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CÔNG TÁC THỰC HIỆN NGHĨA VỤ GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN 

Phòng Tổ chức Hành chính 

Phần 1. Giờ chuẩn giảng dạy 

I. Tình hình thực hiện giờ chuẩn giảng dạy năm học 2019-2020: 

1. Những điểm đạt được 

- Số giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên cơ hữu tăng so với năm học trước. 

Tỉ lệ giờ 
chuẩn 

>= 100% 75% - 
dưới 
100% 

50% - 
dưới 75% 

25% - 
dưới 50% 

Dưới 25% 

Số giảng 
viên 

33 15 13 7 1 

Thống kê giờ chuẩn năm học 2019 – 2020 được chi tiết tại Phụ lục 8. 

- Công tác coi thi được thực hiện nghiêm túc theo phân công. 

2.Những tồn tại 

- Một số giảng viên giảng dạy quá nhiều so với quy định. 

- Số giờ chuẩn giảng dạy của một số giảng viên còn thấp, đa số là các trợ giảng đang đi 
học thạc sĩ, nội trú. 

II. Phương hướng thực hiện kế hoạch đến hết HK1 và cho HK2 năm học 2020-2021:                  

- Tuyển dụng thêm giảng viên đối với những bộ môn còn thiếu, để giảm tải số lượng giờ 
giảng quá quy định. 

- Phối hợp xây dựng giải pháp giảm số tiết thỉnh giảng, tăng số tiết do giảng viên cơ hữu 
giảng dạy. 

- Triển khai phần mềm nhân sự. 

IV. Kiến nghị 

- Lãnh đạo các bộ môn phối hợp phân công giảng viên cơ hữu giảng dạy, giảm thỉnh 
giảng. 

- Các đơn vị, cá nhân liên quan hạn chế điều chỉnh lịch coi thi 

 

Phần 2. Công tác kiểm tra học đường năm học 2020-2021 

I. Tình hình thực hiện kế hoạch HK1 năm học 2020-2021 

1. Những điểm đạt được 

Phần lớn giờ giấc học đường lý thuyết trực tiếp tại cơ sở Nhà điều hành nề nếp, đảm bảo 
tuân thủ theo nội quy Khoa. 
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2. Những tồn tại 

- Một vài giảng viên còn thường xuyên vào lớp hoặc chấm thi kỹ năng khá trễ. 

- Thời khóa biểu thiếu ổn định, thay đổi quá nhiều. 

- Do dịch bệnh Covid-19 nên nhiều đợt chuyển đổi phương thức học tập trực tiếp và trực 
tuyến. 

II. Phương hướng thực hiện kế hoạch đến hết HK1 và cho HK2                                                       

1. Thực hiện hoạt động đến hết HK1 

Duy trì thực hiện kiểm tra thường xuyên học đường lý thuyết, thí nghiệm theo nội quy theo 
lịch của Phòng Đào tạo 

2. Thực hiện hoạt động cho HK2 

- Tiếp tục duy trì thực hiện kiểm tra học đường lý thuyết, thí nghiệm thường xuyên theo 
nội quy. 

- Dự kiến triển khai kiểm tra học tập lâm sàng theo lịch trình được Ban Chủ nhiệm phê 
duyệt. 

IV. Kiến nghị 

- Phòng QTTB tháo gỡ một phần decal mờ cửa ra vào, cửa sửa các phòng học. 

- Bổ sung nhân sự công tác kiểm tra học đường. 

  


