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Theo Quyết định số 4326/QĐ-ĐHQGHN Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên tại 

ĐHQGHN vừa có hiệu lực từ đầu năm 2022, giảng viên tại ĐHQGHN có quyền lựa chọn dành 

nhiều thời gian cho nghiên cứu khoa học hoặc giảng dạy.

Giảng viên được giảm định mức giờ chuẩn giảng dạy nếu là tác giả của một số sản phẩm khoa 

học vượt định mức, tối đa bằng 50% giờ chuẩn giảng dạy. Đặc biệt, được hỗ trợ tài chính đối với 

các sản phẩm khoa học không thuộc đề tài, dự án (có tài trợ kinh phí) theo định mức tối thiểu 

được quy ra số giờ chuẩn giảng dạy hệ chuẩn.

Ngoài ra, quy định mới bổ sung chế độ làm việc cho giảng viên làm việc từ xa và các công trình 

xuất sắc, các nhóm nghiên cứu mạnh được đầu tư theo quy định riêng…

CHÍNH SÁCH MỚI

Ngày 22/3/2022, Viện Đảm bảo chất lượng giáo 
dục (ĐBCLGD) đã tập huấn chuyển giao và sử 

dụng Cổng thông tin Đảm bảo chất lượng và Xếp hạng 
đại học cho các đơn vị trong ĐHQGHN bằng hình thức 
trực tuyến.

Tham dự buổi tập huấn có TS. Bùi Vũ Anh – Phó Viện 
trưởng Viện ĐBCLGD, các cán bộ phụ trách triển khai và 
vận hành Cổng thông tin của Viện ĐBCLGD; đại diện đối 
tác tham gia xây dựng Cổng thông tin; lãnh đạo, chuyên 
viên phụ trách triển khai và vận hành Cổng thông tin 
của các đơn vị thành viên, trực thuộc ĐHQGHN.

Tại buổi tập huấn, cán bộ các đơn vị đã được phổ biến, 
thực hành các tính năng cơ bản, cách vận hành và 
sử dụng Cổng thông tin cho mục đích nâng cao chất 
lượng các hoạt động của đơn vị mình.

Phó Viện trưởng Bùi Vũ Anh cho biết, Viện đã tập trung 
nghiên cứu và xây dựng Cổng thông tin theo hướng 
tích hợp dữ liệu, hiển thị các báo cáo dạng dashboard 
nhằm giúp các đơn vị thành viên, trực thuộc ĐHQGHN 
dễ dàng quản lý, giám sát, đối sánh các hoạt động, điều 
kiện đảm bảo chất lượng để phục vụ nâng cao chất 
lượng và xếp hạng đại học.

Dữ liệu do Cổng thông tin quản lý được tích hợp và 

liên thông với trục dữ liệu tích hợp của ĐHQGHN. Để 
đảm bảo tính đồng bộ và nhất quán về dữ liệu, Cổng 
thông tin đã phân miền quản trị cơ sở dữ liệu đảm bảo 
chất lượng và xếp hạng đại học theo các đơn vị đào tạo 
và nghiên cứu; tích hợp hệ thống minh chứng dùng 
chung phục vụ công tác kiểm định chất lượng cấp 
chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục của các đơn vị 
trong ĐHQGHN.

Cổng thông tin Đảm bảo chất lượng và Xếp hạng đại 
học có phân hệ chức năng hỗ trợ các đơn vị, chương 
trình đào tạo xây dựng báo cáo tự đánh giá giúp đơn 
giản hóa quy trình, rút ngắn được thời gian, công sức 
khi xây dựng báo cáo tự đánh giá phục vụ hoạt động 
đánh giá và kiểm định chất lượng.

Cổng thông tin Đảm bảo chất lượng và Xếp hạng 
đại học đã được Viện ĐBCLGD triển khai nghiên 
cứu, xây dựng nhằm đồng bộ, thống nhất các quy 
trình chuyên môn nghiệp vụ, quản lý dữ liệu và hệ 
thống minh chứng phục vụ cho công tác đảm bảo 
chất lượng và xếp hạng đại học. Cùng với sự phối 
hợp với Trung tâm Quản trị đại học số ĐHQGHN, Viện 
ĐBCLGD đã cài đặt và đưa vào sử dụng Cổng thông 
tin tại địa chỉ http://qa.vnu.edu.vn.
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