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PHỤ LỤC 1 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG/KHOA ……. 

Ngày….. tháng…. năm 20.....
 

PHIẾU GIẢNG VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ  

(Năm học 20.. – 20..) 

Tự đánh giá là một trong những nhiệm vụ của giảng viên ĐHQGHN để góp 

phần xây dựng văn hóa chất lượng và thương hiệu của ĐHQGHN. Giảng viên tự đánh 

giá theo các nhiệm vụ của giảng viên được quy định tại Quy định về “Chế độ làm việc 

đối với giảng viên” (ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 

28/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

Họ và tên: .............................................................................................................. 

Học vị & chức danh:............................................................................................... 

Khoa/Bộ môn: ....................................................................................................... 
 
I. Nhiệm vụ giảng dạy trong năm học	

Các nhiệm vụ Số lượng 

TĐG về chất lượng 

(Tô vào số phù hợp: 1- Mức 

thấp nhất; 5- Mức cao nhất) 

Số giờ giảng trên lớp       

Số khóa luận/đồ án tốt nghiệp hướng dẫn       

Số học viên cao học hướng dẫn       

Số nghiên cứu sinh hướng dẫn       

Số lượng giáo trình/sách tham khảo/chuyên khảo xuất bản       

 

Các nhiệm vụ Có Không TĐG về chất lượng  

Tham gia làm cố vấn học tập (ngoài giờ giảng trên lớp)        

Tham gia xây dựng các chương trình đào tạo         

Tham gia xây dựng các đề cương môn học        

II. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong năm học	
Các nhiệm vụ Số lượng TĐG về chất lượng  

Số đề tài từ cấp cơ sở trở lên là chủ trì       

Số bài báo công bố trên các tạp chí quốc tế       

Số bài báo công bố trên các tạp chí trong nước       

Số báo cáo khoa học tại các hội nghị trong nước       

Số báo cáo khoa học tại các hội nghị quốc tế       

Số sáng kiến, giải pháp hữu ích được áp dụng       

Số giải thưởng KH&CN từ cấp đơn vị trở lên       

Số hợp đồng tư vấn chuyển giao tri thức        

Tổng kinh phí đề tài/đề án/dự án được giao       
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III. Nhiệm vụ tham gia công tác quản lý đào tạo, quản lý hoạt động KH&CN trong năm học 

Các nhiệm vụ Có Không TĐG về chất lượng 

        

Tìm hiểu về quy chế/văn bản pháp quy về đào tạo        

Tìm hiểu về quy định/văn bản pháp quy về nghiên cứu khoa học        

Tham gia công tác tuyển sinh (ra đề/trông thi/chấm thi v.v.)        

Tham gia xây dựng/triển khai/giám sát kế hoạch đào tạo        

Tham gia xây dựng/triển khai/giám sát kế hoạch KH&CN        

Tham gia phổ biến, chuyển giao tri thức phục vụ đời sống        

Tham gia công tác chủ nhiệm lớp        

Tham gia hướng dẫn thực tập, thực tế        

Tham gia công tác quản lý từ cấp Khoa/Bộ môn/Phòng ban        

Tham gia công tác Đảng (từ chi ủy viên trở lên)        

Tham gia công tác đoàn thể (từ ủy viên BCH trở lên)        

Tham gia khai báo đầy đủ các thông tin theo yêu cầu trên 

Cổng thông tin ĐHQGHN 

  
     

IV. Nhiệm vụ học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ trong năm học 

Các nhiệm vụ Có Không TĐG về chất lượng  

Tham gia các khóa học về phương pháp giảng dạy        

Tham gia các khóa học về phương pháp nghiên cứu        

Tham gia các khóa bồi dưỡng chuyên môn (bao gồm Cao 

học, Nghiên cứu sinh) 

  
     

Tham gia các khóa học nâng cao trình độ ngoại ngữ        

Tham gia các khóa học nâng cao trình độ tin học         

Tham gia các khóa học nâng cao trình độ lý luận chính trị         

Tham gia các khóa học bồi dưỡng kiến thức quốc phòng–an ninh        

Tham gia các khóa học bồi dưỡng kiến thức về công tác 

Đoàn thể 

  
     

	

Trình độ ngoại ngữ đạt được (ghi số điểm hoặc trình độ đạt được) 

 

IELTS: ...……. 

TOEFL: ..……. 

TOEIC: ..……. 

Bằng A/B/ C 
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PHỤ LỤC 2 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG/KHOA ……. 

Ngày….. tháng…. năm 20.....
 

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢNG VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ  

(Năm học 20... – 20...) 

 
Phần A. Thống kê chung 

- Tống số giảng viên của đơn vị: ......... 

- Số giảng viên đã tự đánh giá:  .........  Tỷ lệ (%): ........... 

Phần B. Kết quả tổng hợp tự đánh giá của giảng viên 

I. Nhiệm vụ giảng dạy trong năm học	

Các nhiệm vụ Trung bình Điểm TĐG 

trung bình 

Số giờ giảng trên lớp   

Số khóa luận/đồ án tốt nghiệp hướng dẫn   

Số học viên cao học hướng dẫn   

Số nghiên cứu sinh hướng dẫn   

Số lượng giáo trình/sách tham khảo/chuyên khảo xuất bản   

 

Các nhiệm vụ Tỷ lệ % 

tham gia 

Tỷ lệ % không 

tham gia 

Điểm TĐG 

trung bình 

Tham gia làm cố vấn học tập (ngoài giờ giảng trên lớp)    

Tham gia xây dựng các chương trình đào tạo     

Tham gia xây dựng các đề cương môn học    

II. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong năm học	

Các nhiệm vụ Trung bình Điểm TĐG 

trung bình 

Số đề tài từ cấp cơ sở trở lên là chủ trì   

Số bài báo công bố trên các tạp chí quốc tế   

Số bài báo công bố trên các tạp chí trong nước   

Số báo cáo khoa học tại các hội nghị trong nước   

Số báo cáo khoa học tại các hội nghị quốc tế   

Số sáng kiến, giải pháp hữu ích được áp dụng   

Số giải thưởng khoa học và công nghệ từ cấp đơn vị trở lên   

Số hợp đồng tư vấn chuyển giao tri thức    

Tổng kinh phí đề tài/đề án/dự án được giao   
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III. Nhiệm vụ tham gia công tác quản lý đào tạo, quản lý hoạt động KH&CN trong năm học 

Các nhiệm vụ Tỷ lệ % 

tham gia 

Tỷ lệ % 

không 

tham gia 

Điểm TĐG 

trung bình 

Tìm hiểu về quy chế/văn bản pháp quy về đào tạo    

Tìm hiểu về quy định/văn bản pháp quy về NCKH    

Tham gia công tác tuyển sinh (ra đề/trông thi/chấm thi v.v.)    

Tham gia xây dựng/triển khai/giám sát kế hoạch đào tạo    

Tham gia xây dựng/triển khai/giám sát kế hoạch KH&CN    

Tham gia phổ biến, chuyển giao tri thức phục vụ đời sống    

Tham gia công tác chủ nhiệm lớp    

Tham gia hướng dẫn thực tập, thực tế    

Tham gia công tác quản lý từ cấp Khoa/Bộ môn/Phòng ban    

Tham gia công tác Đảng (từ chi ủy viên trở lên)    

Tham gia công tác đoàn thể (từ ủy viên BCH trở lên)    

Tham gia khai báo đầy đủ các thông tin theo yêu cầu trên 

Cổng thông tin ĐHQGHN 

   

IV. Nhiệm vụ học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ trong năm học	

Các nhiệm vụ 

Tỷ lệ 

% 

tham 

gia 

Tỷ lệ % 

không 

tham 

gia 

Điểm 

TĐG 

trung 

bình 

Tham gia các khóa học về phương pháp giảng dạy    

Tham gia các khóa học về phương pháp nghiên cứu    

Tham gia các khóa bồi dưỡng chuyên môn (bao gồm cả Cao học, 

Nghiên cứu sinh) 

   

Tham gia các khóa học nâng cao trình độ ngoại ngữ    

Tham gia các khóa học nâng cao trình độ tin học     

Tham gia các khóa học nâng cao trình độ lý luận chính trị     

Tham gia các khóa học bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh    

Tham gia các khóa học bồi dưỡng kiến thức về công tác Đoàn thể    

 

Trình độ ngoại ngữ đạt được (ghi số điểm hoặc trình độ đạt được) 

 

IELTS:  Trung bình: ..……. 

TOEFL:  Trung bình: .……. 

TOEIC:  Trung bình: .……. 

Tỷ lệ % bằng A: 

Tỷ lệ % bằng B: 

Tỷ lệ % bằng C: 
 


