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VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG ĐẠI HỌC ĐA NGÀNH ĐA LĨNH VỰC 

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:  NGUYỄN TRUNG KIÊN        

2. Giới tính:  Nam 

3. Ngày sinh:  12 tháng 05 năm 1979                                          

4. Nơi sinh: Bắc Ninh  

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 4156/QĐ-SĐH ngày 15 tháng 7 năm 2008 của Giám đốc 

ĐHQGHN. 

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Chỉnh sửa tên đề tài tại Quyết định số 933/QĐ-ĐT ngày 

28/12/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN. 

7. Tên đề tài luận án: “Quản lý chất lượng đào tạo Cử nhân sư phạm theo TQM và ứng dụng Công nghệ 

thông tin trong Đại học đa ngành đa lĩnh vực”.  

8. Chuyên ngành: Quản lí giáo dục                                  

9. Mã số: 62 14 05 01 

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  PGS.TS Trần Khánh Đức; TS. Nguyễn Thị Hồng Minh   

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:  

- Trên cơ sở phân tích các vấn đề lý luận về quản lý chất lượng, hệ thống thông tin quản lý, luận án đã đưa ra 

các luận cứ khoa học để đề xuất hệ thống quản lý chất lượng Cử nhân sư phạm trong Đại học đa ngành đa 

lĩnh vực theo tiếp cận TQM và ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý chất lượng đào tạo, theo đó đề 

xuất các giải pháp nhằm triển khai hệ thống quản lý chất lượng đã được đề xuất.  

- Đề xuất các giải pháp triển khai vận hành hệ thống quản lý chất lượng đào tạo hệ cử nhân sư phạm 

theo tiếp cận TQM và ứng dụng công nghệ thông tin trong đại học đa ngành, đa lĩnh vực.  

- Xây dựng và chuẩn hóa các quy trình quản lý chất lượng, xây dựng hệ thống tin học, hệ thống thông tin 

quản lý đồng bộ hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý chất lượng.  

- Luận án được nghiên cứu sẽ có ý nghĩa thực tiễn trong việc nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán 

bộ quản lý ở trường đại học Giáo dục nói riêng và các trường đại học nói chung. Đề xuất quy trình hóa, 

đề xuất triển khai tin học hóa các quy trình thủ tục góp phần bảo đảm và từng bước nâng cao chất lượng 

đào tạo hệ cử nhân sư phạm trong Đại học đa ngành đa lĩnh vực.  

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:   
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Kết quả nghiên cứu của luận án có thể ứng dụng vào quản lý chất lượng đào tạo cử nhân sư phạm trong 

Đại học đa ngành đa lĩnh vực nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:   

- Xây dựng hệ thống thông tin quản lý chất lượng đào tạo đại học theo TQM. 
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104. 
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