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THƯ MỜI
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Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo trong bối cảnh
hội nhập và tự chủ
Kính gửi : - Các trường đại học, cao đẳng;
- Các đơn vị sử dụng lao động;
- Các tổ chức, cơ quan, đơn vị, chuyên gia.
Trải qua 62 năm xây dựng và phát triển (1955- 2017), Trường Đại học Nông Lâm thành phố
Hồ Chí Minh (ĐHNL TP.HCM) luôn chú trọng việc nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả
nghiên cứu khoa học với mục đích cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng được yêu cầu
sử dụng lao động của các doang nghiệp hay các bên sử dụng lao động không chỉ Việt Nam mà cả
các nước trong khu vực và trên thế giới.
Từ năm học 2008 – 2009, Trường ĐHNL TP.HCM đã thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ
một cách toàn diện. Hiện nay, mô hình đào tạo theo học chế tín chỉ được quốc tế công nhận là một
mô hình đào tạo tiên tiến và mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, mô hình đào tạo theo học chế tín chỉ
tương đối mới tại Việt Nam, vì vậy việc áp dụng mô hình này còn có nhiều khó khăn trong công tác
xây dựng chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ, tổ chức giảng dạy, quản lý và đánh giá nhằm
đảm bảo chất lượng đào tạo đáp ứng được yêu cầu hội nhập và phát triển.
Trong hơn 10 năm hoạt động đào tạo theo học chế tín chỉ qua,trường ĐHNL TP.HCM đã xây
dựng và hoàn thiện chương trình, quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ và đạt được một số thành tựu
và kinh nghiệm. Để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm triển khai đào tạo theo học chế tín chỉ và để tiếp
tục phấn đấu nâng cao chất lượng đào tạo, hiệu quả nghiên cứu khoa học, tăng cường mối quan hệ
hợp tác giữa nhà trường, các đơn vị sử dụng nguồn nhân lực và các cơ quan quản lý, Trường ĐHNL
TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo trong
bối cảnh hội nhập và tự chủ”.
1. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo


Thời gian: Từ 7h30 – 12h00, thứ 6, ngày 06/10/2017



Địa điểm: Hội trường PV100, Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh.

2. Nội dung
 Kinh nghiệm triển khai đào tạo theo học chế tín chỉ;
 Công tác quản lý nhà nước trong phát triển giáo dục đại học ở bối cảnh thúc đẩy hội nhập và tự
chủ của các trường;
 Cập nhật, bổ sung chương trình đào tạo trên cơ sở khung trình độ quốc gia Việt Nam tiến đến
xây dựng chương trình đào tạo đạt chuẩn AUN-QA, ABET,…đáp ứng được các yêu cầu của xã
hội, người sử dụng lao động và các tiêu chí đánh giá, kiểm định của Bộ giáo dục và Đào tạo,
các tổ chức trong và ngoài nước;
 Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của Việt Nam theo hướng chuẩn hóa
khu vực và quốc tế;
 Môi trường, cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước;
 Chất lượng sinh viên sau khi ra trường gắn với nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp;
 Những vấn đề khác có liên quan đến công tác đào tạo trình độ đại học trong bối cảnh hội nhập
và tự chủ .
 Hình thức, trình bày:
 Font: Time New Roman;
 Cỡ chữ: 13;
 Khoảng cách dòng: single;
 Độ dài: Bài tham luận có độ dài tối đa 05 trang;
 File format: docx
3. Thời gian và nơi nhận tham luận
 Thời gian nhận tham luận đến hết ngày 15/9/2017.
 Địa điểm nhận tham luận: Bài viết gửi về Phòng Đào tạo, Trường ĐHNL TP.HCM theo địa chỉ
email: pdaotao@hcmuaf.edu.vn hoặc phamgiadiep@hcmuaf.edu.vn.
 Mọi chi tiết xin liên hệ: ThS. Phạm Gia Điệp, Phòng Đào tạo, Trường ĐHNL TP.HCM;
Điện thoại liên hệ: 0983989757.
Thông tin về Hội thảo được đăng tải chi tiết trên website: www.hcmuaf.edu.vn.
Ban tổ chức rất mong nhận được sự quan tâm và cộng tác của Quý vị.
Xin chân thành cảm ơn ./.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 8 năm 2017
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