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NỘI DUNG CÔNG VIỆC
1 Giúp Viện trưởng lập, điều chỉnh và báo cáo kế hoạch hoạt động của Viện
Giúp Viện trưởng quản lý, điều phối nhân sự theo kế hoạch hoạt động đã duyệt; Giám sát và
2 hỗ trợ nhân viên trong quá trình làm việc; Đánh giá kết quả hoàn thành công việc của nhân
viên dưới quyền
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Giúp Viện trưởng đề xuất mở bộ môn, ngành, chuyên ngành đào tạo của Viện; quản lý các
Bộ môn trực thuộc Viện

4 Giúp Viện trưởng xây dựng, phát triển chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy
5 Giúp Viện trưởng tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học của Viện

6

7
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Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập theo hướng chuẩn hoá, đáp ứng chất
lượng đào tạo và xu hướng hội nhập quốc tế
Giúp Viện trưởng xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên; quản lý CBNV, giảng
viên cơ hữu và thỉnh giảng của Viện
Tham gia quản lý người học thuộc Viện; nắm bắt thông tin người học, tổ chức quản lý dữ
liệu người học một cách khoa học chính xác

9 Tham gia quản lý, kiểm tra thống kê học phí; xét học bổng khuyến khích học tập cho từng
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học kỳ; đề xuất các chính sách, phương án cho người học
10
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Giúp Viện trưởng tổ chức thực hiện quá trình đào tạo của Viện và các hoạt động giáo dục
khác trong chương trình giảng dạy chung của Trường
Tham gia đánh giá chất lượng dạy - học và nghiên cứu khoa học của Viện, liên tục nghiên
cứu và cải tiến
Giảng dạy & nghiên cứu: giảng dạy các môn lý thuyết & thực hành, hướng dẫn nghiên cứu
khoa học của HV, hướng dẫn đồ án tốt nghiệp,… theo kế hoạch

B. Các nhiệm vụ định kỳ/ không thường xuyên
13 Hoạt động ngoại khoá tổ chức các lớp ngoại khoá bổ trợ kiến thức, kỹ năng mềm, tổ chức
diễn đàn quảng bá thông tin tiên tiến, sinh hoạt lớp
14 Phối hợp với Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông trong công tác tuyển sinh, xây dựng
hình ảnh và quan hệ công chúng của Viện và của Trường
15 Phối hợp với Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng xây dựng hệ thống ngân hàng đề
thi, coi thi, chấm thi và các vấn đề liên quan đến công tác khảo thí
16 Tham gia hoạt động viện học và công nghệ, nghiên cứu viện học; đăng ký và công bố sản
phẩm nghiên cứu viện học
C. Các nhiệm vụ khác
17 Hợp tác với các cá nhân/ bộ phận khác thực hiện các công việc chung của Nhà trường theo
quy định
18 Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
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