3 20 20 5 2   3 3 3 3 3 3 3  2 2 

 Khoá luận tốt nghiệp hoặc học 
phần thay thế  7                 

70.  Khóa luận tốt nghiệp - Thesis GEO4075 7 105  0 0   3 4 4 4 3 3 3  3 2 2 2 

 Các học phần thay thế khóa luận 
tốt nghiệp  7/12                 
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71.  
Đánh giá tác động môi trường - 
Environmental Impact 
Assessment 

GEO3219 3 30 10 5  2 3 2 3 3  3 3 3  2 2 

72.  
Địa mạo học trong quản lý đất 
đai - Geomorphology in Land 
Management 

GEO2310 2 15 10 5   3  3  2 3  3  2 2 

73.  
Cơ sở quy hoạch và tổ chức lãnh 
thổ - Fundamental planning and 
territorial organization 

GEO2025 2 15 10 5  3  3 3 3  3  3 3 2 2 

74.  
Bảo vệ tài nguyên và môi trường 
đất - Resource Protection and 
Soil Environment 

GEO3154 3 25 15 5  3  3 3 3  3 3 3 2 2 2 

75.  
Quản lý và sử dụng đất nông 
nghiệp - Agricultural land 
management and use 

GEO3293 2 16 10 4  3  4 3 3  3 3 3 2  2 

 
Thang cấp độ nhận thức Bloom về kiến thức: 2 - Hiểu, 3 - Áp dụng, 4 - Phân tích. 
Thang cấp độ nhận thức Bloom về kĩ năng: 2 - Thao tác, 3 - Chính xác, 4 - Phối hợp. 
Thang cấp độ nhận thức Bloom về thái độ: 2 - Đáp ứng, 3 - Đánh giá, 4- Tổ chức. 
 

1. Chuẩn đầu ra về kiến thức 
ELO1.1. Hiểu rõ các vấn đề về an ninh, quốc phòng, chính trị, văn hóa,  xã hội của đất nước, pháp luật và trách nhiệm của công dân 
ELO1.2. Hiểu biết và vận dụng các kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học Trái đất, khoa học sự sống và nền tảng công nghệ thông tin hiện đại 
trong nhận dạng và giải quyết các vấn đề của quản lý đất đai 
ELO1.3. Hiểu được nguyên lý và sử dụng được các công nghệ thu thập, phân tích, xử lý, phân phối dữ liệu về đất đai đáp ứng yêu cầu công việc 



Page | 87  

ELO1.4. Hiểu được cơ sở khoa học, có kiến thức cơ bản để quản lý điều hành hoạt động trong lĩnh vực quản lý đất đai: sử dụng được các công 
cụ  pháp luật, quy hoạch, hành chính, tài chính và công nghệ để nhận dạng, phân tích, giải quyết các vấn đề trong quản lý đất đai và bảo vệ môi 
trường. 
 
2. Chuẩn đầu ra về kĩ năng 
ELO2.1. Có kỹ năng nhận dạng vấn đề, lập kế hoạch và triển khai giải quyết các vấn đề trong quản lý và sử dụng đất 
ELO2.2. Có kỹ năng giao tiếp tự tin, hiệu quả, trình bày mạch lạc quan điểm, nhận thức của mình và phản biện các quan điểm khác 
ELO2.3. Có kĩ năng nghe, nói, đọc, viết và giao tiếp  cơ bản tiếng Anh đạt trình độ tối thiểu tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 
bậc dành cho Việt Nam. 
ELO2.4. Có kỹ năng tự học, tự tìm hiểu và khám phá kiến thức 
ELO2.5. Có kỹ năng làm việc nhóm, hoạt động khởi nghiệp, có khả năng quản lý và lãnh đạo nhóm, đánh giá chất lượng công việc của nhóm và 
các thành viên 
ELO2.6. Có tư duy khoa học, logic, tích cực 
 
3. Chuẩn đầu ra về phẩm chất và thái độ 
ELO3.1. Hiểu và tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của đạo đức nghiên cứu 
ELO3.2. Đạo đức nghề nghiệp (trung thực, thẳng thắn, trách nhiệm, tôn trọng quyền của người  dân, chủ quyền đất nước) 
ELO3.3. Có ý thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức đã học và vận dụng chúng trong giải quyết các vấn đề của xã hội 
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Phụ lục 4. Curriculum map 
 

TT 
Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Học kỳ 4 Học kỳ 5 Học kỳ 6 Học kỳ 7 Học kỳ 8 

Học phần TC Học phần TC Học phần TC Học phần TC Học phần TC Học phần TC Học phần TC Học phần TC 

1 CHE1080 3 INM1000 2 MAT1192 2 GEO2093 3 GEO2076 2 PHI1002 2 GEO3267 2 
GEO4073 3 
GEO4074 2 

2 MAT1090 3 MAT1091 3 PEC1008 2 GEO2007 2 POL1001 2 GEO3270 3 GEO3272 2 GEO4075 7 

3 PHI1006 3 PHY1100 3 HIS1001 2 GEO3305 2 GEO3271 4 GEO3265 4 
Tự chọn Các học phần thay 

thế KLTN 
(12/37 tín chỉ) (7/12 tín chỉ) 

4 GEO2060 3 GEO2317 3 FLF1107 5 GEO2319 3 GEO3275 2 GEO3268 3 GEO3276  3 GEO3219 3 

5 GEO2318 3 GEO3262 4 PHY1103 3 GEO3263 2 GEO3215 3 Tự chọn (2/8 tín 
chỉ) GEO3277 2 GEO3216 2 

6     GEO1050 3 GEO2091 3 GEO3266 2 GEO2100 3 GEO2320 2 GEO3216 3 GEO3293 2 
7         GEO 2055 3 GEO3304 3 GEO3226 2 GEO2321 2  GEO3043 2 GEO3154 3 
8         PHY1070 2 MAT1101 3     GEO2322 2 GEO3073 2 GEO2025 2 
9             PHY1104 2     GEO2323 2  GEO3041 2     

10                         GEO3280  2     
11                         GEO3281 3     
12                         GEO3282  3     
13                         GEO3283 2     
14                         GEO3217 2     
15                         GEO3218 2     
16                         GEO3150 2     
17                         GEO3151 2     
18                         GEO3152 2     
19                         GEO3155 3     

Tổng tín chỉ theo kỳ 15   18   22   22   18   14   16   12 



Page | 89  

  
I Khối kiến thức chung 

M1 III Kiến thức theo khối ngành M3     V Khối kiến thức ngành M5   

 Tín chỉ 16  Tín chỉ 22     Tín 
chỉ 69   

  
II Kiến thức theo lĩnh 

vực M2 IV Kiến thức theo nhóm ngành M4     TỔNG SỐ TÍN CHỈ 137 

Tín chỉ 7  Tín chỉ 23         
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Phụ lục 5. Bảng hỗ trợ cho tiêu chuẩn 5 
Bảng 5.14. Điểm xét tuyển của ngành Quản lý đất đai giai đoạn 2015-2020 

Năm Hình thức  Điểm chuẩn 
2015-2016 Thi đánh giá năng lực trên máy tính do ĐHQGHN tổ chức riêng  

2017 

Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, theo tổ hợp các môn/bài thi tương ứng: 
A00: Toán - Vật lý - Hóa học;  
A01: Toán - Vật lý - Tiếng Anh; 
B00: Toán - Hóa học - Sinh học; 
C04: Toán - Ngữ Văn - Địa lý. 

17,50 

2018 

Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, theo tổ hợp các môn/bài thi tương ứng: 
A00: Toán - Vật lý - Hóa học;  
A01: Toán - Vật lý - Tiếng Anh; 
B00: Toán - Hóa học - Sinh học; 
D10: Toán - Địa lý - Tiếng Anh. 

16,35 

2019 

Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, theo tổ hợp các môn/bài thi tương ứng: 
A00: Toán - Vật lý - Hóa học;  
A01: Toán - Vật lý - Tiếng Anh; 
B00: Toán - Hóa học - Sinh học; 
D10: Toán - Địa lý - Tiếng Anh. 

16,00 

2020 

Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, theo tổ hợp các môn/bài thi tương ứng: 
A00: Toán - Vật lý - Hóa học;  
A01: Toán - Vật lý - Tiếng Anh; 
B00: Toán - Hóa học - Sinh học; 
D10: Toán - Địa lý - Tiếng Anh. 

 

  



Page | 91  

Bảng 5.15. Ma trận ELO của chương trình đào tạo và các phương pháp kiểm tra/đánh giá 
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ELO1. Kiến thức                
ELO1.1. Hiểu rõ các vấn đề về an 
ninh, quốc phòng, chính trị, văn hóa, 
xã hội của đất nước, pháp luật và trách 
nhiệm của công dân. 

x x  x x x         x 

ELO1.2. Hiểu biết và vận dụng các 
kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học 
Trái đất, khoa học sự sống và nền tảng 
công nghệ thông tin hiện đại trong 
nhận dạng và giải quyết các vấn đề của 
quản lý đất đai. 

x x x x x x x x x x x     

ELO1.3. Hiểu được nguyên lý và sử 
dụng được các công nghệ thu thập, 
phân tích, xử lý, phân phối dữ liệu về 
đất đai đáp ứng yêu cầu công việc. 

x x x  x x x x x x x x x x  

ELO1.4. Hiểu được cơ sở khoa học, 
có kiến thức cơ bản để quản lý điều 
hành hoạt động trong lĩnh vực quản lý 
đất đai; sử dụng được các công cụ  
pháp luật, quy hoạch, hành chính, tài 
chính và công nghệ để nhận dạng, 
phân tích, giải quyết các vấn đề trong 
quản lý đất đai và bảo vệ môi trường. 

x x x x x x x x x x x x x x  
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ELO 2. Kỹ năng                ELO2.1. Có kỹ năng nhận dạng vấn 
đề, lập kế hoạch và triển khai giải 
quyết các vấn đề trong quản lý và sử 
dụng đất. 

   x x x x  x x x x x x  

ELO2.2. Có kỹ năng giao tiếp tự tin, 
hiệu quả, trình bày mạch lạc quan 
điểm, nhận thức của mình và phản 
biện các quan điểm khác 

    x x   x x x x x x x 

ELO2.3. Có kĩ năng nghe, nói, đọc, 
viết và giao tiếp  cơ bản tiếng Anh đạt 
trình độ tối thiểu tương đương bậc 3 
theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc 
dành cho Việt Nam. 

x x x   x  x    x x  x 

ELO2.4. Có kỹ năng tự học, tự tìm 
hiểu và khám phá kiến thức. x x x x x x x x x x x x x x x 

ELO2.5. Có kỹ năng làm việc nhóm, 
hoạt động khởi nghiệp, có khả năng 
quản lý và lãnh đạo nhóm, đánh giá 
chất lượng công việc của nhóm và các 
thành viên. 

  x x x  x x x x      

ELO2.6. Có tư duy khoa học, logic, 
tích cực. x x x x x x x x x x x x x x  
ELO 3. Phẩm chất và thái độ                
ELO3.1. Hiểu và tuân thủ các nguyên x  x x x  x x x  x x x  x 
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tắc cơ bản của đạo đức nghiên cứu. 
ELO3.2. Có đạo đức nghề nghiệp 
(trung thực, thẳng thắn, trách nhiệm, 
tôn trọng quyền của người  dân, chủ 
quyền đất nước). 

  x  x x x   x x   x x 

ELO3.3. Có ý thức tuyên truyền, phổ 
biến kiến thức đã học và vận dụng 
chúng trong giải quyết các vấn đề của 
xã hội. 

x   x   x x   x x   x 

 
 

 Bảng 5.16. Bảng quy đổi thang điểm chữ sang điểm số 

Thang 10 <4.0 4.0-
4.9 

5.0-
5.4 

5.5-
6.4 

6.5-
6.9 

7-
7.9 

8-
8.4 

8.5-
8.9 

9-
10 

Thang hệ chữ F D D+ C C+ B B+ A A+ 
Thang 4 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 3.7 4 
Phân loại Không 

đạt 
Đạt 
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