SỐ LƯỢNG, THÀNH PHẦN, YÊU CẦU CỤ THỂ VỀ ĐỐI TƯỢNG PHỎNG VẤN
(Đối với mỗi chương trình đào tạo)
Stt

Đối tượng

1.

Nhóm
LÃNH ĐẠO
TRƯỜNG,
LÃNH ĐẠO
KHOA

Thành phần

Số lượng

- Hiệu trưởng và các Phó Hiệu
trưởng; Chủ tịch HĐ trường;
- Chủ nhiệm Khoa và các Phó
chủ nhiệm Khoa của 3 CTĐT;
- Giáo vụ ĐH của mỗi CTĐT;
- Lãnh đạo Phòng Đào tạo ĐH.

Lãnh đạo Trường và 3 Khoa

2.

Nhóm
NHÀ SỬ
DỤNG LAO
ĐỘNG

Lãnh đạo của đơn vị/ bộ phận
trực tiếp tuyển dụng và sử dụng
SV tốt nghiệp của CTĐT

3.

Nhóm
CỰU SINH
VIÊN

Sinh viên đã tốt nghiệp của
CTĐT

4.

Nhóm SINH
VIÊN

Sinh viên của CTĐT

20-25 người
/CTĐT

5.1. GV cơ hữu:
- GV của Trường, Khoa/Bộ môn
tham gia thực hiện CTĐT

15-20 người
/CTĐT

5.

Nhóm
GIẢNG
VIÊN

5.2. GV thỉnh giảng:
- GV thỉnh giảng được mời từ
ngoài Trường để tham gia thực
hiện CTĐT

Yêu cầu

15-20 người
/CTĐT

20-25 người

/CTĐT

2-3 người
/CTĐT

- Cần lựa chọn nhà tuyển dụng,
nhà sử dụng lao động đang sử
dụng SV tốt nghiệp của CTĐT
từ 2013 đến 2018, đa dạng về
nghề nghiệp, dịch vụ; chú ý
mời thêm các nhà sử dụng lao
động quốc tế (nếu có).
- Không lựa chọn quá 30% nhà
tuyển dụng, nhà sử dụng lao
động là cựu người học của
Trường.
- Cần lựa chọn SV đã tốt
nghiệp phân bố đều ở các năm
tốt nghiệp, trong đó có ít nhất
75% tốt nghiệp từ 2013 đến
2018 và có các mức học lực
khác nhau, bao gồm cả cựu SV
liên thông chính quy;
- Không lựa chọn SV đã tốt
nghiệp là cán bộ của Trường,
Khoa.
- Cần lựa chọn SV đảm bảo
phân bố hợp lý theo tỷ lệ người
học của từng năm học và theo
học lực, bao gồm cả SV liên
thông chính quy;
- Số SV là cán bộ lớp mỗi khoá
không quá 01 người.
- Cần lựa chọn các GV đảm
bảo đủ cơ cấu về độ tuổi (dưới
30, 30-40, 40-50 và trên 50),
chức danh khoa học và thâm
niên công tác; cần đảm bảo có
đại diện GV nam và nữ, GV
giảng dạy các modules/các
năm học khác nhau. Chú ý
mời cả các GV giảng dạy các
môn chung của ĐHH.

Stt

6.

7.

Đối tượng

Thành phần

Nhóm QUẢN
LÝ
Tổ trưởng, tổ phó các bộ môn
CHUYÊN
liên quan đến CTĐT
MÔN
7.1. Cán bộ hỗ trợ: Chia hai
tiểu nhóm:
7.1.a CB hỗ trợ chức năng
- Chuyên viên các phòng TCHC, ĐTĐH, CTSV, KTĐBCLGD, KHCN-HTQT, Quản
trị-CSVC- KH-TC
- Nhân viên các trung tâm,
viện,... liên quan đến hoạt động
đào tạo.
Nhóm
7.1.b CB trực tiếp hỗ trợ cho
CÁN BỘ HỖ
CTĐT:
TRỢ VÀ
- Thư ký Khoa/Trợ lý đào tạo.
CÁN BỘ
- GV chủ nhiệm/CV học tập
ĐOÀN THỂ
- CB các trung tâm liên quan,
phòng thí nghiệm, cơ sở thực
hành, ... có hướng dẫn SV thực
hành, thực tập.
7.2. Cán bộ đoàn thể
- Cán bộ Văn phòng Đảng ủy,
Văn phòng Công đoàn Trường,
Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên
của Trường; cán bộ phụ trách
công tác đoàn thể của Khoa.

Số lượng

5-10 người
/CTĐT

Tiểu nhóm
7.1.a: 8-10
người;
Tiểu nhóm
7.1.b: 8-10
người/CTĐT

Yêu cầu
- Không lựa chọn các GV kiêm
nhiệm lãnh đạo, quản lý (có hệ
số phụ cấp chức vụ).
- Cần đảm bảo có đầy đủ tất cả
các trưởng, phó bộ môn có liên
quan đến CTĐT.

- Cần đảm bảo đủ đại diện các
phòng, đơn vị có tham gia các
hoạt động hỗ trợ CTĐT (Tối
thiểu 01 người/đơn vị, bộ
phận);
- Lưu ý chọn các cán bộ nắm
vững được các hoạt động liên
quan.

3-4 người
/CTĐT

* Lưu ý: i) Mỗi cá nhân chỉ tham gia 01 nhóm đối tượng phỏng vấn;
ii) Danh sách các đối tượng tham dự phỏng vấn cần có phê duyệt của Lãnh đạo Trường.

