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DANH MỤC MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 1
Mã MC

Tên minh chứng

Số/ngày, tháng
ban hành

Nơi ban
hành/Lưu trữ

Ghi chú

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
H01.01.01 Chương trình đào tạo bậc QĐ số 1177/ QĐ-ĐHNT
đại học ngành KTTT -2016 ngày 30/12/2016

Trường
ĐHNT

H01.01.02 Đề cương các HP ngành http://www.ntu.edu.vn/khoakt
KTTT
gt/vivn/b%E1%BB%99m%C
3%B4n/k%E1%BB%B9thu
%E1%BA%ADtt%C3%A0u
th%E1%BB%A7y/ch%C6%
B0%C6%A1ngtr%C3%ACn
hh%E1%BB%8Dcph%E1%
BA%A7n.aspx

BM KTTT

H01.01.03 Sứ mạng, tầm nhìn

QĐ số 185/QĐ-ĐHNT

Trường
ĐHNT

H01.01.04 Luật giáo dục 2015

08/VBHN-VPQH, VP Quốc hội
Số
31/12/2015

H01.01.05 Phiếu khảo sát các bên liên Tờ trình Khoa KTGT Khoa KTGT
quan về CTĐT ngành ngày 20 tháng 08 năm
KTTT năm 2016 và 2018 2018
H01.01.06 Báo cáo kết qu ả khảo sát Kỷ yếu h ội thảo hoàn Khoa KTGT
năm 2016
thiện chuẩn đầu ra và
CTĐT ngành KTTT theo
AUN,
chuẩn
ngày
28/6/2016
H01.01.07 Biên bản hội thảo về hoàn Hội thảo hoàn thiện Khoa KTGT
thiện CTĐT ngành KTTT CTĐT ngành KTTT ngày
năm 2016
28/6/2016
H01.01.08 Báo cáo kết quả khảo sát Hội thảo hoàn thiện Khoa KTGT
năm 2018
CTĐT ngành KTTT ngày
02/4/2019
H01.01.09 Biên bản hội thảo về hoàn Hội thảo hoàn thiện Khoa KTGT
thiện CTĐT ngành KTTT CTĐT ngành KTTT ngày
năm 2018
02/04/2019
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Mã MC

Tên minh chứng

Số/ngày, tháng
ban hành

Nơi ban
hành/Lưu trữ

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
H01.02.01 Ma trận mục tiêu cụ thể - Cho CTĐT KTTT năm
CĐR của CTĐT
2016
H01.02.02 Đề cương CT các HP http://www.ntu.edu.vn/kh
ngành KTTT
oaktgt/vivn/b%E1%BB%
99m%C3%B4n/k%E1%B
B%B9thu%E1%BA%AD
tt%C3%A0uth%E1%BB
%A7y/ch%C6%B0%C6%
A1ngtr%C3%ACnhh%E1
%BB%8Dcph%E1%BA
%A7n.aspx
H01.02.03 Ma trận thể hiện sự đóng Cho CTĐT KTTT năm
góp của học phần vào việc 2016
đạt CĐR của CTĐT

Khoa KTGT
BM KTTT

Khoa KTGT

Tiêu chí 1.3. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo phản ánh được yêu cầu của các bên
liên quan, được định kỳ rà soát, điều chỉnh và được công bố công khai
H01.03.01 QĐ thành lập các tổ cập QĐ số 65/QĐ-ĐHNT
nhật CTĐT trình độ ĐH, ngày 22/1/2016
CĐ (có sự tham gia của các
bên liên quan)

Trường
ĐHNT

H01.03.02 CTĐT ngành Đóng tàu CĐR và CTĐT ngành KTTT
thuỷ năm 2013
ngày 30/05/2013

BM KTTT

H01.03.03 Ảnh chụp website của Ảnh chụp màn hình
trường, khoa thể hiện CĐR
trong CTĐT

BM KTTT

H01.03.04 Bài giới thiệu về ngành Bài giới thiệu ngành
KTTT dùng trong buổi gặp KTTT từ năm 2014 đến
gỡ SV khoá mới
2018

BM KTTT
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DANH MỤC MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 2
Mã MC

Tên minh chứng

Số, ngày, t háng
ban hành

Nơi ban
hành/Lưu trữ

Ghi chú

Tiêu chí 2.1. Bản mô tả chương trình đào tạo đầy đủ thông tin và cập nhật
H02.01.01 Chương trình đào tạo bậc QĐ số 1177/ QĐ-ĐHNT
đại học ngành KTTT-2016 ngày 30/12/2016

Trường
ĐHNT

H01.01.01

H02.01.02 Thông tư số 04/2016/TT- TT
số
04/2016/TT- Bộ Giáo dục
BGDĐT của Bộ Giáo dục BGDĐT
và Đào tạo
và Đào tạo
ngày 14/3/2016
H02.01.03 Hướng dẫn xây dựng và cập TB số 611/TB-ĐHNT
nhật CTĐT ngành KTTT ngày 02/12/2011
2013
QĐ 218/QĐ-ĐHNT ngày
17/03/2014

Trường
ĐHNT

H02.01.04 Quyết định ban hành cập nhật QĐ 65/QĐ-ĐHNT
CTĐT ngành KTTT 2016
Ngày 22/01/2016

Trường
ĐHNT

Tiêu chí 2.2. Đề cương các học phần đầy đủ thông tin và cập nhật
H02.02.01 Đề cương các HP ngành http://www.ntu.edu.vn/kh
KTTT
oaktgt/vi-vn/b%E1%BB%
99m%C3%B4n/k%E1%B
B%B9thu%E1%BA%AD
tt%C3%A0uth%E1%BB
%A7y/ch%C6%B0%C6%
A1ngtr%C3%ACnhh%E1
%BB%8Dcph%E1%BA
%A7n.aspx

BM KTTT

H01.01.02

H02.02.02 Đề cương chi tiết các HP http://www.ntu.edu.vn/kh
ngành KTTT
oaktgt/vi-vn/b%E1%BB%
99m%C3%B4n/k%E1%B
B%B9thu%E1%BA%AD
tt%C3%A0uth%E1%BB
%A7y/ch%C6%B0%C6%
A1ngtr%C3%ACnhh%E1
%BB%8Dcph%E1%BA
%A7n.aspx

BM KTTT

H01.02.02

H02.02.03 Thông báo rà soát định kỳ Số: 514/TB-ĐHNT, ngày
các ĐCHP/ĐCCTHP
04/10/2012
QĐ số 371/QĐ-ĐHNT
ngày 06/05/2016
Email Phòng ĐBCL

Trường
ĐHNT
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Mã MC

Tên minh chứng

Số, ngày, tháng
ban hành

H02.02.04 Tổng hợp góp ý mẫu Tổng hợp từ Email của
ĐCHP/ĐCCTHP
phòng ĐBCL&KT
H02.02.05 Thông báo về việc xây TB số 514/TB-ĐHNT
dựng chương trình học ngày 14/10/2012
phần và chương trình giảng
dạy học phần
Tiêu chí 2.3. Bản mô tả chương trình đào tạo và đề cương các
công khai và các bên liên quan dễ dàng tiếp cận
H02.03.01 Công bố CTĐT trê n web Ảnh chụp từ web
BM KTTT
http://www.ntu.edu.vn/Po
rtals/104/BM%20KTTT/
CTHP%202017/K5821_Ky%20thuat%20tau%
20thuy_CTDT.pdf
H02.03.02 Công bố CTĐT trên web Ảnh chụp từ web
P.ĐTĐH
http://ntu.edu.vn/Portals/6
5/Chuong%20trinh%20da
o%20tao/K58/K5821_Ky%20thuat%20tau%
20thuy_CTDT.pdf
H02.03.03 Văn bản yêu cầu công khai QĐ số 371/QĐ-ĐHNT
ĐCHP, ĐCCTHP
ngày 06/05/2016
ên
web
H02.03.04 Công bố ĐCHP tr
Ảnh chụp từ web
site BM KTTT
http://www.ntu.edu.vn/kh
oaktgt/vi-vn/b%E1%BB%
99m%C3%B4n/k%E1%B
B%B9thu%E1%BA%AD
tt%C3%A0uth%E1%BB
%A7y/ch%C6%B0%C6%
A1ngtr%C3%ACnhh%E1
%BB%8Dcph%E1%BA
%A7n.aspx
H02.03.05 Công bố ĐCCTHP trên Ảnh chụp từ web
web site BM KTTT
http://www.ntu.edu.vn/kh
oaktgt/vi-vn/b%E1%BB
%99m%C3%B4n/k%E1
%BB%B9thu%E1%BA%
ADtt%C3%A0uth%E1%
BB%A7y/ch%C6%B0%C
6%A1ngtr%C3%ACnhh
%E1%BB%8Dcph%E1%
BA%A7n.aspx
4

Nơi ban
hành/Lưu trữ

Ghi chú

Phòng
ĐBCL&KT
Trường
ĐHNT

học phần được công bố
BM KTTT

Phòng
ĐTĐH

Trường
ĐHNT
BM KTTT

BM KTTT

Mã MC

Tên minh chứng

Số, ngày, tháng
ban hành

H02.03.06 Công bố ĐCHP trên web Ảnh chụp từ web
site BM Động lực
http://ntu.edu.vn/khoaktgt
/vi-vn/b%E1%BB%99m
%C3%B4n/%C4%91%E1
%BB%99ngl%E1%BB%
B1c/%C4%91%E1%BB
%81c%C6%B0%C6%A1
ngh%E1%BB%8Dcph%E
1%BA%A7n.aspx
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Nơi ban
hành/Lưu trữ
BM
Động Lực

Ghi chú

DANH MỤC MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 3
Số, ngày, tháng
Nơi ban
Ghi chú
ban hành
hành/Lưu trữ
Tiêu chí 3.1. Chương trình dạy học được thiết kế dựa trên chuẩn đầu ra
H03.01.01 Quyết định phê duyệt CĐR QĐ số 218/QĐ-ĐHNT
Trường
ngành KTTT
ĐHNT
17/03/2014
H03.01.02 Quyết định của Nhà trường về QĐ số 1177/ QĐ-ĐHNT
Trường
H01.01.01
ban hành CTĐT ngành KTTT ngày 30/12/2016
ĐHNT
H03.01.03 Chương trình đào tạo bậc QĐ số 1177/ QĐ -ĐHNT
Trường
H01.01.01
đại học ngành KTTT -2016 ngày 30/12/2016
ĐHNT
H03.01.04 Ma trận thể hiện sự đóng Cho CTĐT KTTT năm
Khoa KTGT H01.02.03
góp của học phần vào việc 2016
đạt CĐR của CTĐT
Tiêu chí 3.2. Đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt được C ĐR là rõ ràng
H03.02.01 Đề cương các HP ngành http://www.ntu.edu.vn/kh BM KTTT H01.01.02
KTTT
oaktgt/vi-vn/b%E1%BB
%99m%C3%B4n/k%E1
%BB%B9thu%E1%BA%
ADtt%C3%A0uth%E1%
BB%A7y/ch%C6%B0%
C6%A1ngtr%C3%ACnh
h%E1%BB%8Dcph%E1
%BA%A7n.aspx
H03.02.02 Đề cương chi tiết các HP http://www.ntu.edu.vn/kh BM KTTT H01.02.02
ngành KTTT
oaktgt/vi-vn/b%E1%BB
%99m%C3%B4n/k%E1
%BB%B9thu%E1%BA%
ADtt%C3%A0uth%E1%
BB%A7y/ch%C6%B0%
C6%A1ngtr%C3%ACnh
h%E1%BB%8Dcph%E1
%BA%A7n.aspx
Tiêu chí 3.3. Chương trình dạy học có cấu trúc, trình tự logic; nội dung cập nhật và có
tính tích hợp
H03.03.01 Sơ đồ kế hoạch thực hiện Trích ra từ CTĐT
Bộ môn
CTĐT
KTTT
àng
Hải,
ành
ĐH
H
ng
H03.03.02 CTĐT của
Liên quan đến
Bộ môn
ĐH Giao thông vận tải Tp. KTTT
KTTT
Hồ Chí Minh, Trường ĐH
Ulsan và Pusan của Hàn
Quốc, ĐH Hàng Hải Úc
H03.03.03 Kết quả cập nhật CTĐT Kỷ yếu hội thảo hoàn
Bộ môn
ngành KTTT dựa trên một thiện CTĐT ngành KTTT
KTTT
ương
trình
đào
tạo
số ch
ngày 28/6/2016
liên quan
Mã MC

Tên minh chứng
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DANH MỤC MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 4
Mã MC

Tên minh chứng

Số, ngày, tháng
ban hành

Nơi ban
Ghi chú
hành/Lưu trữ

Tiêu chí 4.1. Triết lý giáo dục hoặc mục tiêu giáo dục được tuyên bố rõ ràng và được
phổ biến tới các bên liên quan
H04.01.01 Chiến lược phát triển QĐ số 1916/QĐ-ĐHNT
Trường ĐHNT đến năm ngày 31/12/2013
2020 tầm nhìn 2030 (trong
đó có thể hiện Mục tiêu giáo
dục của Trường ĐHNT)

Trường
ĐHNT

H04.01.02 QĐ thành lập tổ xây dựng QĐ 890 QĐ-ĐHNT ngày
triết lý và mục tiêu giáo 14/8/2018
dục

Trường
ĐHNT

H04.01.03 Phát thảo tri ết lý và mục Tổ xây dựng triết lý và
tiêu giáo dục của Trường mục tiêu giáo dục ĐHNT
ĐHNT
ngày 30/08/2018

Trường
ĐHNT

H04.01.04 Biên bản HN góp ý cho Biên bản tổng hợp góp ý
triết lý và mục tiêu giáo ngày 27/03/2019
dục trường ĐHNT

Trường
ĐHNT

H04.01.05 Chương trình đào tạo bậc QĐ số 1177/ QĐ-ĐHNT
đại học ngành KTTT -2016 ngày 30/12/2016

Trường
ĐHNT

H01.01.01

H04.01.06 Công bố CTĐT trên web Ảnh chụp từ web
BM KTTT
http://www.ntu.edu.vn/Po
rtals/104/BM%20KTTT/
CTHP%202017/K5821_Ky%20thuat%20tau%
20thuy_CTDT.pdf

H02.03.01

H04.01.07 Công bố CTĐT trên web Ảnh chụp từ web
P.ĐTĐH
http://ntu.edu.vn/Portals/6
5/Chuong%20trinh%20da
o%20tao/K58/K5821_Ky%20thuat%20tau%
20thuy_CTDT.pdf

H02.03.02

Tiêu chí 4.2. Các hoạt động dạy và học được thiết kế phù hợp để đạt được CĐR
H04.02.01 Phê duyệt đề án nâng cao TB số 441/TB-ĐHNT
chất lượng đào tạo ĐH và ngày 05/09/13
SĐH giai đoạn 2011-2016
TB số 515/TB-ĐHNT
ngày 27/08/2014
TB số 500/TB-ĐHNT
ngày 26/08/2015
7

Trường
ĐHNT

Mã MC

Tên minh chứng

Số, ngày, tháng
ban hành

Nơi ban
Ghi chú
hành/Lưu trữ

H04.02.02 Kỷ yếu Hội thảo nâng cao http://www.ntu.edu.vn/Portals/9
chất lượng đào tạo khoa 6/Dien%20dan%20doi%20mo
KTGT
i%20PPGD/Ky%20yeu%20H
oi%20thao/KTGT/Ky%20yeu
%20HT%20NCCLDTK.KTGT%20(5.2016)_opt.pdf

Bộ môn
KTTT

H04.02.03 Bài giảng điện từ HP thiết http://thuvien.ntu.edu.vn/
bị mặt boong
opac/DmdInfo.aspx?mnui
d=143&user_query=aw:n
guy%E1%BB%85n%20t
h%C3%A1i%20v%C5%
A9&dmd_id=2492

Thư viện
ĐHNT

H04.02.04 PP giảng dạy theo E- Ảnh chụp khóa học
Learning của HP Kỹ thuật https://elearning.ntu.edu.v
vẽ tàu
n/course/view.php?id=10
22

Bộ môn
KTTT

H04.02.05 Đề cương các ĐAMH: Thuộc CTĐT ngành
Thiết kế tàu thủy, Công KTTT 2016
nghệ đóng sửa tàu thủy,
Thiết bị năng lượng tàu
thủy, Thiết bị tàu thủy .

Bộ môn
KTTT

H04.02.06 Đề cương 0 3 học phần Thuộc CTĐT
thực tập
KTTT 2016

ngành

Bộ môn
KTTT

H04.02.07 Đề cương và nhật ký thực Thuộc CTĐT
tập chuyên ngành
KTTT 2016

ngành

Bộ môn
KTTT

H04.02.08 Bảng đánh giá Rubric http://www.ntu.edu.vn/kh
trong ĐCHP ngành KTTT oaktgt/vivn/b%E1%BB%99m%C
3%B4n/k%E1%BB%B9t
hu%E1%BA%ADtt%C3
%A0uth%E1%BB%A7y/
ch%C6%B0%C6%A1ngt
r%C3%ACnhh%E1%BB
%8Dcph%E1%BA%A7n.
aspx

Bộ môn
KTTT

H04.02.09 MOU giữa Ulsan College MOU
ký
và NTU
31/03/2011
MOU
ký
18/01/2019

Trường
ĐHNT
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ngày
ngày

Mã MC

Tên minh chứng

Số, ngày, tháng
ban hành

H04.02.10 Bảng điểm SV học tại Hàn Khóa K56/K57
Quốc

Nơi ban
Ghi chú
hành/Lưu trữ
Khoa KTGT

H04.02.11 Phiếu đánh giá GV NH TB 345/TB-ĐHNT ngày
2017-2018 (GV tự đánh 12/06/2017
giá theo bộ tiêu chí củ a TB 370/TB-ĐHNT ngày
Trường)
18/6/18

Bộ môn
KTTT

Phiếu đánh giá GV
H04.02.12 Phiếu đánh giá của SV đối http://www.ntu.edu.vn/Po
với GV NH 2017-2018
rtals/96/Bieu%20mau/Ho
at%20dong%20khao%20
sat/M%C3%A2%CC%83
u%20Phi%C3%AA%CC
%81u%20Kha%CC%89o
%20sa%CC%81t%20HK
2%20(2017-2018).pdf

Bộ môn
KTTT

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
H04.03.01 Mẫu biên soạn ĐC HP TB 463/TB-ĐHNT ngày
2016 và thông báo thẩm 4/8/2016
định đề cương
Mẫu hướng dẫn soạn
ĐCHP

Trường
ĐHNT

H04.03.02 Đề cương các HP có bài http://www.ntu.edu.vn/kh
tập lớn, ĐAMH
oaktgt/vivn/b%E1%BB%99m%C
3%B4n/k%E1%BB%B9t
hu%E1%BA%ADtt%C3
%A0uth%E1%BB%A7y/
ch%C6%B0%C6%A1ngt
r%C3%ACnhh%E1%BB
%8Dcph%E1%BA%A7n.
aspx

Bộ môn
KTTT

H04.03.03 Đề cương các HP chuyên Thuộc CTĐT
môn phụ hỗ trợ cho các KTTT 2016
HP cốt lõi

ngành

Bộ môn
KTTT

H04.03.04 Các hình ảnh về cuộc thi Do BM KTTT tổ chức
“Đua mô hình tàu thủy” vào các năm 2017, 2018,
lần 1, 2 và 3, cuộc thi 2019
“Khám phá kết cấu tàu
thủy” lần 1 và 2

Bộ môn
KTTT
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DANH MỤC MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 5
Mã MC

Tên minh chứng

Số, ngày, tháng
ban hành

Nơi ban
Ghi chú
hành/Lưu trữ

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
H05.01.01 QĐ v/v ban hành Quy định QĐ số 474/QĐ-ĐHNT,
đánh giá quá trình và thi ngày 21/6/2016
kết thúc HP

Trường
ĐHNT

H05.01.02 Thông báo về tổ chức thi TB số 458/TB-ĐHNT
ngoại ngữ đầu vào K59, ngày 01/8/2018
K60

Phòng
ĐTĐH

H05.01.03 Đề cương CT các HP http://www.ntu.edu.vn/khoak
ngành KTTT
tgt/vivn/b%E1%BB%99m%C3%
B4n/k%E1%BB%B9thu%E
1%BA%ADtt%C3%A0uth
%E1%BB%A7y/ch%C6%
B0%C6%A1ngtr%C3%AC
nhh%E1%BB%8Dcph%E1
%BA%A7n.aspx

BM KTTT

H05.01.04 Ma trận thể hiện sự đóng Cho CTĐT KTTT năm Khoa KTGT H01.02.02
góp của học phần vào việc 2016
đạt CĐR của CTĐT
H05.01.05 Đề cương chi tiết các HP http://www.ntu.edu.vn/k
ngành KTTT
hoaktgt/vivn/b%E1%BB%99m%C
3%B4n/k%E1%BB%B9t
hu%E1%BA%ADtt%C3
%A0uth%E1%BB%A7y
/ch%C6%B0%C6%A1n
gtr%C3%ACnhh%E1%
BB%8Dcph%E1%BA%
A7n.aspx

BM KTTT

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
H05.02.01 Công khai QĐ số 474 trên http://www.ntu.edu.vn/Portal
Phòng
website Phòng ĐBCL&KT s/96/Tin%20thong%20bao/Q ĐBCL&KT
D%20474%20(21.6.16)%20
Quy%20dinh%20danh%20g
ia%20hoc%20phan_opt.pdf
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Mã MC

Tên minh chứng

Số, ngày, tháng
ban hành

Nơi ban
Ghi chú
hành/Lưu trữ

H05.02.02 Lịch thi dự kiến và lịch thi http://ntu.edu.vn/pdaotao
chính thức HK2 NH2017- /Viewtin.aspx?idcd=121
2018
&idnews=166

Phòng
ĐTĐH

H05.02.03 Quy định đào tạo trình độ QĐ 197/QĐ-ĐHNT ngày
đại học, cao đẳng hệ chính 28/2/2013
quy theo hệ thống tín chỉ
http://ntu.edu.vn/Portals/
65/van%20ban/van%20b
an%20quan%20ly/Truon
g%20DHNT/Quy%20din
h%20so%20197%20nga
y%2028-2-2013.pdf

Trường
ĐHNT

H05.02.04 Thông báo v/v quy định QĐ số 623/QĐ-ĐHNT
giờ lên lớp đối với SV
ngày 05/9/2017 (Chương
2 - Điều 9) và thông báo
trên web phòng ĐTĐH

Trường
ĐHNT

H05.02.05 Mẫu phiếu điều chỉnh điểm http://ntu.edu.vn/pdaotao
/V%C4%83nb%E1%BA
%A3nph%C3%A1pquy.
aspx?idcd=688&idnews=
1658 (Mục 1)

Phòng
ĐTĐH

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
H05.03.01 Các đề thi viết (đề mở) của Năm học 2017-2018
Bộ môn KTTT

Bộ môn
KTTT

H05.03.02 Các đề thi viết (đề đóng) Năm học 2017-2018
của Bộ môn KTTT

Bộ môn
KTTT

H05.03.03 Quyển Báo cáo ĐAMH Năm học 2017-2018
Kết cấu, sức bền tàu thủy
& ĐAMH

Bộ môn
KTTT

H05.03.04 Kế hoạch phát triển ngân TB số 682/TB-ĐHNT
Phòng
hàng đề thi kết thúc học phần ngày 24/11/2017
ĐBCL&KT
các học phần Giáo dục đại
cương NH 2017 – 2018
H05.03.05 Đề thi và bài thi tự luận của Năm học 2017-2018
một học phần (có chữ ký
của GV và TBM)

Bộ môn
KTTT

H05.03.06 Đáp án của một số đề thi tự Năm học 2017-2018
luận

Bộ môn
KTTT
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Mã MC

Tên minh chứng

Số, ngày, tháng
ban hành

H05.03.07 Tiêu chí đánh giá các HP Năm học 2017-2018
chuyên ngành tổ chức thi
vấn đáp
H05.03.08 Quy định về công tác lưu QĐ số 474/QĐ-ĐHNT
giữ bài thi, bảng điểm
ngày 21/6/2016

Nơi ban
Ghi chú
hành/Lưu trữ
Bộ môn
KTTT
Phòng
ĐBCL&KT

H05.03.09 Bảng phân công coi thi của Năm học 2017-2018
BM KTTT

Bộ môn
KTTT

H05.03.10 Ngân hàng đề thi học ph ần Năm học 2017 -2018
Lý thuyết tàu thủy

Bộ môn
KTTT

Tiêu chí 5.4. Kết quả đánh giá được phản hồi kịp thời để người học cải thiện việc học tập
H05.04.01 Bảng điểm đánh giá cuối Năm học 2017-2018
cùng của một số HP

Bộ môn
KTTT

H05.04.02 Ảnh chụp mà n hình thể Năm học 2017 -2018
hiện điểm trên phần mềm
quản lý đào tạo

Bộ môn
KTTT

H05.04.03 Bảng điểm thi lần 1 và lần Năm học 2017-2018
2 của các ĐAMH

Bộ môn
KTTT, ĐL

Tiêu chí 5.5. Người học tiếp cận dễ dàng với quy trình khiếu nại về kết quả học tập
H05.05.01 Quy trình điều chỉnh kết http://www.ntu.edu.vn/p
quả học tập
daotao/V%C4%83nb%E
1%BA%A3nph%C3%A
1pquy.aspx?idcd=688&i
dnews=1460 (Mục 6)

Phòng
ĐTĐH

H05.05.02 Website của Phòng ĐTĐH http://ntu.edu.vn/pdaotao
thể hiện các biểu mẫu dành /V%C4%83nb%E1%BA
cho SV
%A3nph%C3%A1pquy.
aspx

Phòng
ĐTĐH

H05.05.03 Mẫu đơn xin phúc k hảo

http://www.ntu.edu.vn/p
daotao/V%C4%83nb%E
1%BA%A3nph%C3%A
1pquy.aspx?idcd=688&i
dnews=1460 (mục 16)

Phòng
ĐTĐH

Hình ảnh

Khoa KTGT
BM KTTT

H05.05.04 Hình ảnh hòm thư khoa
KTGT và lịch trực BM
KTTT
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DANH MỤC MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 6
Mã MC

Tên minh chứng

Số, ngày, tháng
ban hành

Nơi ban
hành/Lưu trữ

Ghi chú

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
H06.01.01 Các thông báo tuyển dụng Từ 2012 đến 2017
Phòng TCHC
viên chức từ 2013 đến 2017
H06.01.02 Thông báo mở lớp bồi TB số 318/TB -ĐHNT ngày Phòng TCHC
dưỡng nghiệp vụ sư phạm 18/6/2013
cho GV đại học năm TB số 300/TB -ĐHNT ngày
2013, 2017
20/5/2016
H06.01.03 Quy định chức năng, Số 100/QĐ-ĐHNT, ngày Phòng TCHC
nhiệm vụ Phòng Tổ chức 7/2/2018
– Hành chính của Trường
H06.01.04 Chiến lược phát triển QĐ số 1916/QĐ-ĐHNT Phòng TCHC H04.01.01
Trường ĐHNT đến năm ngày 31/12/2013
2020 tầm nhìn 2030
H06.01.05 Quy chế chi tiêu nội bộ QĐ số 11179/QĐ-ĐHNT Phòng TCHC
2017
ngày 22/11/2017
H06.01.06 Địa chỉ lý lịch các GV http://ntu.edu.vn/khoaktgt/viBộ môn
tham gia dạy ngành KTTT vn/b%E1%BB%99m%C3%B
KTTT
môn
trên trang web Bộ
4n/k%E1%BB%B9thu%E1%
BA%ADtt%C3%A0uth%E1%
BB%A7y/danhm%E1%BB%
A5cc%C3%A1nb%E1%BB%
99.aspx
H06.01.07 Quy định cho thôi việc và Luật viên chức –
Phòng TCHC
hưu trí đối với GV của Bộ QĐ số10/QĐ-ĐHNT ngày
Giáo dục và Đào tạo
05/01/2013
H06.01.08 Quy định về việc xét ký QĐ số 10/QĐ-ĐHNT ngày Phòng TCHC
hợp đồng gia hạn đối với 05/01/2013
GV của Trường
Tiêu chí 6.2. Tỉ lệ giảng viên/người học và k hối 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
36/2017/TT- Phòng TCHC
H06.02.01 Công khai thông tin về đội TT
số
à
giáo,
cán
bộ
quản
nh
ngũ
BGDĐT ngày 28/12/2017
lý và nhân viên của cơ sở của Bộ giáo dục & đào tạo
giáo dục đại học, năm học
2017-2018
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Mã MC

Tên minh chứng

Số, ngày, tháng
ban hành

Nơi ban
hành/Lưu trữ

Ghi chú

H06.02.02 Thống kê nhân sự trên http://ntu.edu.vn/khoaktgt/ Khoa KTGT
trang web khoa
vivn/gi%E1%BB%9Bithi%E
1%BB%87u/gi%E1%BB%
9Bithi%E1%BB%87ukhoa
/nh%C3%A2ns%E1%BB
%B1.aspx
32/2015/TT - Phòng ĐTĐH
H06.02.03 Thông tư v/v Quy định về TT
số
việc xác định chỉ tiêu BGDĐT ngày16/12/2015
tuyển sinh đối với các cơ
sở giáo dục đại học
H06.02.04 Quy định về giờ làm việc Trích quy chế chi tiêu nội Phòng TCHC
và giờ chuẩn GD đối với bộ của Trường
CBGD
H06.02.05 Bảng tổng hợp giờ quy Từ năm 2014 tới 2018
đổi hàng năm

Phòng TCHC

H06.02.06 Bảng đánh giá kết quả Từ năm 2013 tới 2018
công tác của viên chức
hàng năm

Phòng TCHC

H06.02.07 Bảng dự kiến khối lượng Năm học 2016 – 2017, Khoa KTGT
công việc hàng năm
2017 – 2018.
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 v à phổ biến công
khai
H06.03.01 Quy định tuyển dụng, tập QĐ số 357/QĐ-ĐHNT Phòng TCHC
sự, bổ nhiệm chức danh ngày 05/4/2018
nghề nghiệp viên chức tại
Trường ĐH Nha Trang
H06.03.02 Bảng tiêu chí chấm điểm QĐ số 625/QĐ-ĐHNT Phòng TCHC
chuyên môn khi tuyển ngày 25/5/2011
dụng GV
H06.03.03 Báo cáo tổng hợp tiếp thu,
giải trình ý kiến góp ý của
các đơn vị vào dự thảo
quy định tuyển dụng, tập
sự, bổ nhiệm chức danh
nghề nghiệp viên chức tại
Trường Đại học Nha
Trang

Phòng Tổ chức-Hành chính Phòng TCHC
soạn thảo và gửi xin ý kiến
các đơn vị, cán bộ viên
chức từ ngày 29/01/2018
đến ngày 02/3/2018.
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Mã MC

Tên minh chứng

H06.03.04 Các quy định về tuyển
dụng, tập sự, bổ nhiệm
chức danh nghề nghiệp
viên chức công bố, tiêu chí
chấm điểm chuyên môn

Số, ngày, tháng
ban hành

Nơi ban
hành/Lưu trữ

Ghi chú

http://www.ntu.edu.vn/toch Phòng TCHC
uchanhchinh/vivn/v%C4%83nb%E1%BA
%A3nph%C3%A1pquy/v
%C4%83nb%E1%BA%A3
nnh%C3%A0n%C6%B0%
E1%BB%9Bc.aspx

Tiêu chí 6.4. Năng lực của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên được xác định và được
đánh giá
H06.04.01 Quy trình tổ chức triển
Số 760/TB-ĐHNT, ngày
Phòng
khai và đánh giá các hoạt
22/12/2014
ĐBCL&KT
động giảng dạy
H06.04.02

http://ntu.edu.vn/dbclkt/viPhiếu chấm điểm hoạt
Phòng
vn/bi%E1%BB%83um%E
động giảng dạy của GV
ĐBCL&KT
1%BA%ABu.aspx

H06.04.03

http://ntu.edu.vn/dbclkt/viPhòng
vn/bi%E1%BB%83um%E
ĐBCL&KT
1%BA%ABu.aspx

Phiếu đánh giá giờ giảng

H06.04.04 Tổng hợp báo cáo đánh http://ntu.edu.vn/dbclkt/viPhòng
giá giờ giảng về phòng vn/bi%E1%BB%83um%E
ĐBCL&KT
ĐBCL&KT
1%BA%ABu.aspx
H06.04.05

H06.04.06

http://www.ntu.edu.vn/Po
Quy trình lấy ý kiến người
rtals/96/Quy%20trinh%20c
học về hoạt động giảng
ong%20viec/Quy%20trinh
dạy
%20lay%20PKS.pdf

Phòng
ĐBCL&KT

http://www.ntu.edu.vn/Por
tals/96/Bieu%20mau/Hoat
%20dong%20khao%20sat/
Phiếu thu thập thông tin M%C3%A2%CC%83u%2
dạy & học của GV
0Phi%C3%AA%CC%81u
%20Kha%CC%89o%20sa
%CC%81t%20HK2%20(2
017-2018).pdf

Phòng
ĐBCL&KT

H06.04.07 Kết quả ý kiến phản hồi
người học về hoạt động Năm học 2017 - 2018
giảng dạy
H06.04.08

Phòng
ĐBCL&KT

QĐ số 1014/QĐ-ĐHNT
Quy Định công tác đánh
ngày 30/10/2015; QĐ số
giá, phân loại VC, tập thể,
Phòng TCHC
411/QĐ-ĐHNT
ngày
thi đua, khen thưởng
16/4/2018
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Mã MC

Tên minh chứng

Số, ngày, tháng
ban hành

Nơi ban
hành/Lưu trữ

Ghi chú

H06.04.09 Mẫu bản tổng hợp kết quả Mẫu ĐG-04 (Ban hành
đánh giá, phân loại VC, theo QĐ số 411/QĐ- Phòng TCHC
người lao động và tập thể ĐHNT ngày 16/4/2018)
H06.04.10
Kết quả đánh giá, phân
loại VC, người lao động
và tập thể được HT phê
duyệt 5 năm học từ 20132014 đến 2017-2018

-1103/QĐ-ĐHNT,
ngày
28/10/2014
-962/QĐ-ĐHNT,
ngày
16/10/2015
-897/QĐ-ĐHNT,
ngày
20/10/2016
-1139/QĐ-ĐHNT,
ngày
09/11/2017
-1235/QĐ-ĐHNT, ngày
15/10/2018

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
H06.05.01 Quy hoạch chuyên môn TB số 93/TB-ĐHNT ngày Phòng TCHC
viên chức giảng dạy giai 26/02/2016
đoạn 2016-2021
H06.05.02 Thông báo v/v sử dụng Tờ trình vv thành lập nhóm Phòng TCHC
nghiệp tin học
tư vấn triển khai Elearning, 05/11/2015
Số 577/TB-ĐHNT, ngày
24/10/2018
H06.05.03 Thông báo v/v mở lớp Bồi TB số 300/TB-ĐHNT ngày Phòng TCHC
dưỡng nghiệp vụ sư phạm 20/5/2016
cho GV đại học
Số 318/TB-ĐHNT, ngày
18/6/2013
http://www.ntu.edu.vn/Port
als/96/Tai%20lieu%20Min
h%20chung/TIEUCHUAN
%205/Minhchung51/2013/
51%20Thong%20bao%20
mo%20lop%20NVSP%202
013.pdf
H06.05.04 - Thông báo v/v mở lớp - Email Phòng TCHC Phòng TCHC
Bồi dưỡng nghiệp vụ 04/5/2019
GVC
- Email Phòng TCHC
- QĐ mở lớp GVC tại 21/8/2017
ĐHNT
- Số 1124/QĐ-HVQLGD,
ngày 05/9/2017
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Mã MC

Tên minh chứng

Số, ngày, tháng
ban hành

H06.05.05 Hồ sơ viên chức của một Tính đến tháng 12.2018
số GV trẻ (dưới 40 tuổi)
khoa KTGT
H06.05.06 Báo cáo đi thực tế tại cơ Năm học 2017-2018
sở sản xuất của GV BM
KTTT

Nơi ban
hành/Lưu trữ

Ghi chú

Phòng TCHC

BM KTTT

H06.05.07 Danh sách các cán bộ đi Các quyết định cử đi đào Phòng TCHC
đào tạo chuyên môn tạo ở nước ngoài
nghiệp vụ
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
H06.06.01 Quy định đánh giá kết quả QĐ số 244/QĐ-ĐHNT Phòng TCHC
công tác và bình xét thi ngày 13/3/2013
đua, khen thưởng tại
QĐ số 1014/QĐ-ĐHNT
Trường ĐHNT
ngày 30/10/2015
QĐ số 276/QĐ-ĐHNT
ngày 04/4/2016
H06.06.02 Dự thảo về Quy định đánh 11/01/2019
giá kết quả công tác và
bình xét thi đua, khen
thưởng tại Trường ĐHNT

Phòng TCHC

Kết quả rà soát về Quy 28/01/2019
định đánh giá kết quả
công tác và bình xét thi
đua, khen thưởng tại
Trường ĐHNT
H06.06.03 QĐ công nhận kết quả Số 1103/QĐ-ĐHNT, ngày Phòng TCHC H06.04.10
PLVC, TT và TĐ từ NH 28/10/2014
2014-2015 và 2017-2018 Số 962/QĐ-ĐHNT, ngày
16/10/2015
Số 897/QĐ-ĐHNT, ngày
20/10/2016
Số 1139/QĐ-ĐHNT, ngày
09/11/2017
Số 1235/QĐ-ĐHNT, ngày
15/10/2018
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Mã MC

Tên minh chứng

Số, ngày, tháng
ban hành

Nơi ban
hành/Lưu trữ

Ghi chú

Tiêu chí 6.7. Các loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của giảng viên, nghiên
cứu viên được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng
H06.07.01 Quyết định số 403/QĐ- QĐ số 403/QĐ-ĐHNT
ĐHNT của Nhà trường về ngày 24/4/2015
ban hành Quy chế quản lý
khoa học và công nghệ,
lao động sản xuất

Phòng
KH&CN

H06.07.02 Bảng liệt kê loại hình và Từ năm 2016 - 2019
số lượng các công trình
khoa học hàng năm

Phòng
KH&CN

H06.07.03 Thông báo đăng ký đề tài, http://ntu.edu.vn/pkhoahoccon
dự án hàng năm (2013- gnghe/ThongBao.aspx?idtb=6
2017)
777

Phòng
KH&CN

H06.07.04 Thông báo tuyển chọn đề http://ntu.edu.vn/pkhoahoccon
tài của các tỉnh
gnghe/ThongBao.aspx?idtb=6
012

Phòng
KH&CN

H06.07.05 Danh sách các bài báo Bảng tổng hợp các bài báo,
khoa học
hội thảo chuyên môn của
cán bộ GV ngành KTTT

Phòng
KH&CN

H06.07.06 Báo cáo tổng kết năm học Từ 2013-2014 đến 2017- Khoa KTGT
khoa KTGT
2018
H06.07.07 Danh sách các công trình Bảng tổng hợp danh mục
khoa học
các đề tài NCKH, bài báo

Phòng
KH&CN

H06.07.08 Website Phòng KH&CN - http://ntu.edu.vn/pkhoahoc
Tạp chí KHCNTS
congnghe/enus/trangch%E1%BB%A7.a
spx

Phòng
KH&CN

H06.07.09 Báo cáo tổng kết hoạt Từ NH 2013-2014 đế n NH
động NCKH hàng năm
2017-2018

Phòng
KH&CN

18

DANH MỤC MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 7
Mã MC

Tên minh chứng

Số, ngày, tháng
ban hành

Nơi ban
hành/Lưu trữ

Ghi chú

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
H07.01.01 Chiến lược phát triển
QĐ Số 1916/QĐ -ĐHNT
Phòng
trường ĐHNT đến năm
ngày 31/12/2013
ĐBCL&KT
2020 tầm nhìn 2030
H07.01.02

H04.01.01

http://www.ntu.edu.vn/to
chuchanhchinh/vivn/gi%E1%BB%9Bithi%
Danh sách đội ngũ nhân
E1%BB%87u/gi%E1%B Phòng TCHC
viên
B%9Bithi%E1%BB%87u
chung/nh%C3%A2ns%E1
%BB%B1.aspx

H07.01.03 Các thông báo tuyển dụng Số: 617/TB -ĐHNT,
viên chức từ 2013 đến 04/12/2012
2017
Số: 517/TB-ĐHNT,
17/10/2013
Số: 256/TB -ĐHNT,
07/5/2014
Số: 258/TB -ĐHNT,
21/5/2015
Số: 303/TB-ĐHNT,
18/5/2018

ngày Phòng TCHC H06.01.06
ngày
ngày
ngày
ngày

H07.01.04 Kế hoạch tuyển dụng cán Từ năm 2016 - 2019
bộ hợp đồng lao động

Phòng TCHC

H07.01.05 Chỉ tiêu tuyển dụng viên Từ năm 2013 - 2017
chức hàng năm

Phòng TCHC

H07.01.06 Danh sách và trình độ http://thuvien.ntu.edu.vn/i
chuyên môn của các cán ntroduction.aspx?mnuid=
bộ Thư viện Trường 121&contentid=259
ĐHNT
H07.01.07 Kết quả SV năm cuối về Năm 2017–2018
khoá học
(Khóa 56)
H07.01.08 Danh sách và trình độ http://ntu.edu.vn/tttnth/
chuyên môn của các cán
bộ Trung tâm TNTH
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Thư viện

Phòng
ĐBCL&KT
Trung tâm
TNTH

H09.03.03

Mã MC

Tên minh chứng

Số, ngày, tháng
ban hành

H07.01.09 Danh sách và trình độ http://ntu.edu.vn/ttpvth/
chuyên môn của các cán
bộ Trung tâm Phục vụ
trườ ng học

Nơi ban
hành/Lưu trữ

Ghi chú

Trung tâm
PVTH

H07.01.10 Danh sách và trình độ http://www.ntu.edu.vn/tttv TT QHDN&
chuyên môn của các cán htsv/
HTSV
bộ Trung tâm Quan hệ
Doanh nghiệp và Hỗ trợ
SV
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
H07.02.01 Quy định tuyển dụng, tập QĐ số 357/QĐ-ĐHNT Phòng TCHC H06.03.01
sự, bổ nhiệm chức danh ngày 05/4/2018
nghề nghiệp viên chức tại
Trường ĐH Nha Trang
H07.02.02 Báo cáo tổng hợp tiếp thu,
giải trình ý kiến góp ý của
các đơn vị vào dự thảo
quy định tuyển dụng, tập
sự, bổ nhiệm chức danh
nghề nghiệp viên chức tại
Trường Đại học Nha
Trang

Phòng Tổ chức-Hành Phòng TCHC H06.03.03
chính soạn thảo và gửi xin
ý kiến các đơn vị, cán bộ
viên chức từ ngày
29/01/2018 đến ngày
02/3/2018.

H07.02.03 Thông báo tuyển dụng Năm 2013 tới 2018
viên chức hàng năm

Phòng TCHC H07.01.05

H07.02.04 Thông báo kết quả thi TB số 601/TB-ĐHNT Phòng TCHC
tuyển viên chức hàng năm ngày 12/10/2015
Bổ sung từ năm 2016 –
2018
H07.02.05 QĐ điều chuyển đ/c Lê QĐ số 142/QĐ-ĐHNT Phòng TCHC
Xuân Chí từ TTTNTH về ngày 28/02/2018
khoa KTGT
Tiêu chí 7.3. Năng lực của đội ngũ nhân viên được xác định và được đánh giá
H07.03.01 Website của Trung tâm
Phục vụ trường học (mục
Nhân sự)

http://www.ntu.edu.vn/ttpvth/v
i-vn/gi%E1%BB%9Bithi%
E1%BB%87u/c%C6%A1c%
E1%BA%A5ut%E1%BB%9
5ch%E1%BB%A9c.aspx
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Trung tâm
PVTH

Mã MC

Tên minh chứng

Số, ngày, tháng
ban hành

Nơi ban
hành/Lưu trữ

Ghi chú

H07.03.02 Biên bản sinh hoạt lớp với
GV cố vấn
H07.03.03 Hòm thư góp ý

Ảnh chụp các hòm thư
góp ý trong Trường

H07.03.04 Biên bản họp giao ban - Số: 26/BC -ĐHNTCTSV
CTSV, ngày 28/12/2015
- Số: 21/BC-CTCTSV,
ngày 28/09/2016
- Số: 33/BC -CTCTSV,
ngày 26/12/2017
-Số: 62/BC-ĐHNTCTCTSV, ngày
31/10/2018
- Số: 07/BC-ĐHNTCTCTSV, ngày
28/03/2019
H07.03.05 Thông báo v/v đối thoại - Đối thoại giữa lãnh đạo
giữa Nhà trường và SV
Trường với SV năm 2016
- Đối thoại giữa lãnh đạo
Trường với SV năm 20 17
- TB số 333A/TB-CTSV,
ngày 31/05/2016
H07.03.06 Quy định chế độ làm việc QĐ số 287/QĐ-ĐHNT
của Thư ký Khoa
ngày 06/4/2016

Trường
ĐHNT

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 đ ộng triển khai để đáp ứng nhu cầu đó
H07.04.01 Kế hoạch bồi dưỡng nâng QĐ số 287/QĐ-ĐHNT
cao nghiệp vụ cho khối ngày 27/3/2014
cán bộ hành chính từ năm
2015-2018

Trường
ĐHNT

H07.04.02 Danh sách VC hành chính Từ năm 2014 - 2018
tham gia các khóa đào tạo,
bồi dưỡng (từ 01/ 01/201431/12/2018).

Phòng TCHC

H07.04.03 Báo cáo đi thực tế tại cơ Năm học 2017 -2018
sở sản xuất của GV BM
KTTT

BM KTTT
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H06.05.06

Mã MC

Tên minh chứng

Số, ngày, tháng
ban hành

Nơi ban
hành/Lưu trữ

Ghi chú

H07.04.04 Thông báo v/v sử dụng Tờ trình vv thành lập Phòng TCHC H06.05.02
nghiệp tin học
nhóm tư vấn triển khai Elearning, 05/11/2015
Số 577/TB-ĐHNT, ngày
24/10/2018
H07.04.05 Thông báo v/v mở lớp Bồi TB số 300/TB-ĐHNT Phòng TCHC H06.05.03
dưỡng nghiệp vụ sư phạm ngày 20/5/2016
cho GV đại học
Số 318/TB-ĐHNT, ngày
18/6/2013
http://www.ntu.edu.vn/Por
tals/96/Tai%20lieu%20Mi
nh%20chung/TIEUCHUA
N%205/Minhchung51/201
3/51%20Thong%20bao%
20mo%20lop%20NVSP%
202013.pdf
H07.04.06 - Thông báo v/v mở lớp - Email Phòng TCHC Phòng TCHC H06.05.04
Bồi dưỡng nghiệp vụ 04/5/2019
GVC
- Email Phòng TCHC
- QĐ mở lớp GVC tại 21/8/2017
ĐHNT
- Số 1124/QĐ-HVQLGD,
ngày 05/9/2017
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 các hoạt động phục vụ cộng đồng
H07.05.01 Quy định về công tác thi QĐ số 414/QĐ -ĐHNT
Phòng TCHC
đua khen thưởng ĐHNT ngày 16/4/2018
H07.05.02 Quy chế nâng lương trước 355/QĐ-ĐHNT,
thời hạn
29/4/2016

Phòng TCHC

H07.05.03 Quy chế thực hiện dân
QĐ số 746/ QĐ -ĐHNT
chủ trong hoạt động của
Phòng TCHC
ngày 27.6.2018
Trường ĐHNT
H07.05.04 Danh sách đội ngũ nhân
viên được khen thưởng Từ năm 2013 đến 2018
các cấp
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Phòng TCHC

Mã MC
H07.05.05

Tên minh chứng

Số, ngày, tháng
ban hành

Nơi ban
hành/Lưu trữ

-1103/QĐ-ĐHNT,
28/10/2014

ngày

-962/QĐ-ĐHNT,
Kết quả đánh giá phân 16/10/2015
loại lao động thi đua khen -897/QĐ-ĐHNT,
thưởng hàng năm từ năm 20/10/2016
2013 đến 2018
-1139/QĐ-ĐHNT,

ngày
ngày

Ghi chú

Phòng TCHC

ngày

09/11/2017
-1235/QĐ-ĐHNT,
15/10/2018

ngày

H07.05.06 Kết quả đánh giá, phân
loại VC, người lao động NH 2013-2014 đến 2017và tập thể được HT phê 2018
duyệt
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H06.04.10
Phòng
TCHC

DANH MỤC MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 8
Mã MC

Tên minh chứng

Số, ngày, tháng
ban hành

Nơi ban
hành/Lưu trữ

Ghi chú

Tiêu chí 8.1. Chính sách tuyển sinh được xác định rõ ràng, được công bố công khai và
được cập nhật
H08.01.01 - Quy định về việc xác
định chỉ tiêu tuyển sinh
trình độ trung cấp, cao
đẳng các ngành đào tạo
giáo viên; trình độ đại
học, thạc sĩ, tiến sĩ.

-Thông tư số: 06/2018/TT- Bộ GD&ĐT
BGDĐT, ngày 28/02/2018
-Thông tư Sửa đổi, bổ
sung một số điều của
Thông tư số 06/2018/TTBGDĐT ngày 28 tháng 02
năm 2018 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Số: 01/2019/TT-BGDĐT,
ngày 25/02/2019

H08.01.02 Quy định, chính sách, http://tuyensinh.ntu.edu.vn
thông báo, đề án tuyển /%C4%90%E1%BB%81sinh ĐHNT hàng năm
%C3%A1n-tuy%E1%BB
%83n-sinh/Ng%C3%A0
nh-ngh%E1%BB%81-v%
C3%A0-ch%E1%BB%89ti%C3%AAu

Trường
ĐHNT

H08.01.03 Chính sách miễn giảm http://tuyensinh.ntu.edu.vn
KTX cho các ngành khó /C%C3%A2utuyển
h%E1%BB%8Fith%C6%B0%E1%BB%9
Dng-g%E1%BA%B7p

Trường
ĐHNT

H08.01.04 Tra cứu thông tin tuyển http://tuyensinh.ntu.edu.vn
sinh

Trường
ĐHNT

H08.01.05 Các đường link tiếp cận http://tuyensinh.ntu.edu.vn
thông tin tuyển sinh (web,
fanpage…)

Trường
ĐHNT

Từ năm
2014-2018

H08.01.06 Kế hoạch quảng bá tuyển http://tuyensinh.ntu.edu.vn
Trường
sinh
/thong-bao/n/6277/thongĐHNT
bao-tuyen-sinh/thong-bao- Khoa KTGT
tuyen-sinh-dai-hoc,-caodang-nam-2018
H08.01.07 Tờ rơi tuyển sinh

Tờ rơi năm 2016

H08.01.08 Chỉ tiêu tuyển sinh các Thông báo số: 91/TBnăm
BGDĐT, ngày 3/03/2014
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Khoa KTGT
Trường
ĐHNT

Từ năm
2014-2018

Mã MC

Tên minh chứng

Số, ngày, tháng
ban hành

Nơi ban
hành/Lưu trữ

H08.01.09 Tổng hợp ý kiến góp ý Đề Đề án tuyển sinh đã chỉnh
án tuyển sinh
sửa theo ý kiến đống góp
của CBVC tháng 01/2018

Trường
ĐHNT

H08.01.10 Thống kê SV xét tuyển Thông báo ngày 05/0/2018
theo thời gian trong đợt
xét tuyển

Trường
ĐHNT

H08.01.11 Biên bản họp và thông TB-ĐHNT,
báo điểm xét tuyển, trúng 05/08/2018
tuyển

Trường
ĐHNT

ngày

Ghi chú

H08.01.12 QĐ khen thưởng SV có QĐ190/QĐ-ĐHNT-KTGT Khoa KTGT
điểm đầu vào cao.
ngày 29/10/2017
H08.01.13 Tờ trình v/v đưa SV khoá Số: 125/CV-ĐHNT, ngày
mới nhập học đi tham 20/09/2018
quan tại cơ sở sản xuất

Bộ môn
KTTT

Tiêu chí 8.2. Tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học được xác định rõ ràng và
được đánh giá
H08.02.01 Quy chế tuyển sinh trước
năm 2015

- Số 09/2012/TT-BGDĐT, Bộ GDĐT
ngày 05/03/2012
- Số: 28/2013/TT-BGĐT,
ngày 16/07/2013
06/2014/TTSố:
BGDĐT, ngày 11/03/2014

H08.02.02 Kế hoạch và thông báo http://ntu.edu.vn/Portals/0/
tuyển sinh của phòng đào TaiLieuThongBao/Daotao/
tạo Trường ( Hàng năm)
2017/Huong%20dan%20D
KXT%20bang%20Hoc%2
0ba%20DH%20va%20CD
%202017.pdf

Trường
ĐHNT

H08.02.03 Thông báo tuyển sinh http://ntu.edu.vn/vinăm 2015
vn/tintuc.aspx?macd=665
&matin=5533&lang=0

Trường
ĐHNT

H08.02.04 Thông báo tuyển sinh http://ntu.edu.vn/vinăm 2016
vn/tintuc.aspx?macd=665
&matin=6700&lang=0

Trường
ĐHNT

H08.02.05 Bổ sung phương thức, Số: 07/2018/TT-BGDĐT,
tiêu chí tuyển sinh
ngày 01/03/2018
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Trường
ĐHNT
Khoa KTGT

Mã MC

Tên minh chứng

Số, ngày, tháng
ban hành

Nơi ban
hành/Lưu trữ

H08.02.06 Một số vấn đề cần xem Biên bản ngày 10/12/2018
xét về công tác tuyển sinh
- năm 2018

P ĐTĐH

H08.02.07 Kỷ yếu Hội thảo nâng cao http://www.ntu.edu.vn/Por
chất lượng đào tạo khoa tals/96/Dien%20dan%20d
KTGT
oi%20moi%20PPGD/Ky%
20yeu%20Hoi%20thao/20
16/Ky%20yeu%20Hoi%2
0thao%202016-K.KTGTLan%202_opt.pdf

Bộ môn
KTTT

Ghi chú

H03.02.03

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
H08.03.01 Hệ thống quản lý kết quả http://daotao.ntu.edu.vn/de
học tập, thông báo SV có fault.do/
kết quả học tập kém, SV
chưa đăng ký học phần

Phần mềm quản lý đào tạo
H08.02.02 Quy định chức năng,
nhiệm vụ Phó trưởng
khoa;

Trường
ĐHNT

https://sinhvien.ntu.edu.vn
Số: 100/QĐ -ĐHNT, ngày Khoa KTGT
07/02/2018

Văn bản phân công nhiệm
vụ cho Phó trưởng khoa
của Trưởng khoa
H08.02.03 Quy định chức năng, Số: 669/QĐ-ĐHNT, ngày
Phòng
nhiệm vụ của CVHT
05/06/2013
CTCT&SV
H08.03.04 Quy định đào tạo đại học QĐ số 197/QĐ-ĐHNT
và cao đẳng hệ chính quy ngày 28/02/2013
theo hệ thống tín chỉ của
Trường Đại học Nha
Trang
H08.03.05 Thông báo kết quả học
tập và rèn luyện gửi về
gia đình SV

Trường
ĐHNT

Phòng
CTCT&SV

H08.03.06 Danh sách SV thuộc diện Số: 281/TB-ĐHNT, ngày
Phòng
cảnh báo ngành KTTT
11/5/2018
CTCT&SV
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Mã MC

Tên minh chứng

Số, ngày, tháng
ban hành

Nơi ban
hành/Lưu trữ

H08.03.07 Danh sách SV thuộc diện Số : 606/QĐ-ĐHNT, ngày
Phòng
buộc thôi học ngành KTTT 11/05/2018
CTCT&SV
H08.03.08 Quy định về điều kiện xét QĐ số 623/QĐ-ĐHNT ngày
tốt nghiệp
05/9/2017 (Chương 2 –
Điều 28)

Phòng
ĐTĐH

H08.03.09 Báo cáo tháng công tác -BCCTSV-KTGT ngày
SV
23/10/2016
-BCCTSV-KTGT, ngày
22/11/2016
-BCCTSV-KTGT, ngày
22/02/2017
-BCCTSV-KTGT, ngày
22/03/2017
-BCCTSV-KTGT, ngày
21/04/2017
-BCCTSV-KTGT, ngày
23/05/2017
-BCCTSV-KTGT, ngày
23/08/2017
-BCCTSV-KTGT, ngày
20/09/2017
-BCCTSV-KTGT, ngày
23/10/2017
-BCCTSV-KTGT, ngày
22/11/2017
-BCCTSV-KTGT, ngày
21/12/2017

Khoa KTGT

H08.03.10 Biên bản họp giao ban - Số: 26/BC -ĐHNTcông tác SV
CTSV, ngày 28/12/2015
- Số: 21/BC-CTCTSV,
ngày 28/09/2016
- Số: 33/BC-CTCTSV,
ngày 26/12/2017
-Số: 62/BC-ĐHNTCTCTSV, ngày
31/10/2018
- Số: 07/BC-ĐHNTCTCTSV, ngày
28/03/2019

Trường
ĐHNT
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Ghi chú

Mã MC

Tên minh chứng

Số, ngày, tháng
ban hành

Nơi ban
hành/Lưu trữ

Ghi chú

H08.03.11 Biên bản sinh hoạt của NH 2017-2018, 2018-2019
Phòng
CVHT
CTCT&SV
H08.03.12 Biên bản đối thoại SV với Số: 333A/TB-CTSV, ngày
Phòng
Giám hiệu
31/05/2016
CTCT&SV
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
H08.04.01 QĐ về việc thành lập QĐ số 1126/QĐ-ĐHNT,
Trung tâm Quan hệ 03/11/2014
Doanh nghiệp và Hỗ trợ
SV.

Trường
ĐHNT

H08.04.02 Danh sách CVHT ngành DSCVHT từ năm 2014 - Khoa KTGT
KTTT các khoá 56, 57, 58, 2017
59, 60
H08.04.03 Sổ tay công tác SV

Sổ tay SV, xuất bản - năm
Phòng
2014
CTCT&SV

H08.04.04 Bài giới thiệu về ngành -Giới thiệu ngành KTGT,
KTTT dùng trong buổi 31/10/2014
gặp gỡ SV khoá mới
-Định hướng nghề nghiệp,
21/03/2015
- Giới thiệu ngành KTTT,
31/08/2017
- Giới thiệu ngành KTTT,
11/09/2018

Bộ môn
KTTT

H08.04.05 Khung thời gian kế hoạch TB số 291/TB-ĐHNT
đào tạo năm học từ 2015- ngày 16/5/2017
2018

Trường
ĐHNT

H08.04.06 Website của Khoa KTGT http://ntu.edu.vn/khoaktgt/ Khoa KTGT
và Bộ môn KTTT
vi-vn/home.aspx
H08.04.07 Hình ảnh tham quan thực - Thăm quan thực tế HVStế
K58
-Thăm quanViện TT-K56

Bộ môn
KTTT

H08.04.08 Hình ảnh ký kết hợp tác
với Công ty TNHH Nhà
máy tàu biển Hyundai –
Vinashin & với Viện
NCCT tàu thủy

Trường
ĐHNT

Hình ảnh
2014, 2018
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H01.03.04

Mã MC

Tên minh chứng

Số, ngày, tháng
ban hành

H08.04.09 Hình ảnh giao lưu với cựu Ảnh chụp
SV thành đạt
H08.04.10 Danh sách SV nghiên cứu http://ntu.edu.vn/pkhoahoc
khoa học
congnghe/%C4%90%E1%
BB%81t%C3%A0iD%E1
%BB%B1%C3%A1n/%C
4%90%E1%BB%81t%C3
%A0i/%C4%90%E1%BB
%81t%C3%A0iSinhvi%C
3%AAnNCKH/tabid/5104
/aid/30/language/viVN/Default.aspx

Nơi ban
hành/Lưu trữ

Ghi chú

Khoa KTGT
Phòng
KH&CN

H08.04.11 Hình ảnh sinh hoạt của http://www.ntu.edu.vn/kho Khoa KTGT
các CLB
aktgt/vivn/b%E1%BB%99m%C3
%B4n/k%E1%BB%B9thu
%E1%BA%ADtt%C3%A
0uth%E1%BB%A7y/clbti
%E1%BA%BFnganh.aspx
H08.04.12 Các hình ảnh về cuộc thi Do BM KTTT tổ chức vào
H04.03.04
Bộ môn
“Đua mô hình tàu thủy” các năm 2017, 2018, 2019
KTTT
lần 1, 2 và 3, cuộc thi
“Khám phá kết cấu tàu
thủy” lần 1 và 2
H08.04.13 Hình ảnh về các hoạt Hình ảnh
động mùa hè xanh, tiếp
sức mùa thi, hoạt động
ngày 1/6
Những hình ảnh, kế hoạch
liên quan đến các hoạt
động tình nguyện, ngoại
khóa của SV

TT QHDN&
HTSV

H08.04.14 Kết quả SV năm cuối về NH 2017-2018 (khóa 56)
khoá học

H07.01.07
Phòng
ĐBCL&KT

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
H08.05.01 Hình ảnh cảnh quan Hình ảnh
Trường
trường
ĐHNT
Kế hoạch cải tạo cảnh
Khoa KTGT
quan của Trường
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Mã MC

Tên minh chứng

Số, ngày, tháng
ban hành

Nơi ban
hành/Lưu trữ

H08.05.02 Kết quả khảo sát SV năm Số: 224/TB-CTSV, ngày
Phòng
cuối (có nội dung về môi 13/04/2017
ĐBCL&KT
trường tâm lý, cảnh
quan,...)
H08.05.03 Hình ảnh đối thoại SV với Hình ảnh
lãnh đạo trường, khoa

Trường
ĐHNT
Khoa KTGT

H08.05.04 Thông báo kế hoạch sắp TB số 371/TB-ĐHNT
xếp, bố trí SV vào ở nội ngày 16/6/2016
trú hàng năm
Kế hoạch cải tạo KTX

Trường
ĐHNT

H08.05.05 Hình ảnh khuôn viên Thư 5/2019
viện Trường

Trường
ĐHNT

H08.05.06 Hình ảnh khuôn viên khoa 5/2019
KTGT

Khoa KTGT
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Ghi chú

DANH MỤC MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 9
Số, ngày, tháng
Nơi ban
Ghi chú
ban hành
hành/Lưu trữ
Tiêu chí 9.1. Có hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng với các trang
thiết bị phù hợp để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu
H09.01.01 Thống kê phòng làm việc http://ntu.edu.vn/ttpvth/vi- Trung tâm
và các phòng chức năng vn/qu%E1%BA%A3ntr%
PVTH
toàn trường
E1%BB%8Bm%C3%B4it
r%C6%B0%E1%BB%9D
ng/c%C6%A1s%E1%BB
%9Fv%E1%BA%ADtch
%E1%BA%A5t.aspx?idc
d=846
ê
phòng
học,
k
H09.01.02 Thống
http://ntu.edu.vn/ttpvth/vi- Trung tâm
giảng đường
vn/qu%E1%BA%A3ntr%
PVTH
E1%BB%8Bm%C3%B4it
r%C6%B0%E1%BB%9D
ng/c%C6%A1s%E1%BB
%9Fv%E1%BA%ADtch
%E1%BA%A5t.aspx?idc
d=845
ê
số
lượng
máy
k
H09.01.03 Thống
12/2018
Trung tâm
chiếu, màn hình tivi tại
PVTH
các giảng đường
H09.01.04 QĐ thành lập TT PVTH QĐ số 986/QĐ-ĐHNT Trung tâm
ngày 05/9/2011
PVTH
H09.01.05 Công tác kiểm tra, kiểm http://www.ntu.edu.vn/Por Trung tâm
kê tài sản hàng năm và tals/96/Tai%20lieu%20Mi
PVTH
ược
duy
đánh giá tài sản đ
nh%20chung/TIEUCHUA
ịnh
đ
trì theo quy
N%209/Minhchung93/H9.
3.4%20%20C%C3%B4ng
%20t%C3%A1c%20ki%E
1%BB%83m%20tra,%20
ki%E1%BB%83m%20k%
C3%AA%20t%C3%A0i%
20s%E1%BA%A3n%20h
%C3%A0ng%20n%C4%8
3m%20v%C3%A0%20%
C4%91%C3%A1nh%20gi
%C3%A1%20t%C3%A0i
%20s%E1%BA%A3n%2
0%C4%91%C6%B0%E1
%BB%A3c%20duy%20tr
%C3%AC%20theo%20qu
y%20%C4%91%E1%BB
%8Bnh.doc
Mã MC

Tên minh chứng
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Số, ngày, tháng
ban hành
H09.01.06 Kết quả SV năm cuối về NH 2017-2018 (khoá 56)
khoá học
Mã MC

Tên minh chứng

Nơi ban
Ghi chú
hành/Lưu trữ
Phòng
H07.01.07
ĐBCL&KT

Tiêu chí 9.2. Thư viện và các nguồn học liệu phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt
động đào tạo và nghiên cứu
H09.02.01 Hình ảnh bên ngoài và 5/2019
bên trong Thư viện

Thư viện

H09.02.02 Số liệu thống kê nguồn tài http://thuvien.ntu.edu.vn/o
liệu Thư viện
pac/keywordsearch.aspx?
mnuid=142
(mục Tài Nguyên)

Thư viện

H09.02.03 Danh mục tài liệu cập Năm 2017
nhật gởi đến các Khoa

Thư viện

H09.02.04 Bằng khen của Bộ Văn QĐ
số
hóa, Thể thao và Du lịch BVHTTDL,
tặng cho Thư viện về 27/11/2015
công tác phục vụ đào tạo
và NCKH trong giai đoạn
2011-2015
(ngày
27/11/2015)

4140/QĐngày

H09.02.05 Hình ảnh tủ sách chuyên 5/2019
ngành của Khoa KTGT
và Bộ môn KTTT

Thư viện

Khoa KTGT
BM KTTT

Tiêu chí 9.3. Phòng thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị phù hợp và được cập nhật để
hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu
H09.03.01 Danh mục phòng
nghiệm, thực hành

thí http://ntu.edu.vn/tttnth/vivn/trangch%E1%BB%A7.
aspx mục Phòng TN-TH)

H09.03.02 Danh mục và hình ảnh - http://vientauthuy.com.v
các trại, trạm, trung tâm n/
ngoài trường
- http://viennuoitrongthuy
san.ntu.edu.vn/B%E1%B
B%99-m%C3%B4n/K%E
1%BB%B9-thu%E1%BA
%ADt-nu%C3%B4i-tr%
E1%BB%93ng-th%E1%
BB%A7y-s%E1%BA%
A3n/Gi%E1%BB%9Bithi%E1%BB%87u-b%E1
%BB%99-m%C3%B4n
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Trung tâm
TNTH
Trung tâm
TNTH

Số, ngày, tháng
ban hành
H09.03.03 Danh sách và trình độ http://ntu.edu.vn/tttnth/
chuyên môn của các cán
bộ Trung tâm Thí nghiệm
thực hành
Mã MC

Tên minh chứng

H09.03.04 Danh mục thiết bị Xưởng http://ntu.edu.vn/tttnth/vicơ khí
vn/ph%C3%B2ngtnth/ten
ptn/x%C6%B0%E1%BB
%9Fngttc%C6%A1kh%C
3%AD.aspx

Nơi ban
Ghi chú
hành/Lưu trữ
Trung tâm
H07.01.08
TNTH

Trung tâm
TNTH

H09.03.05 Danh mục thiết bị thực http://www.ntu.edu.vn/kh BM Động lực
hành động cơ tại Bộ môn oaktgt/viKhoa KTGT
Động lực
vn/b%E1%BB%99m%C3
%B4n/%C4%91%E1%BB
%99ngl%E1%BB%B1c/c
%C6%A1s%E1%BB%9F
v%E1%BA%ADtch%E1
%BA%A5t.aspx
H09.03.06 Danh mục thiết bị tại Trích từ sổ tài sản BM BM KTTT
phòng thí nghiệm Cơ khí KTTT năm 2018
Khoa KTGT
tàu cá, phòng thực hành
Đóng tàu
H09.03.07 Văn bản thoả thuận tài trợ Phần mềm Delftship năm BM KTTT
các phần mềm thiết kế tàu 2016, phần mềm Maat Khoa KTGT
hydro.
H09.03.08 Danh mục thiết bị bổ Trích từ sổ tài sản BM
sung hàng năm
KTTT năm 2018

BM KTTT

H09.03.09 Hình ảnh mô hình tàu tại 5/2019 (trước cửa BM
Phòng phóng dạng
KTTT)

BM KTTT

H09.03.10 Sổ tài sản BM KTTT

BM KTTT

Năm 2018

H09.03.11 Nghị quyết Hội nghị viên - Số 655/NQ-ĐHNT ngày Phòng TCHC
chức các năm; đối thoại 28/10/2014
SV
- Số 564/NQ -ĐHNT ngsỳ
28/9/2015
- Số 895/NQ -ĐHNT ngày
19/10/2016
- Đối thoại giữa lãnh đạo
Trường với SV năm 2016
- Đối thoại giữa lãnh đạo
Trường với SV năm 2017
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Số, ngày, tháng
Nơi ban
Ghi chú
ban hành
hành/Lưu trữ
Tiêu chí 9.4. Hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm cả hạ tầng cho học tập trực tuyến) phù
hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu
Mã MC

Tên minh chứng

H09.04.01 Danh mục số lượng máy
tính của Trung tâm máy Cập nhật đến 2018
tính

Tổ C NTT

H09.04.02 Quyết định thành lập Tổ QĐ 260/QĐ-ĐHNT ngày Phòng TCHC
Công nghệ thông tin (IT) 25/ 3/2016
H09.04.03 Hình ảnh trang web dành Trên phần mềm quản lý
cho SV đăng ký HP, xem đào tạo của Trường
thời khoá biểu, kết quả ĐHNT
học tập

Trường
ĐHNT

H09.04.04 Trang web của Khoa http://www.ntu.edu.vn/kh
KTGT và Bộ môn KTTT oaktgt/vi-vn/home.aspx

Khoa KTGT
BM KTTT

H09.04.05 Hình ảnh hệ thống máy 5/2019
tính phục vụ đào tạo tại
Phòng thí nghiệm Cơ khí
tàu cá

Khoa KTGT

Tiêu chí 9.5. Các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe, an toàn được xác định và triển khai
có lưu ý đến nhu cầu đặc thù của người khuyết tật
H09.05.01 Quy chế công tác phòng QĐ 615/QĐ-ĐHNT, ngày
cháy chữa cháy tại trường 10/ 7/2015
ĐHNT

Trung tâm
PVTH

Kế hoạch triển khai thực Số 226/KH-ĐHNT ngày
hiện về xây dựng cơ quan 6/ 5/2015
“an toàn về an ninh, trật
tự” của trường ĐHNT
năm 2015
Nội quy KTX

Số: 27/2011/TT -BGDĐT,
ngày 27/06/2011

H09.05.02 Phân công nhiệm vụ cho
02 nhân viên chuyên
trách về y tế, vệ sinh môi
trường, an toàn thực
phẩm,... (Trần Thị Hiền
Mai, Nguyễn Thị Kiều
Trang)

http://ntu.edu.vn/ttpvth/vivn/qu%E1%BA%A3ntr%
E1%BB%8Bm%C3%B4it
r%C6%B0%E1%BB%9D
ng/ch%E1%BB%A9cn%
C4%83ng.aspx
(Số thứ tự 11 và 12)

H09.05.03 Bảng nội quy các phòng Ảnh chụp phòng thực
thực hành của Khoa
hành của Khoa
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Trung tâm
PVTH

Khoa KTGT

Mã MC

Tên minh chứng

H09.05.04 Thông báo về các lớp tập
huấn nghiệp vụ phòng
chống cháy nổ, ảnh tập
huấn hàng năm, giai đoạn
2013-2018

Số, ngày, tháng
Nơi ban
ban hành
hành/Lưu trữ
http://www.ntu.edu.vn/Por Trung tâm
tals/96/Tai%20lieu%20Mi
PVTH
nh%20chung/TIEUCHUA
N%209/Minhchung99/201
3/99%20Dien%20tap%20
PCCC%20tai%20DHNT.
pdf

Ghi chú

H09.05.05 Nội dung học phần Kỹ Lấy trong ĐCHP Kỹ thuật Khoa KTGT
thuật an toàn và môi an toàn và môi trường
trường
(http://ntu.edu.vn/khoaktgt
/vi-vn/b%E1%BB%99m%
C3%B4n/%C4%91%E1%
BB%99ngl%E1%BB%B1
c/%C4%91%E1%BB%81
c%C6%B0%C6%A1ngh
%E1%BB%8Dcph%E1%
BA%A7n.aspx)
H09.05.06 - Thông báo
khoẻ định kỳ
cho CBVC.
- Thông báo
khoẻ định kỳ
cho CBVC.

khám sức - Số 132/TB -ĐHNT, ngày
năm 2019 07/3/2019.

Trường
ĐHNT

khám sức - Số 140/TB-ĐHNT, ngày
năm 2018 15/3/2018.

H09.05.07 Hình ảnh các máy bán 5/2019 (trên lối đi lại giữa
nước tự động
các giảng đường)

Trung tâm
PVTH

H09.05.08 Hình ảnh cổng từ của Trước của căn tin của
KTX
Trường

Trung tâm
PVTH

H09.05.09 Kết quả SV năm cuối về NH 2017-2018 (khoá 56)
khoá học

Phòng
ĐBCL&KT
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H07.01.07

DANH MỤC MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 10
Mã MC

Tên minh chứng

Số, ngày, tháng
ban hành

Nơi ban
hành/Lưu trữ

Ghi chú

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
H10.01.01 Tờ trình v/v khảo sát
CTĐT ngành KTTT
năm 2016
H10.01.02

Báo cáo kết quả khảo
sát năm 2016

TT ngày 18/02/2016

Khoa KTGT

BCKQ 06/2016

Khoa KTGT H01.01.06

H10.01.03 Biên bản hội thảo về BB-KTGT, ngày
hoàn thiện CTĐT ngành 28/06/2016
KTTT năm 2016

Khoa KTGT H01.01.07

H10.01.04 Kế hoạch phân kỳ trong Số: 317/QĐ-ĐHNT, ngày
CTĐT 2016
06/05/2016
Số: 489/TB-ĐHNT, ngày
18/09/2012

Khoa KTGT

H10.01.05 Các văn bản về đợt thực Công văn, danh sách
tập hè của K57
(06/2018)

Khoa KTGT

H10.01.06 ĐCHP Thiết bị năng
lượng tàu thủy, ĐAMH
Thiết bị năng lượng tàu
thủy, Thiết bị tàu thủy,
ĐAMH Thiết bị tàu
thủy (NH2017-2018 và
2018-2019)

http://www.ntu.edu.vn/kho Khoa KTGT
aktgt/vivn/b%E1%BB%99m%C3
%B4n/k%E1%BB%B9thu
%E1%BA%ADtt%C3%A
0uth%E1%BB%A7y/ch%
C6%B0%C6%A1ngtr%C3
%ACnhh%E1%BB%8Dcp
h%E1%BA%A7n.aspx

H10.01.07 Hồ sơ mở ngành Kỹ Năm 2017
thuật cơ khí động lực
hợp
H10.01.08 Báo cáo kết quả khảo Tổng
sát năm 2018
(09/2018)

Khoa KTGT
kết

quả Khoa KTGT H01.01.08

H10.01.09 Biên bản hội thảo về Số: 1177/QĐ-ĐHNT, ngày Khoa KTGT H01.01.09
hoàn thiện CTĐT ngành 30/12/2016
KTTT năm 2018
H10.01.10 Phiếu đăng ký và biên - 15/5/2015
bản SHHT BM KTTT - 23/10/2015
(có Báo cáo của DN và - 22/01/2016
CSV)
- 28/10/2016
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Bộ môn
KTTT

Mã MC

Tên minh chứng

Số, ngày, tháng
ban hành

Nơi ban
hành/Lưu trữ

Ghi chú

H10.01.11 Kết quả lấy ý kiến SV Thống kê kết quả khảo sát
Phòng
năm cuối
(2018)
CTCT&SV +
Phòng
ĐBCL&KT
H10.01.12 Phiếu khảo sát SV đối http://www.ntu.edu.vn/Port
Phòng
với GV hàng năm
als/96/Bieu%20mau/Hoat
ĐBCL&KT
%20dong%20khao%20sat/
M%C3%A2%CC%83u%2
0Phi%C3%AA%CC%81u
%20Kha%CC%89o%20sa
%CC%81t%20HK2%20(2
017-2018).pdf
Tiêu chí 10.2. Việc thiết kế và phát triển chương trình dạy học được xác lập, được đánh
giá và cải tiến
H10.02.01 Kế hoạch phát triển đào QĐ số 08/QĐ-ĐHNT,
tạo đến năm 2021
ngày 09/01/2018

Trường
ĐHNT

H10.02.02 Quy định phát triển QĐ số 1008/QĐ -ĐHNT,
chương trình đào tạo ngày 07/09/2018
trình độ đại học và cao
đẳng của Trường Đại
học Nha Trang

Trường
ĐHNT

H10.02.03 Quy định xây dựng và
điều chỉnh CĐR và
CTĐT của Trường
ĐHNT

QĐ số 218/QĐ-ĐHNT,
ngày 17/03/2014

Trường
ĐHNT

H10.02.04 QĐ thành lập HĐ xây QĐ số 362/QĐ-ĐHNT
dựng CTĐT các năm ngày 4/4/2012
2012

Trường
ĐHNT

QĐ thành lập HĐ xây QĐ số 614/QĐ -ĐHNT
dựng CTĐT các năm ngày 23/5/2013
2013
H10.02.05 Thông báo rà soát điều QĐ số 1008/QĐ -ĐHNT,
chỉnh nội dung chương ngày 07/09/2018
trình đào tạo đại học
Khóa 58 trở đi

Trường
ĐHNT

H10.02.06 Thông báo cập nhật
chương trình đào tạo
trình độ ĐH, CĐ hình
thức chính quy

Trường
ĐHNT

TB số 789/TB-ĐHNT
ngày 30/12/2015
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H10.02.02

Mã MC

Tên minh chứng

Số, ngày, tháng
ban hành

Nơi ban
hành/Lưu trữ

H10.02.07 Kế hoạch rà soát, đánh Số 284/KH-ĐHNT, ngày
giá và cập nhật CTĐT 14/05/2018
cao đẳng

Trường
ĐHNT

H10.02.08 QĐ thành lập các tổ cập QĐ số 65/QĐ-ĐHNT ngày
nhật CTĐT trình độ ĐH, 22/1/2016
CĐ (có sự tham gia của
các bên liên quan)

Trường
ĐHNT

Ghi chú

H10.02.09 Bộ công cụ khảo sát Sử dụng google forms
online của BM KTTT

BM KTTT

H10.02.10 Quy định Phát triển QĐ 1008/QĐ-ĐHNT ngày
CTĐT trình độ đại học 07/9/2018
và cao đẳng của Trường
ĐHNT

P. ĐTĐH

H10.02.02

H10.02.11 Quy định xây dựng và QĐ 218/QĐ-ĐHNT ngày
điều chỉnh CĐR và 17/3/2014
CTĐT của Trường
ĐHNT

P. ĐTĐH

H03.01.01

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
H10.03.01 QĐ thành lập tổ chuyên QĐ số 176/QĐ-ĐHNT
gia về CLĐT
ngày 02/3/2011

Trường
ĐHNT

QĐ số 1735QĐ-ĐHNT
ngày 27/12/2013

Trường
ĐHNT

H10.03.02 Quy định đánh giá quá
trình và thi kết thúc HP
Quy định đánh giá HP

QĐ số 631/QĐ-ĐHNT
ngày 23/5/18

H10.03.03 Ma trận thể hiện sự Cho CTĐT KTTT năm
đóng góp của học phần 2016
vào việc đạt CĐR của
CTĐT
H10.03.04 Đề cương các HP ngành http://www.ntu.edu.vn/kho
KTTT
aktgt/vivn/b%E1%BB%99m%C3
%B4n/k%E1%BB%B9thu
%E1%BA%ADtt%C3%A
0uth%E1%BB%A7y/ch%
C6%B0%C6%A1ngtr%C3
%ACnhh%E1%BB%8Dcp
h%E1%BA%A7n.aspx
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Khoa KTGT H01.02.02

BM KTTT

H01.01.02

Số, ngày, tháng
ban hành

Nơi ban
hành/Lưu trữ

H10.03.05 QĐ đánh giá quá trình
và thi kết thúc HP

QĐ số 1046/QĐ-ĐHNT
ngày 05/9/13

Trường
ĐHNT

Quy định đánh giá HP

QĐ số 631/QĐ-ĐHNT
ngày 23/5/18

Mã MC

Tên minh chứng

H10.03.06 Đề cương CT các HP http://www.ntu.edu.vn/kho
ngành KTTT
aktgt/vivn/b%E1%BB%99m%C3
%B4n/k%E1%BB%B9thu
%E1%BA%ADtt%C3%A
0uth%E1%BB%A7y/ch%
C6%B0%C6%A1ngtr%C3
%ACnhh%E1%BB%8Dcp
h%E1%BA%A7n.aspx

BM KTTT

H10.03.07 Thông báo rà soát định Số: 514/TB-ĐHNT, ngày
kỳ các ĐCHP/ĐCCTHP 04/10/2012
QĐ số 371/QĐ-ĐHNT
ngày 06/05/2016
Email Phòng ĐBCL&KT

Trường
ĐHNT

H10.03.08 TB v/v kiểm tra công
tác chấm thi và lưu giữ
bài thi tại các BM (NH
2012-2013; 2013-2014)

- TB số 05/TB-ĐBCL,
Phòng
ngày 25/9/2013;
ĐBCL&KT
- TB số 01/TB-ĐBCL,
ngày 10/4/2014;
- TB số 03/TB-ĐBCL,
ngày 05/11/2014

TB v/v phân công tổ TB số 113/TB-ĐHNT
chức thi chung đề một số ngày 09/3/2016
HP trong HK2/NH 15-16
H10.03.09 Kết quả rà soát công tác Báo cáo tổng hợp, ngày
Phòng
thi cử hàng năm
16/06/2015
ĐBCL&KT
H10.03.10 Biên bản gặp gỡ SV yếu NH 2017-2018 và 2018kém
2019

Phòng
CTCT&SV

H10.03.11 Kỷ yếu + biên bản Hội Kỷ yếu hội thảo (2016)
thảo nâng cao chất Biên bản hội thảo (2016)
lượng đào tạo năm 2016

Khoa KTGT

H10.03.12 Phần mềm quản lý kết https://sinhvien.ntu.edu.vn
quả học tập, thông báo
SV có kết quả học tập
kém, SV chưa đăng ký
học phần
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Trường
ĐHNT

Ghi chú

H02.02.03

Mã MC

Tên minh chứng

Số, ngày, tháng
ban hành

Nơi ban
hành/Lưu trữ

Ghi chú

Tiêu chí 10.4. Các kết quả nghiên cứu khoa học được sử dụng để cải tiến việc dạy và học
H10.04.01 Quy định về nhiệm vụ TT
số
47/2014/TTvà định mức giảng dạy BGDĐT
của Trường
ngày 31/12/14
Quy định chế độ làm
việc đối với GV

Trường
ĐHNT

H10.04.02 Quy định bình xét danh
hiệu thi đua

Trường
ĐHNT

Quy định thi đua khen
thưởng của Trường
ĐHNT
H10.04.03

Danh mục các đề tài
phục vụ đào tạo và
NCKH ngành KTTT

QĐ số 414/QĐ-ĐHNT
ngày 16/4/18

http://ntu.edu.vn/khoaktgt/ Khoa KTGT
vi-vn/b%E1%BB%99m%
C3%B4n/k%E1%BB%B9t
hu%E1%BA%ADtt%C3%
A0uth%E1%BB%A7y/dan
hs%C3%A1ch%C4%91%
E1%BB%81t%C3%A0ing
hi%C3%AAnc%E1%BB%
A9u.aspx

H10.04.04 Sách tham khảo và
chuyên khảo của đội
ngũ GV Khoa KTGT

Khoa KTGT

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
H10.05.01 Hình ảnh phòng đợi GV Hình ảnh
và máy lọc nước uống
cho SV

Trung tâm
PVTH

H10.05.02 Hình ảnh các máy bán 5/2019
nước giải khát tự động

Trung tâm
PVTH

H10.05.03 Biên bản Hội nghị
CBVC

Số: 1219/NQ -ĐHNT, ngày Phòng TCHC
28/11/2017

Biên bản đối thoại giữa
lãnh đạo Trường và
CBVC
H10.05.04 Kết quả khảo sát SV Năm học 2017-2018
năm cuối (K56)
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Phòng
ĐBCL&KT

Mã MC

Tên minh chứng

Số, ngày, tháng
ban hành

Nơi ban
hành/Lưu trữ

H10.05.05 Biên bản đối thoại giữa Số: 224/TB-CTSV, ngày
lãnh đạo Nhà trường và 13/04/2017
SV

Phòng
CTCT&SV

H10.05.06 Biên bản sinh hoạt lớp Năm học 2017 -2018
trước khi tiếp xúc lãnh
đạo trường

Phòng
CTCT&SV

H10.05.07 Kết quả SV năm cuối về Năm học 2017-2018
khoá học

Phòng
ĐBCL&KT

H10.05.08 Danh mục thiết bị phục Cập nhật đến năm 2017
vụ thực hành, thực tập
của TTTNTH

Trung tâm
TNTH

H10.05.09 Sơ đồ hệ thống Internet, Ảnh chụp
Wifi của Trường được
nâng cấp

Trung tâm
PVTH

H10.05.10 Hình ảnh một số khu tự Ảnh chụp
học, tập thể dục,…

BM KTTT

H10.05.11 Hình ảnh hòm thư khoa
KTGT + Ghế đá

Ảnh chụp

Ghi chú

H07.01.07

Khoa KTGT

Tiêu chí 10.6. Cơ chế phản hồi của các bên liên quan có tính hệ thống, được đánh giá và
cải tiến
H10.06.01 QĐ thành lập Phòng QĐ số 746/QĐ-ĐHNT
ĐBCL&KT
ngày 24/8/2007

Trường
ĐHNT

Phòng
H10.06.02 Biểu mẫu các mẫu phiếu http://ntu.edu.vn/dbclkt/viđược sử dụng để lấy ý vn/bi%E1%BB%8
ĐBCL&KT
ên
liên
quan
kiến các b
3um%E1%BA%ABu. aspx
H10.06.03 Kết quả lấy kiến của SV Thống kê giảng dạy thông
về hoạt động giảng dạy tin thu thập từ SV

Phòng
ĐBCL&KT

H10.06.04 Kết quả lấy ý kiến CSV Báo cáo kết quả lấy ý kiến Khoa KTTT
các bên liên quan về
CTĐT ngành KTTT
H10.06.05 Kết quả lấy ý kiến SV Báo cáo kết quả lấy ý kiến Khoa KTTT
năm cuối
các bên liên quan về
CTĐT ngành KTTT
H10.06.06 Kết quả lấy ý kiến nhà Báo cáo kết quả lấy ý kiến Khoa KTTT
tuyển dụng lao động
các bên liên quan về
CTĐT ngành KTTT
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Mã MC

Tên minh chứng

Số, ngày, tháng
ban hành

Nơi ban
hành/Lưu trữ

H10.06.07 Kết quả khảo sát tình Báo cáo kết quả lấy ý kiến Khoa KTTT
hình SV có việc làm sau các bên liên quan về
một năm ra trường
CTĐT ngành KTTT
H10.06.08 Kết quả tổng hợp lấy ý Báo cáo kết quả tổng hợp
kiến đánh giá đội ngũ cố lấy ý kiến đánh giá đội ngũ
vấn học tập
cố vấn học tập

Phòng
CTCT&SV

H10.06.09 Kết quả điều chỉnh nội Biểu mẫu cập nhật phiếu
Phòng
dung CTĐT, CĐR, nội thu thập thông tin qua ĐBCL&KT
dung bảng hỏi
nhiều giai đoạn
http://www.ntu.edu.vn/dbc
lkt/vivn/minhch%E1%BB%A9n
gk%C4%91cl/c%C3%A1c
ti%C3%AAuch%C3%AD/
ti%C3%AAuchu%E1%BA
%A9n4/ti%C3%AAuch%
C3%AD47/minhch%E1%
BB%A9ng47.aspx
H10.06.10 Quyết định công nhận QĐ số 740/QĐ-ĐHNT
GV tiêu biểu NH 2016- ngày 17/8/2017
2017, và NH 2017-2018
QĐ số 1016/QĐ-ĐHNT
ngày 10/9/2018
H10.06.11 Kết quả tổng hợp ý kiến Thống kê giảng dạy thông
của SV về hoạt động tin thu thập từ SV
giảng dạy

Phòng
ĐBCL&KT

H10.06.12 Kết quả thu thập thông Báo cáo kết quả lấy ý kiến Khoa KTTT
tin từ cựu SV của Khoa các bên liên quan về
CTĐT ngành KTTT
H10.06.13 Hoạt động lấy ý kiến Báo cáo kết quả lấy ý kiến Khoa KTTT
các bên liên quan về các bên liên quan về
CTĐT ngành KTTT
CTĐT ngành KTTT
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Ghi chú

DANH MỤC MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 11
Mã MC

Tên minh chứng

Số, ngày, tháng
ban hành

Nơi ban
hành/Lưu trữ

Ghi chú

Tiêu chí 11.1. Tỉ lệ thôi học, tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng
H11.01.01 Thống kê tỷ lệ SV tốt Phần mềm đào tạo
Phòng ĐTĐH
nghiệp của ngành KTTT Các khóa thừ K53 đến K56
H11.01.02 Đơn xin học lại

http://ntu.edu.vn/congtacsi
nhvien/M%E1%BA%AB
uv%C4%83nb%E1%BA
%A3n/Quych%E1%BA%
BFV%C4%83nb%E1%B
A%A3n/M%E1%BA%A
BuV%C4%83nB%E1%B
A%A3n.aspx

Phòng
CTCT&SV

H11.01.03 Điểm xét tuyển ngành http://ntu.edu.vn/viPhòng ĐTĐH
ệ
đại
học
từ
NH
KTTT h
vn/tintuc.aspx?macd=665
2013-2014 đến NH &matin=7166&lang=0
2017-2018
(Mục 17)
Dữ liệu tổng hợp các năm
2013-2018
Tiêu chí 11.2. Thời gian tốt nghiệp trung bình đư ợc xác lập, giám sát và đối sánh để cải
tiến chất lượng
H11.02.01 Quy chế đào tạo tín chỉ QĐ số 197/QĐ -ĐHNT, Phòng ĐTĐH
của trường ĐHNT
ngày 28/02/2013
Số 623/QĐ-ĐHNT, ngày
05/9/2017
H11.02.02 Thời gian tốt nghiệp
trung bình của SV ngành
KTTT trong giai đoạn từ
NH 2013-2014 đến NH
2017-2018

QĐ số 197/QĐ -ĐHNT, Phòng ĐTĐH
ngày 28/02/2013
Số 623/QĐ -ĐHNT, ngày
05/9/2017
-Phần mềm đào tạo

H11.02.03 Danh sách SV tốt nghiệp http://ntu.edu.vn/pdaotao/ Phòng ĐTĐH
ngành KTTT các khoá ViewTin.aspx?idcd=122&
53, 54, 55, 56
idnews=167
H11.02.04 Ảnh chụp màn hình phần
Phòng ĐTĐH
mềm Quản lý đào tạo
H11.02.05 Hội nghị học tốt khoa http://ntu.edu.vn/khoaktgt/ Khoa KTGT
KTGT
vivn/tintuc.aspx?macd=131
1&matin=9440&lang=0
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Mã MC

Tên minh chứng

Số, ngày, tháng
ban hành

Nơi ban
hành/Lưu trữ

Ghi chú

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
H11.03.01 Quyết định thành lậ p Trung QĐ
1126/QĐ-ĐHNT Phòng TCHC
tâm QHDN&HTSV
03/11/2014
H11.03.02 Báo cáo tình hình việc Khóa K53/K54 và K56
làm của SV từ năm
2013-2018

TT QHDN &
HTSV

H11.03.03 Kết quả khảo sát SV có Khảo sát cựu SV KTTT Khoa KTGT
việc làm sau khi tốt 2016 & 2018
nghiệp ngành KTTT
năm 2016 & 2018
H11.03.04 Cam kết tuyển dụng Bản ghi nhớ MOU 2011, Khoa KTGT
ngành KTTT của Công 2019
ty HVS
Thông báo tuyển dụng HVS
H11.03.05 Hoạt động ngày hội Năm 2016
TT QHDN &
tuyển dụng của Trường http://ntu.edu.vn/tttvhtsv/v
HTSV
i-vn/tintuc.aspx?macd=
1227&matin=6974&lang=0
Năm 2018
http://ntu.edu.vn/vivn/tintuc.aspx?macd=665
&matin=9253&lang=0
Năm 2019
http://ntu.edu.vn/Tintuc.as
px?macd=662&matin=95
64&lang=0
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
H11.04.01 Danh mục đề tài NCKH http://ntu.edu.vn/pkhoaho
SV từ 2013 - 2018
ccongnghe/%C4%90%E1
%BB%81t%C3%A0iD%
E1%BB%B1%C3%A1n/
%C4%90%E1%BB%81t
%C3%A0i/%C4%90%E1
%BB%81t%C3%A0iSinh
vi%C3%AAnNCKH/tabid
/5104/aid/30/language/viVN/Default.aspx
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Phòng
KH&CN

Mã MC

Tên minh chứng

Số, ngày, tháng
ban hành

H11.04.02 Chiến lược phát triển
Số 1916/QĐ-ĐHNT ngày
trường ĐHNT đến năm
31/12/2013
2020 tầm nhìn 2030
H11.04.03 Thông báo đăng ký đề Thông báo 174/TB-ĐHNT
tài NCKH của SV hàng ngày 30/03/2016
năm
Thông báo 482/TB-ĐHNT
ngày 06/09/2018
Thông báo 109/TB-ĐHNT
ngày 25/02/2019

Nơi ban
hành/Lưu trữ
Trường
ĐHNT

Ghi chú
H04.01.01

Phòng
KH&CN

H11.04.04 Hình ảnh tàu lặn, tàu
chạy bằng năng lượng
mặt trời

Khoa KTGT

H11.04.05 Hình ảnh tủ mô hình tàu 5/2019

Khoa KTGT

H11.04.06 QĐ về hoạt động khoa QĐ số 1658/QĐ -ĐHNThọc của SV trong trường KHCN ngày 19/12/2011
ĐHNT

Trường
ĐHNT

24/ĐHNT-KHCN,
H11.04.07 Báo cáo tổng kết hoạt Số
động KHCN hàng năm 13/01/2017

Phòng
KH&CN

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
H11.05.01 Kết quả xử lý số liệu lấy Thống kê giảng dạy thông
Phòng
ý kiến SV về hoạt động tin thu thập từ SV
ĐBCL&KT
giảng dạy
H11.05.02 Kết quả góp ý từ người
học về hoạt động giảng
dạy của GV năm học
2017-2018

Kết quả về việc ý kiến
Phòng
phản hồi từ người học về ĐBCL&KT
hoạt động giảng dạy của
GV năm học 2017, 2018.

H11.05.03 Website cựu SV ĐHNT

http://www.ntu.edu.vn/cuu TT QHDN &
sv/Home.aspx
HTSV

H11.05.04 Phiếu khảo sát các bên Phiếu khảo sát năm 2016, Khoa KTGT
liên quan
2018
H11.05.05 Hội thảo, Hội nghị của Đề án liên kết với doanh Khoa KTGT
Trường và Khoa với nghiệp 2018
doanh nghiệp
Các hội thảo liên kết
doanh nghiệp viện nghiên
cứu chế tạo tàu cá, HVS.
Phiếu khảo sát các doanh
nghiệp 2016 và 2018.
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