ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHỨC NĂNG:
Khoa Công nghệ Thông tin là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của trường. Cơ cấu của
khoa bao gồm: Ban chủ nhiệm khoa, Hội đồng Khoa học - Đào tạo khoa, các bộ môn,
các phòng thí nghiệm. Khoa là đơn vị thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học,
quản lý trực tiếp đội ngũ cán bộ, giảng viên và HSSV của khoa.

NHIỆM VỤ:
Khoa Công nghệ Thông tin có các nhiệm vụ sau đây:
a. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, tổ chức thực hiện và quản lý quá trình
đào tạo các ngành, chuyên ngành thuộc khoa và các hoạt động giáo dục khác trong
chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;
b. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác
trong và ngoài nước; theo dõi chỉ đạo việc thực hiện đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước và
cấp Bộ, quản lý các đề tài cấp cơ sở và các đề tài nghiên cứu theo hợp đồng các dịch
vụ khoa học; tổ chức công tác nghiên cứu khoa học; tham gia công tác phát triển quy
mô tuyển sinh đào tạo.
c. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo
đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên thuộc khoa; tổ chức đào tạo, bồi
dưỡng để không ngừng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhằm
đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đào tạo;
d. Tổ chức biên soạn và thẩm định giáo trình, tài liệu tham khảo các môn học trong
chương trình đào tạo;

e. Hướng dẫn sinh viên năm cuối làm thủ tục đăng ký học các lớp chuyên đề tốt nghiệp
và làm tiểu luận chuyên ngành, khóa luận tốt nghiệp; tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá khóa
luận tốt nghiệp và đánh giá kết quả học tập của HSSV, học viên do khoa đào tạo;
f. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các tài sản, thiết bị, vật tư được trang bị, mua sắm
hoặc tiếp nhận từ các nguồn khác nhau theo những quy định chung của Nhà nước và
những hướng dẫn cụ thể của trường;
g. Thực hiện công tác quản lý HSSV, học viên (tiếp nhận, quản lý học tập, xét và cấp
học bổng, khen thưởng, kỷ luật, ngừng học, thôi học, cho chuyển khoa, đánh giá quá
trình rèn luyện tư cách đạo đức và chuyên môn của HSSV,...) đảm bảo an ninh chính trị
và an ninh trật tự trong HSSV, học viên;
h. Tiến hành đánh giá định kỳ cán bộ viên chức trong khoa để phân loại trình độ, sắp
xếp công việc, nhằm đáp ứng yêu cầu cao về đào tạo và nghiên cứu khoa học.
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