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BÁO CÁO
Tổng kết năm học 2011 - 2012

I. TỔNG KẾT NĂM HỌC 2011 - 2012
1. Hoạt động đào tạo
-

Tổng số sinh viên hiện học tại bộ môn tính đến tháng 9/2010 là 264 SV (khóa 2009
là 64 SV, khóa 2010 là 56 SV, khóa 2011 là 80 SV và khóa 2012 là 62 SV).

-

Sinh viên khóa 2008 đã được xét tốt nghiệp với tỷ lệ tốt nghiệp 86,6% (58 SV)

-

Tổ chức thành công lễ đón tân sinh viên khóa 2011 với sự tham gia đầy đủ của các
giảng viên và sinh viên khóa 2008, khóa 2009 và khóa 2010.

-

Tổ chức thành công đợt thực tập tốt nghiệp cho sinh viên khóa 2008.

-

Tổ chức thành công 03 đợt thực tập tham quan cho sinh viên các khóa:
o Khóa 2009: thực tập với chủ đề “Quản lý đô thị”.
o Khóa 2010: thực tập tại Khu công nghiệp Tân Bình
o Khóa 2011: thực tập tại Khu Đô Thị Thương Mại - Dịch Vụ Nam Long - Tân
Thuận Đông, Quận 7, TPHCM.

-

Số lượng sinh viên nhận nhọc bổng trong năm học 2011 – 2012 là:
o 37 SV nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2010 – 2011
(Điểm chuẩn > 7.56)
o 35 SV nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2011 – 2012 (Điểm
chuẩn > 7.9)
o 01 SV nhận học bổng KIMC – của Công ty quản lý đầu tư Hàn Quốc
o 01 SV nhận học bổng Mitsubishi UFJ Foundation
o 01 SV nhận học bổng Sumitomo Corporation
o 02 SV nhận học bổng Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản

-

Tổ chức dự giờ và phát phiếu khảo sát cho các môn học chuyên ngành theo đúng kế
hoạch và yêu cầu của Phòng KT&ĐBCL.

-

Tiếp tục duy trì hoạt động của website http://dothihoc.edu.vn nhằm trao đổi thông tin
giữa ban chủ nhiệm và sinh viên.
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-

Tiếp nhận và đưa vào hoạt động Phòng Nghiên cứu và thực hành Đô thị tại Cơ sở
Linh Trung, và đang lập đề án xây dựng phòng thực tập và thiết kế mô hình đô thị
giai đoạn 2.

-

Xây dựng đề án thành lập Khoa Đô thị học.

2. Hoạt động nghiên cứu khoa học
-

Nghiệm thu 03 đề tài NCKH cấp trường của giảng viên (đạt loại khá).

-

Tổ chức thành công hội nghị khoa học trẻ tiểu ban Đô thị với 9 báo cáo.

-

14 lượt giảng viên tham gia hội thảo quốc tế ở nước ngoài.

-

Tổ chức thành công lễ trao giải cuộc thi Sáng kiến nhỏ cho thành phố lớn với 14 giải
thưởng dành cho các công trình nghiên cứu của sinh viên, 12/2011.

-

Hợp tác với trường đại học Chualalongkorn Tổ chức thành công hội thảo “Đổi mới
đô thị và kịch bản phát triển TPHCM và các đại đô thị Đông Nam Á đến năm 2030”,
đồng thời cử đoàn giảng viên tham gia hội thảo tại Philippines vào tháng 9/2011.

-

Phối hợp với Công ty truyền thông Hợp Điểm tổ chức báo cáo chuyên đề báo cáo ý
tưởng thiết kế “Bảo tàng sống trên đường Hoàng Sa, Trường Sa giữa Tp. Hồ Chí
Minh” cho sinh viên, 4/2012.

-

Tổ chức thành công Hội nghị NCKH sinh viên lần 2 (4/2012), với 6/8 đề tài đạt từ 80
điểm trở lên, trong đó có 01 đề tài dự thi cấp Bộ năm 2012. Sau hội nghị, 01 tham
luận được đăng Tập san KHXH&NV Số 54, 3/2012.

-

Tổ chức thành công Hội nghị khoa học cấp Trường năm 2012, Tiểu ban Đô thị học
(Hội nghị khoa học Trẻ), 11/2011.

-

Tổ chức báo cáo chuyên đề “Public Policy and Social Services in Urban Areas”
(Chính sách xã hội và dịch vụ xã hội ở các đô thị) do GS. Mary Collins, Ðại học
Boston, Hoa Kỳ trình bày, 5/2012.

-

01 đề tài NCKH sinh viên đạt giải nhì chung cuộc và giải nhất lĩnh vực “Phát triển
bền vững” của cuộc thi Holcim Prizes năm 2011.

-

01 đề tài NCKH sinh viên đạt giải 3 cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật trẻ do Thành
Đoàn tổ chức.

-

Hướng dẫn sinh viên đăng ký đề tài NCKH cấp trường năm 2012 (có 6 đề tài).

-

04 đề tài NCKH sinh viên được chọn vào vòng tuyển chọn cấp trường cuộc thi
Holcim Prizes năm 2012, trong đó có 01 giải nhất và 01 giải nhì. Đề tài đạt giải nhất
sẽ tham gia vòng chung kết các trường đại học vào tháng 10/2012.

-

Số bài báo được đăng trong các tạp chí, kỷ yếu hội thảo: 9.
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3. Hoạt động hợp tác quốc tế
-

Tham gia các mạng lưới phát triển đô thị của Châu Á Thái Bình Dương, Đại học
Chulalongkorn (Thái Lan), Đại học Yokohama (Nhật Bản)…

-

Cử 01 giảng viên nâng cao trình độ chuyên môn tại Đại hoc Yokohama (Nhật Bản).

-

Phối hợp với Đại học Chulalongkorn tổ chức hội thảo “Đổi mới đô thị và kịch bản
phát triển TPHCM và các đại đô thị Đông Nam Á đến năm 2030” vào tháng 9/2011.

-

Cử sinh viên và giảng viên tham gia các buổi giao lưu với các trường Đại học
Malaya (Malaysia) và Đại học Surabaya (Indonesia).

-

Tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên tham dự hội thảo nước ngoài.

4. Công tác sinh viên
-

Phối hợp với Phòng Công tác Sinh viên, Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên tổ chức
các hoạt động tiếp đón tân sinh viên khóa 2011 – 2015.

-

Tổ chức thành công Lễ đón Tân sinh viên tại Cơ sở Linh Trung, Thủ đức, 9/2012.

-

Tổ chức thành công Hội trại truyền thống tại Long Hải, Vũng Tàu, 11/2012.

-

Hỗ trợ sinh viên tham gia các chương trình văn hóa – văn nghệ do Nhà trường tổ
chức.

-

Xếp loại công tác sinh viên trong năm học 2011 – 2012: Tốt.

TRƯỞNG ĐƠN VỊ………………..
(Ký và ghi rõ họ tên)
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