
ĐỀ XUẤT KẾT CẤU, NỘI DUNG WEBSITE HỌC VIỆN 

1. Tên gọi: Cổng thông tin điện tử Học viện Kỹ thuật quân sự 

2. Kết cấu: 

Trang chủ - Giới thiệu - Đào tạo - Tuyển sinh - Nghiên cứu khoa học - 

Hợp tác quốc tế - Thư viện - Liên hệ 

(Phần tin tức thể hiện trong trang chủ, trang chủ có thể chia thành các 

nội dung: Tin tức và sự kiện, Đào tạo và NCKH, Thông báo mới, Các phần mềm 

tra cứu, Liên kết website... ) 

3. Nội dung chi tiết các phần trên Banner ngang 

3.1. “Giới thiệu”: 

3.1.1. Giới thiệu chung 

- Lịch sử phát triển và các thành tích tiêu biểu; 

- Chức năng, nhiệm vụ; 

- Sứ mạng, mục tiêu đào tạo; 

- Tiềm lực (đội ngũ giảng viên, nhà khoa học, cơ sở vật chất ...) 

3.1.2. Cơ cấu tổ chức  

- Sơ đồ mô hình tổ chức (Ban Giám đốc đến các đơn vị đầu mối trực thuộc);  

- Ban Giám đốc (Ảnh, cấp bậc, danh hiệu, họ tên, chức vụ). 

- Khối cơ quan (Ban Chỉ huy; chức năng, nhiệm vụ; thành tích) 

- Khối khoa, viện (Ban Chỉ huy; chức năng, nhiệm vụ; thành tích) 

- Khối đơn vị quản lý học viên (Ban Chỉ huy; chức năng, nhiệm vụ; 

thành tích) 

3.1.3. Hình ảnh tiêu biểu 

3.2. “Đào tạo”: 

3.2.1. Giới thiệu chung (Các bậc học, các chuyên ngành đào tạo QS, DS) 

3.2.2. Cam kết chuẩn đầu ra 

3.3.3. Đào tạo đại học (Chương trình đào tạo, Thời khóa biểu) 

3.3.4. Đào tạo Sau đại học (Chương trình đào tạo, Thời khóa biểu Luận 

án, Luận văn (Họ và tên, đề tài, năm tốt nghiệp...) 

3.3.5. Đào tạo chuyển cấp liên thông (Chương trình đào tạo, Thời khóa 

biểu) 

3.3.6. Bổ túc, bồi dưỡng (Đối tượng, tiêu chuẩn, thời gian...) 

3.3.7. Tra cứu điểm thi (Liên kết phần mềm) 

3.3. “Tuyển sinh”: 

3.3.1. Thông tin chung (các bậc học, thời gian tuyển sinh, chỉ tiêu, điểm 

chuẩn qua các năm, chế độ ưu đãi sau khi trúng tuyển) 
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3.3.2. Tuyển sinh đại học (Thông báo tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh, 

các chuyên ngành đào tạo, chỉ tiêu....) 

3.3.3. Tuyển sinh liên thông đại học (Thông báo tuyển sinh đối tượng 

tuyển sinh, các chuyên ngành đào tạo, chỉ tiêu....) 

3.3.4. Tuyển sinh sau đại học (Thông báo tuyển sinh đối tượng tuyển 

sinh, các chuyên ngành đào tạo, chỉ tiêu....) 

3.3.5. Một số câu hỏi thường gặp 

3.4. “Nghiên cứu khoa học”: 

3.4.1. Giới thiệu chung 

3.4.2. Các Hội đồng khoa học (Quyết định, danh sách...) 

3.4.3. Các chương trình, dự án, đề tài (cấp Nhà nước, Bộ, ngành, Học viện) 

3.4.4. Các nhóm nghiên cứu 

3.4.5. Các sản phẩm khoa học công nghệ 

3.4.6. Một số thành tựu quan trọng 

3.5. “Cơ sở kỹ thuật”: 

3.5.1. Năng lực các cơ sở kỹ thuật 

3.5.2. Khai thác cơ sở kỹ thuật 

 3.6. “Hợp tác quốc tế”: 

3.6.1. Giới thiệu chung về hợp tác quốc tế. 

3.6.2. Các hoạt động hợp tác về đào tạo và KHCN (Thông tin) 

3.6.3. Các chương trình hợp tác 

3.6.4. Tiêu chuẩn, đối tượng được cử đi đào tạo tại nước ngoài 

3.6.5. Liên kết (website các trường hiện đang hợp tác) 

3.7. “Thư viện”: 

……………………………………………… 

3.8. “Đảm bảo chất lượng”: 

3.8.1. Văn bản pháp quy 

3.8.2. Kiểm định chất lượng 

3.8.3. Hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong Học viện 

3.8.4. Ý kiến phản hồi của người học 

3.9. “Học viên, sinh viên”: 

3.9.1. Giới thiệu chung 

3.9.2. Hoạt động Đoàn thanh niên 

- Tổ chức Đoàn thanh niên 

- Học viên, sinh viên tiêu biểu 

- Câu lạc bộ 

- Các hoạt động học viên, sinh viên (Thông tin) 

3.9.3. Hoạt động NCKH (Các sản phẩm NCKH, đề tài nghiên cứu...) 
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3.9.4. Học bổng 

3.9.5. Ký túc xá 

3.9.6. Các văn bản và biểu mẫu (Quy chế, quy định, mẫu văn bản hành chính) 

3.10. “Liên hệ” (Bản đồ, Điện thoại, Email) 
 

 


