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Biên bản 
HỌP HỘI ĐỒNG KHOA 

 
 
- Thời gian: 9:30, Ngày 11/06/2013 
 
- Thành phần: Đầy đủ thành phần 
 
- Nội dung:  Bàn về giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo Sau đại học – Nghiên 

cứu sinh 
 

1. Thực trạng: 
 
- Học viên đầu vào nhiều trường hợp còn yếu 
- Nhiều NCS chưa học tập trung tại Khoa, Trường theo qui định 
- Nhiều học phần và chuyên đề chưa đúng tiến độ, chất lượng chuyên đề 

chưa đảm bảo 
- Nhiều NCS học các học phần chưa nghiêm túc 
- Chưa nhiệt tình tham gia các hoạt động học thuật khác của Khoa, Trường 
- Chương trình học và môn học cho từng NCS nhiều trường hợp chưa hợp lý 

(bao gồm các môn tự chọn)  
- Cách tổ chức, sắp xếp lịch một số trường hợp cần rà lại 
- Tiến độ thực hiện và chất lượng luận án tiến sĩ cần rà soát thêm 

 
 

2. Giải pháp: 
 
- Đầu vào: Cần đánh giá thi tuyển NCS nghiêm khắc hơn 
- Học tập các học phần: Điểm danh và Đánh giá nghiêm khắc hơn  
- Tham dự các báo cáo chuyên đề học thuật, bảo vệ tốt nghiệp của Khoa: 

Khuyến khích NCS tích cực tham gia. 
- Thời gian tập trung tại Khoa, Trường: Rà lại cách tổ chức, quản lý của 

Khoa, Bộ môn và Cán bộ hướng dẫn. Cần phải quyết liệt và nghiêm hơn. 
Cán bộ hướng dẫn phải và Bộ môn có kế hoạch công việc cụ thể, hỗ trợ và 
quản lý  NCS khi tập trung. 

- Chuyên đề: Cần phải quyết liệt hơn, đánh giá nghiêm khắc hơn, đảm bảo 
tiến độ và chất lượng.  



- Tiến độ và chất lượng Luận án TS:   Báo cáo tiến độ đề tài với Bộ môn và 
CBHD (4 lần/năm) và kết quả đề tài trước Hội đồng tư vấn (2 lần/năm) 
luân phiên. Cần đảm thường xuyên, đúng lịch, nghiêm khắc hơn. Cán bộ 
hướng dẫn lập kế hoạch cụ thể cho NCS. 

- Cán bộ hướng dẫn nghiêm túc thực hiện qui chế hướng dẫn NCS. Khoa sẽ 
cung cấp mỗi CBHD một bộ tài liệu về qui chế hướng dẫn. 

 
 
Cuộc họp kết thúc: 11:00 cùng ngày 

 
 

 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA    THƯ KÝ HỘI ĐỒNG KHOA 
 
 
 
 
 
Trương Quốc Phú     Trần Ngọc Hải 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


