NỘI DUNG HỌP HỘI ĐỒNG KHOA
- Thời gian: 7:30, Ngày 10/04/2013
- TP: Không vắng

Nội dung: Bàn về giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo Sau đại học
1. Thạc sĩ
- Thi tuyển sinh: Môn nguyên lý NTTS: nội dung thay đổi theo từng năm
- Sinh hoạt đầu khóa, đầu học phần: Chương trình chi tiết, có lịch cụ thể, đặc biệt
cố định khoảng thời gian bảo vệ đề cương và luận văn tốt nghiệp.
- Chương trình đào tạo: Trước mắt chưa thay đổi.
- Nội dung giảng dạy: Nội dung cần phải cập nhật, đảm bảo tính mới, chuyên sâu,
thực tế, hiện đại
- Quản lý giảng dạy
o Sắp xếp lịch giảng dạy từng học phần với lịch cố định, 7 tuần liên tục
trong học kỳ.
o Mỗi học phần phải có 1 bộ tài liệu tham khảo đặt tại thư viện cho học viên
tham khảo
o Sẽ rà soát lại đề cương và nội dung bài giảng từng học phần (Powerpoint)
và phương pháp giảng dạy
o Tuân thủ giờ : theo qui chế
o Thi, kiểm tra và chấm điểm học phần: Thật nghiêm túc, khách quan, có
tính phân loại rõ chất lượng học viên Æ sẽ rà soát điểm của từng học
phần. Số lần kiểm tra cho mỗi học phần ít nhất là 2 lần (Có thể 1 lần kiểm
tra, 1 lần bài tập nhóm). Chấm và công bố kết quả đúng thời gian quy định
Æ nhập điểm online
o Lý thuyết và thực tập: trong 1 học kỳ
-

Quản lý học tập:
o Buộc tuân thủ quy chế (không vắng quá 1/5 số giờ lý thuyết) Æ điểm danh
theo các phương pháp khác nhau
o Thực tập: học viên không được vắng.

-

Thực hiện luận văn tốt nghiệp cao học:
o Nội dung luận văn đảm bảo theo quy định Æ khống chế số lượng SV đại
học cùng thực hiện với học viên cao học theo dung lượng luận văn
o Số đề tài/CBGD? Æ theo quy định
o Cố định lịch, mốc thời gian thực hiện luận văn. Tổ chức 2 đợt bảo vệ đề
cương và luận văn/năm
o Giám sát việc thực hiện đề tài của học viên, tổ chức đánh giá tiến độ thực
hiện đề tài theo BM Æ Báo cáo tiến độ gửi về Khoa?
o Tiểu ban/hội đồng BVĐC và BV LV:
 Lập danh sách các cán bộ theo nhóm chuyên môn, thông qua Hội
đồng Khoa





Lập hội đồng VDC/BVLV: sẽ dựa trên số cán bộ trong các nhóm.
CBHD không phải đề xuất cán bộ phản biện.
Chủ tịch Hội đồng Khoa rà lại danh sách cuối cùng các Hội đồng
BVĐC/BVLV
Điểm bảo vệ luận văn: Điểm bài báo (điểm thưởng) chỉ cộng vào
sau khi có điểm bảo vệ (thang điểm 10).

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG KHOA

Trương Quốc Phú

Trần Ngọc Hải

