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BẢNG CHÚ THÍCH TỪ VIẾT TẮT 

 

Chữ viết tắt  Chú thích 

AACSB : 

American Assembly of Collegiate Schools of 

Business -  Hiệp hội các trường đại học kinh doanh 

của Mỹ 

ABET : 

Accreditation Board for Engineering and 

Technology - Tổ chức kiểm định các ngành công 

nghệ và kỹ thuật 

AUF : 
Agence Universitaires de la Francophonie – Tổ chức 

hợp tác đại học khối Pháp ngữ 

AUN : 
Asian University Network: Mạng lưới các trường đại 

học Đông Nam Á 

CBGD : Cán bộ giảng dạy 

CBVC : Cán bộ viên chức 

CDIO : 

Conceive - Design - Implement - Operate: Hình 

thành ý tưởng, thiết kế ý tưởng, thực hiện và vận 

hành (Phương pháp tiếp cận trong xây dựng chương 

trình đào tạo)  

CGCN : Chuyển giao công nghệ 

CNH : Công nghiệp hóa 

CNTT : Công nghệ thông tin 

CS : Cơ sở 

CSDL : Cơ sở dữ liệu 

CSVC : Cơ sở vật chất 

CTGD : Chương trình giáo dục 

DN : Doanh nghiệp 

DNCN : Doanh nghiệp công nghệ 

ĐHBK : Đại học Bách Khoa 

ĐHQG-HCM : Đại học Quốc gia TP.HCM 

EFA : 
Exploratory Factor Analysis - Phân tích nhân tố 

khám phá 

GS : Giáo sư 

GV : Giảng viên 
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Chữ viết tắt  Chú thích 

GVC : Giảng viên chính 

GVCN : Giáo viên chủ nhiệm 

HĐH : Hiện đại hóa 

HTQLCL : Hệ thống quản lý chất lượng 

HTQT : Hợp tác quốc tế 

KHCN : Khoa học công nghệ 

KHKT : Khoa học kỹ thuật 

KPI : 
Key Performance Index: Chỉ số đánh giá kết quả 

hoạt động 

KTX : Ký túc xá 

KT-XH : Kinh tế - Xã hội 

NCKH : Nghiên cứu khoa học 

NCS : Nghiên cứu sinh 

NSNN : Ngân sách Nhà nước 

PGS : Phó giáo sư 

PFIEV :  

Programme de Formation d'Ingénieurs d'Excellence 

au Vietnam – Chương trình Kỹ sư chất lượng cao tại 

Việt Nam 

PTN : Phòng thí nghiệm 

PTN TĐ : Phòng thí nghiệm trọng điểm 

PTN TĐQG : Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia 

QHQT : Quan hệ quốc tế 

R&D - P : 
Research & Development - Project - Nghiên cứu & 

Phát triển - Dự án 

SV : Sinh viên 

TDTT : Thể dục thể thao 

ThS : Thạc sĩ 

TLO : 
Technology Licensing Office – Văn phòng cấp 

quyền sử dụng và đầu tư phát triển công nghệ 

ĐHBK – ĐHQG-HCM 

TP HCM : Thành phố Hồ Chí Minh 

TTTN : Thực tập tốt nghiệp 
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GIỚI THIỆU 

 

 Tên trường:  

Tên tiếng Việt: TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM 

Tên tiếng Anh: HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (HCMUT) 

 Cơ quan/Bộ chủ quản: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

 Địa chỉ trường: 

Cơ sở 1: 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 

Cơ sở 2: Xã Đông Hòa, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương 

ĐT: (848) 3865.0161 Fax: (848) 3865.6295  

Website: http: //www.hcmut.edu.vn E-mail: vpbgh@hcmut.edu.vn  

 Năm thành lập Trường: 

Năm 1957 Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật Phú Thọ được thành lập theo sắc lệnh số 

213-GD. 

Ngày 27/10/1976, Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật Phú Thọ được đổi tên thành 

Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) theo Quyết định 

số 426/Ttg của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. 

Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I: 1957.  

 Loại hình trường: Công lập  

 Chức năng, nhiệm vụ chính: 

- Đào tạo các bậc cao đẳng, đại học, sau đại học. 

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. 
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1. Đặt vấn đề: 

Cung cấp nguồn nhân lực và dịch vụ khoa học công nghệ chất lượng cao cho 

mục tiêu công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước vừa là nhiệm vụ của các trường đại 

học nói chung vừa là sứ mạng của trường Đại học Bách Khoa, thành viên nòng cốt 

của ĐHQG TP.HCM nói riêng. 

Sự phát triển nhanh chóng của các ngành khoa học công nghệ, những biến đổi 

của kinh tế – xã hội và yêu cầu đổi mới giáo dục đại học Việt Nam trong tiến trình hội 

nhập quốc tế đã đặt ra cho giáo dục đại học nhiều cơ hội cũng như thách thức. Trong 

bối cảnh đó, trường ĐHBK cần phải xác định tầm nhìn chiến lược đến năm 2020, tìm 

các giải pháp và khai thác các cơ hội, để phát huy cao nhất thế mạnh của trường, khắc 

phục những điểm yếu, vượt qua các thách thức cạnh tranh để hoàn thành sứ mạng vẻ 

vang của một trường đại học hàng đầu Việt Nam.  

Việc xây dựng tầm nhìn, chiến lược bám sát với định hướng phát triển thành 

trường đại học thiên về nghiên cứu, cung cấp nguồn nhân lực và dịch vụ khoa học 

công nghệ chất lượng cao cho mục tiêu công nghiệp hóa – hiện đại hóa của đất nước 

nói chung và TP.HCM nói riêng; xem con người là nền tảng của sự phát triển và đổi 

mới; lấy tính chuyên nghiệp, sáng tạo, chủ động, linh hoạt và hiệu quả làm phương 

châm của chất lượng dịch vụ. 

Bản kế hoạch chiến lược này thể hiện các nội dung chính sau đây: 

 Các căn cứ, cơ sở pháp lý xây dựng kế hoạch chiến lược 

 Quá trình xây dựng kế hoạch chiến lược 

 Khung kế hoạch chiến lược 

o Phần 1: Mục đích của nhà trường (tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu, giá trị) 

o Phần 2: Đánh giá môi trường (bên ngoài và bên trong, phân tích SWOT)  

o Phần 3: Kế hoạch chiến lược Trường ĐHBK – ĐHQG TP.HCM giai đoạn 

2011 – 2015  

o Phần 4: Tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá kết quả.   

2. Các căn cứ, cơ sở pháp lý xây dựng kế hoạch chiến lược 

Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020 được 

thực hiện dựa trên Nghị quyết 14/2005/NQ-CP, ngày 02/11/2005 của Chính phủ về 

đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020; Chiến 

lược trung hạn của Đại học Quốc gia TP.HCM giai đoạn 2011 – 2015; Chiến lược 

trung hạn của trường Đại học Bách Khoa giai đoạn 2008 – 2012 và định hướng đến 

năm 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường ĐHBK nhiệm kỳ XIII và các yêu cầu 

phát triển của nhà trường trong môi trường mới. 
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3. Quá trình xây dựng kế hoạch chiến lược 

Quá trình xây dựng kế hoạch chiến lược trường được thảo luận qua nhiều cuộc 

họp với sự tham gia của Ban Giám hiệu, đại diện các khoa, phòng, ban trong trường, 

và các cố vấn bên ngoài trường.  

Thời gian xây dựng chiến lược: tháng 9/2010 đến tháng 6/2011, được chia làm 4 giai 

đoạn chính: 

 Giai đoạn 1 (09/2010 – 11/2010): Thành lập Ban soạn thảo chiến lược Trường, 

phổ biến kế hoạch triển khai và thu thập các thông tin về định hướng phát triển, 

cơ hội, thách thức, điểm mạnh, điểm yếu của các khoa, trung tâm, phòng, ban. 

 Giai đoạn 2 (12/2010 – 01/2011): Xác định Sứ mạng và Tầm nhìn, Cơ hội và 

Thách thức, Điểm mạnh và Điểm yếu, các Định hướng Chiến lược Phát triển. 

 Giai đoạn 3 (02/2011 – 03/2011): Xây dựng các Mục tiêu và Giải pháp cụ thể. 

 Giai đoạn 4 (04/2011 – 06/2011): Hoàn thành bản dự thảo và gửi các khoa, 

trung tâm, phòng, ban trong Trường đóng góp ý kiến, sau đó tổng hợp, hoàn 

chỉnh bản kế hoạch chiến lược cuối cùng. 

4. Các nguyên tắc xây dựng kế hoạch chiến lược 

 Thể hiện được tính nhất quán và góp phần đạt được các mục tiêu và giải pháp 

chiến lược chung đã được thể hiện trong khung kế hoạch chiến lược của trường. 

 Được xây dựng dựa trên sự hợp tác và được truyền thông tốt tới các bộ phận 

liên quan. 

 Phản ánh những khát vọng cũng như thể hiện sự sáng tạo và đổi mới khi thiết 

lập các mục tiêu và giải pháp chiến lược. 

 Thể hiện các mục tiêu chiếm lĩnh hay vượt trên đối thủ cạnh tranh hàng đầu.  

 Dựa trên các mục tiêu và chiến lược có thể đo lường được và các thành quả 

phù hợp. 

 Văn bản kế hoạch bao gồm các phát biểu về mục đích, chiến lược, nguồn lực 

và giám sát/đánh giá. 

5. Giá trị của kế hoạch chiến lược 

Kế hoạch chiến lược này là cơ sở pháp lý để các khoa, trung tâm, phòng, ban xây 

dựng chiến lược và các chính sách phát triển giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến 

2020 cho từng đơn vị của mình theo định hướng chung của nhà trường.  

Văn bản này có giá trị sử dụng và công bố chính thức trong và ngoài Trường giai 

đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến 2020.  
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PHẦN 1 

MỤC ĐÍCH CỦA NHÀ TRƯỜNG 
 

1. Tầm nhìn 

Trở thành một trong các trường hàng đầu của cả nước theo định hướng nghiên cứu, 

ngang tầm các trường đại học tiên tiến ở Châu Á trong: 

 Môi trường làm việc, học tập và nghiên cứu 

 Chương trình và chất lượng đào tạo 

 Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ (NCKH-CGCN). 

2. Sứ mạng 

Trường ĐHBK là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học – chuyển giao công 

nghệ hàng đầu tại Việt Nam. Trường cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi 

dưỡng nhân tài, phục vụ hiệu quả sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước. 

3. Mục tiêu chiến lược 

Trường là nhân tố tiên phong trong các lĩnh vực mô hình đào tạo mới, sáng kiến 

KHCN, ý niệm về cải cách và tiếp cận tiến bộ trong KHKT và trong quản lý. 

Mục tiêu chiến lược của Trường: Tạo ra bước phát triển đáng kể về giá trị và 

đóng góp cho xã hội thông qua các hoạt động giáo dục đào tạo chất lượng cao, NCKH 

– CGCN, hợp tác quốc tế trong môi trường sáng tạo và chuyên nghiệp. 

4. Hệ thống các giá trị cơ bản 

Trường Đại học Bách Khoa hướng tới các giá trị cơ bản để đáp ứng sứ mạng của 

nhà trường: 

 Năng lực và tâm huyết của đội ngũ quản lý, giảng viên và sinh viên 

 Môi trường sáng tạo và đổi mới  

 Chất lượng xuất sắc 

 Trách nhiệm xã hội cao 
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PHẦN 2 

ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG 

 

1. Giới thiệu 

Đánh giá môi trường giúp cho nhà trường hiểu và đáp ứng một cách hiệu quả 

trước những thay đổi môi trường. Việc đánh giá môi trường nhằm cung cấp các thông 

tin về môi trường chung, môi trường giáo dục đại học, môi trường cạnh tranh, môi 

trường bên trong (thực trạng thực hiện kế hoạch chiến lược giai đoạn 2008-2012). Từ 

đó sẽ đúc kết những điểm nổi bật về cơ hội, thách thức, điểm mạnh điểm yếu của nhà 

trường và làm cơ sở xây dựng các kế hoạch chiến lược. 

2. Đánh giá môi trường kinh tế-xã hội 

Nhu cầu đào tạo hiện nay lớn và trong 5 năm tới có xu hướng gia tăng do (1) tốc 

độ phát triển của các khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam cao nhất trong cả nước, (2) 

nhu cầu cao về nhân lực chất lượng cao trong các ngành có hàm lượng chất xám và kỹ 

thuật công nghệ, (3) tỷ lệ sinh viên cao đẳng, đại học trên một vạn dân còn thấp, hiện 

tại khoảng 200 sinh viên/1 vạn dân trong khi Chiến lược phát triển của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo đến năm 2020 là 450 sinh viên/1 vạn dân, (4) Đất nước đang ở thời kỳ có 

cơ cấu dân số vàng từ năm 2006 với tỷ số phụ thuộc 49,9%, thời kỳ này dự kiến đạt 

cực đại vào năm 2020. 

Nguồn học sinh đầu vào cho các trường đại học phía Nam rất lớn. Đối tượng học 

sinh lớp 12 sẽ thi vào các cao đẳng, đại học tính từ Nam Trung bộ trở vào khoảng 

458.700 học sinh năm 2009 (Tổng Cục thống kê, 2009). 

Nhu cầu đào tạo lớn và nguồn học sinh đầu vào dồi dào tạo ra rất nhiều cơ hội mở 

rộng quy mô, đa dạng hóa lĩnh vực đào tạo của các cơ sở đào tạo.  

3. Đánh giá môi trường giáo dục đại học  

Việc tăng ngân sách của nhà nước cho giáo dục tạo điều kiện thuận lợi cho các 

cơ sở giáo dục đào tạo. Các cơ sở đào tạo chứng minh hiệu quả vận hành của mình sẽ 

nhận được phân bổ nhiều ngân sách từ nhà nước. Ngoài ngân sách nhà nước, hiện nay 

các khoản chi cho giáo dục từ người dân và nguồn khác cũng khá cao (40%). 

Học phí sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới với tỉ lệ tăng bình quân 20%/năm 

và đạt mức trần 650.000đ/tháng cho năm học 2014 - 2015 (Nghị định 49/2010/NĐ-

CP). Khi học phí và chất lượng các chương trình đào tạo đi đôi với nhau sẽ thu hút 

được nhóm học sinh đang có xu hướng du học tự túc. 

Số lượng các trường cao đẳng, đại học vẵn tiếp tục tăng qua các năm, đặc biệt là 

các trường đào tạo chất lượng cao hoặc có 100% vốn đầu tư nước ngoài. Sự cạnh 

tranh giữa các trường ngày càng tăng, đặc biệt hiện nay là giữa các trường công lập 

nhưng trong 5-10 năm tới là giữa các trường công lập với các trường có vốn đầu tư 
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nước ngoài và ngoài công lập. Do yêu cầu xã hội, áp lực cạnh tranh trong nước và sự 

hòa nhập với môi trường quốc tế, nên quá trình đào tạo cũng như đầu ra của các 

trường được đòi hỏi ngày càng cao.  

Việc tiến tới áp dụng cơ chế hợp đồng sẽ giúp nhà trường chọn lọc đội ngũ nhà 

giáo và nhân viên có năng lực. Ngân sách đào tạo của nhà nước tạo thuận lợi cho phát 

triển đội ngũ giảng viên của các trường. 

Hiện nay các trường nghiên cứu trên thế giới được xếp hạng qua các công bố 

quốc tế. Tuy nhiên, thực trạng công bố quốc tế Việt Nam nói chung và của Đại học 

Bách Khoa TP.HCM nói riêng còn rất thấp so với các nước trong khu vực. Theo định 

hướng chiến lược của Giáo dục Việt Nam và Đại học Quốc gia TP.HCM là ưu tiên và 

phát triển các trường đại học theo định hướng nghiên cứu. Các trường cần xem các 

hoạt động NCKH – CGCN là một trong các nguồn doanh thu quan trọng của trường. 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường không chỉ giúp nâng cao hiệu 

quả và tính chuyên nghiệp trong quản lý, dạy và học mà còn giúp tạo lợi thế cạnh 

tranh giữa các trường.  

Xu thế phát triển môi trường giáo dục đại học hiện: xu thế đa ngành, đa lãnh 

vực, xu thế phát triển giáo dục xuyên biên giới, xu thế đào tạo chuẩn mực. Kiểm định 

chất lượng giáo dục đại học là xu thế tất yếu trên thế giới nói chung và Việt Nam nói 

riêng. Việc đạt được kiểm định sẽ giúp trường thuận lợi trong việc trao đổi sinh viên, 

giảng viên với các nước khác, nâng cao thương hiệu và tính cạnh tranh. 

4. Đánh giá môi trường cạnh tranh 

Các trường hiện nay đều phát triển theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực vì thế có 

nhiều ngành, chương trình đào tạo tương tự như Trường ĐHBK, thậm chí các chương 

trình đào tạo này cũng có trong các trường thành viên của ĐHQG TP.HCM.  

Các ngành được nhiều trường (kể cả trường trong nước và trường có vốn đầu tư 

nước ngoài) đầu tư do mức sinh lợi cao, vốn đầu tư thấp như Quản trị kinh doanh và 

Công nghệ thông tin. Điều này là thách thức lớn cho các trường kỹ thuật, đặc biệt 

trong việc thu hút các sinh viên giỏi.   

Thực trạng NCKH – CGCN chưa mạnh trong các trường đại học nhưng đang bắt 

đầu xuất hiện các tổ chức nghiên cứu tư nhân, nước ngoài tham gia vào thị trường 

này. Trong môi trường hội nhập các doanh nghiệp có nhiều cơ hội tiếp cận và lựa 

chọn công nghệ  tạo ra một thách thức lớn cho các trường đại học trong việc tham gia 

thị trường chuyển giao công nghệ. 

Một vài so sánh giữa Trường ĐHBK - ĐHQG-HCM với các trường khác ở thời 

điểm năm 2010: 

Các trường đại học trong nước: 

 Các trường trong nước đều phát triển đa ngành, đa lĩnh vực, nhiều bậc đào tạo, 

có nhiều ngành đào tạo tương tự như ĐHBK. 



  10 

 Quy mô SV ĐHBK - ĐHQG TP.HCM (khoảng 27.000 SV) thấp hơn so ĐHBK 

HN (42.000 SV), ĐH Công nghiệp TP.HCM (56.500 SV). 

 Tỷ lệ SV/GV (27 SV/GV chưa quy đổi) của ĐHBK - ĐHQG TP.HCM thấp 

hơn nhiều trường trong nước (30-34 SV/GV) nhưng cao hơn nhiều so với các 

trường nước ngoài (khoảng 10-15 SV/GV) 

 Trình độ và số lượng giảng viên của ĐHBK - ĐHQG TP.HCM (7 GS, 59 PGS, 

220 TS trong tổng số 1024 CBGD) không bằng ĐHBK HN (17 GS, 123 PGS, 

312 TS trong tổng số 1259 CBGD). 

 Thu nhập của giảng viên ĐHBK - ĐHQG TP.HCM tương tự như nhiều trường 

(khoảng 6 – 8 triệu đồng/tháng) nhưng thấp hơn nhiều so với Trường ĐH Quốc 

tế (1000 USD/tháng, ĐH Kinh tế (16 -17 triệu/tháng). 

 Doanh thu CGCN bình quân/GV/năm (62 triệu) cao hơn các trường khác 

(dường như đây là điểm vượt trội nhất). 

 Nguồn thu của trường vẫn lệ thuộc nhiều vào ngân sách nhà nước (48%), trong 

khi Trường ĐH Quốc tế nguồn thu chính là từ học phí (95,6%), kế đến là 

trường ĐH Công nghiệp TP.HCM (48%). 

 Các trường có nguồn thu khác chiếm tỷ lệ khá lớn là ĐH Công nghiệp (38%) 

và ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (33%). 

 Học phí các trường công lập tương tự nhau (khoảng 5 – 7 triệu đồng/năm), 

riêng ĐH Quốc tế cao hơn hẳn (1500 USD/năm). 

Các trường đại học nước ngoài:  

- Trường Đại học Quốc gia Singapore (NUS): Xếp hạng 58 * 

+ Quy mô SV: 33.741 

+ Quy mô GV: 2.322 

+ Tỉ lệ SV/GV: 15. 

- Trường Đại học Indonesia: Xếp hạng 1983 * 

+ Quy mô SV: 33.500 

+ Tổng thu tài chính: khoảng 23.9 tỷ VNĐ (trong đó: ngân sách nhà nước: 24%; 

học phí, lệ phí: 72%; thu sự nghiệp: 2%; tài trợ, viện trợ: 1%; khác: 1%) 

- Trường Đại học Malaya: Xếp hạng 846 * 

+ Quy mô SV: 25.474 

+ Quy mô GV: 2.613 

+ Tỷ lệ SV/GV: 10 

+ Học phí: khoảng 12 triệu/năm (SVCQ), 36 triệu/năm (SV chương trình quốc tế). 

(*: Xếp hạng theo SIR - SCIMAGO Institutions Rankings, 2009). 
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Đối với chi phí cho giáo dục: 

 Chi phí cho giáo dục ở Việt Nam: 

Bảng 1: Tỷ lệ chi phí cho giáo dục ở Việt Nam 2000 – 2005: 

   2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Tổng chi cho giáo dục (tỷ)  23,219 25,882 34,088 37,552 54,223 68,968 

Tỷ lệ chi/GDP (%)  5.3 5.4 7.8 6.1 7.6 8.3 

Tỷ lệ ngân sách cho giáo dục 

/GDP  

3.2 3.2 4.7 3.7 4.6 5.0 

(Nguồn: Bộ GD&ĐT và Ngân sách nhà nước. Tổng chi và tỷ lệ chi là do chuyên viên thống 

kê cao cấp của Liên Hợp Quốc - Vũ Quang Việt, New York, Mỹ )  

 Tỷ lệ chi tiêu cho giáo dục của người dân VN và một  số nước trong khu vực: 

Bảng 2: Tỷ lệ chi tiêu cho giáo dục của người dân VN và 1 số nước trong khu vực 

 
Việt 

Nam 
Mỹ Pháp Nhật 

Hàn 

Quốc 
OCDE 

Chi tiêu cho giáo dục/GDP (%)  8,3 7,2 6,1 4,7 7,1 6,1 

    Từ ngân sách 5,0 5,3 5,7 3,5 4,2 4,9 

    Từ dân và các nguồn khác 3,3 1,9 0,4 1,2 2,9 1,2 

Tỷ lệ chi tiêu cho giáo dục (%)        

    Từ ngân sách 60 74 93 74 59 80 

    Từ dân và các nguồn khác 40 26 7 26 41 20 

(Nguồn: Bộ GD-ĐT và Ngân sách nhà nước. Tổng chi và tỷ lệ chi là do chuyên viên thống kê 

cao cấp của Liên Hợp Quốc - Vũ Quang Việt, New York, Mỹ ). 

Việc tăng ngân sách của nhà nước cho giáo dục tạo điều kiện thuận lợi cho các 

cơ sở giáo dục đào tạo. 

Các khoản chi cho giáo dục từ người dân và nguồn khác cũng khá cao (40%). 

Trường ĐHBK cần phải: 

– Chứng minh hiệu quả vận hành của trường để được phân bổ nhiều ngân sách từ 

nhà nước. 

– Khai thác các nguồn chi cho giáo dục ngoài ngân sách. 
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Đối với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ: 

Số công bố quốc tế (CBQT) được tính trên một triệu dân được gọi là năng suất 

nghiên cứu quốc gia (NSNCQG).  

 

Hình 1: NSNCQG của 11 nước trong khu vực Đông Nam Á tính theo số CBQT trên 

một triệu dân từ 2002 – 2008. 

(Nguồn: Cơ sở dữ liệu Thomson-Reuters của Viện Thông tin Quốc tế ISI) 

Bảng 3: CBQT của một số tổ chức R&D ở Việt Nam và Thái Lan năm 2004 

 Tổng 

CBQT  

Tr.  

dẫn  

TB 

Tác giả đầu mối 

trong nước  

Tác giả đầu mối 

nước ngoài  

CBQT  Tr. dẫn TB  CBQT  Tr. dẫn 

TB  

Bốn ĐH hàng đầu VN  83  6,6  44  4,5  39  8,8  

Viện KHCN Việt 

Nam  

82  6,3  31  4,9  51  7,5  

Cả nước Việt Nam  403  10,0  117  6,6  286  14,1  

ĐH Chulalongkorn  416  12,0  295  7,1  121  15,3  

ĐH Mahidol  465  13,9  320  8,3  145  16,9  

(Nguồn: Truy cập cơ sở dữ liệu ISI tháng 8/2009) 

Ghi chú: Bốn trường đại học hàng đầu Việt Nam: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học 

Bách Khoa Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội, và Đại học Quốc gia TP.HCM 
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Bảng 4: CBQT của một số tổ chức R&D hàng đầu Việt Nam và Thái lan năm 2008 

 Tổng số CBQT  TGĐM trong nước  Tỷ lệ nội địa  

04 ĐH hàng đầu Việt Nam  160  87  54%  

Viện KHCN Việt Nam  156  74  47%  

Cả nước Việt Nam  806  307  37%  

ĐH Chulalongkorn  869  715  82%  

ĐH Mahidol  817  598  73%  

(Nguồn: Truy cập cơ sở dữ liệu ISI tháng 8/2009) 

Nhận xét: 

Các trường nghiên cứu trên thế giới được sắp hạng qua các công bố quốc tế. 

Thực trạng công bố quốc tế của ĐHBK nói riêng và Việt Nam nói chung còn rất 

thấp so với các nước trong khu vực. 

Trường ĐHBK cần phải: 

– Đánh giá lại hiệu quả hoạt động NCKH – CGCN  

– Xác định ưu tiên theo nghiên cứu công bố quốc tế (NCKH) hay nghiên cứu 

CGCN (NC ứng dụng) 

– Đẩy mạnh tổ chức các hội thảo quốc tế 

– Xây dựng các chính sách khuyến kích, thúc đẩy các hoạt động NCKH – CGCN 

của trường 

– Sở hữu trí tuệ, Vườn ươm DNCN, Doanh nghiệp KHCN. 

5. Thực trạng Trường ĐHBK – ĐHQG TP.HCM sau khi thực hiện kế 

hoạch Chiến lược phát triển trường giai đoạn 2008 - 2012 

Trường ĐHBK – ĐHQG-HCM đã triển khai kế hoạch chiến lược phát triển 

trường giai đoạn 2008 - 2012 và tầm nhìn 2020. Sau 3 năm thực hiện kế hoạch, dưới 

đây là những kết quả chính đạt được. 

5.1. Đào tạo 

Phát triển quy mô 

Trường phát triển quy mô đào tạo theo hướng chất lượng cao với cơ cấu ngành 

nghề phù hợp. Quy mô đào tạo đại học tăng chậm, quy mô đào tạo sau đại học tăng 

lên đáng kể đi kèm với việc phát triển hợp lý cơ cấu ngành nghề đào tạo. Đối với hệ 

đại học chính quy, năm 2008 số nhập học là 3.146 SV với 20 ngành tuyển sinh quy 

ước và năm 2010 là 3.683 SV và số ngành quy ước được nhóm lại còn 14. Đối với đào 

tạo sau đại học, năm 2008 tuyển 765 học viên đào tạo Thạc sĩ theo 33 chuyên ngành, 

năm 2010 đã tuyển 1.046 học viên đào tạo 38 chuyên ngành. Trường không tăng quy 

mô đào tạo hệ đại học không chính quy (thực tuyển giảm dần từ 2.103 SV tuyển mới 

năm 2008 đến năm 2010 là 1.030 SV tuyển mới), giữ lại 01 ngành đào tạo cao đẳng 
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hợp tác với Pháp - ngành Bảo dưỡng Công nghiệp với chỉ tiêu 150 SV và cho phép 

liên thông đào tạo hoàn chỉnh đại học ngành Cơ khí. 

Trường được phép đào tạo và có đầy đủ các bậc đào tạo từ Cao đẳng, Đại học tới 

Cao học, Tiến sĩ với các hình thức đào tạo chính quy, không chính quy, tập trung và 

không tập trung. Hình thức đào tạo bán du học đã tồn tại và đang được mở rộng, hình 

thức đào tạo từ xa đang được tích cực chuẩn bị để đưa vào áp dụng, các lớp đào tạo 

ngắn hạn được các đơn vị phối hợp tổ chức định kỳ tại trường,... Từ năm 1999 Trường 

có các lớp chất lượng cao - các lớp Việt - Pháp (PFIEV - hiện có 06 ngành) và từ 2002 

là các lớp Kỹ sư Tài năng (hiện đã mở tại 05 khoa), từ 2006 có thêm chương trình 

Tiên tiến và các lớp đào tạo liên kết quốc tế khác.  

Quản lý đào tạo 

Tất cả các bậc - hệ đào tạo của trường đã áp dụng triệt để học chế tín chỉ (2009) 

với quy trình chặt chẽ nhưng mềm dẻo – tạo tối đa các cơ hội học tập cho sinh viên. 

Trường tiếp tục hoàn thiện mô hình quản lý đào tạo cấp trường – hệ thống các 

văn bản quy định, quy trình. Cụ thể, trường đã tập trung nguồn lực để rà soát, bổ sung 

và liên tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy định phục vụ cho quản lý đào tạo. Hoạt 

động đào tạo được liên tục tăng cường từ trang thiết bị, hệ thống phần mềm cho tới 

các quy trình phối hợp cụ thể cho từng mảng công việc. Đã hoàn toàn thống nhất về 

mặt quy trình giữa bậc đại học và sau đại học. Đưa vào khai thác tốt hơn các công cụ 

hiện đại trên nền tảng Internet. 

Trường tăng cường trách nhiệm quản lý, sự tự chủ của cấp Khoa. Mô hình quản 

lý đào tạo của Trường tiếp tục biến chuyển theo hướng phi tập trung hóa, chuyển giao 

hợp lý xuống cấp vận hành trực tiếp – cấp Khoa. Đây là công tác lâu dài và là một 

phần quan trọng trong đổi mới (về chất) tại cơ sở đào tạo. Các quan hệ công tác trực 

tiếp trước đây giữa CBGD, giáo viên chủ nhiệm (GVCN) và Phòng Đào tạo (quản lý 

bảng ghi điểm, danh sách sinh viên, đăng ký môn học, …) đã được chuyển hoàn toàn 

cho cấp Khoa thực hiện. Bên cạnh chức năng quản lý chuyên môn và chương trình 

đào tạo, Khoa đã quen với việc tự tổ chức hệ thống GVCN của mình và chịu trách 

nhiệm quản lý toàn diện sinh viên thông qua hệ thống Văn phòng khoa - GVCN. Công 

tác quản lý trở nên ngày càng thông thoáng hơn.  

Đổi mới phương pháp giảng dạy 

Việc áp dụng học chế tín chỉ bản thân là một minh chứng rõ về quyết tâm của 

Trường thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát triển năng 

lực tự học, tự nghiên cứu và làm việc tập thể của người học. Các quy chế có các quy 

định, hướng dẫn về các dạng hoạt động giảng dạy và các phương pháp đánh giá tương 

ứng. Bên cạnh các hoạt động giảng dạy lý thuyết Trường chú trọng và ban hành các 

chính sách khuyến khích tăng cường hoạt động đánh giá quá trình, các dạng hoạt động 

bài tập, thí nghiệm, thực hành, thực tập ngoài trường.   



  15 

Việc ứng dụng đèn chiếu, máy chiếu & máy tính, tổ chức thảo luận, báo cáo tiểu 

luận, bài giảng điện tử, … nay đã trở nên phổ biến. Theo phân cấp thì công tác đổi mới 

giảng dạy do các bộ môn trực tiếp theo dõi, tổ chức và đã trở thành công việc hàng ngày 

của giảng viên với sinh viên là người chủ động yêu cầu, so sánh và đánh giá.  

Việc đưa vào ứng dụng các công nghệ mới, các phương pháp mới được giảng 

viên cập nhật hàng ngày. Từ năm 2008, Trường đã triển khai dự án đổi mới phương 

pháp giảng dạy và phương pháp đánh giá (BKeL) để thúc đẩy việc ứng dụng các công 

nghệ vào giảng dạy đồng thời xây dựng chính sách chung và cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

phục vụ cho công tác này. Một số môn học thuộc chương trình tiên tiến đã áp dụng 

hình thức trợ giảng theo mô hình của trường đối tác UIUC (Mỹ). Bước đầu giảng dạy 

các môn học bằng ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) cho một số lớp sinh viên đại học 

thuộc các chương trình đặc biệt: KSTN, PFIEV và cho một số môn học thuộc chương 

trình đào tạo thạc sĩ. 

Trong kiểm tra, đánh giá các hoạt động giảng dạy Trường phân định rõ 03 mảng: 

- Hoạt động phổ biến, khuyến khích áp dụng các phương pháp giảng dạy (PPGD) 

mới trong tập thể CBGD: tăng cường cơ sở vật chất đèn chiếu, máy chiếu;  

tổ chức các hội thảo về phương pháp giảng dạy – đánh giá, dự án BkeL. Việc ứng 

dụng đèn chiếu, máy chiếu + máy tính, tổ chức thảo luận, báo cáo tiểu luận, bài 

giảng điện tử, … nay đã trở nên phổ biến. Theo phân cấp thì công tác đổi mới 

giảng dạy do các bộ môn trực tiếp theo dõi, tổ chức và đã trở thành công việc hàng 

ngày của giảng viên với sinh viên là người chủ động yêu cầu, so sánh và đánh giá.  

Đa số giảng viên của Trường đã qua đào tạo hoặc thực tập ở nước ngoài nên đã 

tiếp xúc, biết và có thể chuẩn bị để áp dụng các PPGD mới khá hiệu quả. Một số 

khá lớn các giảng viên đã tự tổ chức thăm dò, đánh giá rút kinh nghiệm để tự cải 

tiến phương pháp giảng dạy và cách đánh giá. 

- Hoạt động thăm dò ý kiến người học đã được mở rộng áp dụng chung cho toàn 

trường từ năm 2002. Hoạt động này vẫn đang được thiết lập cuốn chiếu theo từng 

khoa, chu trình cần 2-3 năm để hoàn tất lấy ý kiến về tất cả các môn học của 

trường – khoảng 50.000 phiếu/học kỳ. Độc lập với các thăm dò trên, nhiều khảo 

sát đã được các bộ môn, cá nhân giảng viên tiến hành và đã được phân tích rút 

kinh nghiệm trong các báo cáo hội thảo và trong khuôn khổ dự án BKeL cũng như 

qua BKĐT-Forum. 

- Tại trường ĐHBK, việc kiểm soát thực hiện nề nếp, kế hoạch thời gian biểu và lịch 

trình giảng dạy được thực hiện hết sức nghiêm túc và được Thanh tra Giáo dục báo 

cáo định kỳ. Thông tin phản hồi về giảng dạy còn được thu thập qua trao đổi trực 

tiếp, hộp thư, e-mail và đặc biệt là qua diễn đàn BKĐT-Forum của trường. Các 

kênh phản hồi quan trọng này đã thực sự góp phần nâng cao trách nhiệm của giảng 

viên trong hoạt động giảng dạy, giúp giải quyết được nhiều vướng mắc để phần 

nào tăng hiệu quả của việc áp dụng các PPGD mới.  
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Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục 

Mục tiêu đuổi kịp các trường đại học của các nước tiên tiến trong khu vực được 

Trường quan tâm xem xét trong tất cả các mặt hoạt động như: cải tiến chương trình 

đào tạo, tạo sự liên thông, tiến tới việc được thế giới kiểm định công nhận chương 

trình đào tạo. Nhà trường đã hoàn thành công tác tự đánh giá vòng 2 phục vụ kiểm 

định chất lượng cấp trường giai đoạn 2011 - 2015, thực hiện kiểm định chương trình 

đào tạo ngành Điện tử - Viễn thông và đã đạt được tiêu chuẩn AUN (Asian University 

Network) năm 2009. Năm 2010 Chương trình kỹ sư chất lượng cao P.F.I.E.V đã được 

Ủy ban Bằng Kỹ sư Pháp và Nhà nước Pháp và Cơ quan kiểm định các chương trình 

đào tạo kỹ sư châu Âu (ENAEE) công nhận thương hiệu chất lượng châu Âu EUR-

ACE từ năm 2010 đến 2016, cho 6 ngành Viễn thông, Hệ thống năng lượng, Cơ điện 

tử, Hàng không, Vật liệu tiên tiến, Polyme & Composite. Nhà trường đã sử dụng một 

phần các tiêu chuẩn của ABET (www.abet.org) trong xây dựng chuẩn đầu ra và 

chương trình giáo dục khóa 2008 cho các ngành Kỹ thuật. Trong đó, đã áp dụng toàn 

diện việc đánh giá theo ABET cho các ngành thuộc khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy 

tính từ khóa 2006 trở đi. Ngoài ra, trường đang triển khai xây dựng chương trình giáo 

dục thử nghiệm theo CDIO (www.cdio.org) cho khoa Cơ khí. Riêng khoa Quản lý 

Công  nghiệp định hướng theo tiêu chuẩn AACSB (www.aacsb.edu/accreditation/). 

Trường đã hoàn tất chuẩn đầu ra đào tạo đại học 2009, chuẩn đầu ra Tiếng Anh 

cho SV tốt nghiệp, và tiếp tục duy trì chuẩn Anh văn đầu ra bậc Cao học. 

5.2. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 

Trường ĐHBK - ĐHQG TP.HCM luôn đi tiên phong trong hoạt động NCKH - 

CGCN. Nhiều đề tài nghiên cứu của cán bộ trường được đánh giá cao về mặt khoa học và 

công nghệ. Nhiều đề tài lớn đã được nghiên cứu và tiến hành chuyển giao công nghệ 

công nghệ, triển khai áp dụng mang lại hiệu quả kinh tế cao, được xã hội công nhận.  

Trường đang và sẽ áp dụng các mô hình Nghiên cứu & Phát triển - Dự án (R&D 

– P), kết hợp mô hình R&D - P với sở hữu trí tuệ (IP) trong hoạt động KHCN nhằm 

tạo ra nhiều sản phẩm NCKH có giá trị cao cho xã hội. Hơn nữa, các hoạt động 

KHCN của Trường đa dạng nguồn tài trợ, có từ ĐHQG-HCM, Bộ KHCN, Sở KHCN 

tỉnh, thành phố, chương trình hợp tác quốc tế theo dự án do các nước, các tổ chức 

quốc tế tài trợ. Bên cạnh đó, nhà Trường đã lập “Data-web: 

www.rdpmo.hcmut.edu.vn/data” trong hoạt động liên kết các cơ sở dữ liệu giữa 

chuyên gia, đề tài/ dự án SXTN, bài báo khoa học và đơn vị tham gia nghiên cứu.  

Trường luôn quan tâm liên kết với các đơn vị ngoài trường trong công tác NCKH -

CGCN. Tại TP.HCM, nhà trường luôn có những mối quan hệ hợp tác rất gắn bó không 

chỉ với các doanh nghiệp mà còn với các sở, ban, ngành. Từ nhiều năm nay nhà trường 

tham gia tư vấn cho chính quyền TP.HCM về chiến lược phát triển các ngành công 

nghiệp thành phố, tham gia vào các chương trình lớn như chương trình “Hỗ trợ doanh 

nghiệp hiện đại hóa sản xuất với chi phí thấp, tạo ưu thế cạnh tranh tổng hợp, đẩy mạnh 

http://www.abet.org/
http://www.cdio.org/
http://www.aacsb.edu/accreditation/
http://www.rdpmo.hcmut.edu.vn/data
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xuất khẩu”, “Phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực của TP. HCM”, “chương trình 

khoa học năng lượng”, “chương trình vật liệu”, v.v…Không chỉ đáp ứng nhu cầu khoa 

học công nghệ của địa phương, Trường còn đi đến các công ty/ tập đoàn để thảo luận về 

các nhu cầu phát triển của công ty và trên tinh thần đó Trường đã ký kết thỏa thuận hợp 

tác với Tập đoàn VINASAT, Misumi, Than Khoáng Sản Việt Nam… 

Tỷ lệ giữa nguồn thu từ NCKH & CGCN và kinh phí cấp cho hoạt động KHCN 

trong năm 2007 thấp (giai đoạn đầu tư các PTN TĐ). Từ năm 2008, doanh thu hoạt 

động KHCN của nhà Trường đã bắt đầu tăng, đạt 247,50 % lần so với kinh phí nghiên 

cứu khoa học do ngân sách Nhà nước cấp. Các kết quả nghiên cứu (thiết bị, quy trình 

công nghệ, phần mềm,…) được các chủ nhiệm khẩn trương tìm đơn vị ứng dụng hoặc 

chuyển giao sản phẩm trực tiếp đến người tiêu dùng. Địa bàn phục vụ chủ yếu là TP. 

HCM, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung, và một vài tỉnh phía Bắc. 

Trong năm học 2008 – 2010 Nhà trường cũng đã tiến hành rà soát tình hình thực 

hiện chiến lược KHCN của trường. Nhìn chung, số lượng bài báo đăng trên các tạp chí 

chuyên ngành trong nước và quốc tế, số lượng các sản phẩm trí tuệ được đăng ký tăng 

liên tục hàng năm, phù hợp với định hướng nghiên cứu và phát triển của trường. 

5.3. Phát triển nguồn nhân lực 

Nhà trường rất quan tâm đến công tác quy hoạch, xây dựng, đào tạo đội ngũ cán 

bộ giảng dạy, cán bộ quản lý và nhân viên các phòng, ban; chú trọng công tác tuyển 

dụng, bổ nhiệm cán bộ quản lý. Trong năm 2010 và quý I năm 2011, Trường tiếp tục 

công việc tổng hợp và xây dựng để thực hiện đề án “Quy hoạch đào tạo – bồi dưỡng 

cán bộ, công chức giai đoạn 2007-2012”. 

Trường có đội ngũ cán bộ quản lý đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định. Hiện 

nay, Trường có 89 cán bộ quản lý từ Trưởng, Phó Khoa, Phòng, Ban, Giám đốc Trung 

tâm và 113 Trưởng bộ môn, Phó trưởng bộ môn, xưởng, phòng thí nghiệm. Trong đó 

có 124 người có trình độ Tiến sĩ, 60 người có trình độ Thạc sĩ.  

Đội ngũ cán bộ giảng dạy của Trường năm 2010 là 1024 người. Trong đó: có 7 

GS, 59 PGS, 160 GVC; 220 TS, 417 ThS; 2 nhà giáo nhân dân, 7 nhà giáo ưu tú; 213 

cán bộ giảng dạy đang học tập và nghiên cứu ở nước ngoài; Ngoài ra mỗi học kỳ có 

khoảng 102 giảng viên thỉnh giảng tại trường. Tỷ lệ người học trên 1 CBGD sau khi 

quy đổi là 17,3 SV/CBGD (Công văn 795/QĐ-BGDĐT ký ngày 27/2/2010 về SV quy 

đối). Bình quân thâm niên công tác của cán bộ giảng dạy là 12 năm. Đội ngũ cán bộ 

giảng dạy thường xuyên được tuyển mới và trẻ hóa, tỷ lệ cán bộ giảng dạy nhỏ hơn 

hoặc bằng 35 tuổi là 52,9%. 

Kế hoạch tuyển dụng cán bộ: Hàng năm, nhà trường dựa vào số lượng cán bộ 

đang quản lý, các biến động cán bộ trong năm học, (nghỉ hưu, chuyển công tác); kế 

hoạch phát triển nhà trường từ đó đưa ra chỉ tiêu tuyển dụng cán bộ cho từng đơn vị. 

Do vậy việc tuyển dụng đã đi vào nề nếp và có kế hoạch. 
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Cơ cấu đội ngũ cán bộ: Đã có chú trong trong việc tuyển dụng theo cơ cấu công 

việc Nhà trường. Đặc biệt đẩy mạnh việc tuyển dụng các bộ nghiên cứu và kỹ thuật 

viên PTN nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu của Nhà trường. 

Chất lượng đội ngũ cán bộ: Các cán bộ tuyển dụng đều thông qua  kỳ thi tuyển 

dụng theo quy định nhà nước, ưu tiên trình độ Tiến sỹ. Về chuyên môn quản lý của 

các cán bộ quản lý từ cấp Bộ môn trở lên đã được chú trọng. Nhà trường thường 

xuyên cử các cán bộ này đi học các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý. 

Tuy nhiên, cần thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng khác về các nghiệp vụ 

(quản lý dự án, tài chính, đấu thầu thiết bị,…) để nâng cao hơn nữa hiểu biết của cán 

bộ lãnh đạo. 

5.4. Cơ sở vật chất 

Nhà trường rất chú trọng đầu tư thư viện, các trang thiết bị học tập và cơ sở vật 

chất phục vụ công tác đào tạo.  

Trường có 02 cơ sở: cơ sở ở ngay trung tâm TP. HCM có diện tích 14,8 ha (Cơ sở 

1) và tại Dĩ An – Bình Dương (Cơ sở 2) cách trung tâm thành phố khoảng 20 km với 

diện tích đất 26,06 ha. Ở Cơ sở 1, diện tích dành cho các phòng thí nghiệm, phòng thực 

hành và xưởng còn hạn chế, tốc độ xây dựng nâng cấp nhà xưởng để phục vụ cho các 

phòng thí nghiệm mới đầu tư cũng còn chậm. Theo quy hoạch lâu dài, việc xây dựng 

các phòng thí nghiệm, phòng thực hành và xưởng ở Cơ sở 2 sẽ hoàn toàn đáp ứng được 

công tác đào tạo, NCKH và CGCN. 

Nhà trường hiện có 176 phòng học, giảng đường; 04 hội trường; 27 phòng học 

ngoại ngữ; KTX. Tổng cộng sức chứa 17.000 chỗ học cho sinh viên học cùng lúc. 

Bình quân diện tích sàn xây dựng/SV đạt 9 m
2
/SV. 

Với Ký túc xá của trường 497 Hoà hảo, quận 10, TP. HCM với 2.456 chỗ, cùng 

với Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM (60.000 chỗ) tại Linh Trung, Thủ Đức thì 

nhu cầu về chỗ ở của sinh viên đã được đáp ứng tốt. 

Trường có sân bóng đá, sân bóng rổ, bóng chuyền với tổng diện tích 5.876 m
2
 tại 

CS1 và Nhà thi đấu và tập luyện TDTT đa năng, với diện tích 6.554 m
2
 tại CS2 được 

trang bị hiện đại với số vốn đầu tư lên đến 30 tỉ. Nhìn chung cơ sở thể dục thể thao 

đáp ứng được yêu cầu đào tạo toàn diện cho sinh viên. 

Phòng thí nghiệm 

Trường hiện có 138 PTN; 13 Xưởng thực hành/thực tập, 20 Phòng máy tính 

(trường, khoa) cùng lúc có thể phục vụ 2.500 sinh viên đến thực hành thí nghiệm. 

Hàng năm, Trường đầu tư kinh phí khoảng 20 tỉ để sửa chữa thiết bị, mua sắm thiết bị 

mới cho các phòng thí nghiệm, mua dụng cụ vật tư, phục vụ giảng dạy thực hành thí 

nghiệm. Kể từ năm 2001 trở lại đây, Trường đã đầu tư xây dựng mới 04 phòng thí 

nghiệm trọng điểm ĐHQG-HCM với số tiền đầu tư: 130,479 tỉ và 02 phòng thí nghiệm 

trọng điểm Quốc gia với số tiền đầu tư: 134,346 tỉ.  
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Thư viện 

Thư viện của trường gồm 02 cơ sở, với 450 chỗ ngồi, phục vụ trên 400 lượt độc 

giả/ngày. Thư viện trường có nguồn lực thông tin phong phú, đa dạng, luôn đảm bảo 

tính “mới”, kịp thời đáp ứng nhu cầu người dùng tin và phục vụ cho tất cả các chương 

trình đào tạo của trường. Trường còn có thư viện Ký túc xá với 100 chỗ ngồi, hơn 

3.600 sách tham khảo và gần 1.000 tạp chí, thư viện Pháp ngữ (AUF),... Ngoài tài liệu 

truyền thống (bản in), bạn đọc còn được quyền sử dụng các cơ sở dữ liệu điện tử như : 

13 CSDL online (chia sẻ với Thư viện Trung tâm ĐHQG -HCM) và các CSDL offl ine 

của thư viện trường (Science Direct, Wilson, IEEE,…). Trường đã được trang bị phần 

mềm quản lý tài liệu điện tử Libol 6.0 (01/2010) nên khả năng lưu trữ, khai thác, phổ biến 

nguồn lực thông tin điện tử thuận lợi và hiệu quả hơn. 

Nhà trường rất chú trọng đầu tư thư viện, các trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất 

phục vụ công tác đào tạo. Tuy nhiên xét từng góc độ cho từng ngành nghề chuyên môn 

đào tạo thì việc đầu tư cơ sở vật chất này mới chỉ đáp ứng một số ngành đào tạo của 

trường. Một số ngành đào tạo khác thì việc đầu tư cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và 

nghiên cứu chưa đáp ứng. 

5.5. Tài chính 

Trường ĐHBK là một trường công lập trực thuộc ĐHQG-HCM nên các hoạt 

động tài chính đều phải nằm trong các quy định tài chính của nhà nước và của ĐHQG-

HCM. Trong bối cảnh này nhà trường đã chủ động có những giải pháp và kế hoạch tự 

chủ về tài chính. Năm 2009, nhà trường thành lập Tổ dự thảo Quy chế Chi tiêu nội bộ 

với nhiệm vụ tìm hiểu các văn bản về tài chính của Nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp 

có thu và các văn bản của ĐHQG-HCM đối với Trường Đại học Bách Khoa; đồng 

thời nghiên cứu và xây dựng bản dự thảo Quy chế Chi tiêu nội bộ của trường. 

Công tác lập kế hoạch tài chính và quản lý tài chính trong trường được chuẩn 

hóa, công khai hóa, minh bạch rõ ràng và theo quy định. Trường có hệ thống đồng bộ 

quản lý kế toán và ngân sách tập trung. Những thông báo của ĐHQG-HCM về nguồn 

kinh phí NSNN cấp hàng năm cho trường được phổ biến kịp thời đến các đơn vị có 

liên quan. Đầu năm học, Hiệu trưởng phổ biến công khai Bảng dự toán phân bổ kinh 

phí từ nguồn thu chủ yếu của trường (học phí) đến thủ trưởng các đơn vị. Phòng Kế 

hoạch Tài chính (P.KHTC) có trách nhiệm trình bày Báo cáo tài chính và Báo cáo quỹ 

phúc lợi hàng năm của trường tại Hội nghị CBVC vào cuối mỗi năm học. 

5.6. Đối ngoại 

Nhà trường đã ký kết thỏa thuận khung hợp tác (MOU) và các văn bản đồng hợp 

tác (MOA) với 178 trường đại học trên thế giới. Hàng năm, ước tính có khoảng 120 

đoàn khách quốc tế đến làm việc và tìm hiểu cơ hội hợp tác với Trường và khoảng 

240 đoàn đại biểu của Trường đến các trường đại học, công ty trên toàn thế giới để 

học tập, nghiên cứu và thiết lập các mối quan hệ hợp tác song phương.  
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Với vai trò và uy tín của một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu và 

chuyển giao công nghệ hàng đầu của miền Nam, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, nhà 

trường luôn là điểm đến của những trường đại học danh tiếng trên thế giới và là nơi 

thu hút các nguồn tài trợ quốc tế (ODA từ các nước, các tổ chức quốc tế, Worldbank, 

JICA...) và tài trợ của các công ty, tổ chức đa quốc gia. Trường còn tham gia các 

mạng lưới quốc tế như: AUN/SEED-Net,  GMSARN,… 

Trường tích cực tham gia và đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế như các 

chương trình đồng nghiên cứu, đồng tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, tìm kiếm và 

triển khai các dự án tài trợ của các tổ chức chính phủ và phi chính phủ từ Nhật Bản, 

EU, Pháp...; mời giáo sư nước ngoài trình bày các báo cáo chuyên đề; ... Các hoạt 

động hợp tác với nước ngoài trong nhiều dự án được tài trợ đã có tác dụng nâng cao 

năng lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của nhà trường, ví dụ như các 

dự án quốc tế AUN/SEED-Net, JICA-SUPREM, JICA-JST, AUF.  

Bên cạnh việc đào tạo nguồn lực, những dự án liên kết với nước ngoài trong các 

hợp tác song phương và đa phương còn giúp trường trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật 

cho các hoạt động nghiên cứu. Một số PTN được sự hỗ trợ từ đối tác nước ngoài đã có 

thể tiếp nhận sinh viên đến thực tập, dùng cho đào tạo sau đại học, ví dụ như PTN GIS 

và viễn thám, Điện tử, Kỹ thuật điện, Tự động hóa. Một số PTN được hình thành do 

các công ty nước ngoài tài trợ như: PTN Điện tử (Intel), PTN Kỹ thuật máy tính 

(Renesas, IBM), PTN Tự động (Schneider Electric), PTN Cơ điện tử (ABB)…. 

5.7  Một số đánh giá về hoạt động của nhà trường  

Một số đánh giá về hoạt động của nhà trường được nhìn từ nhiều góc độ khác nhau: 

 Doanh nghiệp (người sử dụng lao động) 

 Giảng viên – Chuyên viên 

 Sinh viên 

 Các khoa 

 Các lãnh đạo trường qua các thời kỳ 

Doanh nghiệp 

Dựa vào 151 mẫu khảo sát từ các doanh nghiệp, kết quả đánh giá năng lực của sinh viên 

thực tập tốt nghiệp (TTTN) và kỹ sư, cử nhân tốt nghiệp ĐHBK được thể hiện như sau:  

 Đánh giá sinh viên TTTN:  

Các kỹ năng được đánh giá khá tốt (giá trị trung bình > 4.0, với thang đo 5 là cao 

nhất và 1 là thấp nhất) gồm Tính kỷ luật, Khả năng tiếp cận công nghệ mới, Linh hoạt, 

tự tin, Thu thập và Tổng hợp thông tin. Về nội dung đề cương thực tập, 84,1% là phù 

hợp và 15,9% là chưa phù hợp (Cần tăng tính ứng dụng thực tiễn cho SV, tham gia 

vào các dự án cụ thể của doanh nghiệp, Đề cương chưa rõ ràng, chưa trọng tâm). 

Năng lực của SV ĐHBK vẫn đang được đánh giá cao hơn so với các cơ sở đào 

tạo khác (giá trị trung bình = 3.97). Các điểm vượt trội chính của SV ĐHBK là có căn 

bản kiến thức chuyên môn tốt, khả năng tư duy tốt, nhiều ý tưởng sáng tạo, học hỏi 
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nhanh, năng động. Tuy nhiên, SV ĐHBK cũng còn một số điểm hạn chế chính là thiếu 

kiến thức thực tế, khả năng chịu áp lực công việc thấp, thiếu tham vọng, thiếu tự tin, 

thiếu gắn bó với công ty lâu dài, kỹ năng giao tiếp, ngoại ngữ và làm việc nhóm yếu. 

 Đánh giá kỹ sư, cử nhân tốt nghiệp ĐHBK 

Kiến thức chuyên môn của kỹ sư, cử nhân tốt nghiệp ĐHBK được đánh giá cao hơn 

so với các kiến thức về tin học, ngoại ngữ và quản lý. Các kỹ năng được đánh giá cao là 

làm việc độc lập; chịu được áp lực công việc; tự học hỏi và nghiên cứu; sáng tạo trong 

công việc; xử lý thông tin (giá trị trung bình = 4.0). Năng lực của SV ĐHBK vẫn đang 

được đánh giá cao hơn so với các cơ sở đào tạo khác (giá trị trung bình = 3.98). 

Giảng viên – chuyên viên 

Một khảo sát về sự hài lòng của giảng viên và chuyên viên được thực hiện trong 

tháng 11/2010 với 298 mẫu về giảng viên và 128 mẫu về chuyên viên. Kết quả chính 

của khảo sát được thể hiện như sau: 

 Giảng viên (mẫu: 298) 

Mức hài lòng và gắn bó với trường của giảng viên ĐHBK ở mức khá cao (giá trị 

trung bình = 3.5-3.7). Các điểm được đánh giá tương đối cao (giá trị trung bình > 3.5) 

là cơ hội được tham gia giảng dạy, quan hệ đồng nghiệp, quan hệ với cấp trên, và 

phúc lợi. Các điểm được đánh giá thấp là thu nhập (giá trị trung bình < 2.5) và sự 

tưởng thưởng (giá trị trung bình < 3.0). Các nhân tố tác động đến sự hài lòng của 

giảng viên theo thứ tự: yêu thích công việc, thu nhập, phúc lợi, cơ hội giảng dạy (các 

kết quả này đạt tin cậy theo thống kê). 

 Chuyên viên (mẫu: 122) 

Mức hài lòng và gắn bó với trường của chuyên viên (các cán bộ, nhân viên không 

tham gia giảng dạy làm việc tại các phòng, ban, trung tâm, văn phòng khoa) ở mức khá cao 

(giá trị trung bình = 3.6-3.7). Các điểm được đánh giá tương đối cao (giá trị trung bình> 

3.8) là cơ hội tham gia tham gia công việc, quan hệ đồng nghiệp, quan hệ với cấp trên, yêu 

thích công việc, phúc lợi. Các điểm được đánh giá thấp là thu nhập (giá trị trung bình < 

2.8), thông tin trong tổ chức và hoạt động hỗ trợ của phòng ban (giá trị trung bình < 3.0). 

Các nhân tố tác động đến sự hài lòng của chuyên viên theo thứ tự: yêu thích công việc và 

quan hệ đồng nghiệp, thu nhập, phúc lợi (các kết quả này đạt tin cậy theo thống kê). 

Sinh viên 

Dưới đây là một số ý kiến SV cuối khóa K.2005 (tốt nghiệp tháng 4/2010) về hoạt 

động đào tạo của trường: 

 Sinh viên hài lòng về mục tiêu và chương trình đào tạo của trường 72,31%. 

Trong đó, sinh viên đồng ý cho rằng“Tỷ lệ phân bố giữa lý thuyết và thực hành 

hợp lý” là 39,85% và không đồng ý là 54,86% 

 Sinh viên hài lòng với đội ngũ giảng viên của trường 82,16% 
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 Sinh viên hài lòng về tổ chức và quản lý đào tạo của trường 70,81%. Trong đó, 

sinh viên đồng ý cho rằng “Cán bộ, nhân viên văn phòng có thái độ phục vụ 

sinh viên tốt” là 45,83% và không đồng ý là 48,07% 

 Sinh viên hài lòng về kết quả đạt được từ khóa học 71,32% 

 Sinh viên hài lòng về chất lượng đào tạo của trường 77,69% 

Các khoa  

Các ý kiến sau đây được tổng hợp từ việc phỏng vấn 11 khoa của trường trong 

thời gian tháng 10 và 11/2010. Nhìn chung, nhiều khoa đều đã nhận diện được các đối 

thủ cạnh tranh trong bối cảnh hiện nay. Các khoa cho rằng thế mạnh của trường là 

thương hiệu, đào tạo nghiêm túc, bài bản, và đội ngũ cán bộ khoa học mạnh. Bên cạnh 

đó, hạn chế chính của trường hiện nay là công tác quản trị còn yếu, thu nhập giảng 

viên và chuyên viên thấp, cơ sở vật chất cho đào tạo cũ kỹ, lạc hậu, và chậm đổi mới. 

Các lãnh đạo trường qua các thời kỳ 

Một khảo sát ý kiến đóng góp của các lãnh đạo trường qua các thời gian cũng 

được thực hiện vào tháng 10/2010 để phục vụ việc xây dựng chiến lược trường. Theo 

quan điểm của các lãnh đạo trường trước đây, thế mạnh của trường hiện nay là thương 

hiệu, đội ngũ giảng viên, và quan hệ hợp tác rộng rãi. Nhưng hạn chế của trường là cơ 

chế, chính sách thiếu tính cạnh tranh, đào tạo còn nặng về lý thuyết, chưa gắn với 

doanh nghiệp, yêu cầu kinh tế-xã hội, và còn ít công trình nghiên cứu nổi bật. 

6. Phân tích cơ hội – thách thức và các điểm mạnh – điểm yếu  

Thông qua các phân tích về môi trường bên ngoài (môi trường chung, môi 

trường giáo dục, môi trường cạnh tranh) và môi trường bên trong (thực trạng trường 

ĐHBK – ĐHQG-HCM sau khi thực hiện kế hoạch chiến lược giai đoạn 2008-2012), 

một số cơ hội – thách thức, điểm mạnh – điểm yếu của trường ĐHBK – ĐHQG-HCM 

như sau: 

6.1. Cơ hội 

 Nhu cầu đào tạo lớn 

– Có nhiều phân khúc học phí đào tạo, phân khúc chấp nhận học phí cao chất 

lượng quốc tế có xu hướng ngày càng cao 

– Lĩnh vực đào tạo về kỹ thuật, công nghệ gắn liền với doanh nghiệp và sự phát 

triển của các địa phương ngành càng lớn 

– Có nhiều bậc đào tạo, đặc biệt bậc đào tạo sau đại học có xu hướng tăng. 

 Nhà nước quan tâm đầu tư cho ĐHQG, thúc đẩy đổi mới giáo dục đại học theo 

hướng mở rộng quyền tự chủ của trường đại học. Cơ chế quản lý của Nhà nước và 

ĐHQG TP. HCM ngày càng thông thoáng, tạo điều kiện tự chủ cho các trường đại 

học. 

 ĐHQG TP.HCM có lợi thế về cơ sở vật chất và quan hệ quốc tế, hỗ trợ tích cực 

cho sự phát triển của Trường. 
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 Có nhiều nguồn tài chính để mở rộng nguồn vốn cho các trường (vốn ODA, 

doanh nghiệp, ngành công nghiệp, ngân sách nhà nước,…) 

 Có nhiều cơ hội hợp tác quốc tế để nâng cao trình độ giảng viên, đổi mới chương 

trình đào tạo  

 Sự phát triển của các ngành công nghiệp tạo nhiều cơ hội liên kết với cộng đồng 

doanh nghiệp sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển cho Trường.  

6.2. Thách thức 

 Sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, đặc biệt sự hình thành nền kinh 

tế tri thức có tính liên ngành với sự kết hợp tất yếu của các ngành khoa học cơ 

bản, kỹ thuật và ứng dụng, những đòi hỏi trong việc đẩy mạnh tiến trình CNH – 

HĐH của đất nước tạo ra những yêu cầu mới về nguồn lực khoa học công nghệ. 

 Sự cạnh tranh ngày càng cao giữa các trường đại học trong và ngoài nước, áp lực 

về sự hội nhập, thích nghi với môi trường quốc tế; đặc biệt áp lực và mâu thuẩn 

về nguồn nhân lực vật lực để đảm bảo tiêu chí đại học nghiên cứu so với tiêu chí 

đào tạo đại trà như nhiều cơ sở đào tạo khác. 

 Sự thu hút cán bộ khoa học trình độ cao của các tổ chức bên ngoài. 

 Cạnh tranh giữa các trường thành viên trong ĐHQG TP.HCM: do sự giao thoa 

về chương trình đào tạo ngày càng tăng dẫn tới cạnh tranh trong thu hút đội ngũ 

GV trình độ cao, trong thu hút SV đầu vào nhưng cũng tạo nhiều cơ hội cho SV 

chọn trường, chọn ngành. 

 Mô hình và cơ chế quản lý nhà nước, ĐHQG TP.HCM còn có những rào cản cho 

sự phát triển của các trường đại học thành viên. 

 Xu hướng người học ít lựa chọn ngành học về kỹ thuật. 

 Xu hướng du học tự túc. 

6.3. Điểm mạnh 

 Truyền thống, uy tín của Trường là một tài sản vô hình có giá trị chiến lược 

(thương hiệu). 

 Có phương thức đào tạo tiên tiến, hoạt động đào tạo là năng lực cốt lõi quan 

trọng của Trường và sản phẩm đào tạo được xã hội đánh giá cao. 

 Đội ngũ cán bộ giảng dạy (CBGD) và nghiên cứu có trình độ cao, tâm huyết, giữ 

vai trò đầu đàn trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. 

 Chất lượng sinh viên đầu vào cao đối với đa số các ngành đào tạo của Trường. 

 Có những phòng thí nghiệm trọng điểm chuyên sâu vừa hỗ trợ cho đào tạo đồng 

thời đáp ứng NCKH 

 Lực lượng cựu sinh viên đông đảo, thành đạt, là đối tác quan trọng và tâm huyết 

với sự phát triển của nhà trường.  

 Có khả năng thu hút được các nguồn tài chính khác. 

 Quan hệ hợp tác quốc tế rộng rãi. 
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6.4. Điểm yếu 

 Công tác quản trị hệ thống còn hạn chế làm cản trở hiệu quả hoạt động của 

trường. 

 Trong NCKH, mặc dù đã có một công trình lớn mang tầm cỡ khu vực và quốc tế, 

nhưng vẫn còn nhiều NCKH chưa thực sự giúp sức cho sự phát triển của cộng 

đồng, của khối công nghiệp và số lượng công bố quốc tế còn hạn chế. 

 Đội ngũ CBGD trình độ cao còn thiếu, phân bố CBGD trình độ cao chưa hợp lý 

giữa các ngành. 

 Nguồn thu hạn chế, tổng thu hàng năm có tăng đều đặn, nhưng chưa đáp ứng 

được mức chi cần thiết, đặc biệt là thu nhập của GV - NV. 

 Cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà trường và chuẩn quốc tế. 

 Công tác xây dựng và phát triển thương hiệu chưa được quan tâm đúng mức. 

 



  25 

PHẦN 3 

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC  

TRƯỜNG ĐHBK – ĐHQG TP.HCM GIAI ĐOẠN 2011 – 2015 

 

1. Định hướng chiến lược 

Xuất phát từ sứ mạng, mục tiêu của Trường ĐHBK giai đoạn 2011 –  2015 và 

định hướng đến 2020, trên cơ sở phân tích các cơ hội, thách thức, điểm mạnh, điểm 

yếu, Trường đề ra những định hướng chiến lược sau: 

(1) Mở rộng có chọn lọc các hệ/ngành/chương trình đào tạo sau đại học, liên kết 

quốc tế. 

(2) Đa dạng hóa các phương thức hoạt động đào tạo, NCKH-CGCN, tài chính,…  

(3) Củng cố và nâng cao chất lượng trong đào tạo, NCKH-CGCN  

(4) Nâng cao hiệu quả - chi phí của các hoạt động quản lý, đào tạo, NCKH-CGCN 

(5) Chọn lọc và phát triển một số ngành mũi nhọn. 

(6) Tận dụng sức mạnh hệ thống của ĐHQG-HCM và phối hợp với các đơn vị 

thành viên khác trong quy hoạch và phát triển trường. Tích cực tham gia các 

chương trình trọng điểm của Bộ GD&ĐT, hợp tác chặt chẽ với khối trường đại 

học kỹ thuật cả nước. 

Dựa theo 6 định hướng trên, ĐHBK – ĐHQG-HCM xây dựng 4 chiến lược chính 

nhằm triển khai cụ thể mục tiêu chiến lược phát triển giai đoạn 2011-2015 như sau: 

Chiến lược 1: Quản trị đại học 

Chiến lược 2: Đào tạo 

Chiến lược 3: Nghiên cứu khoa học – Chuyển giao công nghệ 

Chiến lược 4: Nguồn lực (nhân lực, cơ sở vật chất, tài chính, thương hiệu) 

2. Các chiến lược và giải pháp 

Dưới đây là các chiến lược, giải pháp và kế hoạch hành động cụ thể trong chiến 

lưọc phát triển trường giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020. Các bảng 

chỉ tiêu đánh giá được thể hiện trong Phụ lục 1, 2. 

2.1. Chiến lược 1: Quản trị đại học 

a. Mục tiêu: Vận hành trường theo mô hình quản trị tiên tiến, hiệu quả, chuyên 

nghiệp phù hợp với các trường đại học tiên tiến trên thế giới. 

b. Các giải pháp chiến lược 

Giải pháp 1.1: Đánh giá hiệu quả hoạt động công tác quản lý và xây dựng mô hình 

quản lý mới 

Giải pháp 1.2: Xây dựng quy trình quản lý dựa trên công nghệ thông tin. 

Giải pháp 1.3: Xây dựng và triển khai đề án: Phát triển trường ĐHBK thành trường 

đại học nghiên cứu năm 2015. 
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c. Các kế hoạch hành động 

Giải pháp 1.1: Đánh giá hiệu quả hoạt động công tác quản lý và xây dựng mô hình 

quản lý mới 

(1) Xây dựng và sử dụng các chỉ số KPI (bao gồm cả tài chính và phi tài chính) 

cho từng đơn vị trong trường để đánh giá hiệu quả thực sự đạt được 

(2) Xây dựng hệ thống quản lý thông tin nội bộ của từng đơn vị và toàn trường để 

thuận lợi trong việc chia sẻ và cập nhật thông tin một cách thống nhất 

(3) Đánh giá định kỳ công tác tổ chức và quản lý các đơn vị trên nguyên tắc đa 

chiều 

(4) Hoàn thiện các hệ thống văn bản pháp lý về tự chủ tự chịu trách nhiệm: quy 

định về tổ chức hoạt động của trường ĐHBK trong ĐHQG-HCM, quy chế hoạt 

động của Khoa và các phòng ban chức năng 

(5) Chuẩn hóa các quy trình quản lý của từng đơn vị và tổng thể toàn trường 

(6) Xây dựng hệ thống quản lý theo ISO 9001:2008, hoặc các HTQLCL khác. 

Giải pháp 1.2: Xây dựng quy trình quản lý dựa trên công nghệ thông tin 

(1) Ứng dụng CNTT trong các quy trình quản lý, lưu trữ và chia sẻ cơ sở dữ liệu 

thống nhất toàn trường,...  

(2) Nâng cấp hệ thống thông tin nhằm đạt được sự hoạt động ổn định, tin cậy, 

hiệu quả.  

Giải pháp 1.3: Xây dựng và triển khai đề án: Phát triển trường ĐHBK thành trường 

đại học nghiên cứu năm 2015. 

(1) Xây dựng và triển khai đề án Phát triển trường ĐHBK thành trường đại học 

nghiên cứu. 

2.2. Chiến lược 2: Đào tạo 

a. Mục tiêu 

- Nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, đạt chuẩn 

quốc gia và quốc tế 

- Dẫn đầu trong đào tạo các ngành mũi nhọn trong nước 

- Nâng cao hiệu quả và cơ hội học tập của sinh viên  

- Đào tạo con người có kiến thức, khả năng sáng tạo, phẩm chất đạo đức và quan 

hệ xã hội 

b. Các giải pháp chiến lược 

Giải pháp 2.1: Chuẩn hóa các CTGD theo nhu cầu xã hội và theo chuẩn kiểm định 

quốc tế  

Giải pháp 2.2: Mở rộng và tăng quy mô đào tạo sau đại học, đẩy mạnh các chương 

trình tiên tiến, chất lượng cao, tài năng 

Giải pháp 2.3: Xây dựng môi trường hỗ trợ học tập đạt chuẩn mực quốc tế 

Giải pháp 2.4: Xác định và phát triển các ngành mũi nhọn của trường  



  27 

c. Các kế hoạch hành động 

Giải pháp 2.1: Chuẩn hóa các CTGD theo nhu cầu xã hội và theo tiêu chuẩn kiểm 

định quốc tế  

(1) Thiết kế và đề xuất mô hình đào tạo cao đẳng, cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ. 

(2) Cập nhật chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội và 

gắn liền với việc phát triển kỹ năng mềm và tiếng Anh cho SV.   

(3) Hoàn thiện chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra môn học 

gắn với tiêu chí kiểm định chất lượng, nâng cao chuẩn đầu ra tiếng Anh. 

(4) Đẩy mạnh các chương trình đào liên kết quốc tế, đặc biệt là liên kết với các 

trường có uy tín trên thế giới  

(5) Đẩy mạnh việc tham gia kiểm định quốc tế của một số chương trình đào tạo đại 

học và sau đại học (ABET, AUN) 

(6) Quảng bá các chương trình đào tạo. 

Giải pháp 2.2: Mở rộng và tăng quy mô các ngành thuộc chương trình liên kết quốc 

tế đại học, sau đại học, đẩy mạnh các chương trình tiên tiến, chất lượng cao, tài năng 

(1) Mở rộng và tăng quy mô các chương trình liên kết quốc tế đại học, sau đại học 

(2) Tăng cường liên kết đào tạo với nước ngoài và thu hút sinh viên nước ngoài 

đến học tại trường 

(3) Phát triển các chương trình tài năng, chất lượng cao theo các ngành mũi nhọn 

của trường 

(4) Phát triển các chương trình đào tạo dạy bằng tiếng Anh do trường cấp bằng. 

Giải pháp 2.3: Xây dựng môi trường hỗ trợ học tập đạt chuẩn mực quốc tế 

(1) Nâng cao chất lượng hỗ trợ, phục vụ sinh viên trong quá trình học tập (trợ 

giảng, học liệu, giảng dạy, môi trường dạy học, tài chính, công tác tư tưởng, 

KTX,…) 

(2) Phát huy vai trò đoàn hội để phát triển năng lực tổ chức, lãnh đạo và hoạt động 

của sinh viên. 

(3) Nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả của trung tâm hỗ trợ sinh viên. 

Giải pháp 2.4: Xây dựng và phát triển các ngành mũi nhọn của trường  

(1) Xây dựng và phát triển các ngành mũi nhọn của trường. 

2.3 Chiến lược 3: Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 

a. Mục tiêu 

- Nâng cao vai trò chủ đạo của một trung tâm NCKH và CGCN đa ngành, đa lĩnh 

vực đối với sự phát triển kinh tế khu vực phía Nam, đặc biệt là TP.HCM 

- Nâng cao uy tín trong NCKH và CGCN của trường 

- Tăng nguồn thu từ NCKH và CGCN. 

b. Các giải pháp chiến lược 

Giải pháp 3.1: Tăng cường kinh phí đầu tư cho khoa học và công nghệ. 
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Giải pháp 3.2: Đẩy mạnh việc công bố các công trình nghiên cứu khoa học trên các 

Tạp chí KHCN có uy tín trong nước và trên thế giới, tăng cường chuyển giao công 

nghệ cho cộng đồng và khối công nghiệp  

Giải pháp 3.3: Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong NCKH 

Giải pháp 3.4: Phát triển và khai thác hiệu quả các doanh nghiệp KHCN, các trung 

tâm 115, vườn ươm doanh nghiệp KHCN, các phòng thí nghiệm trọng điểm, PTN 

nghiên cứu 

Giải pháp 3.5: Xây dựng, tổ chức đăng ký, công nhận và có hình thức hỗ trợ hoạt 

động của các nhóm nghiên cứu mạnh và tổ chuyên trách trong hoạt động KHCN 

Giải pháp 3.6: Đẩy mạnh hoạt động đăng ký quyền sở hữu trí tuệ trước khi thực 

hiện nghiên cứu khoa học, khai thác hiệu quả patent và các tài sản trí tuệ khác 

c. Các kế hoạch hành động 

Giải pháp 3.1: Tăng cường kinh phí đầu tư cho khoa học công nghệ  

(1) Thành lập và vận hành Nhóm công tác để tìm kiếm và phát triển các dự án 

(2) Tích cực tìm kiếm nguồn kinh phí đầu tư xuyên suốt đến sản phẩm cuối cùng 

cho một định hướng nghiên cứu. Nâng cao vai trò của các Trung tâm CGCN 

trong hỗ trợ ứng dụng kết quả NCKH 

(3) Tăng kinh phí đầu tư trên mỗi đề tài ở các cấp 

(4) Đầu tư kính phí, nguồn nhân lực vào các lĩnh vực khoa học và công nghệ mũi 

nhọn của trường phù hợp với hướng phát triển KH&CN thế giới và quốc gia. 

Giải pháp 3.2: Đẩy mạnh việc công bố các công trình nghiên cứu khoa học trên các 

Tạp chí KHCN có uy tín trong nước và trên thế giới, tăng cường chuyển giao công 

nghệ cho cộng đồng và khối công nghiệp. 

(1) Xây dựng các quy định, hướng dẫn về quản lý và phối hợp các đơn vị trong 

hoạt động KHCN. 

(2) Nâng cấp cơ sở dữ liệu về NCKH – CGCN  

(3) Tham gia tư vấn về chiến lược phát triển KT-XH ở khu vực phía Nam 

(4) Chủ động tích cực tham gia vào các chương trình cấp nhà nước, cấp ĐHQG-

HCM, các đề tài nghiên cứu trọng điểm phục vụ các mục tiêu CNH - HĐH của 

TP.HCM, các tỉnh phía Nam và cả nước 

(5) Xây dựng chính sách và các quy trình liên kết hiệu quả với các địa phương, cơ 

sở sản xuất công nghiệp tiềm năng  

(6) Công bố những kết quả nghiên cứu khoa học trên các tạp chí, diễn đàn và công 

bố rộng rãi đến các cộng đồng khoa  học địa phương, quốc gia, và quốc tế. 

Giải pháp 3.3: Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong NCKH  

(1) Tìm kiếm các dự án hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và triển khai ứng dụng 

công nghệ mới  
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(2) Tập trung và triển khai các dự án HTQT trong NCKH để thực hiện các chương 

trình nghiên cứu lớn, đồng thời góp phần phục vụ đào tạo sau đại học 

(3) Liên doanh, liên kết với tổ chức nghiên cứu nước ngoài (viện nghiên cứu, 

trường đại học hay công ty) để thực hiện các hợp đồng nghiên cứu. 

(4) Tìm kiếm và tạo mọi cơ hội hợp tác với các nhà khoa học trên thế giới trong công 

tác phản biện khoa học, đồng hướng dẫn NCS, đồng chủ trì đề tài nghiên cứu. 

Giải pháp 3.4: Phát triển và khai thác hiệu quả các doanh nghiệp KHCN, các trung 

tâm 115, vườn ươm doanh nghiệp KHCN, các phòng thí nghiệm trọng điểm, PTN 

nghiên cứu. 

(1) Nghiên cứu triển khai các doanh nghiệp KHCN trên cơ sở hợp tác giữa nhà 

trường với một số doanh nghiệp hàng đầu trong và ngoài nước. 

(2) Chuyển đổi và xây dựng mới các trung tâm NCKH & CGCN, theo các Nghị 

định 115  và 80.  

(3) Xây dựng và đăng ký các PTN đạt chuẩn quốc gia (VILAS). 

(4) Quảng bá và mở rộng mối liên kết với các vườn ươm trong nước và quốc tế 

(5) Xây dựng quy chế phối hợp giữa các đơn vị: Trường, Khoa, Doanh nghiệp 

KHCN, trung tâm, PTN. 

(6) Có phương án để đảm bảo nguồn thu ngày càng tăng từ các PTN Trọng điểm, 

các Trung tâm và các hoạt động NCKH & CGCN khác. 

Giải pháp 3.5: Xây dựng, tổ chức đăng ký, công nhận và có hình thức hỗ trợ hoạt 

động của các nhóm nghiên cứu mạnh và tổ chuyên trách trong hoạt động KHCN 

(1) Xây dựng các chính sách hỗ trợ cho cán bộ khoa học đầu đàn  

(2) Lập và xây dựng cơ chế hoạt động cho các nhóm nghiên cứu mạnh và tiềm 

năng để giải quyết các vấn đề đa lĩnh vực, đa ngành nhằm đáp ứng nhu cầu của 

quốc gia và quốc tế. 

(3) Tăng cường giao lưu hợp tác thông qua việc tham dự và tổ chức các hội 

thảo/hội nghị với các trường đại học, các viện nghiên cứu để tìm các hướng 

hợp tác, hình thành các nhóm nghiên cứu liên ngành và liên cơ quan. 

Giải pháp 3.6: Đẩy mạnh hoạt động đăng ký quyền sở hữu trí tuệ trước khi thực 

hiện nghiên cứu khoa học, khai thác hiệu quả patent và các tài sản trí tuệ khác 

(1) Hoàn thiện các chính sách, quy trình đăng ký, mua bán bản quyền, chuyển giao 

công nghệ và khen thưởng. 

(2) Kế hoạch hỗ trợ phần mềm và tài liệu tham khảo có bản quyền 

(3) Công bố thông tin KH&CN 

(4) Lập bộ phận chuyên trách phụ trách việc sử dụng và đầu tư phát triển công 

nghệ ĐHBK – ĐHQG-HCM (Technology Licensing Office - TLO). 
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2.4 Chiến lược 4: Nguồn lực (nhân lực, cơ sở vật chất, tài chính, thương hiệu) 

a. Mục tiêu: Phát triển và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, tài 

chính, và thương hiệu.  

b. Các giải pháp chiến lược 

Giải pháp 4.1: Phát triển và duy trì đội ngũ nhân lực 

Giải pháp 4.2: Phát triển cơ sở vật chất đáp ứng các hoạt động đào tạo và 

NCKH&CGCN của trường 

Giải pháp 4.3: Khai thác hiệu quả mặt bằng các cơ sở đào tạo của Trường 

Giải pháp 4.4: Khai thác hiệu quả tính tự chủ của trường và các đơn vị về tài chính 

Giải pháp 4.5: Thu hút nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài (trong nước và ngoài nước) 

Giải pháp 4.6: Nâng cao hiệu quả về mặt tài chính của các hoạt động đào tạo, 

NCKH, CSVC 

Giải pháp 4.7: Quản trị thương hiệu. 

c. Các kế hoạch hành động 

Giải pháp 4.1: Phát triển và duy trì đội ngũ nhân lực. 

(1) Tiếp tục hoàn thiện quy trình tuyển dụng và cơ chế quản lý để sử dụng hiệu quả 

nhân lực hiện có. 

(2) Cải thiện chế độ đãi ngộ và đề ra biện pháp nâng cao thu nhập nhất là đối với 

cán bộ trẻ để thu hút cán bộ có trình độ cao và các cán bộ đang học ở nước 

ngoài về trường làm việc. 

(3) Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ. Tiến hành rà soát 

đánh giá, sắp xếp lại đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên khoa, phòng 

ban; lập kế hoạch đào tạo bồi dưỡng bằng cả hai hình thức đào tạo trong nước 

và nước ngoài. 

(4) Tích cực tìm kiếm nguồn tài trợ, hỗ trợ từ các tổ chức, các trường đại học có 

quan hệ hợp tác như các trường của Nhật Bản, Hàn quốc, Pháp, AUN/Seed Net 

để tổ chức các chuyến tham quan, học hỏi kinh nghiệm nhiều hơn nữa cho cán 

bộ quản lý, nhất là bộ phận phòng ban. 

(5) Tạo môi trường làm việc hiện đại, trang bị đầy đủ, đạt chuẩn mực quốc tế; đổi 

mới công tác quản lý, đánh giá cán bộ, tạo cơ hội thăng tiến minh bạch và bình 

đẳng cho mọi người nhằm thu hút các nhà khoa học có trình độ cao từ các cơ 

sở khác trong và ngoài nước đến giảng dạy và nghiên cứu. 

(6) Phát triển đội ngũ giảng viên có thể giảng dạy bằng tiếng Anh để tham gia các 

chương trình liên kết. 

Giải pháp 4.2: Phát triển cơ sở vật chất đáp ứng các hoạt động đào tạo và nghiên 

cứu của trường. 

Thư viện 
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(1) Thực hiện dự án xây dựng mới thư viện trường ở cả 2 cơ sở. 

Trang thiết bị, phòng thí nghiệm 

(1) Tăng hiệu quả sử dụng trang thiết bị, phòng thí nghiệm 

(2) Tranh thủ thêm các nguồn vốn khác như từ các dự án hợp tác quốc tế, các đề 

tài NCKH trọng điểm của Nhà nước, các đề tài NCKH với các tỉnh đề nâng 

cấp, đầu tư mới các phòng thí nghiệm. 

(3) Tiếp tục trang bị thêm các trang thiết bị như: máy chiếu multimedia, thay thế 

các thiết bị đã cũ. 

(4) Xây dựng quy trình bảo trì tốt hơn nhằm đảm bảo máy móc thiết bị lớp học 

luôn trong tình trạng hoàn hảo 

(5) Từng bước tăng cường số lượng máy tính cho các bộ môn để tạo điều kiện 

cho các CBGD chuẩn bị bài giảng, cải tiến giáo trình, nghiên cứu khoa học. 

(6) Tăng cường đầu tư xây dựng hệ thống mạng, tăng tốc độ truy cập. 

 

Giải pháp 4.3: Khai thác hiệu quả mặt bằng các cơ sở đào tạo của Trường 

(1) Quy hoạch mặt bằng cơ sở 1. Nâng cấp phòng học, tăng số phòng học chất 

lượng cao lên 40 phòng, phòng tự học cho sinh viên. Tăng cường đầu tư sửa 

chữa, nâng cấp các phòng làm việc tại cơ sở 1 để phục vụ đào tạo sau đại học, 

các chương trình tiên tiến và liên kết nước ngoài. 

(2) Đẩy mạnh việc xây dựng ở cơ sở 2 

(3) Từng bước chuyển sinh viên và các đơn vị lên học và làm việc tại cơ sở 2. 

(4) Phát triển và kêu gọi đầu tư cơ sở mới tại các tỉnh. 

(5) Xây dựng thự viện công nghệ và trung tâm khoa học công nghệ. 

Giải pháp 4.4: Khai thác hiệu quả tính tự chủ của trường và các đơn vị về tài chính 

(1) Tiếp tục kiến nghị với cơ quan chủ quản quan tâm đến việc mở rộng quyền tự 

chủ tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Hiệu trưởng các trường thành viên. 

(2) Mở rộng tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tài chính của các đơn vị 

trong trường. 

Giải pháp 4.5: Thu hút nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài (trong nước và ngoài nước) 

(1) Tranh thủ tối đa nguồn thu từ ngân sách và tập trung vào nguồn tài trợ cho các 

hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo và các hoạt động khác của trường. 

(2) Phát triển nguồn thu từ các dự án liên kết đào tạo, nghiên cứu với các trường, 

viện, doanh nghiệp… trong và ngoài nước. 

(3) Đẩy mạnh công tác quảng bá về các chương trình đào tạo của trường, chú 

trọng đến các chương trình sau đại học và liên kết quốc tế với các trường có 

uy tín trên thế giới. 
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(4) Hình thành quỹ đóng góp (Endowment fund) cho trường từ các tổ chức, cá 

nhân trong và ngoài nước (Cựu SV,..). 

Giải pháp 4.6: Nâng cao hiệu quả về mặt tài chính của các hoạt động đào tạo, 

NCKH, CSVC 

(1) Ban hành qui định về việc thực hiện và chế tài về công tác tài chính, đưa công 

tác tài chính vào nề nếp.   

(2) Đẩy mạnh các hoạt động có nguồn thu phù hợp với chiến lược đào tạo, 

NCKH, CSVC của Trường. 

(3) Xây dựng và vận hành các dự án đầu tư và phát triển tại các tỉnh. 

Giải pháp 4.7: Quản trị thương hiệu 

(1) Quảng bá và kết nối nhiều hoạt động của trường với cộng đồng. 

(2) Thường xuyên công bố các sự kiện hay công trình nghiên cứu trên các 

phương tiện truyền thông đại chúng. 

(3) Thành lập bộ phận Quan hệ công chúng để phát huy hiệu quả quảng bá, nâng 

cao uy tín của nhà trường. 
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PHẦN 4 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN, GIÁM SÁT, VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 

 

1. Xây dựng các chỉ số đánh giá kết quả các hoạt động: quản lý, đào tạo, khoa học 

công nghệ, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ, tài chính, quan hệ đối ngoại. 

2. Hình thành bộ phận quản lý chiến lược xây dựng kế hoạch định kỳ kiểm tra, điều 

chỉnh chiến lược. 

3. Căn cứ trên kế hoạch chiến lược phát triển trường giai đoạn 2011 – 2015, Ban 

Giám hiệu và lãnh đạo các đơn vị xây dựng các kế hoạch triển khai cho từng nhóm 

chiến lược, từng lĩnh vực.  

4. Hiệu trưởng tổ chức các công tác sơ kết, đánh giá, đề nghị điều chỉnh chiến lược từ 

Bộ phận quản lý chiến lược, thống nhất kế hoạch công tác năm học tiếp theo phù 

hợp với các định hướng và chỉ tiêu chiến lược đề ra. Các Trưởng phòng, khoa, ban 

chức năng cụ thể hoá kế hoạch hàng năm của trường thành công tác năm học của 

đơn vị. 

 

 

TP.HCM, Ngày      tháng  11  năm 2011 

                     HIỆU TRƯỞNG 

 

   (Đã ký) 

 

PGS.TS. VŨ ĐÌNH THÀNH 
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