NHỮNG NỘI DUNG THAY ĐỔI TRONG BỘ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ 2017
TIÊU
CHUẨN

BỘ TIÊU CHUẨN NĂM 2016

BỘ TIÊU CHUẨN NĂM 2017

DIỄN GIẢI

VIÊN CHỨC KHỐI GIẢNG DẠY (BAO GỒM GV KHOA NGOẠI NGỮ KINH TẾ VÀ BAN GDTC)
Hoạt động giảng dạy: 40 điểm
Hoàn thành trên 180% định mức giờ
chuẩn: 12 điểm
Hoạt động
Giảng dạy

Hoàn thành từ trên 150% đến 180% định
mức giờ chuẩn: 10 điểm

Hoàn thành từ 100% đến 150% định mức
giờ chuẩn: 8 điểm

Hoạt động giảng dạy: 38 điểm

Điều chỉnh để điểm của hoạt động giảng dạy ngang
bằng với hoạt động NCKH

Hoàn thành từ 110% định mức giờ chuẩn trực
tiếp trên lớp trở lên (không tính các hoạt động
chuyên môn quy đổi thành giờ chuẩn): 10 điểm
Hoàn thành từ 90% đến dưới 110% định mức
giờ chuẩn trực tiếp trên lớp (không tính các
hoạt động chuyên môn quy đổi thành giờ
chuẩn): 8 điểm
Hoàn thành từ 50% đến dưới 90% định mức
giờ chuẩn trực tiếp trên lớp (không tính các
hoạt động chuyên môn quy đổi thành giờ
chuẩn): 6 điểm

Cập nhật theo Quy định số 1224/QyĐ-ĐHKTTCHC ngày 27 tháng 4 năm 2016 về chế độ làm
việc đối với giảng viên Trường Đại học Kinh tế
TP. Hồ Chí Minh, Điều 8, khoản 1

Hoạt động khoa học: 36 điểm

Hoạt động khoa học: 38 điểm

Chủ nhiệm đề tài cấp Trường hoặc tương
đương được nghiệm thu: 6 điểm

Chủ nhiệm đề tài cấp Trường hoặc tương
đương được nghiệm thu: 7 điểm

Nghiên cứu
khoa học Có bài công bố trên tạp chí quốc tế (ISSN): Có bài công bố trên tạp chí quốc tế (ISSN): 7
6 điểm
điểm
Chưa quy định

Đối với đề tài, bài báo và sách được tính theo
số lượng thực tế và tỷ lệ đóng góp; đồng thời,
tổng điểm cuối cùng không vượt quá 38.

Điều chỉnh để điểm của hoạt động giảng dạy ngang
bằng với hoạt động NCKH. Trong năm 2015-2016,
có 66,11% giảng viên đạt định mức nhiệm vụ
NCKH theo Quy định hiện hành (346/508), nghĩa
là vẫn còn khoảng 1/3 giảng viên không hoàn
thành định mức này trong khi trường xác định
chiến lược trở thành trường định hướng nghiên cứu
vào năm 2020
Hướng đến đánh giá chính xác hơn đóng góp cụ
thể của mỗi cá nhân trong từng sản phẩm NCKH

TIÊU
CHUẨN

Hoạt động
chuyên
môn

Kiến thức,
kỹ năng bổ
trợ

BỘ TIÊU CHUẨN NĂM 2016

BỘ TIÊU CHUẨN NĂM 2017

DIỄN GIẢI

Tham gia coi thi: 0.5 điểm

Tham gia coi thi từ 10 ca trở lên: 1.0 điểm

Đề xuất của P.KHĐT-KT xuất phát từ thực tế thiếu
giám thị coi thi trầm trọng trong khi xu hướng
phòng thi ngày càng nhỏ, phân tán nên cần nhiều
giám thị hơn

Có bài tham luận tại seminar cấp khoa/bộ
môn: 2 điểm

Có bài tham luận tại seminar cấp khoa/bộ môn: 1.5
điểm

Giảm điểm mục này đê tăng điểm cho hoạt động
coi thi

Tham gia cập nhật ngân hàng đề thi: 1
điểm

Tham gia cập nhật ngân hàng đề thi: 1.5 điểm

Tiến tới ghi nhận xứng đáng công sức của giảng
viên khi tham gia cập nhật ngân hàng đề thi.

Trình độ tiếng Anh đáp ứng mức C1 (khung
châu Âu - CEFR)/sử dụng thành thạo tiếng
Anh: 3,5 điểm

Thêm tiêu chí “sử dụng thành thạo tiếng Anh” có
điểm tương đương mức C1
Sử dụng thành thạo tiếng Anh nghĩa là thỏa mãn 2
điều kiện: (1) đã học và tốt nghiệp đại học, sau đại
học ở nước ngoài, đã viết và bảo vệ luận văn, luận
án bằng tiếng Anh (2) ngày cấp bằng chưa quá 5
năm tính đến thời điểm đánh giá hoặc vẫn thường
xuyên sử dụng tiếng Anh trong giảng dạy.

Trình độ tiếng Anh đáp ứng mức C1
(khung châu Âu - CEFR): 3,5 điểm

Trình độ ngoại ngữ (Pháp, Nga, Hoa, Đức) Trình độ ngoại ngữ (Pháp, Đức, Nga, Hoa,
Bổ sung thêm tiếng Nhật vì đây là 1 trong 6 ngôn
đạt từ chuẩn bậc 4 trở lên theo Khung năng Nhật) đạt từ chuẩn bậc 4 trở lên theo Khung
ngữ cơ bản tại Việt Nam.
lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam: 3 điểm năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam: 3 điểm

Hướng dẫn/Thực hiện nghiên cứu khoa
học đạt giải thưởng các cấp: 3 điểm

Hướng dẫn/Thực hiện nghiên cứu khoa học đạt
giải thưởng cấp Bộ: 3 điểm
Hướng dẫn/Thực hiện nghiên cứu khoa học đạt
giải thưởng cấp Tỉnh/Thành phố: 2 điểm
Hướng dẫn/Thực hiện nghiên cứu khoa học đạt
giải thưởng cấp Trường: 1 điểm

Phân cấp các giải thưởng cụ thể với mức điểm
cộng tương ứng cho mỗi cấp

Được các tổ chức, cơ quan ngoài UEH ghi
nhận thành tích đóng góp của cá nhân (có
minh chứng cụ thể): 2 điểm

Được các tổ chức, cơ quan ngoài UEH ghi nhận
thành tích (có minh chứng cụ thể): 2 điểm

Chỉ ghi nhận thành tích (có minh chứng cụ thể), vì
đóng góp rất khó đo lường cụ thể

Điểm cộng

TIÊU
CHUẨN

BỘ TIÊU CHUẨN NĂM 2016
Tham gia công tác Đảng và các tổ chức
Đoàn thể: 1 điểm

BỘ TIÊU CHUẨN NĂM 2017

DIỄN GIẢI

Thành viên Ban chấp hành các tổ chức Đảng và
Cụ thể hóa yêu cầu để được điểm tiêu chí này
đoàn thể: 1 điểm

VIÊN CHỨC KHỐI QUẢN LÝ
Khi cập nhật, sửa đổi quy trình, quy định phải
Tránh việc cộng điểm cho những sửa đổi, cập nhật
trình lên Ban ISO để duyệt
không hiệu quả
Xây dựng mới quy định phục vụ cho công Xây dựng mới quy chế/quy định phục vụ cho
công tác quản lý, điều hành: 6 điểm
tác quản lý, điều hành: 6 điểm
Rõ ràng trong đánh giá điểm xây dựng, cập nhật
Cập nhật/Chỉnh sửa quy định phục vụ cho Cập nhật/Chỉnh sửa quy chế/quy định phục vụ quy chế
công tác quản lý, điều hành: 2 điểm
cho công tác quản lý, điều hành: 2 điểm
Thêm tiêu chí “sử dụng thành thạo tiếng Anh” có
điểm tương đương mức C1
Sử dụng thành thạo tiếng Anh nghĩa là thỏa mãn 2
Trình độ tiếng Anh đáp ứng mức C1 (khung
điều kiện: (1) đã học và tốt nghiệp đại học, sau đại
Trình độ tiếng Anh đáp ứng mức C1
châu Âu - CEFR)/sử dụng thành thạo tiếng
học ở nước ngoài, đã viết và bảo vệ luận văn, luận
(khung châu Âu - CEFR): 3,5 điểm
Anh: 3,5 điểm
án bằng tiếng Anh (2) ngày cấp bằng chưa quá 5
năm tính đến thời điểm đánh giá hoặc vẫn thường
xuyên sử dụng tiếng Anh trong giảng dạy hoặc
hoạt động chuyên môn.
Trình độ ngoại ngữ (Pháp, Nga, Hoa, Đức) Trình độ ngoại ngữ (Pháp, Nga, Hoa, Đức) đạt
Bổ sung thêm tiếng Nhật vì đây là 1 trong 6 ngôn
đạt từ chuẩn bậc 4 trở lên theo Khung năng từ chuẩn bậc 4 trở lên theo Khung năng lực
ngữ cơ bản tại Việt Nam.
lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam: 3 điểm ngoại ngữ dùng cho Việt Nam: 3 điểm
Không quy định
Sáng kiến,
cải tiến
trong công
việc

Kiến thức,
kỹ năng bổ
trợ

Điểm cộng

Hướng dẫn/Thực hiện nghiên cứu khoa
học đạt giải thưởng các cấp: 3 điểm

Hướng dẫn/Thực hiện nghiên cứu khoa học đạt
giải thưởng cấp Bộ: 3 điểm
Hướng dẫn/Thực hiện nghiên cứu khoa học đạt
giải thưởng cấp Tỉnh/Thành phố: 2 điểm
Hướng dẫn/Thực hiện nghiên cứu khoa học đạt
giải thưởng cấp Trường: 1 điểm

Phân cấp các giải thưởng cụ thể với mức điểm
cộng tương ứng cho mỗi cấp

TIÊU
CHUẨN

Vinh danh

BỘ TIÊU CHUẨN NĂM 2016

BỘ TIÊU CHUẨN NĂM 2017

DIỄN GIẢI

Được các tổ chức, cơ quan ngoài UEH ghi
nhận thành tích đóng góp của cá nhân (có
minh chứng cụ thể): 2 điểm

Được các tổ chức, cơ quan ngoài UEH ghi nhận
Chỉ ghi nhận thành tích (có minh chứng cụ thể), vì
thành tích đóng góp của cá nhân (có minh chứng
đóng góp rất khó đo lường cụ thể
cụ thể): 2 điểm

Tham gia công tác Đảng và các tổ chức
Đoàn thể: 1 điểm

Thành viên Ban chấp hành các tổ chức Đảng và
Cụ thể hóa yêu cầu để được điểm tiêu chí này
đoàn thể: 1 điểm

Chọn 10 người có tổng điểm cuối cùng
cao nhất vào top 10 Cán bộ quản lý của
năm

Chọn 10 người có tổng điểm cuối cùng (không
tính điểm cộng) cao nhất vào top 10 Cán bộ
quản lý của năm

Bỏ qua phần điểm cộng vì vinh danh CBQL có mục
đích chính là vinh danh năng lực quản lý của họ
thay vì bị chi phối bởi những yếu tố khác.

NHÂN VIÊN
Kiến thức,
kỹ năng bổ
trợ

Điểm cộng

Vinh danh

Trình độ ngoại ngữ (Pháp, Nga, Hoa, Đức)
đạt từ chuẩn bậc 2 trở lên theo Khung năng
lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam: 4 điểm
Được các tổ chức, cơ quan ngoài UEH ghi
nhận thành tích đóng góp của cá nhân (có
minh chứng cụ thể): 2 điểm

Trình độ ngoại ngữ (Pháp, Đức, Nga, Hoa,
Bổ sung thêm tiếng Nhật vì đây là 1 trong 6 ngôn
Nhật) đạt từ chuẩn bậc 2 trở lên theo Khung
ngữ cơ bản tại Việt Nam.
năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam: 4 điểm

Tham gia công tác Đảng và các tổ chức
Đoàn thể

Thành viên Ban chấp hành các tổ chức Đảng và
Cụ thể hóa yêu cầu để được điểm tiêu chí này
đoàn thể: 1 điểm

Chọn 10 người có tổng điểm cuối cùng
cao nhất vào top 10 Nhân viên của năm

Chọn 10 người có tổng điểm cuối cùng (không Bỏ qua phần điểm cộng vì vinh danh Nhân viên có
tính điểm cộng) cao nhất vào top 10 Nhân viên mục đích chính là vinh danh năng lực lao động của
của năm
họ thay vì bị chi phối bởi những yếu tố khác.

Được các tổ chức, cơ quan ngoài UEH ghi nhận
thành tích (có minh chứng cụ thể): 2 điểm

Chỉ ghi nhận thành tích (có minh chứng cụ thể), vì
đóng góp rất khó đo lường cụ thể

TẬP THỂ KHOA (BAO GỒM KHOA NGOẠI NGỮ KINH TẾ VÀ BAN GDTC)

Hoạt động
giảng dạy

100% giảng viên hoàn thành định mức giờ
chuẩn: 6 điểm
Có từ 90% giảng viên hoàn thành định mức giờ
chuẩn: 4 điểm

100% giảng viên hoàn thành định mức giờ chuẩn
trực tiếp trên lớp: 6 điểm
Có từ 90% giảng viên hoàn thành định mức giờ chuẩn
trực tiếp trên lớp trở lên: 4 điểm

Cập nhật theo Quy định số 1224/QyĐ-ĐHKTTCHC ngày 27 tháng 4 năm 2016 về chế độ làm
việc đối với giảng viên Trường Đại học Kinh tế
TP. Hồ Chí Minh, Điều 8, khoản 1

Hoạt động

Không quy định

100% giảng viên hoàn thành định mức NCKH: 5

Có tiêu chí tỷ lệ GV hoàn thành định mức giờ

TIÊU
CHUẨN
khoa học

BỘ TIÊU CHUẨN NĂM 2016

BỘ TIÊU CHUẨN NĂM 2017

DIỄN GIẢI

điểm (Khoa NNKT và B.GDTC 4 điểm)
chuẩn giảng dạy nhưng chưa có quy định tỷ lệ
Có từ 60% giảng viên hoàn thành định mức NCKH trở hoàn thành định mức NCKH
lên: 3 điểm (Khoa NNKT và B.GDTC 2 điểm)
Có bài công bố trên tạp chí quốc tế (ISI): 9
điểm

Có bài công bố trên tạp chí quốc tế (ISI): 8 điểm

Có bài công bố trên tạp chí quốc tế (Scopus Q1): 9 điểm

Có bài công bố trên tạp chí quốc tế (Scopus - Q1): 8
điểm

Có bài công bố trên tạp chí quốc tế (Scopus – Có bài công bố trên tạp chí quốc tế (Scopus – Q2):
Q2): 7.5 điểm
7 điểm
Có bài trong kỷ yếu hội thảo khoa học do
nhà xuất bản nước ngoài xuất bản: 3 điểm

Có bài trong kỷ yếu hội thảo khoa học do nhà
xuất bản nước ngoài xuất bản: 2 điểm

Có bài trong kỷ yếu hội thảo khoa học do
nhà xuất bản trong nước xuất bản: 2 điểm

Có bài trong kỷ yếu hội thảo khoa học do nhà
xuất bản trong nước xuất bản: 1 điểm

Có sách chuyên khảo được xuất bản: 4
điểm

Có sách chuyên khảo được xuất bản: 3 điểm

Giảm điểm để tăng điểm cho tiêu chí tỷ lệ GV
hoàn thành định mức NCKH

Có tài liệu biên dịch được xuất bản: 3 điểm Có tài liệu biên dịch được xuất bản: 2,5 điểm
Có giáo trình, tài liệu giảng dạy được xuất
bản: 2,5 điểm

Có giáo trình, tài liệu giảng dạy được xuất bản:
2 điểm

Tổ chức hội thảo, tọa đàm có diễn giả quốc Tổ chức hội thảo, tọa đàm có diễn giả quốc tế: 3
tế: 4 điểm
điểm

Hoạt động
quản trị

Tổ chức hội thảo, tọa đàm có diễn giả trong
nước: 3 điểm

Tổ chức hội thảo, tọa đàm có diễn giả trong nước:
2 điểm

Tổ chức hội thảo, tọa đàm cấp khoa: 2
điểm

Tổ chức hội thảo, tọa đàm cấp khoa, viện,
ban: 1 điểm

Hoạt động quản trị đơn vị: 18 điểm

Hoạt động quản trị đơn vị: 20 điểm

Không quy định

Huy động đủ số lượng cán bộ coi thi do Phòng Đề xuất của P.KHĐT-KT xuất phát từ thực tế thiếu

Do tăng tiêu chí huy động cán bộ coi thi 2 điểm

TIÊU
CHUẨN
đơn vị

BỘ TIÊU CHUẨN NĂM 2016

Kế hoạch đào tạo - Khảo thí phân bổ: 2 điểm

Hoàn thành 100% mục tiêu chương trình
chất lượng và báo cáo gửi về Trường đúng
tần suất: 4 điểm
Hoàn thành 90% mục tiêu chương trình
chất lượng và báo cáo gửi về Trường đúng
tần suất: 3 điểm
Hoàn thành 80% mục tiêu chương trình
chất lượng và báo cáo gửi về Trường đúng
tần suất: 2 điểm

Trình độ
đội ngũ

BỘ TIÊU CHUẨN NĂM 2017

DIỄN GIẢI
giám thị coi thi trầm trọng trong khi xu hướng
phòng thi ngày càng nhỏ, phân tán nên cần nhiều
giám thị hơn

Điểm đánh giá hoạt động quản lý chất lượng
(ISO) đạt từ 8.5 điểm trở lên: 4 điểm
Xây dựng tiêu chí mới phục vụ cho công tác
Điểm đánh giá hoạt động quản lý chất lượng
(ISO) đạt từ 7.5 điểm đến dưới 8.5 điểm: 3 điểm chuyển đổi từ tiêu chuẩn ISO 2001:2008 sang ISO
2001:2015 của UEH (do Ban ISO UEH đánh giá)
Điểm đánh giá hoạt động quản lý chất lượng
(ISO) đạt từ 6.5 điểm đến dưới 7.5 điểm: 2 điểm
Thay đổi tên gọi cho phù hợp vì các tiêu chí học
vấn chỉ thể hiện trình độ, không đại diện toàn bộ
năng lực đội ngũ, đồng thời giảm điểm mục này để
tăng 2 điêm cho Hoạt động quản trị đơn vị

4. Chất lượng đội ngũ: 14 điểm

4. Trình độ đội ngũ: 12 điểm

100% giảng viên có trình độ tiếng Anh đáp
ứng mức B1 khung châu Âu trở lên hoặc
trình độ ngoại ngữ (Pháp, Nga, Hoa, Đức)
đạt từ chuẩn bậc 4/3/2 trở lên theo Khung
năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam

100% giảng viên có trình độ tiếng Anh đáp ứng
mức B1 khung châu Âu trở lên hoặc trình độ
ngoại ngữ (Pháp, Đức, Nga, Hoa, Nhật) đạt từ
chuẩn bậc 4/3/2 trở lên theo Khung năng lực
ngoại ngữ dùng cho Việt Nam

Có từ 40% viên chức hoàn thành ít nhất 1
(một) khóa huấn luyện kỹ năng mềm/bồi
dưỡng chuyên môn có chứng chỉ hoặc được
UEH công nhận: 3 điểm

Giảm điểm mục này để tăng 1 điêm cho Hoạt động
Có từ 40% viên chức hoàn thành ít nhất 1 (một)
khóa huấn luyện kỹ năng mềm/bồi dưỡng chuyên quản trị đơn vị
môn có chứng chỉ hoặc được UEH công nhận: 2
điểm

Có từ 20% đến <40% viên chức hoàn
thành ít nhất 1 (một) khóa huấn luyện kỹ
năng mềm/bồi dưỡng chuyên môn có
chứng chỉ hoặc được UEH công nhận: 2
điểm
100% giảng viên đạt học vị Thạc sĩ trở lên:

Bổ sung thêm tiếng Nhật vì đây là 1 trong 6 ngôn
ngữ cơ bản tại Việt Nam. Riêng Khoa NNKT mục
này là chuẩn bậc 5/4 trở lên theo Khung năng lực
ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.

Có từ 20% đến <40% viên chức hoàn thành ít
nhất 1 (một) khóa huấn luyện kỹ năng mềm/bồi
dưỡng chuyên môn có chứng chỉ hoặc được
UEH công nhận: 1 điểm

Giảm điểm mục này để tăng 1 điêm cho Hoạt động
quản trị đơn vị

100% giảng viên đạt học vị Thạc sĩ trở lên: 2

Giảm điểm mục này để tăng 1 điêm cho Hoạt động

TIÊU
CHUẨN

Điểm cộng

BỘ TIÊU CHUẨN NĂM 2016
3 điểm
Được các tổ chức, cơ quan ghi nhận thành
tích đóng góp của tập thể (từ bằng khen trở
lên)

BỘ TIÊU CHUẨN NĂM 2017

DIỄN GIẢI

điểm

quản trị đơn vị

Được các tổ chức, cơ quan ghi nhận thành tích
của tập thể (từ bằng khen trở lên)

Chỉ ghi nhận thành tích (có minh chứng cụ thể), vì
đóng góp rất khó đo lường cụ thể

TẬP THỂ QUẢN LÝ
Hoạt động chuyên môn: 28 điểm

Hoạt động
chuyên
môn

Hoạt động
quản trị
đơn vị

Có từ 70% đầu việc trở lên của đơn vị đạt
chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2008: 4
điểm
Có từ 50% đến dưới 70% đầu việc của đơn
vị đạt chất lượng tiêu chuẩn ISO
9001:2008: 3 điểm
Hoàn thành 100% mục tiêu chương trình
chất lượng và báo cáo gửi về Trường đúng
tần suất: 8 điểm
Hoàn thành 90% mục tiêu chương trình
chất lượng và báo cáo gửi về Trường đúng
tần suất: 7 điểm

Hoạt động chuyên môn: 24 điểm

Loại bỏ 2 tiêu chí này

Bỏ bớt tiêu chí 1.3 cũ vì trùng lắp với tiêu chí 1.2
vừa loại bỏ

Điểm đánh giá hoạt động quản lý chất lượng
(ISO) đạt từ 8.5 điểm trở lên: 8 điểm

Hoàn thành 80% mục tiêu chương trình
chất lượng và báo cáo gửi về Trường đúng
tần suất: 6 điểm

Điểm đánh giá hoạt động quản lý chất lượng Xây dựng tiêu chí mới phục vụ cho công tác
(ISO) đạt từ 7.5 điểm đến dưới 8.5 điểm: 7 chuyển đổi từ tiêu chuẩn ISO 2001:2008 sang ISO
2001:2015 của UEH (do Ban ISO của UEH đánh
điểm
giá)
Điểm đánh giá hoạt động quản lý chất lượng
(ISO) đạt từ 6.5 điểm đến dưới 7.5 điểm: 6
điểm

Hoạt động quản trị đơn vị: 20 điểm

Hoạt động quản trị đơn vị: 24 điểm

-Tiêu chí quản trị trường đại học ngày càng được
Cổng thông tin (website) cung cấp và cập
Cổng thông tin (website) cung cấp và cập nhật quan tâm và chiếm tỷ trọng cao trong đánh giá thi
đua khen thưởng của Trường trong Cụm thi đua
nhật hoạt động của đơn vị: 6 điểm
hoạt động của đơn vị: 7 điểm
của Bộ GD&ĐT vì vậy hoạt động quản trị đơn vị
Thực hiện tin học hóa hoạt động của đơn
Thực hiện tin học hóa hoạt động của đơn vị: 6 cũng được gia tăng mức độ quan trọng.
vị: 5 điểm
điểm
-Tăng mỗi tiêu chí 1 điểm, tổng cộng có 4 tiêu chí
Phối hợp với các đơn vị thuộc trường trong Phối hợp với các đơn vị thuộc trường trong

TIÊU
CHUẨN

Trình độ
đội ngũ

Điểm cộng

BỘ TIÊU CHUẨN NĂM 2016

BỘ TIÊU CHUẨN NĂM 2017

DIỄN GIẢI

thực hiện nhiệm vụ: 5 điểm

thực hiện nhiệm vụ: 6 điểm

Triển khai chủ trương/chính sách và đảm bảo
thông tin của UEH đến toàn thể CBVC của
đơn vị: 4 điểm

Triển khai chủ trương/chính sách và đảm bảo thông
tin của UEH đến toàn thể viên chức của đơn vị: 5
điểm

100% giảng viên có trình độ tiếng Anh đáp
ứng mức B1 khung châu Âu trở lên hoặc
trình độ ngoại ngữ (Pháp, Nga, Hoa, Đức)
đạt từ chuẩn bậc 4/3/2 trở lên theo Khung
năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam

100% giảng viên có trình độ tiếng Anh đáp ứng Bổ sung thêm tiếng Nhật vì đây là 1 trong 6 ngôn
mức B1 khung châu Âu trở lên hoặc trình độ ngữ cơ bản tại Việt Nam.
ngoại ngữ (Pháp, Đức, Nga, Hoa, Nhật) đạt từ
chuẩn bậc 4/3/2 trở lên theo Khung năng lực
ngoại ngữ dùng cho Việt Nam

4. Chất lượng đội ngũ

4. Trình độ đội ngũ

Thay đổi tên gọi cho phù hợp vì các tiêu chí học
vấn chỉ thể hiện trình độ, không đại diện toàn bộ
năng lực đội ngũ

Được các tổ chức, cơ quan ghi nhận thành
tích đóng góp của tập thể (từ bằng khen trở
lên)

Được các tổ chức, cơ quan ghi nhận thành tích
của tập thể (từ bằng khen trở lên)

Chỉ ghi nhận thành tích (có minh chứng cụ thể), vì
đóng góp rất khó đo lường cụ thể

Cách thức đánh giá Trưởng đơn vị/Phó Trưởng đơn vị phụ trách đơn vị:Lãnh đạo Trường họp đánh giá Trưởng đơn vị/Phó Trưởng đơn vị phụ
trách đơn vị căn cứ vào (1) kết qủa đánh giá của Hội đồng đánh giá kết qủa thực hiện công việc cấp đơn vị và (2) ý kiến tham mưu của Phòng Tổ
chức - Hành chính (xem thêm ở Hướng dẫn thực hiện đánh giá)

