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V/v báo cáo thực hiện quy chế công khai

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
(Qua Vụ Kế hoạch - Tài chính)
Thực hiện công văn số 685/BGDĐT-KHTC ngày 24/02/2017 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc nhắc nộp báo cáo thống kê và báo cáo tự xác định chỉ tiêu
tuyển sinh năm 2017, Trường Đại học Văn hoá Hà Nội xin báo cáo các nội dung
công khai năm học 2015-2016 theo yêu cầu (có biểu mẫu kèm theo).
I. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế
1. Các chuẩn đầu ra
Nhà trường đã triển khai xây dựng và công bố chuẩn đầu ra đối với các
ngành đào tạo và vẫn tiếp tục rà soát cập nhật. Nhà trường cũng thực hiện lộ trình
áp dụng chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với các ngành đào tạo.
Sinh viên các chuyên ngành của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội sau khi tốt
nghiệp có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, sức khoẻ, năng lực, trình độ
chuyên môn trong lĩnh vực chuyên ngành đào tạo, đáp ứng các yêu cầu công
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; có khả năng tham gia nghiên cứu khoa học
trong các lĩnh vực chuyên ngành được đào tạo; đảm bảo được các tiêu chuẩn về
chuyên môn, nghiệp vụ, giáo dục thể chất, ngoại ngữ do Bộ Giáo dục và Đào tạo
quy định và tiêu chuẩn về giáo dục quốc phòng do liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và
Bộ Quốc phòng quy định.
2. Về tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp năm học 2014-2015 có việc làm
Nhà trường cũng đã tiến hành tổ chức khảo sát tình hình việc làm của sinh
viên tốt nghiệp năm 2014 - 2015. Kết quả bước đầu cho thấy đa số sinh viên tốt
nghiệp của nhà trường vẫn đáp ứng nhu cầu công việc và đòi hỏi từ xã hội.
II. Về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục
1. Về đội ngũ nhà giáo, cán bộ giảng dạy
Nhà trường luôn chú trọng đến việc xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ viên
chức, đặc biệt quan tâm đến đội ngũ cán bộ giảng viên. Trong từ năm học 20152016 và 2016-2017 nhà trường xác định chủ đề năm học là “Nâng cao chất lượng
đội ngũ cán bộ, giảng viên” với nhiều các chính sách và hành động tích cực và
hiệu quả để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên. Đến nay, Đội ngũ

giảng viên của Nhà trường đang ngày càng được trẻ hóa, có trình độ cao và khá đa
dạng về ngành nghề, phân bố ở các khoa, bộ môn chuyên ngành đáp ứng được yêu
cầu của công tác giảng dạy theo mục tiêu đào tạo của Nhà trường.
2. Về cơ sở vật chất
Nhà trường vẫn đang từng bước chú trọng nâng cao chất lượng của cơ sở vật
chất của nhà trường. Nhiều hạng mục cơ sở vật chất được triển khai đầu tư trong thời
gian qua như: Đầu tư thay đổi toàn bộ không gian môi trường trong nhà trường theo
mục tiêu Xanh – Sạch – Đẹp – Văn Minh. Triển khai sửa chữa cải tạo các khu văn
phòng, giảng đường, ký túc xá. Cải tạo và trang bị phòng máy tính và thay mới các
máy chiếu tại các phòng học. Lắp đặt camera tại các phòng học trong nhà trường, .v.v.
Nhà trường vẫn tiếp tục triển khai các hoạt động cải tạo đầu tư cơ sở vật như
cải tạo Khu nhà làm việc và học tập của Khoa Viết Văn Báo chí, các đơn nguyên của
Ký túc xá, đặc biệt tích cực hoàn thiện hồ sơ để sớm triển khai xây dựng một trung
tâm thông tin thư viện đa năng 7 tầng theo kế hoạch đầu tư của Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch.
III. Công khai Tài chính
Tổng thu năm 2015

- Từ ngân sách
- Từ học phí, lệ phí
- Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
- Từ nguồn khác

36.85 tỷ đồng
22.47 tỷ đồng
0.97 tỷ đồng
2.0 tỷ đồng

IV. Về hình thức và địa điểm công khai
Các nội dung công khai đều được Nhà trường công khai trên Website của
Trường. Các tài liệu trên đều được in ấn và gửi đến các đơn vị trong Trường và lưu
ở bộ phận chức năng, lưu trữ của Trường.
Trân trọng cảm ơn.
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