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TIÊU CHU N 1
M C TIÊU VÀ CHU N Đ U RA C A CH

NG TRỊNH ĐẨO T O

Tiêu chí 1.1. Mục tiêu của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ
mạng và tầm nhìn của cơ sở giáo dục đại học, phù hợp với mục tiêu của giáo dục đại học
quy định tại Luật giáo dục đại học
Mã minh
ch ng

Số, ngày/ tháng N i ban
ban hành
hành

Tên minh ch ng

H1.01.01.01

Chương trình đào tạo ngành
NTTS bậc đại học hệ chính quy

H1.01.01.02

Luật Giáo dục Đại học

H1.01.01.03

Quyết định công bố “S mạng và
Mục tiêu phát triển” c a Trường 538/QĐ-ĐHNL
Đại học Nông Lâm - Đại học
ngày 16/06/2016
Huế

H1.01.01.04
H1.01.01.05

Số 469/QĐĐHNL ngày
3/5/2017
Năm 2005

Quyết định công bố CĐR

Trường
ĐHNL ĐHH
Bộ GD
&ĐT
Trường
ĐHNL –
ĐHH

240/QĐ-ĐHNL, ĐHNL
14/3/2017

Khung chương trình đào tạo
ngành NTTS

Năm 2012

ĐHNL

Các Quyết định thành lập HĐ
H1.01.01.06

rà soát và điều chỉnh khung
chương trình đào tạo

Năm 2017

ĐHNL

H1.01.01.07

Ma trận các kỹ năng

2017

Khoa TS

H1.01.01.08

Bộ phiếu điều tra

2017

Khoa TS

H1.01.01.09

Biên bản họp HĐ KHĐT về
2017
việc thu thập thông tin phản hồi
c a các bên liên quan về CTĐT

Khoa TS

H1.01.01.10

Biên bản hội thảo lấy ý kiến
xây dựng CTTĐ

2017

Khoa TS

H1.01.01.11

Kế hoạch đào tạo hàng năm

2017

Khoa TS

H1.01.01.12

Báo cáo tổng kết năm học hàng 2017
năm

Khoa TS

1

Ghi
chú

Tiêu chí 1.2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, bao quát được
cả các yêu cầu chung và yêu cầu chuyên biệt mà người học cần đạt được sau khi hoàn
thành chương trình đào tạo.
Mã minh ch ng

Tên minh ch ng

Số, ngày/ tháng
ban hành

H1.01.01.01. DC

Chương trình đào tạo
ngành NTTS bậc đại học
hệ chính quy

Số 469/QĐĐHNL ngày
3/5/2017

N i ban
hành
Trường
ĐHNL –
ĐHH

H1.01.02.01

Bộ phiếu lấy ý kiến phản
hồi c a các bên liên quan

240/QĐ-ĐHNL,
14/3/2017

Trường
ĐHNLKhoa TS

H1.01.02.02

Chuẩn đầu ra 2017

2017

Khoa TS

H1.01.01.03.DC

Quyết định công bố “S
mạng và Mục tiêu phát
triển” c a Trường Đại học
Nông Lâm - Đại học Huế

538/QĐ-ĐHNL
ngày 16/06/2016

Ma trận các kỹ năng

2017

Khoa TS

Khung trình độ quốc gia

Số: 1982/QĐTTg, ngày
10/8/2016

Th tướng
chính ph

H1.01.01.07.DC
H1.01.01.13.DC

Ghi
chú

Trường
ĐHNL –
ĐHH

Tiêu chí 1.3. Chuẩn đầu ra của CTĐT phản ánh được yêu cầu của các bên liên quan, được
định kỳ rà soát, điều chỉnh và được công bố công khai
Mã minh ch ng

Tên minh ch ng

Số, ngày/
tháng ban
hành

H1.01.03.01

Chuẩn đầu ra 2012

2012

ĐHNL

H1.01.03.02

Luật Giáo dục đại học 2012

2012

Bộ GD và
ĐT

H1.01.01.03.DC

H1.01.03.03

Quyết định công bố “S
mạng và Mục tiêu phát triển”
c a Trường Đại học Nông
Lâm - Đại học Huế
Chương trình đào tạo ngành
NTTS c a Đại Học Stirling,
UK
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N i ban
hành

538/QĐ-

Trường

ĐHNL ngày
16/06/2016

ĐHNL –
ĐHH

2017

Khoa TS

Ghi
chú

Chương trình đào tạo ngành
H1.01.03.04

NTTS c a Đại Học Maejo ,
Thailand

H1.01.03.05

Chương trình đào tạo ngành
NTTS c a Đại Học Cần Thơ

H1.01.03.06

Chương trình đào tạo ngành
NTTS c a Đại Học Nha
Trang

H1.01.01.07.DC

Ma trận kỹ năng

H1.01.03.07

Quy chế 43/2007

H1.01.03.08

2017

Khoa TS

2007

Bộ
GD&ĐT

Trang Web c a Trường

2017

ĐHNL

H1.01.03.09

Sổ tay sinh viên

2017-2018

ĐHNL

H1.01.03.10

Tờ rơi quảng bá tuyển sinh

2017

ĐHNL,
Khoa

H1.01.01.03.DC

Quyết định công bố “S
mạng và Mục tiêu phát triển”
c a Trường Đại học Nông
Lâm - Đại học Huế

538/QĐĐHNL ngày
16/06/2016

Trường
ĐHNL –
ĐHH

TIÊU CHU N 2
B N MÔ T CH

NG TRỊNH ĐẨO T O

Tiêu chí 2.1. Bản mô tả chương trình đào tạo đầy đủ thông tin và cập nhật
Số, ngày/
tháng ban
hành

Mã minh ch ng

Tên minh ch ng

H1.01.01.01.DC

Chương trình đào tạo ngành
NTTS bậc đại học hệ chính
quy

H1.01.01.05.DC
H2.02.01.01

Khung chương trình đào tạo
ngành NTTS
Quyết định điều chỉnh học
phần thay thế Khóa luận tốt
nghiệp ngành NTTS năm
2016.
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Số
469/QĐĐHNL
ngày
3/5/2017
Năm
2012
2016

N i ban
hành
Trường
ĐHNL ĐHH

ĐHNL

Ghi
chú

H2.02.01.02

Thông tư 07/2015/TT-

2015

BGDĐT c a Bộ GD&ĐT
Tiêu chí 2.2. Đề cương các học phần đầy đủ thông tin và cập nhật.
Số, ngày/
tháng ban
hành

Mã minh ch ng

Tên minh ch ng

H1.01.01.01.DC

Chương trình đào tạo ngành Số 469/QĐNTTS bậc đại học hệ chính
ĐHNL
quy
ngày
3/5/2017

H2.02.02.01

Bản in Đề cương chi tiết các
học phần mới cập nhật c a
Chương trình đào tạo ngành
NTTS năm 2017: Tập 1, tập
2.

H2.02.02.02

Trang web c a Trường về
Đề cương chi tiết các học
phần mới được cập nhật Đề
cương chi tiết các học phần
mới cập nhật c a Chương

N i ban
hành

Ghi
chú

Trường
ĐHNL ĐHH

2017

Trường
ĐHNL,
Khoa
Th y Sản

2017

Trường
ĐHNL

2017

Khoa
Th y Sản

trình đào tạo ngành NTTS
năm 2017: Tập 1, tập 2.

H2.02.02.03

Trang web c a Khoa Đề
cương chi tiết các học phần
mới được cập nhật Đề cương
chi tiết các học phần mới cập
nhật c a Chương trình đào
tạo ngành NTTS năm 2017:
Tập 1, tập 2.

Tiêu chí 2.3.Bản mô tả chương trình đào tạo và đề cương các học phần được công bố công
khai và các bên liên quan dễ dàng tiếp cận.
Mã minh ch ng

Tên minh ch ng

Số, ngày/
tháng ban
hành

H2.02.02.01.DC

Bản in Đề cương chi tiết các
học phần mới cập nhật c a
Chương trình đào tạo ngành

2017
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N i ban
hành
Trường
ĐHNL,

Ghi
chú

H2.02.02.02.DC

NTTS năm 2017: Tập 1, tập

Khoa

2.

Th y Sản

Trang web c a Trường về
Đề cương chi tiết các học
phần mới được cập nhật Đề
cương chi tiết các học phần
mới cập nhật c a Chương
trình đào tạo ngành NTTS
năm 2017: Tập 1, tập 2.

2017

Trường
ĐHNL

2017

Khoa
Th y Sản

Qua các
năm

Trường
ĐHNL và
Khoa
Th y Sản

Trang web c a Khoa Đề
cương chi tiết các học phần
H2.02.02.03.DC

mới được cập nhật Đề cương
chi tiết các học phần mới cập
nhật c a Chương trình đào
tạo ngành NTTS năm 2017:
Tập 1, tập 2.

H2.02.03.01

Các thông báo c a Nhà
trường và Khoa Th y Sản
cho sinh viên và CVHT về
hướng d̃n s̉ dụng các đề
cương học phần ngành
NTTS.

H1.01.03.09.DC

Sổ tay sinh viên

H2.02.03.02

Các thông báo c a Nhà
trường và Khoa Th y Sản
về yêu cầu hồ sơ c a giảng
viên khi giảng dạy học
phần.

2017

ĐHNL

Qua các
năm

TIÊU CHU N 3
C U TRÚC VẨ N I DUNG CH

NG TRỊNH D Y H C

Tiêu chí 3.1. Chương trình dạy học được thiết kế dựa trên chuẩn đầu ra
Mã minh ch ng

Tên minh ch ng
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Số, ngày,
tháng ban
hành

N i ban
hành

Ghi
chú

H1.01.01.01. DC

H1.01.03.08.DC

H3.03.01.01
H1.01.03.09.DC
H3.03.01.02

Chương trình đào tạo

Số 469/QĐ-

Trường

ngành NTTS bậc đại học
hệ chính quy

ĐHNL ngày
3/5/2017

ĐHNL ĐHH

Năm 2017

Trường
Đại học
Nông
Lâm Đại học
Huế &
Khoa
Th y sản

Hồ sơ giảng dạy c a giảng
Năm 2017
viên

Khoa
Th y sản

Trang thông tin điện t̉
c a trường và c a khoa

2017

Sổ tay sinh viên
Hướng d̃n khảo sát trực
tuyến dành cho sinh viên
cuối khóa

ĐHNL
Trường
ĐHNL

Tiêu chí 3.2. Đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt được chuẩn đầu ra là rõ ràng
Số, ngày,
Mã minh ch ng

H1.01.01.01. DC

H1.01.02.02.DC

N i ban
hành

Tên minh ch ng

tháng ban
hành

Chương trình đào tạo
ngành NTTS bậc đại học hệ
chính quy

Số 469/QĐĐHNL ngày
3/5/2017

Trường
ĐHNL ĐHH

Quyết định
số 240/QĐĐHNL ngày
14/3/2017

Trường
Đại học
Nông
Lâm Đại học

Chuẩn đầu ra ngành NTTS

Ghi
chú

Huế

Tiêu chí 3.3. Chương trình dạy học có cấu trúc, trình tự logic; nội dung cập nhật và có tính
tích hợp
Mã minh ch ng

Tên minh ch ng
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Số, ngày,
tháng
ban hành

H1.01.01.01. DC

H3.03.03.01

Chương trình đào tạo
ngành NTTS bậc đại học
hệ chính quy

Thỏa thuận hợp tác với
Doanh nghiệp

N i ban

Ghi

hành

chú

Trường
ĐHNL ĐHH

Số
469/QĐĐHNL
ngày
3/5/2017
Từ Khóa
41 đến
khóa 50

Khoa
Th y sản

TIÊU CHU N 4.
PH

NG PHÁP TI P C N TRONG D Y VÀ H C

Tiêu chí 4.1. Triết lý giáo dục được tuyên bố rõ ràng và được phổ biến tới các bên liên
quan.

Mã minh ch ng

Tên minh ch ng

Số, ngày,
tháng ban
hành

H1.01.01.03.DC

Quyết định công bố “S
mạng và Mục tiêu phát
triển” c a Trường Đại học
Nông Lâm - Đại học Huế

538/QĐĐHNL
ngày
16/06/2016

Trường
ĐHNL –
ĐHH

Ban hành chương trình đào
tạo theo chương khung
thuộc khối ngành Nông –
Lâm – Ngư

2288/QĐĐHH ngày
05/11/2012

Giám đốc
ĐHH

Ban hành chương trình đào

746/QĐ-

H4.04.01.01

H4.04.01.02

H1.01.01.01.DC

tạo (điều chỉnh) theo
chương khung thuộc khối
ngành Nông – Lâm – Ngư
Chương trình đào tạo ngành
NTTS bậc đại học hệ chính
quy
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N i ban hƠnh Ghi chú

ĐHNL_ĐH Hiệu trưởng
trường ĐHNL
H, ngày
09/9/2015
Số
469/QĐĐHNL

Trường
ĐHNL - ĐHH

ngày
3/5/2017

H4.04.01.03

Tài liệu
xây
dựng
chương
trình
đào tạo
ngành
NTTS
(năm

Báo cáo tổng hợp ý kiến
phản hổi c a các bên liên
quan

2017)

H4.04.01.04

Tài liệu
xây
dựng
chương
trình
đào tạo
ngành
NTTS
(năm

Kết quả hội thảo xây dựng
chương trình đào tạo ngành
NTTS

2017)
Tiêu chí 4.2.Các hoạt động dạy và học được thiết kế phù hợp để đạt được chuẩn đầu ra.

Mã minh ch ng

H4.04.01.01.DC

H4.04.01.02.DC

Tên minh ch ng

Số, ngày,
tháng ban
hành

Ban hành chương trình đào
tạo theo chương khung

2288/QĐ-

thuộc khối ngành Nông –
Lâm – Ngư
Ban hành chương trình đào
tạo (điều chỉnh) theo
chương khung thuộc khối
ngành Nông – Lâm – Ngư
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ĐHH ngày
05/11/2012

N i ban hƠnh Ghi chú

Giám đốc
ĐHH

746/QĐĐHNL_ĐH Hiệu trưởng
H, ngày
trường ĐHNL
09/9/2015

Ban hành chương trình

H4.04.02.01

H4.04.02.02

khung đào tạo theo tín chỉ
trình độ thạc sĩ theo thông
tư 07/2015. Quyết định số
1023/QĐ-ĐHNL-ĐTSĐH
ngày 05/12/2015. Hiệu
trưởng trường ĐH Nông
Lâm.
Ban hành danh mục các
học phần ở trình độ tiến sĩ
và các chuyên đề tiến sĩ.
Quyết định số 138/QĐĐHNL-ĐTSĐH ngày
03/03/2016. Hiệu trưởng
trường ĐH Nông Lâm.

H4.04.02.03

Biên bản đối thoại sinh
viên với khoa

H4.04.02.04

Hợp đồng khoa Th y sản
đưa sinh viên đi thực tập ở
các công ty Bim, Trung
Sơn, Long An

H4.04.02.05

H4.04.02.06

Năm 2017

Phê duyệt nội dung văn
kiện Dự án Phát triển Giáo
dục đại học theo định
hướng nghề nghiệp - ng
dụng (POHE) ở Việt Nam.
Quyết định số 3598/QĐBGDĐT ngày 11/9/2012.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
Ngày hội việc làm. Trường
Đại học Nông Lâm – Đại
học Huế

H4.04.02.07

Bản tổng hợp các ý kiến
c a các bên liên quan về
việc CTĐT đáp ng yêu
cầu về chuẩn kiến th c, kỹ
năng c a đào tạo trình độ
đại học và đáp ng linh
9

Khoa TS

Khoa TS

hoạt nhu cầu nhân lực c a
thị trường lao động. 20152016. Các khoa chuyên
môn
Tiêu chí 4.3. Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng, nâng cao
khả năng học tập suốt đời của người học.

Mã minh ch ng

Số, ngày,
tháng ban
hành

Tên minh ch ng

Ban hành chương trình đào tạo
theo chương khung thuộc khối
ngành Nông – Lâm – Ngư

H4.04.01.01.DC

2288/QĐĐHH ngày
05/11/2012

Chương trình đào tạo ngành
NTTS bậc đại học hệ chính quy

H1.01.01.01.
DC

Số
469/QĐĐHNL
ngày
3/5/2017

H3.03.01.02.DC

Hướng d̃n thực hiện khảo sát
trực tuyến dành cho sinh viên
cuối khóa.

H1.01.01.02.DC

Luật Giáo dục Đại học

Giám đốc
ĐHH
Trường
ĐHNL - ĐHH

Trường

Thống kê số lượng sinh viên
trúng tuyển qua các năm tổ ch c
“Ngày hội việc làm”

H4.04.03.01.DC

N i ban hƠnh Ghi chú

ĐHNL-ĐHH
Trường
ĐHNL-ĐHH
và Khoa Th y
sản
Năm 2005

Bộ GD &ĐT

TIÊU CHU N 5
ĐÁNH GIÁ K T QU H C T P C A NG

IH C

Tiêu chí 5.1. Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thiết kế phù hợp với mức độ
đạt được chuẩn đầu ra
Mã minh ch ng

Số, ngày, tháng
ban hành

Tên minh ch ng
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N i ban
hành

Ghi
chú

H1.01.01.01. DC

Chương trình đào tạo Số 469/QĐ-ĐHNL
ngành NTTS bậc đại
ngày 3/5/2017
học hệ chính quy

Trường
ĐHNL –
ĐHH

H5.05.01.01

Quyết định số
Quy chế đào tạo đại học,
43/2007/QĐcao đẳng theo hệ thống
BGDĐT ngày 15
tín chỉ
tháng 8 năm 2007

Bộ GDĐT

S̉a đổi, bổ sung một số
điều c a Quy chế đào

H5.05.01.02

Thông
tư
số
tạo đại học và cao đẳng
57/2012/TThệ chính quy theo hệ
BGDĐT ngày 27
thống tín chỉ, ban hành
tháng 12 năm 2012
kèm theo Quyết định số
43/2007/QĐ-BGDĐT

Bộ GDĐT

H5.05.01.03

Quy định đào tạo đại
học và cao đẳng hệ Quyết định số
chính quy theo hệ thống 1019/QĐ-ĐHNL
tín chỉ Trường Đại học ngày 07/9/2017
Nông lâm, Đại học Huế.

Trường Đại
học Nông
Lâm - Đại
học Huế

H5.05.01.04

Quyết định số:
Quy chế đào tạo đại học
17/VBHNvà cao đẳng hệ chính
BGDĐT, ngày 15
quy theo hệ thống tín chỉ
tháng 5 năm 2014

Bộ GDĐT

H5.05.01.05

Quy định thực tập cuối
khóa, làm khóa luận tốt 24/9/2013
nghiệp

Trường Đại
học Nông
Lâm - Đại
học Huế

Quy định tổ ch c quản
lý thi kết thúc học phần Quyết định số
và thi tốt nghiệp c a 1179/QĐ-ĐHNL

Trường Đại
học Nông

H5.05.01.06

Trường Đại học Nông ngày 22/12/2016
Lâm, Đại học Huế

H5.05.01.07

Quyết định s̉a đổi, bổ
sung các học phần thay Quyết định số
thế khóa luận tốt nghiệp 841/QĐ-ĐHNL
trong chương trình đào ngày 19/10/2015
tạo đại học hệ chính quy
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Lâm - Đại
học Huế
Trường Đại
học Nông
Lâm - Đại
học Huế

2017-2018
H1.01.03.09.DC

Sổ tay sinh viên

H1.01.03.08.DC

Trang Web c a
Trường

ĐHNL
2017

ĐHNL

H5.05.01.08

Thông báo tuyển sinh
đại học hệ chính quy
21/3/2018
năm 2018. Thông báo số
309/TB-ĐHH

H5.05.01.09

Định dạng ngân hàng đề
Phòng
thi trắc nghiệm. Thông Ngày 28 tháng 2
KT&ĐBCLG
báo
số
02/TB- năm 2014
D
KTĐBCLGD

H5.05.01.10

Thông báo về việc biên
soạn đề thi trắc nghiệm
Ngày 28 tháng 2
áp dụng từ khóa 46 hệ
năm 2014
chính quy. Thông báo số
41/TB-ĐHNL

Đại học
Nông Lâm

H5.05.01.11

Định dạng Ngân hàng
Ngày 27 tháng 12
đề thi. Thông báo số
năm 2013
04/TB-KTĐBCLGD

Phòng KT &
ĐBCLGD

H5.05.01.12

Thông báo về việc điều
chỉnh, bổ sung Ngân
hàng đề thi kết thúc học Ngày 27 tháng 12
phần áp dụng từ khóa năm 2013
46. Thông báo số
11/TB-KTKĐCLGD

Phòng KT &
ĐBCLGD

Đại học Huế

Thông tư số: 06/2014/
TT-BGDĐT. S̉a đổi,
bổ sung một số điều c a
quy chế tuyển sinh đại
học, cao đẳng hệ chính
H5.05.01.13

quy ban hành kèm theo
11/3/2014
thông tư số 09/2012TTBGDĐT ngày 05 tháng
3 năm 2012 c a bộ
trưởng bộ giáo dục và
đào tạo đã được s̉a đổi,
bổ sung tại thông tư số
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Bộ Giáo dục
và Đào tạo

24/2012/

TT-BGDĐT

ngày 29 tháng 6 năm
2012, thông tư số
03/2013/ TT-BGDĐT
ngày 20 tháng 2 năm
2013, thông tư số
21/2013/tt-gdđt ngày 18
tháng 6 năm 2013,
thông tư số 24/2013/
TT-BGDĐTngày
04
tháng 7 năm 2013 và
thông tư số 28/2013/
TT-BGDĐT ngày 16
tháng 7 năm 2013 c a
bộ trưởng bộ giáo dục
và đào tạo

H5.05.01.14

Quy chế Tuyển sinh đại
học, cao đẳng hệ chính
quy năm 2015 (Ban
26/01/2015
hành kèm theo Thông
tư số 03/2015/TT-

Bộ Giáo dục
và Đào tạo

BGDĐT)
Thông
tư
số:
03/2016/TT-BGDĐT.

H5.05.01.15

Về việc s̉a đổi, bổ sung
một số điều c a quy chế
tuyển sinh đại học, cao
đẳng hệ chính quy ban
14/3/2016
hành kèm theo thông tư
số 03/2015//TT-BGDĐT
ngày 26 tháng 02 năm

Bộ Giáo dục
và Đào tạo

2015 c a bộ trưởng bộ
giáo dục và đào tạo

H5.05.01.16

Quy chế Tuyển sinh đại
học, cao đẳng hệ chính
25/01/2017
quy năm2017 (Ban
hành kèm theo Thông tư
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Bộ Giáo dục
và Đào tạo

số

05/2017/TT-

BGDĐT)

H5.05.01.17

Thông
tư
Số:
07/2018/TT-BGDĐT.
S̉a đổi, bổ sung tên và
một số điều c a Quy chế
tuyển sinh đại học hệ
chính quy; tuyển sinh
cao đẳng nhóm ngành
đào tạo giáo viên hệ 01/3/2018
chính quy ban hành kèm

Bộ Giáo dục
và Đào tạo

theo Thông tư số
05/2017/TT-BGDĐT
ngày 25 tháng 01 năm
2017 c a Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo

H5.05.01.18

H5.05.01.19

Đề án Tuyển sinh Đại
học Huế hệ chính quy 14/02/2017
năm 2017

Đại học Huế
Đại học

Lịch thi cuối học kỳ 3
năm học 2016-2017

Nông Lâm

Tiêu chí 5.2. Các quy định về đánh giá kết quả học tập của người học (bao gồm thời gian,
phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi và các nội dung liên quan) rõ ràng và được
thông báo công khai tới người học

Số, ngày, tháng
ban hành

N i ban hƠnh

Mã minh ch ng

Tên minh ch ng

H5.05.02.01

Quy định thời gian kỳ thi
tuyển sinh đầu vào

Trang web khoa

H5.05.02.02

Lịch thi học kỳ 2 năm học
2017-2018

Phòng ĐTĐHTrường ĐHNL
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Ghi chú

H5.05.02.03

Quy định thi kết thúc học QĐ số 758/QĐĐHNL ngày
7/9/2016

phần, thi tốt nghiệp c a
Trường Đại học Nông Lâm Đại học Huế

Trường ĐHNL ĐHH

H5.05.02.04

Quy chế tổ ch c và hoạt động QĐ số 942/QĐc a tổ Thanh tra – Pháp chế ĐHNL-TTPC
trực thuộc trường ĐH Nông ngày 21/10/2016
Lâm- ĐHH

Trường ĐHNL ĐHH

H5.05.02.05

Quy chế tổ ch c và hoạt động QĐ số 943/QĐthanh tra, kiểm tra c a trường ĐHNL-TTPC
ĐH Nông Lâm- ĐHH
ngày 21/10/2016

Trường ĐHNL –
ĐHH

H5.05.02.06

Thông báo về việc biên soạn,
cập nhật, điều chỉnh, quản lý
và s̉ dụng ngân hàng câu hỏi
thi hệ ĐH chính quy và hệ
VHVL

Số 204/TBĐHNL ngày
7/09/2016

Trường ĐHNL ĐHH

Chương trình đào tạo ngành
NTTS bậc đại học hệ chính
quy

Số 469/QĐĐHNL ngày
3/5/2017

Trường ĐHNL ĐHH

H1.01.01.01.
DC
H5.05.02.07

Quản lý điểm trên phần mềm
giáo dục

Trường ĐHNL –
ĐHH
2017

H1.01.03.09.DC Sổ tay sinh viên

ĐHNL

H5.05.01.03.DC Quy định đào tạo đại học và QĐ số 1019/QĐ- Trường ĐHNL –
cao đẳng hệ chính quy theo hệ ĐHNL ngày
ĐHH
thống tín chỉ tại trường đại học 7/9/2017
Nông Lâm - Đại học Huế
H5.05.02.08

Đơn xin kiểm tra bài thi

Phòng KTĐBCLTrường ĐHNL ĐHH

H5.05.02.09

Thông báo kiểm tra bài thi

Trang web-Trường
ĐHNL - ĐHH

H5.05.02.10

Phiếu thu thập thông tin giảng
dạy

Phòng KTĐBCLTrường ĐHNL ĐHH

H5.05.02.11

Quyết định về việc thực tập
cuối khóa hoặc học các học
phần thay thế trong chương

QĐ số 222/QĐĐHNL ngày
23/3/2016
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Trường ĐHNL –
ĐHH

trình đào tạo trình độ đại học
hệ chính quy
H5.05.02.12

Quyết định về việc s̉a đổi,
QĐ số 841/QĐbổ sung các học phần thay thế ĐHNL ngày
khóa luận tốt nghiệp trong
19/10/2015
chương trình đào tạo trình độ
đại học hệ chính quy

Trường ĐHNL –
ĐHH

H5.05.02.13

Quy định thực tập cuối khóa,
làm khóa luận/báo cáo tốt
nghiệp bậc đại học và cao
đẳng hệ chính quy đào tạo

Trường ĐHNL –
ĐHH

theo hệ thống tín chỉ tại
trường Đại học Nông LâmĐại học Huế
H5.05.02.14

Trường ĐHNL –
ĐHH

Kết quả thi các học phần c a
sinh viên được lưu giữ dưới
dạng văn bản

Tiêu chí 5.3. Phương pháp đánh giá kết quả học tập đa dạng, đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy
và sự công bằng

Mã minh ch ng

Tên minh ch ng

Số, ngày, tháng
ban hành

N i ban hƠnh

H5.05.03.01

Quy định đào tạo đại
học và cao đẳng hệ
QĐ số 698/QĐchính quy theo hệ thống
Trường ĐHNL –
ĐHNL
ngày
tín chỉ tại Trường Đại
ĐHH
24/8/2015
học Nông Lâm - Đại học
Huế

H5.05.03.02

Quy định thi kết thúc
. QĐ số 699/QĐhọc phần, thi tốt nghiệp
ĐHNL
ngày Trường ĐHNL –
c a Trường Đại học
24/8/2015
ĐHH
Nông Lâm - Đại học
Huế.

H5.05.03.03

Các Biên bản thu bài và
ghi điểm thi; Bảng ghi

Trường ĐHNL –
ĐHH
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Ghi
chú

điểm theo
phách c a các học phần
H5.05.02.08.DC

Đơn xin kiểm tra bài thi

Trường Đại học
Nông Lâm Huế

H5.05.03.02

Thông báo cập nhật
ngân hàng câu hỏi thi
qua các đợt.

Trường ĐHNL –
ĐHH

H1.01.01.01.DC

Chương trình đào
ngành NTTS bậc
học hệ chính quy
cương chi tiết các

tạo Số 469/QĐ-ĐHNL
đại
ngày 3/5/2017
(Đề
học

Trường ĐHNL ĐHH

phần)
H5.05.03.04

Quy trình xây dựng đề
thi, đánh giá đề thi

H5.05.03.05

Lịch thi học kỳ hằng
năm c a khoa/Trường

H5.05.03.06

Biên bản và Kỷ yếu Hội
thảo Các phương
pháp đánh giá kết quả
học tập c a người học
ngày 27-11-2015

H5.05.03.07

Kỷ yếu Hội thảo
Các phương
pháp đánh giá kết Trường ĐHNL –
quả học tập c a ĐHH
người học
ngày 27-11-2015

Thông báo cập nhật
ngân hàng câu hỏi thi
qua các đợt.

Trường ĐHNL –
ĐHH

Tiêu chí 5.4. Kết quả đánh giá được phản hồi kịp thời để người học cải thiện việc học tập

Số, ngày, tháng
ban hành

N i ban hƠnh

Mã minh ch ng

Tên minh ch ng

H5.05.04.01

S̉ dụng phần mềm
Quản lý giáo dục để tra
c u thông tin

Trường Đại học
Nông Lâm - Đại
học Huế

H5.05.04.02

Quy định chấm thi và
quản lý điểm thi c a

Trường Đại học
Nông Lâm - Đại
học Huế
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Ghi
chú

trường đại học Nông
Lâm – ĐHH
H1.01.03.09.DC

2017

Sổ tay sinh viên

ĐHNL

H1.01.03.08.DC

Trang thông tin điện t̉
c a Khoa th y sản,
trường

Trường Đại học
Nông Lâm

H5.05.04.03

Thông báo sinh hoạt lớp
hàng tháng

Trường Đại học
Nông Lâm

H5.05.04.04.

H5.05.04.05

H2.2.7.8

H6.6.2.19

Khoa Th y sản

Các báo cáo tổng kết
năm học và triển khai kế
hoạch năm học mới

Trường Đại học
Nông Lâm - Đại
học Huế

2014-2017 Khoa Th y
sản, Trường ĐHNL –
ĐHH

Phòng Đào tạo
Trường Đại học
Nông Lâm - Đại
học Huế

Sổ ký cấp bằng cho sinh
viên
Quy định về quản lý và s̉

QĐ số 824/QĐ-

Trường ĐHNL -

dụng phần mềm Quản lý

ĐHNL, ngày

ĐHH

và Tra c u văn bản

14/10/2015

Thông báo triển khai SHL

Số: 148, ngày

Trường ĐHNL -

các tháng năm học 2015-

21/08/2015

ĐHH

2016

Tiêu chí 5.5. Người học tiếp cận dễ dàng với quy trình khiếu nại về kết quả học tập

Mã minh ch ng

Số, ngày, tháng
ban hành

Tên minh ch ng

N i ban hƠnh

H5.05.05.01

M̃u đơn xin kiểm tra bài thi

KT& ĐBCLGD,
Trường Đại học
Nông Lâm

H5.05.05.02

Biên bản đối thoại giữa sinh
viên với BCN Khoa

Khoa Th y Sản

H5.05.05.03

Thông tin thu được qua phỏng
vấn sinh viên, cựu sinh viên
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Ghi chú

Trường Đại học
H1.01.03.09.DC Sổ tay sinh viên

H1.01.03.08.DC

2017

Trang thông tin điện t̉ c a
trường

Nông Lâm - Đại
học Huế
Trường Đại học
Nông Lâm

Quyết định V/v Ban hành Quy
định đào tạo đại học và cao
H5.05.01.03.DC đẳng hệ chính quy theo hệ
thống tín chỉ tại Trường Đại
học Nông Lâm, Đại học Huế

Quyết định số:
1019/QĐ-ĐHNL
ngày 07/9/2017

Trường Đại học
Nông Lâm

Quyết định số:
1179/QĐ-ĐHNL
ngày 22/12/2016

Trường Đại học
Nông Lâm

Quyết định V/v Quy định tổ
ch c, quản lý thi kết thúc học
H5.05.01.06.DC phần và thi tốt nghiệp c a
Trường Đại học Nông Lâm –
Đại học Huế.
KT& ĐBCLGD,
Thông báo V/v nhận đơn xin Số: 19/TB–KT &
H5.05.02.08.DC
Trường Đại học
kiểm tra bài thi
ĐBCLGD
Nông Lâm
Văn bản quy định về quy
H5.05.02.03.DC trình/th tục khiếu nại kết quả
học tập.

Quyết định số
758/QĐ-ĐHNL
ngày 7/9/2016

Trường Đại học
Nông Lâm - Đại
học Huế

TIÊU CHU N 6.
Đ I NGŨ CÁN B

QU N LÝ, GI NG VIÊN VÀ NGHIÊN C U VIÊN

Tiêu chí 6.1.Việc quy hoạch đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên (bao gồm việc thu hút, tiếp
nhận, bổ nhiệm, bố trí, chấm dứt hợp đồng và cho nghỉ hưu) được thực hiện đáp ứng nhu
cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng.
Tên Minh ch ng

H6.06.01.01.DC

Danh sách cán bộ
viên ch c khoa

Trang web khoa

th y sản

/thumucdaotao/danhsach-can-bo-vienchuc-khoa-thuysan.html

H6.06.01.02. DC

Kế hoạch,thông
báo tuyển dụng,
bồi dưỡng, phát
triển đội ngũ

Số/ngày/tháng
ban hành

N i ban hƠnh

Mã minh ch ng

https://ts.huaf.edu.vn

Số 02/TB- ĐHNL
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Phòng TCHC

Ghi
chú

giảng viên và
nghiên c u viên
c a Khoa
H6.06.01.03.DC

Đề án vị trí việc Số 341/ ĐHNLlàm c a Trường TCHC
Đại Học Nông (ngày 25/5/2016)
Lâm- Đại Học
Huế

Phòng TCHC

H6.06.01.04.DC

Quyết định về
Số 927/QĐviệc ban hành quy ĐHNL

Phòng TCHC

định về bổ nhiệm,
bổ nhiệm lại và
kéo dài ch c vụ
lãnh đạo các đơn
vị trong trường
H6.06.01.05

Luật viên ch c

Website

H6.06.01.06

Quy định về về
gia hạn hoặc

Phòng TCHC

chấm d t hợp
đồng với giảng
viên, nghỉ hưu
H6.06.01.07

Quy hoạch cán bộ
Khoa TS

Khoa TS

Tiêu chí 6.2.Tỉ lệ giảng viên/người học và khối lượng công việc của đội ngũ giảng viên,
nghiên cứu viên được đo lường, giám sát làm căn cứ cải tiến chất lượng hoạt động đào tạo,
nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng.
Mã minh ch ng

Tên Minh ch ng

Số/ngày/tháng
ban hành

N i ban hƠnh

H6.06.02.01.DC

Quyết định ban hành
quy định đánh giá phân
loại cán bộ, viên ch c
và lao động c a Trường
Đại Học Nông LâmĐại Học Huế

Số 1009/QĐĐHNL

Phòng TCHC
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Ghi
chú

H6.06.02.02

Thông tư 32 c a BGD

Website

và ĐT
H6.06.02.03.DC

Biên bản bình xét xếp
loại thi đua c aHội
đồng Thi đua – Khen
thưởng cấp trường

Phòng TCHC

H6.06.01.01.DC

Danh sách cán bộ viên
ch c khoa th y sản

Trang web khoa
https://ts.huaf.ed
u.vn/thumucdaot
ao/danh-sachcan-bo-vienchuc-khoa-thuysan.html

H6.06.01.02. DC

Kế hoạch,thông báo
tuyển dụng, bồi dưỡng,
phát triển đội ngũ giảng
viên và nghiên c u viên
c a Khoa

H6.06.02.03

Thông tư 47 BGD và

Số 02/TB- ĐHNL

Phòng TCHC

Website

ĐT
H6.06.02.04

Quyết định về việc ban
hành chế độ làm việc
đối với giáo viên
Trường đại học Nông
Lâm Huế số1198/QĐĐHNL ngày
24/10/2017.

Phòng TCHC

H6.06.02.05.DC

Biên bản bình xét xếp
loại thi đua c a Hội

Phòng TCHC

đồng Thi đua – Khen
thưởng cấp trường

Tiêu chí 6.3. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn giảng viên, nghiên cứu viên (bao gồm cả
đạo đức và năng lực học thuật) để bổ nhiệm, điều chuyển được xác định và phổ biến công
khai.
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Mã minh ch ng

Tên Minh ch ng

Số/ngày/tháng

N i ban hƠnh

ban hành

Ghi
chú

H6.06.03.01

Quy trình về công tác
tuyển dụng

Phòng TCHC

H6.06.03.02

Luật viên ch c

H6.06.03.03

Thông báo về việc
nhận xét và đánh giá
cán bộ trước khi bổ
nhiệm

Phòng TCHC

H6.06.03.04.DC

Hội nghi cán bộ viên
ch c Trường Đại học
Nông Lâm Huế 20172018

Phòng TCHC

H6.06.01.03.DC

Đề án vị trí việc làm Số 341/ ĐHNLc a Trường Đại Học TCHC
Nông Lâm- Đại Học (ngày 25/5/2016)
Huế

Phòng TCHC

H6.06.01.02. DC

Kế hoạch,thông báo

Số 58/2010/QH12 Quốc Hội

Số 02/TB- ĐHNL

Phòng TCHC

Số 927/QĐĐHNL

Phòng TCHC

tuyển dụng, bồi
dưỡng, phát triển đội
ngũ giảng viên và
nghiên c u viên c a
Khoa
H6.06.01.04.DC

Quyết định về việc
ban hành quy định về
bổ nhiệm, bổ nhiệm
lại và kéo dài ch c vụ
lãnh đạo các đơn vị
trong trường

Tiêu chí 6.4. Năng lực của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên được xác định và được đánh
giá.
Mã minh ch ng

Tên Minh ch ng

Số/ngày/tháng
ban hành
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N i ban hƠnh

Ghi
chú

Năng lực nghiên c u

Bài Giảng

khoa học

Nguyễn Thắm

H6.06.04.02

Quyết định thành lập
Hội đồng đánh giá cho
GV tập sự

Phòng TCHC

H6.06.04.03

Quyết định thông qua
tập sự giảng dạy

Phòng TCHC

H6.06.04.04

Quyết định tham gia
lớp bối dưỡng ch ng
chỉ nghiệp vụ sư phạm
c a Tuệ

Phòng TCHC

H6.06.04.05

Quyết định tham gia
lớp bối dưỡng ch ng
chỉ nghiệp vụ sư phạm
c a GV, NVC tập sự

Phòng TCHC

H6.06.04.06

Quyết định tham gia
lớp bối dưỡng ch ng
chỉ triết học c a Tuệ

Phòng TCHC

H6.06.04.07.DC

Quy định chế độ làm
việc đối với giáo viên
Trường Đại học Nông

H6.06.04.01

Số 1215/QĐĐHNL

Phòng TCHC

Số 1020/QĐĐHNL

Phòng TCHC

Lâm - Đại học Huế
H6.06.04.08.DC

Quy định về tiêu chí và
quy trình bình xét thi
đua – khen thưởng
Trường Đại học Nông
Lâm – Đại Học Huế

H6.06.04.09

Quyết định công nhận
kết quả đánh giá phân
loại CBVC hằng năm

H6.06.04.10

Phiếu lấy ý kiến đánh

Phòng CTSV

giá c a người học về
hoạt động giảng dạy
c a giảng viên 2010 –
2011
H6.06.04.11

Phần mềm Đào tạo tín
chỉ c a Đại học Huế
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Phòng Đào tạo

H6.06.04.12

Phòng Đào tạo

Phần mềm Quản lý giáo
dục c a Trường Đại
học Nông lâm - Huế

H6.06.04.13

Phiếu thu thập thông tin
giảng dạy các học phần
trong năm học 2014 –
2015 từ người học

Phòng CTSV

H6.06.02.02.DC

Biên bản bình xét xếp
loại thi đua c a Hội
đồng Thi đua – Khen
thưởng cấp trường

Phòng TCHC

Tiêu chí 6.5.Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn của đội ngũ giảng viên, nghiên
cứu viên được xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó.
Mã minh ch ng

Tên Minh ch ng

Số/ngày/tháng
ban hành

N i ban hƠnh

H6.06.05.01.DC

Quyết định tham gia
bồi dưỡng ch ng chỉ
giảng viên chính

Số 616/ QĐĐHNL

Phòng TCHC

H6.06.05.02

Giảng viên ,nghiên
c u viên tham gia các

http://www.huaf.e
du.vn

hoạt động chuyên môn
ở trong và ngoài nước
thông qua các hội
nghị, hội thảo trong và
ngoài nước
H6.06.05.03

Tiêu chí đối với ng
viên tuyển dụng
Trường Đại học Nông
Lâm Huế

H6.06.05.04

Quy chế chi tiêu nội
bộ Đại học Nông Lâm
Huế

H6.06.05.05

Quy định mã số và
tiêu chuẩn ch c danh
nghề nghiệp viên ch c
chuyên ngành khoa
học và công nghệ
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Bộ Khoa học và
Công nghệ - Bộ
Nội vụ
(Điều 6 Thông tư
liên tịch

Ghi
chú

24/2014/TTLTBKHCN-BNV)
H6.06.05.06

Quyết đinh đi học
Tiến sĩ c a Hữu

Khoa TS

H6.06.01.01.DC

Danh sách cán bộ viên
ch c khoa th y sản

Trang web khoa
https://ts.huaf.edu
.vn/thumucdaotao
/danh-sach-canbo-vien-chuckhoa-thuysan.html
Số 02/TB- ĐHNL

H6.06.01.02. DC

Kế hoạch,thông báo
tuyển dụng, bồi
dưỡng, phát triển đội
ngũ giảng viên và
nghiên c u viên c a
Khoa

H6.06.01.03.DC

Đề án vị trí việc làm Số 341/ ĐHNLc a Trường Đại Học TCHC
Nông Lâm- Đại Học (ngày 25/5/2016)
Huế

Phòng TCHC

Phòng TCHC

Tiêu chí 6.6.Việc quản trị theo kết quả công việc của giảng viên, nghiên cứu viên (gồm cả
khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, nghiên
cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng.
Mã minh ch ng

Tên Minh ch ng

Số/ngày/tháng
ban hành

N i ban hƠnh

H6.06.02.02.DC

Quyết định ban hành
quy định đánh giá phân
loại cán bộ, viên ch c
và lao động c a Trường

Số 1009/QĐĐHNL

Phòng TCHC

Đại Học Nông LâmĐại Học Huế
H6.06.02.03.DC

Biên bản bình xét xếp
loại thi đua c aHội
đồng Thi đua – Khen
thưởng cấp trường

H6.06.04.07.DC

Quy định chế độ làm
việc đối với giáo viên
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Phòng TCHC

Số 1215/QĐĐHNL

Phòng TCHC

Ghi
chú

Trường Đại học Nông
Lâm - Đại học Huế
H6.06.04.08.DC

Quy định về tiêu chí và
quy trình bình xét thi
đua – khen thưởng
Trường Đại học Nông
Lâm – Đại Học Huế

Số 1020/QĐĐHNL

Phòng TCHC

Tiêu chí 6.7.Các loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của giảng viên và nghiên
cứu viên được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng.
Mã minh ch ng

Tên Minh ch ng

Số/ngày/tháng

N i ban hƠnh

ban hành

chú

H6.06.07.01

Bản tổng hợp đề xuất
các nhóm nghiên c u
mạnh c a Khoa (thực
hiện theo thông báo c a
Đại học Huế)

Khoa TS

H6.06.07.02

Quyết định tuyển chọn
c a các đề tài nghiên
cúu khoa học các cấp

Phòng Khoa
học- HTQT

H6.06.07.03

Thông báo kiểm tra tiến

Phòng Khoa

độ đề tái các cấp đang
triển khai

học- HTQT

H6.06.07.04

Quyết định nghiệm thu
đề tài các cấp

Phòng Khoa
học- HTQT

H6.06.07.05

Thống kê số lượng đề
tài các cấp c a Khoa TS
(2012-2018)

Phòng Khoa
học- HTQT

H6.06.04.07.DC

Quy định chế độ làm
việc đối với giáo viên
Trường Đại học Nông

Số 1215/QĐĐHNL

Phòng TCHC

Số 1009/QĐĐHNL

Phòng TCHC

Lâm - Đại học Huế
H6.06.02.02.DC

Quyết định ban hành
quy định đánh giá phân
loại cán bộ, viên ch c
và lao động c a Trường
Đại Học Nông LâmĐại Học Huế
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Ghi

TIÊU CHU N 7. Đ I NGŨ NHÂN VIÊN
Tiêu chí 7.1. Việc quy hoạch đội ngũ nhân viên (làm việc tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ
thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) được thực hiện đáp ứng nhu cầu về
đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng
Số/ngày/tháng
ban hành

N i ban hƠnh

Mã minh ch ng

Tên Minh ch ng

H6.06.01.03.DC

Đề án vị trí việc làm Số 341/ ĐHNLc a Trường Đại Học TCHC
Nông Lâm- Đại Học (ngày 25/5/2016)
Huế

Phòng TCHC

H7.07.01.01.DC

Kế hoạch chiến lược
phát triển Trường Đại
học Nông Lâm – Đại
học Huế giai đoạn
2016 – 2020 và tầm
nhìn đến 2030

Số 100/TTrĐHNL

Trường Đại học
Nông Lâm Huế

H7.07.01.02

Quy hoạch cán bộ
chuyên môn đến năm
2020 và định hướng
2025 Trường Đại học

31/8/2016

Đại Học Huế

Ghi
chú

Nông Lâm – Đại học
Huế
Tiêu chí 7.2. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn nhân viên để bổ nhiệm, điều chuyển được
xác định và phổ biến công khai.
Mã minh ch ng

Tên Minh ch ng

Số/ngày/tháng
ban hành

N i ban hƠnh

H6.06.01.02. DC

Kế hoạch, thông báo
tuyển dụng, bồi
dưỡng, phát triển đội

Số 02/TB- ĐHNL

Phòng TCHC

ngũ giảng viên và
nghiên c u viên c a
Khoa
H6.06.01.03.DC

Đề án vị trí việc làm Số 341/ ĐHNLc a Trường Đại Học TCHC
Nông Lâm- Đại Học (ngày 25/5/2016)
Huế
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Phòng TCHC

Ghi
chú

H6.06.01.04.DC

Quyết định về việc

Số 927/QĐ-

ban hành quy định về
bổ nhiệm, bổ nhiệm
lại và kéo dài ch c vụ
lãnh đạo các đơn vị
trong trường

ĐHNL

H6.06.03.04.DC

Hội nghi cán bộ viên
ch c Trường Đại học
Nông Lâm Huế 20172018

H7.07.02.01

Tờ trình đề xuất tuyển

Phòng TCHC

Phòng TCHC

14/11/2016

Phòng TCHC

dụng ( đơn vị Khoa
Th y Sản)
H7.07.02.02

Bảng tổng hợp kết quả
5 năm đào tạo bồi
dưỡng cán bộ (20112015)

Phòng TCHC

H7.07.02.03

Hội nghị cán bộ viên
ch c c a trường 20142015; 2015-2016

Phòng TCHC

Tiêu chí 7.3. Năng lực của đội ngũ nhân viên được xác định và được đánh giá.
Số/ngày/tháng
ban hành

N i ban hƠnh

Mã minh ch ng

Tên Minh ch ng

H6.06.01.03.DC

Đề án vị trí việc làm Số 341/ ĐHNLc a Trường Đại Học TCHC
Nông Lâm- Đại Học (ngày 25/5/2016)
Huế

Phòng TCHC

H6.06.02.02.DC

Quyết định ban hành

Phòng TCHC

Số 1009/QĐ-

quy định đánh giá
ĐHNL
phân loại cán bộ, viên
ch c và lao động c a
Trường Đại Học Nông
Lâm- Đại Học Huế
H6.06.04.08.DC

Tiêu chí và quy trình
bình xét thi đua- khen
thưởng trường Đại
28

Số 1020/QĐĐHnL, ngày
1/12/2015

Phòng TCHC

Ghi
chú

học Nông Lâm – Đại
học Huế
H6.06.01.02. DC

Kế hoạch, thông báo
tuyển dụng, bồi
dưỡng, phát triển đội
ngũ giảng viên và
nghiên c u viên c a
Khoa

Số 02/TB- ĐHNL

Phòng TCHC

H7.07.01.01.DC

Kế hoạch chiến lược
phát triển Trường Đại
học Nông Lâm – Đại

Số 100/TTrĐHNL

Trường Đại
học Nông Lâm
Huế

học Huế giai đoạn
2016 – 2020 và tầm
nhìn đến 2030
H7.07.03.01

Quyết định về việc
tiếp nhận viên ch c
tuyển dụng năm 2008

Số 181/QĐ-ĐHH- Đại Học Huế
TCNS

H7.07.03.02

Biên Bản đối thoại
giữa sinh viên và hiệu
trưởng năm học 20152016

Số 13/BB-ĐHNL- Phòng CTSV
CTSV

Tiêu chí 7.4. Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên được
xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó
Mã minh ch ng

Tên Minh ch ng

Số/ngày/tháng
ban hành

N i ban hƠnh

H7.07.04.01

Quy định đào tạo, bồi
dưỡng đối với cán bộ,
viên ch c trường Đại
học Nông Lâm- Đại

Số 236/QĐĐHNL

Phòng TCHC

Số 650/QĐ –
ĐHNL

Phòng TCHC

Ghi
chú

Học Huế
H7.07.04.02

Quyết định về việc c̉
CBVC tham gia khóa
đào tạo kiểm định viên
KĐCLGĐH-TCCN

Tiêu chí 7.5. Việc quản trị theo kết quả công việc của nhân viên (gồm cả khen thưởng và
công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và
29

các hoạt động phục vụ cộng đồng
Mã minh
ch ng

Tên Minh ch ng

Số/ngày/tháng
ban hành

H6.06.02.02.DC Quyết định ban hành quy định
đánh giá phân loại cán bộ, viên
ch c và lao động c a Trường
Đại Học Nông Lâm- Đại Học
Huế
H6.06.01.03.DC

Số 1009/QĐĐHNL

Đề án vị trí việc làm c a Số 341/ ĐHNLTrường Đại Học Nông Lâm- TCHC
Đại Học Huế
(ngày

N i ban
hành

Ghi
chú

Phòng TCHC

Phòng TCHC

25/5/2016)
H6.06.02.03.DC Biên Bản về đánh giá, bình xét
xếp loại thi đua c a Hội đồng
Thi đua – Khen thưởng cấp
trường

Phòng TCHC

H7.07.02.03.DC Hội nghị cán bộ viên ch c c a
trường 2014-2015; 2015-2016

Phòng TCHC

H7.07.05.01

Quy định về việc nâng bậc
lương trước thời hạn đối với
cán bộ, viên ch c sẽ được xét

Trang Web
trường,
Phòng TCHC

nâng bậc lương trước thời hạn

TIÊU CHU N 8
NG

I H C VÀ HO T Đ NG H

TR

NG

IH C

Tiêu chí 8.1.Chính sách tuyển sinh được xác định rõ ràng, được công bố công khai và
được cập nhật.
Số, ngày, tháng
ban hành

N i ban hƠnh

Mã minh ch ng

Tên minh ch ng

H8.08.01.01

Chỉ tiêu tuyển sinh c a Trường

Trường ĐHNL ĐHH

H8.08.01.02

Thông báo tuyển sinh chuyên
ngành đào tạo Nuôi trồng th y
sản

Trường ĐHNL ĐHH

30

Ghi
chú

Ban hành chương trình đào tạo
(điều chỉnh) theo chương
H4.04.01.02.DC
khung thuộc khối ngành Nông
– Lâm – Ngư
H8.08.01.03

H8.08.01.04

746/QĐĐHNL_ĐHH,
ngày 09/9/2015

Những điều cần biết về tuyển
sinh đại học

Hiệu trưởng trường
ĐHNL
BGD&ĐT
Trường ĐHNL ĐHH

Thông tin tuyển sinh được
công bố công khai, rộng rãi
trước và sau mỗi kỳ tuyển sinh

Trường ĐHNL ĐHH
Trường Đại học

H1.01.03.08.DC

Trang thông tin điện t̉ c a
trường và c a khoa

Năm 2017

Nông Lâm - Đại
học Huế & Khoa
Th y sản

Tiêu chí 8.2. Tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học được xác định rõ ràng và
được đánh giá

Mã minh ch ng

Tên minh ch ng

H8.08.02.01

Tổ hợp các môn thi xét
tuyển ngành NTTS

H8.08.01.04.DC

H1.01.03.08.DC

Số, ngày, tháng
ban hành

BGD&ĐT
Trường ĐHNL –
ĐHH

Thông báo tuyển sinh
đại học chính quy liên
thông, văn bằng hai

Trường ĐHNL ĐHH

Trang Web c a trường
2017

H4.04.01.02.DC

N i ban hƠnh

Ban hành chương trình
đào tạo (điều chỉnh)
theo chương khung
thuộc khối ngành Nông
– Lâm – Ngư

746/QĐĐHNL_ĐHH,
ngày 09/9/2015
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Trường ĐHNL ĐHH

Hiệu trưởng
trường ĐHNL

Ghi
chú

Tiêu chí 8.3.Có hệ thống giám sát phù hợp về sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, kết
quả học tập, khối lượng học tập của người học.
Số, ngày,
tháng ban
hành

N i ban hƠnh

Mã minh ch ng

Tên minh ch ng

H8.08.03.01

Tiêu chuẩn xét chọn
đề tài NCKH cấp cơ
sở sinh viên định kỳ

KHCN Trường
ĐHNL – ĐHH

H4.04.03.01.DC

Thống kê số lượng
sinh viên trúng tuyển
qua các năm tổ ch c
“Ngày hội việc làm”

Trường ĐHNLĐHH

H4.04.01.02.DC

Ban hành chương
trình đào tạo (điều
chỉnh) theo chương
khung thuộc khối
ngành Nông – Lâm Ngư

H1.01.01.01.DC

Chương trình đào tạo
ngành NTTS bậc đại
học hệ chính quy

H8.08.03.02

H8.08.03.03

Số liệu tỷ lệ sinh viên
đạt học bổng, cảnh
cáo học vụ, thôi học,
tốt nghiệp được thống
kê trong báo cáo tổng
kết năm học

746/QĐĐHNL_ĐHH,
ngày 09/9/2015

Số 469/QĐĐHNL ngày
3/5/2017

Ghi
chú

Hiệu trưởng
trường ĐHNL

Trường ĐHNL ĐHH

Trường ĐHNL ĐHH

Hội đồng và các quyết
định về công tác
CVHT (công tác hỗ
trợ, tư vấn, giám sát
người học)

Trường ĐHNL –
ĐHH

Tiêu chí 8.4.Có các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua và
các dịch vụ hỗ trợ khác để giúp cải thiện việc học tập và khả năng có việc làm của người
học.
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Số, ngày,
tháng ban
hành

Mã minh ch ng

Tên minh ch ng

H8.08.04.01

Thông báo tuần sinh
hoạt chính trị đầu năm
c a trường ĐHNL dành
cho sv năm 1

H8.08.04.02

Thông báo gặp mặt đầu
năm c a khoa th y sản
dành cho sv năm 1

N i ban hƠnh

Trường ĐHNL
– ĐHH
Số: 185/TBĐHNL-CTSV

Khoa Th y sản
Trường ĐHNL

Ngày
28/8/2016

– ĐHH

2017

ĐHNL

H1.01.03.09.DC

Sổ tay sinh viên

H8.08.04.03

Thông báo triển khai
SHL các tháng c a
năm 2017-2018.hoạch
năm học mới 20142017 Khoa Th y sản,
Trường ĐHNL – ĐHH

H8.08.04.04

Tổ ch c tuyên truyền
tư vấn s c khỏe cho
sinh viên

H8.08.04.05

Hình ảnh chụp mail
thông báo về NCKH
c a
phòng
KHCN&HTQT
tới
khoa th y sản

Phòng
KHCN&HTQ
T
–trường
ĐHNL

Hình ảnh về hoạt động
văn nghệ, thể thao và

WEB Khoa
Th y sản

ngoại khóa c a khoa
th y sản.

Trường ĐHNL
- ĐHH

Các thông báo tổ ch c
các cuộc thi văn nghệ,
thể dục thể thao c a
trường, Đại học Huế
năm 2014-2018.

Trường ĐHNL
– ĐHH

H8.08.04.06

H8.08.04.07
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Số 164/TBĐHNL
Ngày
29/9/2017

Số 61/ĐHNLCTSV

Trường ĐHNL
– ĐHH

Trường ĐHNL
– ĐHH

Ghi
chú

H8.08.04.08

H8.08.04.09

H8.08.04.10

Đoàn - Trường
ĐHNL – ĐHH

đội nhóm 2014-2018
Quyết định khen
thưởng đoàn viên có
thành tích xuất sắc
trong công tác Đoàn và
phong trào sinh viên
qua các năm.
Kết quả khảo sát sinh
viên tốt nghiệp năm
2014-2017.

H3.03.01.02.DC

Văn phong

Tổng hợp số câu lạc bộ

Số 91QĐ/ĐHNLĐTN

Số 102/BCĐHNL-CTSV

Thống kê số lượng sinh
viên trúng tuyển qua
các năm tổ ch c “Ngày
hội việc làm”

Trường ĐHNL
- ĐHH

Phòng Đào tạo
ĐH- Trường
ĐHNL - ĐHH

Trường
ĐHNL-ĐHH

Tiêu chí 8.5.Môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan tạo thuận lợi cho hoạt động đào tạo,
nghiên cứu và sự thoải mái cho cá nhân người học.

Số, ngày, tháng
ban hành

N i ban
hành

Mã minh ch ng

Tên minh ch ng

H8.08.05.01

Số liệu về diện tích và quy
mô cơ sở vật chất c a
trường ĐHNL

- Trường
ĐHNL –
ĐHH

Hình ảnh minh ch ng các
cở sở vật chất c a trường:

Web

nhà làm việc, sân chơi, trại
thực hành...

ĐHNL –
ĐHH

H8.08.05.02

H8.08.04.06.DC

Hình ảnh về hoạt động văn
nghệ, thể thao và ngoại khóa
c a khoa th y sản.
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Phòng CSVC

Trường

WEB Khoa
Th y sản
Trường
ĐHNL –
ĐHH

Ghi
chú

Văn phong
H8.08.04.08.DC

Tổng hợp số câu lạc bộ đội
nhóm 2014-2018

H8.08.04.04.DC

Tổ ch c tuyên truyền tư vấn
s c khỏe cho sinh viên

H8.08.04.03.DC

Thông báo triển khai SHL
các tháng c a năm 20172018.hoạch năm học mới
2014-2017 Khoa Th y sản,
Trường ĐHNL - ĐHH
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Đoàn Trường
ĐHNL –
ĐHH
Số 61/ĐHNLCTSV

Trường
ĐHNL –
ĐHH

Số 164/TB-ĐHNL

Trường
ĐHNL –

Ngày 29/9/2017

ĐHH

TIÊU CHU N 9
C

S

V T CH T VÀ TRANG THI T B

Tiêu chí9.1. Có hệ thống phòng làm việc, phòng h c và các phòng ch c năng v i các trang
thi t b phù h p để h tr các ho t đ ng đƠo t o và nghiên c u
Mã minh ch ng

Tên minh ch ng

Ghi chú về n i tìm ki m,
th i gian ban hành

H9.09.01.01

Thống kê số lượng, diện tích phòng
học, giảng đường

Bản thống kê số lượng
phòng học giảng đường giai
đoạn 2010 – 2015; ĐHNL,
ĐHH

H9.09.01.02

Thống kê số lượng, diện tích PTN,
thực hành c a các khoa; diện tích 04
cơ sở thực hành, thực tập c a Viện
NCPT

Bản thống kê số lượng
PTN, nhà xưởng thực hành
giai đoạn 2010 –
2018/ĐHNL

H9.09.01.03

Hồ sơ địa chính cơ sở Phú Thuận;
thống kê cơ sở vật chất ở Phú Thuận

Tờ khai hiện trạng s̉ dụng
nhà, đất tại Phú Thuận năm
2012/ĐHH

H9.09.01.04

Sổ theo dõi quản lý trang thiết bị phục Sổ công tác c a Tổ Quản lý
vụ giảng dạy tại các giảng đường
giảng đường/ĐHNL

Tiêu chí 9.2.Th viện và các nguồn h c liệu phù h p vƠ đ
đ ng đƠo t o và nghiên c u.
Mã minh ch ng

Tên minh ch ng

c c p nh t để h tr các ho t
Ghi chú về n i tìm
ki m, th i gian ban
hành

H9.09.02.01

Bản vẽ tầng 1, tầng 2 Thư viện

BQLDA XD Đại học
Huế

H9.09.02.02

Danh mục sách, tài liệu

TT TT-TV ĐHNL,
2018

H9.09.02.03

Danh mục sách, tài liệu cho ngành NTTS

TT TT-TV ĐHNL,
2018

H9.09.02.04

Quy định mượn/ trả sách

TT TT-TV ĐHNL,
2015

H9.09.02.05

Nội quy thư viện

TT TT-TV ĐHNL,
2015

H9.09.02.06

Quy định làm thẻ

TT TT-TV ĐHNL,
2015
36

H9.09.02.07

Hướng d̃n s̉ dụng thư viện điện t̉

TT TT-TV ĐHNL,
2010

H9.09.02.08

Phần mềm thư viện điện t̉

TT TT-TV
ĐHNL,2010

H9.09.02.09

Thống kê trên phần mềm

TT TT-TV
ĐHNL,2018

H9.09.02.10

Thống kê lượng độc giả

TT TT-TV
ĐHNL,2018

H9.09.02.11

Thống kê tài liệu mượn trả

TT TT-TV
ĐHNL,2018

H9.09.02.12

Danh mục bổ sung sách mới

TT TT-TV
ĐHNL,2018
ĐHNL

H1.01.03.02.DC Sổ tay sinh viên
Tiêu chí 9.3. Phòng thí nghiệm, thực hành và trang thi t b phù h p vƠ đ
h tr các ho t đ ng đƠo t o và nghiên c u
Mã minh
ch ng
H9.09.03.01

Tên minh ch ng

c c p nh t để

Ghi chú về n i tìm
ki m, th i gian ban
hành

Thống kê số lượng, diện tích PTN, thực hành
Bản thống kê số lượng
c a các khoa; diện tích 04 cơ sở thực hành, thực PTN, nhà xưởng thực
tập c a Viện NCPT

hành giai đoạn 2010 –
2015/ĐHNL

H9.09.03.02

Hồ sơ địa chính cơ sở Phú Thuận; thống kê cơ
sở vật chất ở Phú Thuận

Tờ khai hiện trạng s̉
dụng nhà, đất tại Phú
Thuận năm 2012/ĐHH

H9.09.03.03

Các bản hướng d̃n s̉ dụng trang thiết bị; hình
chụp nội quy PTN, thực hành c a các khoa

Bản nội quy PTN, sổ
hướng d̃n s̉ dụng
trang thiết bị c a các
khoa/ĐHNL

H9.09.03.04

Các hợp đồng s̉a chữa, mua sắm trang thiết bị

Các hợp đồng mua

hàng năm cho các khoa

sắm trang thiết bị, hợp
đồng s̉a chữa hàng
năm/ĐHNL

H9.09.03.05

Sổ theo dõi s̉ dụng trang thiết bị PTN lưu tại
các phòng TN c a khoa

Sổ theo dõi TTB lưu
tại các PTN c a Khoa

H9.09.03.06

Văn bản đề xuất s̉a chữa, mua mới trang thiết
bị PTN c a Khoa

Lưu tại khoa, phòng
CSVC
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H9.09.03.07

Hợp đồng liên kết đưa sinh viên đi thực tập giáo
trình với các công ty, doanh nghiệp

Lưu tại khoa, phòng
KTTC hằng năm

Tiêu chí 9.4. Hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm c h t ng cho h c t p trực tuy n)
phù h p vƠ đ c c p nh t để h tr các ho t đ ng đƠo t o và nghiên c u
Mã minh ch ng

Tên minh ch ng

Ghi chú về n i tìm ki m,
th i gian ban hành

H9.09.04.01

Danh mục thiết bị tin học

Phòng CSVC/2018

H9.09.04.02

Danh mục các phòng máy tính

Phòng CSVC/2018

H9.09.04.03

Danh mục thiết bị tin học các khoa

Phòng CSVC/2018

H9.09.04.04

Bản vẽ hệ thống mạng

TT TT-TV/2014

H9.09.04.05

Văn bản quy định s̉ dụng máy tính và mạng

Trường ĐHNL –
ĐHH/2018

H9.09.04.06

Văn bản quy định nhiệm vụ tổ CNTT

Trường ĐHNL –
ĐHH/2018

H9.09.04.07

Ch ng nhận bản quyền Phần mềm Quản lý
giáo dục

H9.09.04.08

Danh mục và sơ đồ lắp đặt hệ thống wifi c a
trường

TT TT-TV/2018

H9.09.04.09

Danh mục máy chiếu ở giảng đường, phòng

Phòng CSVC/2018

TT CNPM Đại học Cần
Thơ/2015

học
Tiêu chí 9.5. Các tiêu chu n về môi tr ng, s c khỏe, an toƠn đ
khai có l u Ủ đ n nhu c u đặc thù c a ng i khuy t t t.
Mã minh ch ng
H9.09.05.01

Tên minh ch ng
Ch c năng nhiệm vụ c a phòng TC-HC

c xác đ nh và triển
Ghi chú về n i tìm
ki m, th i gian ban
hành
Quyết định thành lập
Ban chỉ huy lực lượng
tự vệ, Ban phòng chống
bão lụt, cháy nổ và tìm
kiếm c u nạn2015/ĐHNL

H9.09.05.02

Quyết định thành lập các ban ch c năng hỗ trợ Các văn bản ban hành
công tác an ninh, an toàn, trật tự c a nhà trường từ 2010-2018/ĐHNL

H9.09.05.03

Các thông báo c a phòng TC-HC về công tác an Các văn bản ban hành
ninh, trật tự trước kỳ nghỉ Tết, Hè và các ngày lễ từ 2010-2018/ĐHNL
lớn
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H9.09.05.04
H9.09.05.05

Biên bản họp giao ban định kỳ giữa nhà trường

Các văn bản ban hành

và lực lượng công an

từ 2010-2018/ĐHNL

Biên bản họp triển khai các hoạt động Đoàn,
Hội, các hoạt động tổ ch c lễ hội lớn c a nhà
trường

Các văn bản ban hành
từ 2010-2018/ĐHNL

TIÊU CHU N 10.
NÂNG CAO CH T L

NG

Tiêu chí 10.1. Thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan được sử dụng làm căn
cứ để thiết kế và phát triển chương trình dạy học
Mã minh ch ng

Tên minh ch ng

Số,
tháng
hành

ngày/
ban

N i

ban

hành

H1.01.01.05.DC

Chương trình đào tạo 2012

2012

Khoa TS

H1.01.01.01.DC

Chương trình đào tạo ngành
NTTS bậc đại học hệ chính
quy

Số 469/QĐĐHNL ngày
3/5/2017

Khoa TS

H10.10.01.01

Phiếu khảo sát lấy thông tin
từ các bên liên quan

2017

H10.10.01.02

Biên bản giao nhiệm vụ
tổng hợp phản hồi c a các
bên liên quan

H10.10.01.03

Biên bản Hội thảo góp ý
điều chỉnh CTĐT

2017
2017

H10.10.01.04

Vănbảnquyđịnh,hướngd̃n
c aĐại học Huế và Trường
Đại học Nông Lâm về điều
chỉnh chương trình đào tạo

H10.10.01.05

Phiếu phản hồi c a sinh
viên về CTĐT và dạy học
các học phần

H10.10.01.06

Các văn bản hợp tác giữa
khoa và các Công ty, doanh
nghiệp

H4.04.02.04.DC

Các đồng ký kết thực tập
giáo tình rèn nghề với
doanh nghiệp
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Khoa TS

ĐHNL

Khoa TS

Ghi
chú

H10.10.01.07

Phiếu phản hồi c a cựu sinh

Khoa TS

viên

H10.10.01.08

Biên bản họp hội đồng KH
và GD c a khoa về xây
dựng CTĐT

Khoa TS

H10.10.01.09

Biên bản họp Bộ môn
NTTS

Bộ
môn
NTTS

Tiêu chí 10.2. Việc thiết kế và phát triển chương trình dạy học được thiết lập, được đánh
giá và cải tiến
Mã minh ch ng

H10.10.02.01

H10.10.02.02

Số, ngày/
tháng ban

N i
ban

hành

hành

Mục tiêu CTĐT - Tập 1 Bố
cục và đề cương chi tiết các
học phần

2017

Khoa
Th y
sản

H10.10.02.01

Quyết định hướng d̃n cập
nhật CTĐT đại học hệ
chính quy

Quyết định
số
1064/QĐĐHNL
ngày
23/11/2016

Trường
ĐHNL

H10.10.02..03

Tên minh ch ng

Ghi chú

Tiêu chí 10.3. Quá trình dạy và học, việc đánh giá kết quả học tập của người học được rà
soát và đánh giá thường xuyên để đảm bảo sự tương thích và phù hợp với chuẩn đầu ra

Mã minh ch ng

H1.01.01.01.DC

Số, ngày/
tháng
ban
hành

Tên minh ch ng

Chương trình đào tạo
ngành NTTS bậc đại học
hệ chính quy (Đề cương
chi tiết học phần)

H10.10.03.01

Vănn bản hướng d̃n dạyhọc, đánh giá quá trình
dạy và học, đánh giá kết
quả học tập
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Số
469/QĐĐHNL
ngày
3/5/2017

N i ban
hành

Khoa và
các bộ
môn

ĐHNL

Ghi
chú

Khoa và

Các bài kiểm tra c a giáo
viên

các bộ
môn

H10.10.03.03

Quyđịnh về tổ ch c thi và
đánh giá học phần
c aTrườngĐạihọc Nông
Lâm

ĐHNL

H10.10.03.04

Báo cáo Hội nghị về công
tác đảm bảo chất lượng

ĐHNL

H10.10.03.05

Dữ liệu phản hồi c a các
bên liên quan

Khoa

H10.10.03.06

Biên bản rà soát, đánh giá
quá trình dạy - học và
đánh giá kết quả học tập

H10.10.03.07

Kết quả thống kê sau điều
tra

Khoa

H10.10.03.08

Các biên bản dự giờ giảng
tại bộ môn

Khoa

H10.10.03.02

H10.10.03.09

QĐ điều động giảng viên
và Danh sách phân công
cán bộ giám sát thi c a tổ

ĐHNL

Thanh tra- Pháp chế
H10.10.03.10

Danh sách phân công thanh tra
thi học kỳ

Thanh traPháp chế

H10.10.03.11

Băng rôn, khẩu hiệu thực hiện
kỳ thi nghiêm túc, chất lượng

Đoàn
thanh niên

H10.10.03.12

Hướng dẫn “Tổ chức thi kết
thúc học phần’’

Đào tạo

H10.10.03.13

Bảng điểm các học phần

Khoa,
Trường

H10.10.03.14

Danh sách phân công chấm

Khoa

phản biện KLTN

H10.10.03.15

QĐ thành lập HĐ chấm KLTN

Khoa

H10.10.03.16

M̃u vào điểm KLTN

Khoa,
Trường

Tiêu chí 10.4. Các kết quả NCKH được sử dụng để cải tiến việc dạy và học
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Số, ngày/

Mã minh

N i ban

Tên minh ch ng

tháng ban
hành

H10.10.04.01

Hồ sơ các đề tài nghiên c u

Từ
20142019

H10.10.04.02

Một số bài báo đăng trên tạp
chí nước ngoài

Khoa TS

H10.10.04.03

Các QĐ giao nhiệm vụ thực
hiện đề tài NCKH các cấp

Phòng KH

ch ng

H10.10.04.04

Danh mục đề tài khóa luận
c a SV hàng năm thực hiện

hành

Ghi
chú

Khoa TS,
Phòng KH

Khoa TS

đề tài nhánh
H10.10.04.05

Danh sách các đề tài nghiên
c u khoa học chuyển giao
công nghệ

Khoa TS

Danh mục các đề tài NCKH thực hiện trong những năm gần đây

ng dụng
Tên đề
tài
DHH 2017-02-90. Nghiên c u sản xuất
giống và ương nuôi cá Chạch bùn
(Misgurnus anguillicaudatus Cantor,
1842) tại Thừa Thiên Huế

DHH 2016-02-79. Nghiên c u các loài
cá nước ngọt có tiềm năng nuôi cảnh tại
Thừa Thiên Huế
DHH2018-02-103. Thiết lập bản đồ dự
báo chất lượng nước cho nuôi trồng th y
sản ở đầm phá Tam Giang – Cầu Hai,
tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh
vực
ng d ng

C p

Đại
Huế

học

Đại
Huế

học

Đại
Huế

DP-DTTTH.2015-KC.01. Nghiên c u
quy trình nuôi vỗ và th̉ nghiệm kích
thích sinh sản nhân tạo cá Ong bầu Cấp tỉnh
Rhyncopelates
oxyrhynchus
Termminch & Schlegel, 1842) tại Thừ
Thiên Huế
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Bải giảng Kỹ
thuật nuôi th y
đặc sản
Th y Sản

Bài giảng kỹ
thuật nuôi sinh Th y Sản
vật cảnh

Bài giảng ng
học dụng công nghệ
Th y Sản
GIS trong NTTS
Bài giảng kỹ
thuật sản xuất
giống và nuôi cá
Th y Sản
biển

DHH2019-02-120. Nghiên c u ảnh
hưởng c a môi trường dinh dưỡng, độ
mặn, cường độ, chu kỳ chiếu sáng đến
sinh trưởng và hàm lượng lipid c a vi tảo Đại học Huế
Nannochloropsis oculata

DP-DTTTH.2018-KC.02. Nghiên c u
quy trình kỹ thuật sản xuất giống cá nâu Cấp tỉnh
(Scatophagus argus Linnaeus 1766) ở
khu vực đầm phá Tam Giang, tỉnh Thừa
Thiên Huế.

Bài giảng kỹ
thuật nuôi th c
ăn tự nhiên trong
NTTS

Th y Sản

Bài giảng kỹ
thuật sản xuất
giống và nuôi cá Th y Sản
biển

Tiêu chí 10.5: Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ
thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) được đánh giá và cải tiến
Mã minh
ch ng

Tên minh ch ng

Số, ngày/
tháng ban
hành

N i ban
hành

H10.10.05.01

Dữ liệu giám sát, phiếu
đánh giá, báo cáo kết quả
khảo sát

Trường

H10.10.05.02

Tờ trình đề nghị cơ sở vật
chất

Khoa

H10.10.05.03

Các biên bảnliên quan đến
cải tiến chất lượng

Phòng
CSVC

H10.10.05.04

Danh mục các tài liệu c a
khoa TS tại thư viện
Trường

Thư viện

H10.10.05.05

Văn bản quy định về quy
trình đánh giá chất lượng
các dịch vụ và tiện ích

Phòng
CSVC

H10.10.05.06

Danh mục cơ sở vật chất
c a trường

Phòng
CSVC

H10.10.05.07

Thông báo kiểm kê tài sản
c a Trường

Phòng
CSVC
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Ghi
chú

Tiêu chí 10.6: Cơ chế phản hồi của các bên liên quan có tính hệ thống, được đánh giá và
cải tiến
Mã minh
ch ng

Tên minh ch ng

H10.10.06.01

Phiếu phản hồi c a các bên liên
quan

H10.10.06.02

Các văn bản quy định/ hướng
d̃n quy trình; công cụ và
phương pháp thu thập, lựa
chọn, s̉ dụng thông tin phản
hồi

H10.10.06.03

Các báo cáo kết quả x̉ lý thông
tin

H10.10.06.04

Các biên bản họp/ kết luận về

Số, ngày/
tháng ban
hành

N i ban
hành
Khoa

việc đánh giá để điều chỉnh
chương trình đào tạo; hoạt
động dạy học
H10.10.06.05

Bản tự đánh giá cuối năm c a
CBGV

Khoa

H10.10.06.06

Phiếu phản hồi c a người học
về chất lượng hỗ trợ người học

Khoa

H10.10.06.07

Báo cáo phân tích phản hồi
c a các bên liên quan về
CTĐT.

Khoa

H10.10.06.08

Các văn bản hợp tác giữa
Khoa với các doanh nghiệp

Khoa

44

Ghi
chú

TIÊU CHU N 11
K T QU Đ U RA
Tiêu chí 11.1. Cơ sở dữ liệu về người học tham gia CTĐT (tuyển sinh đầu vào; kết quả rèn
luyện và học tập các học kỳ; điểm thi tốt nghiệp; tỉ lệ tốt nghiệp, thôi học v.v. trong 05 năm
gần đây)

Mã minh ch ng

Số, ngày,
tháng ban
hành

Tên minh ch ng

N i ban hƠnh

Ghi
chú

2013

Lưu ở
Trường Đại học
VP
Nông Lâm
Khoa

2014

Lưu ở
Trường Đại học
VP
Nông Lâm
Khoa

2015

Lưu ở
Trường Đại học
VP
Nông Lâm
Khoa

2016

Lưu ở
Trường Đại học
VP
Nông Lâm
Khoa

H11.11.01.05

Danh sách sinh viên nhập
học ngành Nuôi trồng th y
sản khóa 52

2017

Lưu ở
Trường Đại học
VP
Nông Lâm
Khoa

H11.11.01.06

Quyết định buộc thôi học
học kỳ 1 năm học 2014 –
2015

31/12/2014

Trường Đại học Phòng
Nông lâm
CTSV

H11.11.01.07

Quyết định buộc thôi học
học kỳ 2 năm học 2015 –
2016

11/05/2016

Trường Đại học Phòng
Nông lâm
CTSV

H11.11.01.01

Danh sách sinh viên nhập
học ngành Nuôi trồng th y
sản khóa 48

H11.11.01.02

Danh sách sinh viên nhập
học ngành Nuôi trồng th y
sản khóa 49

H11.11.01.03

Danh sách sinh viên nhập
học ngành Nuôi trồng th y
sản khóa 50

H11.11.01.04

Danh sách sinh viên nhập
học ngành Nuôi trồng th y
sản khóa 51

Quyết định buộc thôi học
H11.11.01.08

học kỳ 1 năm học 2016 –
2017

28/04/2017

Trường Đại học Phòng
Nông lâm

CTSV

H11.11.01.09

Quyết định ra trường c a
sinh viên: do bỏ học không
có lý do học kỳ 1 năm 20142015

31/12/2014

Trường Đại học Phòng
Nông lâm
CTSV

H11.11.01.10

Quyết định ra trường c a
sinh viên: do bỏ học không

01/10/2014

Trường Đại học Phòng
Nông lâm
CTSV
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có lý do học kỳ 2 năm 20142015

H11.11.01.11

Quyết định ra trường c a
sinh viên: do bỏ học không
có lý do học kỳ 1 năm 20152016

22/3/2016

Trường Đại học Phòng
Nông lâm
CTSV

H11.11.01.12

Quyết định ra trường c a
sinh viên: do bỏ học không
có lý do học kỳ 1 năm 20162017

06/10/2016

Trường Đại học Phòng
Nông lâm
CTSV

16/11/2017

Trường Đại học Phòng
Nông lâm
CTSV

H11.11.01.14

Quyết định ra trường c a
sinh viên: do bỏ học không
có lý do học kỳ 2 năm 20172018

17/4/2018

Trường Đại học Phòng
Nông lâm
CTSV

H11.11.01.15

Quyết định công nhận tốt
nghiệp đại học hệ chính quy
năm học 2013 – 2014

27/6/2014

Trường Đại học Phòng
Nông Lâm
ĐT

H11.11.01.16

-Báo cáo tổng kết năm học
2013-2014 c a Khoa Th y
sản

2014

Khoa Th y Sản

VP
Khoa

H11.11.01.17

Báo cáo tổng kết năm học
2014-2015 c a Khoa Th y
sản

2015

Khoa Th y Sản

VP
Khoa

H11.11.01.18

-Quyết định công nhận tốt
nghiệp đại học hệ chính quy
năm học 2014 – 2015

19/6/2015

Trường ĐHNL

Phòng
ĐT

14/6/2016

Trường ĐHNL

H11.11.01.20

Báo cáo tổng kết năm học
2015-2016 c a Khoa Th y
sản

2016

Khoa Th y Sản

H11.11.01.21

Quyết định công nhận tốt
nghiệp đại học hệ chính quy

14/6/2017

Quyết định ra trường c a
H11.11.01.13

sinh viên: do bỏ học không
có lý do học kỳ 1 năm 20172018

-Quyết định công nhận tốt
H11.11.01.19

nghiệp đại học hệ chính quy
năm học 2015 – 2016
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VP
Khoa

Trường Đại học Phòng
Nông Lâm
ĐT

năm học 2016 – 2017 (đợt
3)
H11.11.01.22

Báo cáo tổng kết năm học
2016-2017 c a Khoa Th y
sản

2017

H11.11.01.23

Quyết định công nhận tốt
nghiệp đại học hệ chính quy
năm học 2017 – 2018 (đợt
3)

14/6/2018

Khoa Th y Sản

VP
Khoa

Trường Đại học Phòng
Nông Lâm
ĐT

Tiêu chí 11.2. Thời gian tốt nghiệp trung bình được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến
chất lượng.
Mã minh ch ng

Số, ngày,
tháng ban
hành

Tên minh ch ng

H11.11.02.01

Thông báo về việc đăng
ký học phần học kỳ 1 năm
học 2018-2019 và học kỳ
3 năm học 2017-2018

H11.11.02.02

Hướng d̃n đăng ký học
phần học kỳ 1 năm học
2015-2016 và đăng ký học
phần học kỳ hè năm học
2014-2015

H1.01.01.01. DC

Chương trình đào tạo
ngành NTTS bậc đại học
hệ chính quy

Số 96/TBĐHNL-ĐT
ngày 18
tháng 5 năm
2018

N i ban hƠnh
Phòng ĐTĐHĐHNL

Trang web
trường ĐHNL

Số 469/QĐĐHNL ngày
3/5/2017

Trường ĐHNL
- ĐHH

H11.11.02.03

Quản lý điểm trên phần
mềm giáo dục

H1.01.03.09.DC

Sổ tay sinh viên

2017

ĐHNL

H5.05.01.03.DC

Quy định đào tạo đại học
và cao đẳng hệ chính quy
theo hệ thống tín chỉ tại
trường đại học Nông Lâm Đại học Huế

QĐ số
1019/QĐĐHNL ngày
7/9/2017

Trường ĐHNL
- ĐHH
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Trường ĐHNL
– ĐHH

Ghi
chú

H11.11.02.03

Danh sách sinh viên chưa

Phòng ĐTĐH-

đ điều kiện xét công nhận
tốt nghiệp

Trường ĐHNL

Tiêu chí 11.3.Tỉ lệ có việc làm sau tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến
chất lượng.
Mã minh ch ng

Số, ngày,
tháng ban
hành

Tên minh ch ng
Hồ sơ, thông tin về sinh

H11.11.03.01.

H11.11.03.02

N i ban hƠnh

Trường ĐHNL -

viên các khóa từ khi đầu
vào đến sau khi tốt nghiệp -

ĐHH
Trường ĐHNL
– ĐHH

Kết quả khảo sát sinh viên
tốt nghiệp năm 2010 và
2011. Khảo sát khóa 40 tốt
nghiệp năm 2010 và khóa
41 tốt nghiệp năm 2011.
Trường ĐHNL – ĐHH
Kết quả khảo sát sinh viên

H11.11.03.03

H11.11.03.04

H11.11.03.05

tốt nghiệp năm 2014 và
2015; 800 sinh viên có việc
làm chiếm tỷ lệ 70% người
học. Trường ĐHNL – ĐHH

Trường ĐHNL
– ĐHH

Kết quả khảo sát Sinh viên
tốt nghiệp sau 6 tháng và 1
năm; 800 sinh viên có việc
làm chiếm tỷ lệ 70% người
học. Phòng CTSV

Trường ĐHNL
– ĐHH

Quyết định điều chỉnh
chương trình, nội dung và

Trường ĐHNL ĐHH

phương pháp đào tạo.
H4.04.02.04.DC

Hợp đồng đưa sinh viên
khoa Th y sản thực tập tại
tập đoàn BIM

H11.11.03.06

Ch c năng nhiệm vụ c a
phòng CTSV có bộ phận
HTSV&HTDN
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Số: 01, ngày
26/01/2016

Trường ĐHNL
– ĐHH
Trường ĐHNL ĐHH

Ghi
chú

H11.11.03.07

H11.11.03.08

Quyết địnhthành lập Trung

Số: 397,

Trường ĐHNL -

tâm PVSV&HTDN

ngày
9/04/2015

ĐHH

Quyết định c̉ SV đi tiếp
cận nghề khoa Th y sản

2013-2017

Khoa Th y sản

Tiêu chí 11.4.Loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của người học được xác lập,
giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng.

Mã minh ch ng

Số, ngày,
tháng ban
hành

Tên minh ch ng

N i ban hƠnh

H11.11.04.01

Hình ảnh chụp mail thông
báo về NCKH c a phòng
KHCN&HTQT tới khoa
th y sản

Phòng
KHCN&HTQT
–trường ĐHNL

H11.11.04.02

Danh sách các đề tài NCKH
c a sinh viên khoa th y sản
với nguồn kinh phí trường
ĐHNL, từ đề tài dự án trong
5 năm.

Trường Đại học
Nông Lâm - Đại
học Huế

H11.11.04.03

Bảng xét điểm rèn luyện
c a sinh viên trong các
năm học

Trường Đại học
Nông Lâm - Đại
học Huế

Các báo cáo tổng kết năm
học và triển khai kế hoạch
năm học mới 2014-2017
Khoa Th y sản, Trường
ĐHNL – ĐHH

Trường Đại học
Nông Lâm - Đại
học Huế

H5.05.04.04.DC

H10.10.3.1

Kế hoạch phân bổ ngân sách
cho các đơn vị

H10.10.3.2

Tháng 4 hằng

Phòng KHTC

năm

Các hợp đồng về các đề tài

Theo thời

Phòng KHTC;

NCKH và các đề tài liên kết

gian thực hiện

phòng

đề tài

KHCN&HTQT;

với các đơn vị bên ngoài

các ch đề tài
H7.7.1.5

Báo cáo tổng kết tình hình

Báo cáo tháng

Trường ĐHNL -

thực hiện kế hoạch khoa học

10/05/2015

ĐHH

49

Ghi
chú

H8.8.2.4

và công nghệ giai đoạn 2011 -

c a Trường

2015 và xây dựng kế hoạch

Đại học Nông

khoa học và công nghệ 5 năm

Lâm với Đại

giai đoạn 2016 - 2020

học Huế

Quy định về hoạt động trao đổi

407/QĐ-

Trường ĐHNL -

ĐHNL ngày

ĐHH

sinh viên quốc tế

01/10/2012
Danh sách cán bộ, giảng viên

2015

đi tham quan, nâng cao

Trường ĐHNL ĐHH

chuyên môn tại nước ngoài từ
H8.8.2.5

năm 2012 – 2015 và Danh
sách sinh viên tham gia các
chương trình trao đổi sinh viên
tại nước ngoài từ năm 2012 –
2015
Khen thưởng người học

Số 791, ngày

Đại học Huế,

29/09/2015;

ĐHNL Huế

Số 289, ngày

H6.6.6.12

13/04/2016;
Số 94, ngày
15/09/2015

H6.6.6.13

Kết quả rèn luyện đánh giá

Kết quả công

Trường ĐHNL -

theo từng học kỳ

nhận điểm rèn

ĐHH

luyện học kỳ
1 năm học
2015-2016

Tiêu chí 11.5:Mức độ hài lòng của các bên liên quan được xác lập, giám sát và đối sánh để
cải tiến chất lượng
Mã minh ch ng

Số, ngày,
tháng ban

Tên minh ch ng

N i ban hƠnh

hành

H11.11.05.01

Báo cáo hội nghị CBVC
liên quan đến hoạt động dạy Năm 2017
và học

Trường ĐHNLĐại học Huế

H11.11.05.02

Phiếu khảo sát lấy ý kiến
đóng góp c a giảng viên, 12/2016
cán bộ quản lý, nhà tuyển

Bộ môn NTTS,
Khoa Th y sản

50

Ghi
chú

dụng lao động và cựu sinh
viên về CTĐT đáp ng yêu
cầu về chuẩn kiến th c, kỹ
năng c a đào tạo trình độ
đại học và đáp ng linh hoạt
nhu cầu năng lực c a thị
trường lao động

H11.11.05.03

Báo cáo tổng hợp kết quả
khảo sát lấy ý kiến phản hồi
c a các bên liên quan về
CTĐT Ngành NTTS đáp
ng yêu cầu về chuẩn kiến 12/2016
th c, kỹ năng c a đào tạo
trình độ đại học và đáp ng
nhu cầu năng lực c a thị
trường lao động

H11.11.05.04

Trao đổi, thăm dò thông qua
cựu sinh viên, nhà tuyển
dụng

H1.01.01.01. DC

Chương trình đào tạo ngành
NTTS bậc đại học hệ chính
quy

51

Bộ môn NTTS,
Khoa Th y sản

Bộ môn NTTS,
Khoa Th y sản
Số 469/QĐĐHNL ngày
3/5/2017

Trường ĐHNL ĐHH

