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ĐẠI HỌC QUỐC TẾ - ĐHQG TPHCM   Mã số: 
CL03/CTLK01 

Phòng Quan hệ Đối ngoại     
      

DANH MỤC BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC THỰC HIỆN CHƯƠNG 
TRÌNH LKĐT 

    Cập nhật 12/2017 
      

STT NỘI DUNG 
PHỤ TRÁCH 

KHOA/ 
BM P. ĐT P. 

QTTB 
P. 

KHTC 
I Công tác tuyển sinh 

1 Cập nhật những thay đổi (nếu có) trong phương 
thức, tiêu chí tuyển chọn học viên CTLKĐT   X     

2 Số sinh viên trúng tuyển   X     
II Chương trình đào tạo 

1 Cập nhật những thay đổi (nếu có) về thời gian, thời 
lượng chương trình đào tạo X       

2 Cập nhật những thay đổi (nếu có) về Chương trình 
đào tạo - trường ĐHQT và đối tác X       

III Giảng viên 

1 
Cập nhật những thay đổi (nếu có) về tổng số giảng 
viên, danh sách giảng viên, lý lịch khoa học giảng 
viên - trường ĐHQT và đối tác 

X       

IV Học viên 
1 Tổng số sinh viên/ học viên đang theo học   X     

2 Tổng số sinh viên/ học viên đủ điều kiện được học 
chuyển tiếp (nếu có)   X     

3 Tổng số sinh viên/ học viên đã thôi học hoặc không 
đủ điều kiện tiếp tục theo học (nếu có)   X     

4 Tổng số sinh viên/ học viên đã tốt nghiệp, tỉ lệ học 
viên tốt nghiệp   X     

V Cơ sở vật chất phục vụ CTLK         

1 Cập nhật thay đổi (nếu có) về số lượng, diện tích 
phòng học     X   

2 Cập nhật thay đổi (nếu có) về thư viện, số đầu sách 
tham khảo CTLKĐT     X   

3 Cập nhật thay đổi (nếu có) về phòng thí nghiệm, 
xưởng thực hành…     X   

4 Cập nhật các cơ sở tiếp nhận thực tập của sinh viên/ 
học viên trong quá trình tham gia đào tạo     X   

VI Biện pháp giám sát, đảm bảo chất lượng đào tạo 

1 Biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo X X     
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2 Phương pháp quản lý, giám sát hồ sơ sinh viên/ học 
viên X X     

3 Phương pháp quản lý sinh viên/ học viên trong quá 
trình đào tạo X X     

4 Các biện pháp hỗ trợ sinh viên/ học viên trong quá 
trình tham gia CTLKĐT và sau khi tốt nghiệp X X     

5 Mức độ hài lòng của sinh viên/ học viên đối với 
CTLKĐT X X     

6 
Đánh giá của doanh nghiệp, nhà tuyển dụng đối với 
khả năng thích nghi công việc của sinh viên/ học 
viên tốt nghiệp CTLKĐT 

X X     

VII Tài chính 

1 
Mức học phí, các khoản hỗ trợ, các khoản hỗ trợ 
sinh viên kèm theo quyết toán thu chi hàng năm đối 
với CTLKĐT 

      X 

VIII Đánh giá chung 

1 Đánh giá những thuận lợi trong quá trình thực hiện 
CTLK X X     

2 Đánh giá những khó khăn trong quá trình thực hiện 
CTLK X X     

3 Đánh giá về mức độ thành công của chương trình X X     

4 Kiến nghị và đề xuất X X     
 
 


