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Phòng Đào tạo (tên �ếng Anh: Academic Office)

I. Văn phòng:
Chương trình đại học:

     + Địa chỉ: C1-201, C1-202:
     + Điện thoại: 024 38692104, 024 38692008, 024 38682305 
 

Chương trình thạc sĩ, �ến sĩ

     + Địa chỉ: C1-315, C1-316:
     + Điện thoại: Tổng đài 024 38692115, các máy lẻ 103, 105, 108, 109, 110, 111 
 

Chương trình đào tạo quốc tế

     + Địa chỉ: D7-201, D7-202A 
     + Điện thoại: 024 38683884

     + Email: dt@hust.edu.vn (mailto:dt@hust.edu.vn)

II.  Sứ mạng:

Quản lý và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, giúp các đơn vị chuyên môn xây dựng và triển khai hiệu quả các chương trình đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho

giảng viên, sinh viên nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy và học.

III. Mục �êu:

1. Nâng cao chất lượng đào tạo, tăng tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm;

2. Cải thiện �ến bộ học tập của sinh viên, tăng tỉ lệ tốt nghiệp và tốt nghiệp đúng hạn;

3. Nâng cao hiệu quả tổ chức đào tạo, tăng nguồn thu học phí và tối ưu hóa sử dụng nguồn lực đào tạo;

4. Tăng cường gắn kết đào tạo với nghiên cứu và đổi mới sáng tạo;

Trang chủ (/web/vi/home) > Giới thiệu (/web/vi/gioi-

thieu) > Cơ cấu tổ chức (/web/vi/co-cau-to-chuc)

Thông điệp của Hiệu trưởng (h�ps://www.hust.edu.vn/thong-diep-cua-hieu-truong)

Tổng quan (h�ps://www.hust.edu.vn/tong-quan)

Cơ cấu tổ chức (h�ps://www.hust.edu.vn/co-cau-to-chuc)

Ba công khai (h�ps://www.hust.edu.vn/ba-cong-khai)

Media (h�ps://www.hust.edu.vn/media)
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BCH Đảng bộ Trường (h�ps://www.hust.edu.vn/dang-uy)

Hội đồng Trường (h�ps://www.hust.edu.vn/hoi-dong-truong)

Ban Giám hiệu (h�ps://www.hust.edu.vn/ban-giam-hieu)

Các tổ chức đoàn thể (h�ps://www.hust.edu.vn/to-chuc-doan-the)

Viện - Khoa đào tạo (h�ps://www.hust.edu.vn/cac-vien-khoa-dao-tao)

5. Nâng cao chất lượng phục vụ, hỗ trợ cán bộ, sinh viên và phụ huynh;

6. Tăng cường hội nhập, quốc tế hóa các chương trình đào tạo.

VI. Nhiệm vụ:

1. Xây dựng, hướng dẫn và giám sát thực hiện quy chế đào tạo, quy định tổ chức và quản lý đào tạo nhằm đảm bảo hệ thống đào tạo vận hành hiệu quả và
tuân thủ chặt chẽ quy định của pháp luật;

2. Quản lý và hướng dẫn quy hoạch, phát triển ngành và chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội theo chiến lược phát triển Trường và �ếp cận các
chuẩn mực quốc tế;

3. Lập và quản lý kế hoạch đào tạo hệ chính quy, tối ưu hóa sử dụng đội ngũ cán bộ và cơ sở vật chất trong công tác đào tạo; quản lý và hỗ trợ sinh viên đăng
ký học tập, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sinh viên thực hiện chương trình đào tạo;

4. Thúc đẩy đổi mới phương pháp và công nghệ giáo dục nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả quá trình dạy và học theo hướng lấy người học làm trung tâm
và tận dụng những �ến bộ công nghệ mới nhất;

5. Quản lý cơ sở dữ liệu và quá trình học tập của sinh viên hệ chính quy, quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ;

6. Quản lý dữ liệu học phí và tổ chức triển khai công tác thu học phí đào tạo hệ chính quy;

7. Tổ chức thực hiện các quy trình đảm bảo chất lượng đào tạo, lấy ý kiến đánh giá và phản hồi của người học về chất lượng dạy và học;

8. Hỗ trợ các đơn vị xây dựng và triển khai các dự án hợp tác quốc tế và hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo hệ chính quy;

9. Hỗ trợ các đơn vị quy hoạch, xây dựng và phát triển các nguồn lực, các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo;

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

V. Nhiệm vụ của lãnh đạo Phòng
 

Nguyễn Phong Điền
Trưởng phòng
C1-203 / (024) 38692117
dien.nguyenphong@hust.edu.vn
(mailto:dien.nguyenphong@hust.edu.vn)

Phụ trách chung và chủ trì các mảng công việc:

Quản lý nhân sự; xây dựng kế hoạch đào tạo, các đề án phát triển đào tạo; dự thảo văn
bản quản lý, quy định, quy chế; quản lý văn bằng chứng chỉ; đảm bảo chất lượng đào
tạo; tài chính.

Nguyễn Vũ Thắng
Phó Trưởng phòng
C1-202B / (024) 38682371
thang.nguyenvu@hust.edu.vn
(mailto:thang.nguyenvu@hust.edu.vn)

- Xây dựng biểu đồ kế hoạch học tập chung; lập kế hoạch giảng dạy, thời khóa biểu và tổ
chức đăng ký học tập cho đào tạo đại học.

- Trực �ếp điều hành hoạt động của Văn phòng chương trình đào tạo quốc tế.

- Hỗ trợ, giám sát các chương trình ELITECH, các chương trình giảng dạy bằng �ếng
nước ngoài và đào tạo ngoại ngữ.

- Quản lý, giám sát việc sử dụng thiết bị dạy học phòng học chung toàn trường.

Nguyễn Xuân Tùng
Phó Trưởng phòng
C1-201 / (024) 38682371
tung.nguyenxuan@hust.edu.vn
(mailto:tung.nguyenxuan@hust.edu.vn)

- Phụ trách tổng hợp, phân loại, xử lý kết quả học tập và công nhận tốt nghiệp đại học.

- Tổ chức thực hiện các đề án phát triển chương trình, giáo trình; đổi mới phương pháp
giảng dạy.

- Quản lý, bảo trì và phát triển hệ thống thông �n quản lý đào tạo.

- Tổng hợp dữ liệu về đào tạo, học phí và khối lượng giảng dạy.

Nguyễn Đắc Trung
Phó Trưởng phòng
C1-313 / (024) 38692115 máy lẻ 106
trung.nguyendac@hust.edu.vn

- Lập kế hoạch giảng dạy, thời khóa biểu, tổ chức đăng ký học tập cho đào tạo thạc sĩ,
�ến sĩ.

- Phụ trách tổng hợp, phân loại, xử lý kết quả học tập và công nhận tốt nghiệp thạc sĩ,
�ến sĩ.

- Tổ chức thực hiện các đề án phát triển chương trình đào tạo liên kết quốc tế trình độ
đại học, thạc sĩ, �ến sĩ.

- Chủ trì công tác thống kế lưu trữ tài liệu chuyên môn nghiệp vụ đào tạo.

 

 

TIN LIÊN QUAN
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BẢN ĐỒ CHỈ DẪN
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

(h�ps://www.google.com/maps/place/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+%C4%90%E1%BA%A1i+h%E1%BB%8Dc+B%C3%A1ch+khoa+H%C3%A0+N%E1%BB%99i/@21.00

MẠNG XÃ HỘI

 (h�ps://www.facebook.com/dhbkhanoi/?fref=ts)  (h�ps://www.youtube.com/channel/UCILDWZ7oJhUcvWrYrRtLzVg) 

(h�ps://twi�er.com/DHBachKhoaHaNoi)

Gửi phản hồi  (/web/vi/lien-he)

> Viện - Khoa đào tạo (A - Z) (/web/vi/cac-vien-khoa-dao-tao)

> Viện - Trung tâm nghiên cứu (A - Z) (/web/vi/trung-tam-vien-nghien-cuu1)

> Phòng - Ban - Trung tâm (A - Z) (/web/vi/phong-ban-chuc-nang-trung-tam)

SƠ ĐỒ WEBSITE
Xem sơ đồ trang ... (/web/vi/sitemap)

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Địa chỉ: Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 4242

Viện - Trung tâm nghiên cứu (h�ps://www.hust.edu.vn/trung-tam-vien-nghien-cuu1)

Phòng - Ban - Trung tâm (h�ps://www.hust.edu.vn/phong-ban-chuc-nang-trung-tam)

Hội đồng Khoa học và Đào tạo (h�ps://www.hust.edu.vn/hoi-dong-khoa-hoc-dao-tao)

Hệ thống doanh nghiệp (h�ps://www.hust.edu.vn/he-thong-doanh-nghiep)

Đội ngũ cán bộ (h�ps://www.hust.edu.vn/-oi-ngu-can-bo)
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