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1. Kết quả KðNB CTðT 2014-2017

2. Văn bản tổ chức thực hiện KðNB CTðT năm 2018

3. Tổ chức thực hiện KðNB CTðT

4. Mốc thời gian thực hiện KðNB CTðT năm 2018

5. Một số lưu ý trong TðG CTðT.

1. Kết quả KðNB CTðT 2014-2017

2014 2015 2016 2017

•• SốSố CTðT TðGCTðT TðG 7 3 4 5

•• SốSố CTðT ñược chứng nhậnCTðT ñược chứng nhận 11 33 33 55

•• SốSố CTðT không ñáp ứng CTðT không ñáp ứng 

ñược yêu cầu ñánh giá ñược yêu cầu ñánh giá 

1 0 1 0

•• SốSố CTðT ñược ñánh giá CTðT ñược ñánh giá 

nhưng không ñạtnhưng không ñạt
55 00 00 00

Kết quả ñánh giá nội bộ CTðTKết quả ñánh giá nội bộ CTðT 22017017

TT Chương trình ñào tạo ðơn vị ñào tạo ðiểm

1 Kỹ thuật ðiều khiển và 

Tự ñộng hóa

Khoa Công nghệ 4,29

2 Phát triển nông thôn Viện NCPT ðBSCL 4,15

3 Thú y Khoa NN&SHƯD 4,10

4 Khoa học cây trồng Khoa NN&SHƯD 4,40

5 Công nghệ thực phẩm Khoa NN&SHƯD 4,10

22. . VănVăn bảnbản tổtổ chứcchức thựcthực hiệnhiện KðNBKðNB
CTðT    CTðT    

� Kế hoạch 484/KH-ðHCT-ðBCL&KT ngày 19/03/2018 về 
KðNB chất lượng CTðT theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA năm 

2018.

� Quyết ñịnh 1031/Qð-ðHCT ngày 11/04/2018 của Hiệu 
trưởng thành lập Hội ñồng TðG, Tổ Thư ký Hội ñồng TðG 

CTðT năm 2018

� Quyết ñịnh số 1031/Qð-ðHCT ngày 11/04/2018 của Hiệu 
trưởng thành lập các tổ TðG CTðT năm 2018

� Hướng dẫn ñánh giá AUN-QA tại cấp chương trình phiên bản 
3.0 của AUN-QA (11 tiêu chuẩn)

� Sổ Tay ðBCL giáo dục về CTðT năm 2015

� Tài liệu tập huấn…

MụcMục ñíchñích KðNB CTðTKðNB CTðT

� ðánh giá (khách quan, ñúng mức) thực trạng chất
lượng CTðT một cách hệ thống và mức ñộ ñáp ứng
của CTðT ñối với các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn
AUN-QA � ñềñề rara biệnbiện pháppháp cảicải tiếntiến chấtchất lượnglượng ñàoñào
tạotạo..

� Công nhận/chứng nhận nội bộ chất lượng CTðT theo
tiêu chuẩn AUN-QA.
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Các CTðT thực Các CTðT thực hiện hiện KðNB 2018KðNB 2018

TT Tên chương trình ðơn vị quản lý

1 Kỹ thuật ñiện tử - truyền thông Khoa Công nghệ

2 Công nghệ kỹ thuật hóa học Khoa Công nghệ

3 Triết học Khoa Khoa học Chính trị

4 Chính trị học Khoa Khoa học Chính trị

5 Kiểm toán Khoa Kinh tế

6 Quản lý ñất ñai Khoa Môi trường - TNTN

7 Khoa học cây trồng/Công nghệ 
giống cây trồng

Khoa NN&ông nghiệp & SHUD

8 Thú y/Dược Thú y Khoa Nông nghiệp & SHUD

9 Nông học/KT nông nghiệp Khoa Phát triển nông thôn

10 Nuôi trồng thủy sản Khoa Thủy sản

10 CTðT 7 ðơn vị ñào tạo

Stakeholders’ Needs

Quality Assurance and (Inter)national benchmarking

Programme

Specification

Programme 

Structure & 
Content

Student
Assessment

Academic Staff 

Quality
Support Staff 

Quality 

Student Quality & 

Support

Facilities & 

Infrastructure

Quality Enhancement

Output

Expected

Learning

Outcomes

A
c
h
i
e
v
e
m
e
n
t
s

Teaching & Learning 

Approach

AUNAUN--QA QA cấp chương trình cấp chương trình ((Phiên bản 3.0)Phiên bản 3.0)

8

AUN-QA Model 

AUNAUN--QA cấp chương trình (Phiên bản QA cấp chương trình (Phiên bản 33..00))

Tiêu chuẩn ðặc tả Tiêu chí

11 Các kết quả học tập mong ñợi

ThiếtThiết kếkế

4 3

22 Quy cách chương trình 2 3

33 Nội dung & Cấu trúc chương trình 6 3

44 Tiếp cận trong giảng dạy & học tập

ThựcThực

hiệnhiện

6 3

55 Kiểm tra ñánh giá người học 8 5

66 Chất lượng ñội ngũ cán bộ học thuật 10 7

77 Chất lượng ñội ngũ cán bộ phục vụ 5 5

88 Chất lượng người học & phục vụ người học 5 5

99 Cơ sở vật chất & hạ tầng 7 5

1010 Nâng cao chất lượng 6 6

1111 ðầu ra HiệuHiệu

quảquả
3 5

Tổng cộng 62 50 

3. 3. TổTổ chứcchức thựcthực hiệnhiện KðNB CTðTKðNB CTðT

HộiHội ñồngñồng TðGTðG: 

• Có 11 thành viên: BGH, 
lãnh ñạo ñơn vị,...

• Chủ tịch: PGsTs Hà Thành PGsTs Hà Thành 
Toàn; Toàn; 

• Phó chủ tịch: PGsTs Lê GsTs Lê 
Việt DũngViệt Dũng

Tổ Tổ ThưThư kýký: 

• Có 07 thành viên

TổTổ TðG: TðG: 

•• Có Có 1010 tổtổ TðG/TðG/1010 CTðTCTðT

• Có 05 thành viên/tổ TðG

�Tổ chức và nhân sự TðG CTðT

3. 3. TổTổ chứcchức thựcthực hiệnhiện KðNB CTðT (tt)KðNB CTðT (tt)

�Cơ cấu tổ TðG CTðT:

• Cách 1: Theo Theo tiêutiêu chuẩnchuẩn hệhệ thốngthống

Tổ trưởng

Yêu cầu

(Tiêu chuẩn 1 -
5)

ðầu vào
(6-9)

Nâng cao
chất lượng

(10)

ðầu ra
(11)

ðiều phối/

Hỗ trợ

Cơ cấu tổ TðG CTðT (tt)Cơ cấu tổ TðG CTðT (tt)

• Cách 2: Theo tiêu chuẩn có liên quan

12

Tổ trưởng

Chương trình

(1,2,3,10)

Dạy và học, 
ñánh giá SV

(4,5,10)

Nguồn lực
(6,7,8,9,10)

ðầu ra

(10,11)

ðiều phối/

Hỗ trợ
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Cơ cấu tổ TðG CTðT (tt)Cơ cấu tổ TðG CTðT (tt)

• Cách 3: Theo Theo sốsố lượnglượng TiêuTiêu chuẩnchuẩn

13

Tổ trưởng

TC 1,2,3 TC 4-5 TC 6,7,8 TC 9,10,11

ðiều phối/

Hỗ trợ

3. 3. TổTổ chứcchức thựcthực hiệnhiện KðNB CTðT (tt)KðNB CTðT (tt)

�Quan hệ trách nhiện tổ chức thực hiện TðG CTðT 

Vị trí Quan hệ trách nhiệm

TrưởngTrưởng khoakhoa • Kết nối Khoa – TT.QLCL

LãnhLãnh ñạoñạo phụphụ
tráchtrách ñàoñào tạotạo

• Kết nối Bộ môn - Trưởng khoa - Bộ phận ðBCL
• Kết nối Khoa - Bộ phận cung cấp dữ liệu

TrưởngTrưởng bộbộ
mônmôn

• Lãnh ñạo Tổ TðG/phân cấp quyền lãnh ñạo
• Kết nối Trưởng khoa - Lãnh ñạo phụ trách ñào tạo -
Tổ TðG

Quan hệ trách nhiện tổ chức thực hiện TðG 
CTðT (tt)

Vị trí Quan hệ trách nhiệm

TổTổ trưởngtrưởng tổtổ
TðGTðG

• Lãnh ñạo tổ TðG
• Phát triển kế hoạch TðG
• Phân công và theo dõi công tác
• Chia nhóm
• Kết nối các thành viên trong Tổ
• Tổng hợp và ñiều chỉnh BC TðG

Quan hệ trách nhiện tổ chức thực hiện TðG 
CTðT (tt)

Vị trí Quan hệ trách nhiệm

ðiều phối/ Hỗ trợ

((CấpCấp trườngtrường))

• Hướng dẫn, hỗ trợ tổ TðG
• Tập huấn Tổ TðG
• Rà soát báo cáo TðG
• Kết nối Khoa - Trường
• Hướng dẫn ñánh giá viên nội bộ
•Tập huấn ñánh giá viên nội bộ

ðiều phối/ Hỗ trợ

((CấpCấp KhoaKhoa))

• Hướng dẫn tổ TðG
• Tạo ñộng lực và hỗ trợ tổ TðG
• Rà soát báo cáo TðG

Thành viên tổ TðG

((BộBộ mônmôn))

• Thu thập thông tin, tổ chức quản lý thông tin
• Viết báo cáo TðG

4. 4. Mốc thời gian Mốc thời gian thựcthực hiệnhiện KðNB CTðT KðNB CTðT 
20182018

02/4-
14/7: Tổ Tổ 
TðG thực TðG thực 
hiện TðG hiện TðG 

CTðTCTðT

0404//0909: : 
Tổ TðG Tổ TðG 

gởgởii
BCTðG BCTðG 

hoànhoàn
chỉnhchỉnh

Trước Trước 
20/10: 20/10: 

ðánh giá ðánh giá 
CTðT tại CTðT tại 

ñơn vịñơn vị

26/11-
30/11: 
Hiệu 

trường ra 
quyết 

ñịnh công 
nhận

Trước 
01/12: 
Báo cáo Báo cáo 
Tổng kếtTổng kết

• 02/07: Gởi Dự 
thảo BCTðG

• 02-14/07: Hội Hội 
ñồng TðG, Ban ñồng TðG, Ban 
Thư kýThư ký góp ý Dự 
thảo và Tổ TðG Tổ TðG 
ñiều chỉnh

• Trước 
10/11: 
ðoàn 
ðGNB gởi 
Báo cáo kết 
quả ñánh 
giá 

5. Một số lưu ý trong KðNB CTðT 

1) Bám sát tài liệu hướng dẫn, biểu mẫu ñược cung cấp
((sửsử dụngdụng tàitài liệuliệu cậpcập nhậtnhật); ); nghiên cứu kỹ, nhất quán
nội dung/nội hàm tiêu chuẩn, nguyên tắc ñánh giá.

2) Viết báo cáo TðG:
• ðảm bảo tính bao quát, hệ thống của quá trình ñào tạo

(mục tiêu và tiếp cận dạy học, hỗ trợ, ñội ngũ, nâng cao 

chất lượng… hợp lý/giải thích ñược ñể ñạt mục tiêu); 

• Có thể trả lời ñược các câu hỏi ñã ñược gợi ý; 

•• Không phải là làm gì mà là làm việc gì ñể ðBCLKhông phải là làm gì mà là làm việc gì ñể ðBCL

• Nộp ñúng hạn.
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Tiếp cận PDCA trong TðG CTðTTiếp cận PDCA trong TðG CTðT

19

Plan
• Truyền thông ý ñịnh
• Tổ chức ñội/nhóm
•  Phát triển kế hoạch
• Hiểu tiêu chuẩn, quy trình AUN-QA

Do
• TðG (thực trạng)
• Thu thập dữ liệu, minh chứng
• Thụ hẹp khoảng cách 
• ViViếếtt BBCTðGCTðG
• Xem xét lại BCTðG

Check
• Kiểm lại BCTðG

• Lấy ý kiến phản hồi

Act
• Cải thiện ðBCL 

• Hoàn thành BCTðG
• Truyền thông BCTðG

• Sẵn sàng ðGNB

Change Management

Plan

Giai ñoạn tự ñánh giá thực trạngGiai ñoạn tự ñánh giá thực trạng ((tttt))

PLAN

DOACT

CHECK

TIÊU CHUẨN Tiêu chí/TC

Tiêu chí/TC

Tiêu chí/TC

Tiêu chí/TC

P: VĂN BẢN 
CL, KẾ HOẠCH

D: BIÊN BẢN, VĂN BẢN, 
TÀI LiỆU, SỐ LiỆU

C: QUI TRÌNH
BỘ CÔNG CỤ

BIÊN BẢN
TÀI LiỆU, SỐ LiỆU

A: QUI TRÌNH
BỘ CÔNG CỤ

BIÊN BẢN
TÀI LiỆU, SỐ LiỆU

SơSơ ñồñồ vềvề minh minh chứngchứng

VIẾT BÁO CÁO TỰ ðÁNH GIÁ

• Phần 1. Giới thiệu:

- Trang mục lục

- Tóm tắt quá trình thực hiện

- Công tác tổ chức tự ñánh giá

- Giới thiệu ngắn về trường, khoa, bộ môn

• Phần 2. Mô tả các tiêu chuẩn AUN (theo checklist)

- Mô tả cụ thể cách thức trường, khoa ñạt ñược các 
yêu cầu của tiêu chuẩn.

- Chỉ ra các minh chứng.

VIẾT BÁO CÁO TỰ ðÁNH GIÁ (tt)

• Phần 3. Phân tích ñiểm mạnh, ñiểm cần cải tiến:

- Tóm tắt ñiểm mạnh

- Tóm tắt ñiểm cân cải tiến

- Tự ñánh giá ñiểm vào bảng “checklist”

- Kế hoạch cải tiến

• Phần 4. Phụ lục

- Bảng danh mục

- Các văn bản bổ trợ, minh chứng

55. . MộtMột sốsố lưu ý trong TðG (tt)lưu ý trong TðG (tt)

3) Khảo sát bên liên quan; nghiên cứu thời ñiểm và cách
thức khảo sát hiệu quả (online, hội họp, thư gởi, 

email…); việc mời bên liên quan.
4) ðề nghị lãnh ñạo ñơn vị theo dõi chỉ ñạo và hỗ trợ ñể

công việc thực hiện ñúng tiến ñộ/thuận lợi:

•• Lãnh ñạo khoa (ủy viên hội ñồng TðG ) và tổ trưởng tổ Lãnh ñạo khoa (ủy viên hội ñồng TðG ) và tổ trưởng tổ 

TðG có trách nhiệm ñọc bộ tiêu chuẩn, hướng dẫn và TðG có trách nhiệm ñọc bộ tiêu chuẩn, hướng dẫn và 

hỗ trợ; trách nhiệm cả quá trình: Phỗ trợ; trách nhiệm cả quá trình: P--DD--CC--AA

•• Truyền thông báo cáo TðG   Truyền thông báo cáo TðG   

• Tránh ñể tồn ñọng vào thời ñiểm cuối ảnh hưởng không 
tốt chất lượng Báo cáo và tiến ñộ chung

5. Một số lưu ý trong TðG (tt)

5) Các thành viên Tổ TðG cần tham gia ñầy ñủ các 
buổi hướng dẫn kỹ thuật (quan trọng).

6) Khối lượng công việc lớn nên cần phân công nhiệm 
vụ cụ thể từng thành viên trong Tổ TðG, ñảm bảo 
tính liên tục, xuyên suốt và cập nhật thông tin.

7) Thường xuyên trao ñổi với Trung tâm QLCL, Ban 
Thư ký, ñơn vị chức năng về khó khăn, vướng mắc 
trong quá trình thực hiện ñể tìm cách giải quyết kịp 
thời.
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CámCám ơnơn sựsự chúchú ý!ý!
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HƯỚNG DẪN 
ðÁNH GIÁ CTðT DỰA TRÊN 

THANG ðIỂM 7 CỦA AUN – QA

Cần Thơ, 04/5/2018

Consensus – Devotion – Quality – Innovation

WE APPRECIATE YOUR ENGAGEMENT

Consensus – Devotion – Quality – Innovation

CHẤM ðIỂM BÁO CÁO TỰ ðÁNH GIÁ

• Part 1: Introduction

• Part 2: AUN-QA Criteria Requirements
� (use Appendix A - Checklist as a reference)

• Part 3: Strengths and Weaknesses Analysis
� Summary of Strengths/Weaknesses
� Completed Checklist

� Self rating
• Part 4: Appendices

� Glossary/Supporting documents and evidences

Consensus – Devotion – Quality – Innovation

NGUYÊN LÝ PLAN – DO – CHECK – ACT

Consensus – Devotion – Quality – Innovation

THANG ðIỂM ðÁNH GIÁ AUN-QA

Consensus – Devotion – Quality – Innovation

MỨC KẾT QUẢ

1 CHƯA ĐÁP ỨNG
CÁC YÊU CẦU CỦA

AUN-QA
2

3

4

ĐÁP ỨNG
CÁC YÊU CẦU CỦA

AUN-QA

5

6

7

A P

DC

THANG ðIỂM ðÁNH GIÁ AUN-QA

Consensus – Devotion – Quality – Innovation

Mức Phân loại Chất lượng Giải thích Chất lượng và Cải thiện

1 Không có chất lượng Không phù hợp; phải cải thiện lập tức

2 Trong giai đoạn lập kế hoạch Không phù hợp; cần cải thiện

3 Có kế hoạch, nhưng chưa minh chứng được việc
triển khai, áp dụng

Chưa phù hợp; một vài cải thiện sẽ giúp chương trình
trở nên phù hợp

4
Có kế hoạch và có minh chứng cho thấy việc
triển khai, áp dụng

Phù hợp mong đợi (đáp ứng được các chỉ dẫn và tiêu
chuẩn AUN-QA)

5 Có minh chứng cho thấy hiệu quả trong việc
triển khai, áp dụng

Phù hợp hơn cảmong đợi (vượt trội các chỉ dẫn và
tiêu chuẩn AUN-QA)

6 Điển hình cho các thực hành hảo hạng Thực hành tiên tiến

7 Chất lượng ngoại hạng (đạt tầm quốc tế
hay dẫn đầu khu vực) Thực hành dẫn đầu
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HƯỚNG DẪN CHẤM ðIỂM THEO P-D-C-A

Consensus – Devotion – Quality – Innovation

Mức Phân loại Chất lượng Phân tích PDCA

1 Không có chất lượng NOTHING

2 Trong giai đoạn lập kế hoạch Planning…….

3 Có kế hoạch, nhưng chưa minh chứng được việc
triển khai, áp dụng

PLAN do

4
Có kế hoạch và có minh chứng cho thấy việc triển
khai, áp dụng

PLAN Do check act

5 Có minh chứng cho thấy hiệu quả trong việc
triển khai, áp dụng

PLAN DO CHECK Act

6 Điển hình cho các thực hành hảo hạng PDCA + Benchmarks trong nước

7 Chất lượng ngoại hạng (đạt tầm quốc tế hay
dẫn đầu khu vực)

PDCA + Benchmarks quốc tế

VÍ DỤ CHẤM ðIỂM THEO P-D-C-A

Consensus – Devotion – Quality – Innovation

TIÊU CHÍ 1.1.: Những kết quả học tập mong đợi được xây dựng với cấu trúc rõ ràng và có nội dung gắn
kết với tầmnhìn và sứmệnh củanhà trường[1,2]

Mức Mô tả

1 Không có các tuyên bố về KQHT

2 Có kế hoạch nghiên cứu & xây dựng các KQHT

3 Xây dựng được các tuyên bố về các KQHT, nhưng chưa đưa vào văn bản, tài liệu của chương trình

4 KQHT có cấu trúc rõ ràng và nội dung gắn kết với tầm nhìn và sứ mệnh của nhà trường

5
KQHT được xây dựng khoa học, có tính gắn kết, đồng bộ và được chuyển tải hiệu quả vào
chương trình

6 Việc thiết kế và triển khai KQHT có thể đối sánh chuẩn trong nước

7 Việc thiết kế và triển khai KQHT có thể đối sánh chuẩn khu vực và quốc tế

LƯU Ý CHẤM ðIỂM AUN-QA

Consensus – Devotion – Quality – Innovation

1) SỬ DỤNG RUBRICS AUN-QA

2) SỬ DỤNG ðIỂM NGUYÊN (1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7) CHO ðIỂM 50
TIÊU CHÍ

3) ðIỂM CỦA TIÊU CHUẨN LÀ NHẬN XÉT MANG TÍNH HỆ THỐNG VỀ
TIÊU CHUẨN ðÓ (KHÔNG SỬ DỤNG TRUNG BÌNH CỘNG)

4) ðIỂM CỦA CHƯƠNG TRÌNH LÀ NHẬN XÉT MANG TÍNH HỆ
THỐNG VỀ 11 TIÊU CHUẨN

5) ðIỂM 4.0 LÀ ðIỂM ðẠT

6) CÂN NHẮC/ðỐI SÁNH ðIỂM 5.0 � 7.0

LƯU Ý CHẤM ðIỂM AUN-QA

Consensus – Devotion – Quality – Innovation

VÍ DỤ CHẤM ðIỂM TIÊU CHÍ AUN-QA

Consensus – Devotion – Quality – Innovation

TIÊU CHUẨN 2

2 Quy cách Chương trình 1 2 3 4 5 6 7

2.1
Thông tin trong quy cách chương trình phải đầy đủ
và cập nhật

X

2.2
Thông tin trong quy cách học phần phải đầy đủ và
cập nhật

X

2.3
Quy cách chương trình và quy cách học phần được
thông tin đến và trình bày sẵn cho các bên liên quan

X

Nhậnxét chung ? ?

VÍ DỤ CHẤM ðIỂM TIÊU CHÍ AUN-QA

Consensus – Devotion – Quality – Innovation

TIÊU CHUẨN 5

5 Kiểm tra & Đánh giá 1 2 3 4 5 6 7

5.1
Hoạt động kiểm tra đánh giá người học có kết cấu đồng bộ hướng
tới việc đạt được những KQHT mong đợi

X

5.2
Hoạt động kiểm tra đánh giá người học bao gồm lịch trình,
phương pháp, qui định, trọng số, đáp án chấm điểm và thang
điểm xếp loại phải rõ ràng và được thông tin tới người học

X

5.3
Sử dụng những phương pháp kiểm tra đánh giá bao gồm đáp án
chấm điểm và thang điểm nhằm bảo đảm kiểm tra đánh giá
người học có độ giá trị, độ tin cậy, và sự công bằng

X

5.4
Thông tin phản hồi về kiểm tra đánh giá người học phải kịp thời
và giúp cải thiện việc học

X

5.5
Người học dễ dàng tiếp cận được những thủ tục khiếu nại và phúc
khảo

X

Nhận xét chung ? ?
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VÍ DỤ CHẤM ðIỂM ðÁNH GIÁ AUN-QA

Consensus – Devotion – Quality – Innovation

TIÊU CHU�N
K� thu�t ñi�u
khi�n và T�
ñ�ng hóa

Phát tri�n
Nông thôn

Thú Y Khoa h	c Cây
tr
ng

Công ngh�
Th�c ph�m

1. Kết quả học tập mong ñợi 4 4 3,7 4 3

2. Quy cách Chương trình ñào tạo 4,66 4 4 4 4

3. Nội dung va u c Chương trình 4,33 4 4 4 4

4. Tiếp cận trong Giảng dạy và Học tập 4,33 4 4 5 4

5. Kiểm tra ñánh giá Người học 4 3,8 4 5 4,6

6. Chất lượng ñội ngũ cán bộ học thuật 4,71 4,85 4,7 5 4,4

7. Chất lượng ñội ngũ cán bộ phục vụ 4,4 4,8 3,8 4 4

8. Chất lượng người học & Phục vụ người học 4,8 4 4 5 4,6

9. Cơ sở vật chất và Hạ tầng 4,2 4,2 5 4 4

10. Nâng cao Chất lượng 4,16 4 4 4 4

11. ðầu ra 3,6 4 4,2 4 4

m trung nh 4,29 4,15 4,1 4.4 4,1

Cảm ơn quí Thầy Cô

Consensus – Devotion – Quality – Innovation



HướngHướng dẫndẫn nộinội dungdung tiêu chuẩn  tiêu chuẩn  
và và vviếtiết báo cáo tự ñánh giábáo cáo tự ñánh giá chương trình chương trình 

ñào tạoñào tạo theotheo tiêutiêu chuẩnchuẩn AUNAUN--QA: QA: 
CácCác tiêutiêu chuẩnchuẩn 1, 2, 6 1, 2, 6 vàvà 77

Phan Phan HuyHuy HùngHùng & các ñồng nghiệp & các ñồng nghiệp 

TrungTrung tâmtâm QuảnQuản lýlý ChấtChất lượnglượng



Nội dung chính

1.1. Mô Mô hình ðBCL CTðT hình ðBCL CTðT 
theo AUNtheo AUN--QA (QA (ver.3.0)ver.3.0)

2.2. Tiếp Tiếp cận PDCA ñể TðG cận PDCA ñể TðG 
CTðTCTðT

3.3. Nội Nội dung tdung tiêuiêu chuẩnchuẩn và và 
cách viết báo cáo cách viết báo cáo TðGTðG



1. 1. Mô hình ðBCL CTðT theo AUNMô hình ðBCL CTðT theo AUN--QA (ver.3.0)QA (ver.3.0)

� Chất lượng hoạt ñộng giáo dục: Chất lượng ñầu Chất lượng ñầu 
vàovào –– Chất lượng quá trình Chất lượng quá trình –– Chất lượng ñầu raChất lượng ñầu ra

Nguồn
lực: 
nhân

lực, tài
lực

Nhu
cầu xã

hội

Cả SV 
thôi
học

CCác khâu cơ bản của quá trình ñào tạo ác khâu cơ bản của quá trình ñào tạo 



Nhu cầu của các bên liên quan

ðảm bảo chất lượng và ñối sánh quốc qia (quốc tế)

Quy cách 
chương trình

Nội dung & cấu 
trúc chương trình

ðánh giá 
SV

Chất lượng 
cán bộ học 

thuật

Chất lượng                   
cán bộ hỗ trợ

Chất lượng                     
& Hỗ trợ SV

Trang thiết                
bị & CSCV

Nâng cao chất lượng

ðầu ra

Kết 
quả 
học 
tập 

mong 
ñợi

Tiếp cận Giảng dạy            
& Học tập

1. 1. Mô hình ðBCL CTðT...(tt)Mô hình ðBCL CTðT...(tt)

4

AUN-QA Model 

Thành
Tựu

Mô hình Mô hình AUNAUN--QA QA cấp chương trình cấp chương trình ((Phiên bản 3.0)Phiên bản 3.0)



Các tiêu chuẩn AUNCác tiêu chuẩn AUN--QA cấp chương trình (Phiên bản 3.0)QA cấp chương trình (Phiên bản 3.0)

TiêuTiêu chuẩnchuẩn ðặc tả Tiêu chí

11 Các kết quả học tập mong ñợi

ThiếtThiết kếkế

4 3

22 Quy cách chương trình 2 3

33 Nội dung & Cấu trúc chương trình 6 3

44 Tiếp cận trong giảng dạy & học tập

ThựcThực

hiệnhiện

6 3

55 Kiểm tra ñánh giá người học 8 5

66 Chất lượng ñội ngũ cán bộ học thuật 10 7

77 Chất lượng ñội ngũ cán bộ phục vụ 5 5

88 Chất lượng người học & phục vụ người học 5 5

99 Cơ sở vật chất & hạ tầng 7 5

1010 Nâng cao chất lượng 6 6

1111 ðầu ra HiệuHiệu
quảquả

3 5

Tổng cộng 62 50 



2. 2. Tiếp cận PDCA Tiếp cận PDCA ñể ñể TðG CTðTTðG CTðT

6

Plan
• Truyền thông ý ñịnh
• Tổ chức ñội/nhóm
• Phát triển kê   hoạch
• Hiểu tiêu chuẩn, quy trình AUN-QA

Do
• TðG (thực trạng)
• Thu thập dữ liệu, minh chứng
• Thụ hẹp khoảng cách 

• ViViếếtt BBCTðGCTðG
• Xem xét lại BCTðG

Check
• Kiểm lại BCTðG

• Lấy ý kiến phản hồi

Act
• Cải thiện ðBCL 

• Hoàn thành BCTðG
• Truyền thông BCTðG

• Sẵn sàng ðGNB

Change Management

Plan



2. Tiếp cận PDCA ñể TðG 2. Tiếp cận PDCA ñể TðG CTðT (tt)CTðT (tt)

Bước 1: Bước 1: TTðG ðG thựcthực trạngtrạng

– ðối chiếu nội dung tiêu chuẩn AUN-QA

– ðối chiếu theo thang ñiểm ñánh giá AUN-QA

– Thực trạng của CTðT:

•• ðiểmðiểm mạnhmạnh, , ñiểmñiểm cầncần cảicải thiệnthiện..

•• BiệnBiện pháppháp vàvà kếkế hoạchhoạch khắckhắc phụcphục..

7



ðiểmðiểm Phân loại Chất lượng Giải thích Chất lượng và Cải thiện

1 Không có chất lượng Không phù hợp; phải cải thiện lập tức

2 Trong giai ñoạn lập kế hoạch Không phù hợp; cần cải thiện

3
Có kế hoạch, nhưng chưa minh
chứng ñược việc triển khai, áp dụng

Chưa phù hợp; một vài cải thiện sẽ giúp
chương trình trở nên phù hợp

4
Có kế hoạch và có minh chứng cho
thấy việc triển khai, áp dụng

Phù hợp mong ñợi (ñáp ứng ñược các chỉ
dẫn và tiêu chuẩn AUN-QA)

5 Có minh chứng cho thấy hiệu quả
trong việc triển khai, áp dụng

Phù hợp hơn cả mong ñợi (vượt trội
các chỉ dẫn và tiêu chuẩn AUN-QA)

6 ðiển hình cho các thực hành hảo
hạng Hảo hạng

7 Chất lượng ngoại hạng (ñạt tầm
quốc tế hay dẫn ñầu khu vực) Ngoại hạng

Bước 1: Bước 1: TTðG ðG thựcthực trạngtrạng (tt)(tt)

Thang ñánh giá mức ñạt chất lượng



2. Tiếp cận PDCA ñể TðG CTðT (2. Tiếp cận PDCA ñể TðG CTðT (tt)tt)

Bước Bước 22: Thu thập thông tin minh chứng: Thu thập thông tin minh chứng

•• Minh Minh chứngchứng: Chứng minh, minh hoạ cho hoạt ñộng
– Các văn bản/tài liệu/hồ sơ: Báo cáo tổng kết; thông báo 

triển khai; biên bản họp; quy ñịnh, hướng dẫn;...

– Dữ liệu thống kê: Biểu mẫu thống kê trong quá trình quản 
lý; số liệu thống kê, con số ”biết nói”...

– Phiếu khảo sát và kết quả khảo sát SV, GV, CBQL, 
NSDLð...

– Thông tin thu ñược từ phỏng vấn các BLQ

– Biên bản, ghi chép: Toạ ñàm, hội thảo, hội nghị,...

– Quan sát, khảo sát thực tế.

•• XácXác ñịnhñịnh cáccác minh minh chứngchứng cần thu thập.
9



Bước 2: Thu thập thông tin minh Bước 2: Thu thập thông tin minh chứng (tt)chứng (tt)

• Thông qua phỏng vấn, trao ñổi với các BLQ trong
và ngoài trường, thu thập thông tin tại các ñơn vị… 
chocho từngtừng tiêutiêu chuẩnchuẩn

• Xác minh ñộ tin cậy, tính chính xác

• Xác ñịnh nguồn cung cấp và ñối chiếu các văn bản

• Xác ñịnh thông tin, minh chứng còn thiếu và tiến
hành thu thập.

• Xác ñịnh và thu thập thông tin thể hiện cho việc
ñối sánh, so sánh.

10



11

Bước 2: Thu thập thông tin minh Bước 2: Thu thập thông tin minh chứng (tt)chứng (tt)

PLAN

DOACT

CHECK

TIÊU CHUẨN Tiêu chí/TC

Tiêu chí/TC

Tiêu chí/TC

Tiêu chí/TC

P: VĂN BẢN 
CL, KẾ HOẠCH

D: BIÊN BẢN, VĂN BẢN, 
TÀI LiỆU, SỐ LiỆU

C: QUI TRÌNH
BỘ CÔNG CỤ

BIÊN BẢN
TÀI LiỆU, SỐ LiỆU

A: QUI TRÌNH
BỘ CÔNG CỤ

BIÊN BẢN
TÀI LiỆU, SỐ LiỆU

SơSơ ñồñồ vềvề mminh inh chứngchứng



22. Tiếp cận PDCA ñể TðG CTðT (. Tiếp cận PDCA ñể TðG CTðT (tt)tt)

Bước 3: Khắc phục khuyết ñiểmBước 3: Khắc phục khuyết ñiểm
• Khuyết ñiểm xuất hiện trong các trường hợp:

• Thực trạng chưa ñạt yêu cầu của tiêu chuẩn AUN-
QA;

• Chưa ñạt ñược ñiểm số mong ñợi;
• Kết quả thực hiện chưa thỏa mãn yêu cầu (các

BLQ).

• Xác ñịnh khuyết ñiểm: ngắn hạn, dài hạn
• Xác ñịnh nguyên nhân
• Lập kế hoạch và triển khai giải pháp khắc phục, cả

ngắn hạn lẫn dài hạn.



2. Tiếp cận PDCA ñể TðG CTðT (2. Tiếp cận PDCA ñể TðG CTðT (tt)tt)

PhầnPhần 1. 1. GiớiGiới thiệuthiệu
• Trang mục lục
• Tóm tắt quá trình thực hiện
• Công tác tổ chức tự ñánh giá
• Giới thiệu ngắn về trường, 

khoa, bộ môn

PhầnPhần 2. 2. MôMô tảtả cáccác tiêutiêu
chuẩnchuẩn AUN (checklist)AUN (checklist)
• Mô tả cụ thể cách thức trường, 

khoa ñạt ñược các yêu cầu của
tiêu chuẩn.

• Chỉ ra các minh chứng.

PhầnPhần 3. 3. PhânPhân tíchtích ñiểmñiểm
mạnhmạnh, , ñiểmñiểm cầncần cảicải tiếntiến::
• Tóm tắt ñiểm mạnh
• Tóm tắt ñiểm cân cải tiến
• Tự ñánh giá ñiểm vào bảng

“checklist”
• Kế hoạch cải tiến

PhầnPhần 4. 4. PhụPhụ lụclục
• Bảng danh mục
• Các văn bản bổ trợ, minh 

chứng

Bước 4: Viết và xem xét hoàn chỉnh báo cáo TðG CTðTBước 4: Viết và xem xét hoàn chỉnh báo cáo TðG CTðT



CÁCH VIẾT 

CÂU HỎI CHUNG

Approach
(P)

� Hoạt ñộng ñó là gì?

� Mục ñích thực hiện hoạt ñộng ñó là gì?

� Ai có liên quan trong hoạt ñộng ñó?

� Các bước ñược thực hiện như thế nào?

CÂU HỎI CHUNG

Deployment
(D)

� Hoạt ñộng ñược bắt ñầu thực hiện khi nào? 
ðã ñược thực hiện trong bao lâu?

� Ai tham gia thực hiện? Cấp nào?

� Hoạt ñộng ñược thực hiện ở phạm vi nào? 
(Trường, khoa, bộ môn)



CÁCH VIẾT (tt)

CÂU HỎI CHUNG

Results
(C)

� Tiêu chí ñể ñánh giá kết quả của hoạt ñộng này
là gì?

� Kết quả ñạt ñược trong quá khứ và hiện tại của
hoạt ñộng này là gì?

� Xu hướng ñược biểu hiện như thế nào? Mục tiêu
cần ñạt ñược là gì?

� Kết quả nào mang tính so sánh,  cạnh tranh?

CÂU HỎI CHUNG

Improvem
ent (A)

� Hoạt ñộng/ quy trình này có bao giờ ñược cải
thiện chưa?

� Ví dụ cho sự cải thiện ñó?
� Sự cải thiện ñó có mang lại hiệu quả như thế

nào?



What • Hoạt ñộng ñó là gì?

����Mô tả về tiêu chuẩn

How • Hoạt ñộng ñược thực hiện như thế nào?

• Ai thực hiện?

• Thực hiện khi nào?

• Thực hiện ở ñâu?

���� Mô tả tiến trình/ quy trình thực hiện

Why • Tại sao có các tồn tại?

���� Mô tả các ñiểm còn tồn tại và kế hoạch khắc phục

� Viết các tiêu chuẩn ñịnhñịnh tínhtính ((11,, 22,, 33,, 44,, 55))

16Do

Bước 4: Viết và xem xét hoàn chỉnh báo cáo TðG Bước 4: Viết và xem xét hoàn chỉnh báo cáo TðG 

CTðT (tt)CTðT (tt)



What • Kết quả hoạt ñộng hiện tại?
• Kết quả hoạt ñộng trước ñây?
• Kế hoạch, mục tiêu cần hướng tới?
• Xu hướng?
���� Mô tả kết quả của hoạt ñộng

How • Hoat ñộng này khi so sánh với quá khú?
• Hoạt ñộng này khi ñối sánh với các trường khác?
���� Mô tả việc so sánh các kết quả hoạt ñộng

Why • Tại sao kết quả không ñạt ñược như mong ñợi?
���� Mô tả các tồn tại và kế hoạch khắc phục

� Viết các tiêu chuẩn ñịnhñịnh lượnglượng (11)

Do

Bước 4: Viết và xem xét hoàn Bước 4: Viết và xem xét hoàn chỉnh...(tt)chỉnh...(tt)



What • Hoạt ñộng ñó là gì?
���� Mô tả về tiêu chuẩn

• Kết quả hoạt ñộng hiện tại? Kết quả
hoạt ñộng trước ñây? Kế hoạch, mục
tiêu cần hướng tới?

• Xu hướng?
���� Mô tả kết quả của hoạt ñộng

How •Hoạt ñộng ñược thực hiện như
thế nào? Ai thực hiện? Thực
hiện khi nào? Thực hiện ở 
ñâu?
���� Mô tả tiến trình/ quy trình
thực hiện

• Hoat ñộng này so với quá khứ?
• Hoạt ñộng này ñối sánh với trường

khác?
���� Mô tả việc so sánh các kết quả hoạt
ñộng

Why •Tại sao có các tồn tại?
���� Mô tả các ñiểm còn tồn tại
và kế hoạch cải tiến

• Tại sao kết quả không ñạt ñược như
mong ñợi?

���� Mô tả các tồn tại và kế hoạch khắc
phục

� Viết các tiêu chuẩn vừa ñịnh tính vừa ñịnh lượng (6,7, 8, 9)

Bước 4: Viết và xem xét hoàn chỉnh...(Bước 4: Viết và xem xét hoàn chỉnh...(tt)tt)



3.3.1. 1. TiêuTiêu chuẩnchuẩn 1: 1: KếtKết quảquả họchọc tậptập mongmong ñợiñợi

ðẶC TẢ TIÊU CHUẨN 1

1 Những KQHT mong ñợi ñược xây dựng trên cơ sở cân nhắc
và giúp phảnphản ánhánh ñượcñược tầmtầm nhìnnhìn vàvà sứsứ mệnhmệnh củacủa nhànhà trườngtrường. 
Tầm nhìn và sứ mệnh của nhà trường phải rõ ràng, khúc
chiết và ñược cán bộ và người học biết ñến.

2 Chương trình côngcông bốbố nhữngnhững KQHT KQHT mongmong ñợiñợi của người tốt
nghiệp. Mỗi học phần và bài học phải ñược thiết kế mạch lạc
giúp ñạt ñược những KQHT tương ứng có sự gắn kết với
những KQHT mong ñợi của chương trình.

3. Nội dung t3. Nội dung tiêuiêu chuẩnchuẩn và cách viết báo cáo TðGvà cách viết báo cáo TðG



3.3.1. 1. TiêuTiêu chuẩnchuẩn 1: 1: KếtKết quảquả họchọc tậptập mongmong ñợiñợi (tt)(tt)

ðẶC TẢ TIÊU CHUẨN 1

3 ChươngChương trìnhtrình ñược thiếtthiết kếkế bao gồm những kết quả về chuyên
môn có liên quan tới kiến thức và kỹ năng chuyên ngành lẫn
những kết quả phổ quát (còn gọi là những kỹ năng có thể
chuyển giao) có liên quan tới mọi ngành, nghĩa là các kỹ năng
giúp giao tiếp qua ñối thoại và bằng văn bản, giải quyết vấn
ñề, công nghệ thông tin, xây dựng tổ nhóm,…

4 Chương trình cho thấy việc xâyxây dựngdựng những KQHT mong ñợi
phản ánh ñược những ñòiñòi hỏihỏi vàvà nhunhu cầucầu chính ñáng của các
BLQ.



CácCác tiêutiêu chíchí chấmchấm ñiểmñiểm TiêuTiêu chuẩnchuẩn 1:1:

1 Kết quả học tập mong ñợi 11 22 33 44 55 66 77

1.1 Những KQHT mong ñợi ñược xây dựng với
cấu trúc rõ ràng và có nội dung gắn kết với
tầm nhìn và sứ mệnh của nhà trường [1,2]

1.2 Những KQHT mong ñợi bao gồm những kết
quả về chuyên môn lẫn phổ quát (nghĩa là kỹ
năng có thể chuyển giao) [3]

1.3 Những KQHT mong ñợi phản ánh rõ ràng
yêu cầu của các BLQ [4]

Nhận xét chung



CácCác câucâu hỏihỏi chẩnchẩn ñoánñoán TiêuTiêu chuẩnchuẩn 1:1:

1) Mục ñích của CTðT là gì?
2) Những KQHT mong ñợi của CTðT/học phần?
3) Cách thức xây dựng những KQHT mong ñợi này?
4) Những KQHT mong ñợi có phản ánh tầm nhìn và sứ

mệnh của nhà trường, khoa hay bộ môn hay không?
5) Thị trường lao ñộng có ñặt ra các yêu cầu cụ thể mà

người học tốt nghiệp từ chương trình phải ñáp ứng
hay không?

6) Nội dung trong CTðT ñược ñiều chỉnh phù hợp với
thị trường lao ñộng tới mức ñộ nào?



CácCác câucâu hỏihỏi chẩnchẩn ñoánñoán TiêuTiêu chuẩnchuẩn 11 (tt)(tt)::

7) Có hay không một hồ sơ mô tả công việc ñược xác ñịnh
rõ ràng?

8) Cách thức thông tin những KQHT mong ñợi tới cán bộ và
người học?

9) Những KQHT liệu có thể ño lường ñược và ñạt ñược hay 
không? Bằng cách nào

10) Mức ñộ ñạt ñược những KQHT mong ñợi?

11) Những KQHT mong ñợi có ñược rà soát ñịnh kỳ hay 
không?

12) Cách chuyển tải những KQHT mong ñợi thành những
yêu cầu cụ thể ñối với người học tốt nghiệp từ chương
trình (về kiến thức, kỹ năng và thái ñộ bao gồm cả thói
quen tư duy)?
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PLAN

DO

CHECK

KQHTMð ñược xác ñịnh rõ ràng và 
ñược chuyển tải vào trong CTðT

KQHTMð ñược nhấn mạnh trong các
kiến thức và kỹ năng chuyên ngành lẫn
tổng quát

KQHTMð phản ánh yêu cầu của các BLQ 

ðiều chỉnh ðiều chỉnh 
KQHTMð và và 
CTðTCTðT

Tiếp cập PDCA: Tiếp cập PDCA: KếtKết quảquả họchọc tậptập mongmong ñợiñợi

CácCác hoạthoạt ñộngñộng ñánhñánh giágiá SV (SV (mônmôn họchọc, , ñầuñầu rara))

CTðT khuyến khích khả năng học tập
suốt ñời 

ðánhðánh giágiá mứcmức ñộñộ phùphù hợphợp củacủa KQHTMð vớivới yêuyêu
cầucầu củacủa cáccác BLQBLQ (GV, SV, DN, (GV, SV, DN, cựucựu SV)SV)

ACT
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ðBCL ðBCL trongtrong xâyxây dựngdựng KQHTMðKQHTMð

NhuNhu cầucầu cáccác bênbên liênliên quanquan SứSứ mạngmạng, , nhiệmnhiệm vụvụ trườngtrường

SứSứ mạngmạng, , nhiệmnhiệm vụvụ KhoaKhoa

KQHTMð của CTðT

CTðT

ðối sánh quốc gia, quốc tế





LưuLưu ñồñồ vềvề sứsứ mạngmạng, , mụcmục ñíchñích, , mụcmục tiêutiêu, KQHT, KQHT



Sứ mệnh Trường ðHCT

Sứ mệnh của Trường ðHCT là trung tâm ñào tạo, 

NCKH chuyển giao công nghệ hàng ñầu của quốc gia
có ñóng góp hữu hiệu vào sự nghiệp ñào tạo nhân lực

chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài và phát triển khoa
học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng và quốc

gia. Trường ðHCT là nhân tố ñộng lực có ảnh hưởng
quyết ñịnh cho sự phát triển của vùng ðBSCL.



SứSứ mệnhmệnh kkhoahoa ThủyThủy sảnsản
• Cung cấp các CTðT bậc ñại học và sau ñại học ngành Nuôi

trồng Thủy sản.
• Hướng dẫn nghiên cứu phát triển, môi trường, quản lý nguồn

nuôi trồng thủy sản và hệ sinh thái biển.
• Chuyển giao kỹ thuật nuôi trồng thủy sản tăng lợi nhuận cho

nông dân trong sản xuất hàng hóa của khu vực ðBSCL và
các khu vực khác (xuất khẩu).

Sứ mệnh của CTðT Cử nhân Sinh học là nhằm chuẩn bị
cho các sinh viên làm việc trong các lãnh vực khác nhau có liên
quan tới sinh học và/hoặc mưu cầu các văn bằng cao cấp hơn
trong các trường ñào tạo về sinh học hay chuyên môn liên quan
tới sức khỏe thông qua việc giáo dục ñào tạo cho các em các
căn bản khái niệm, tri thức, và kỹ thuật thực ñịa/phòng thí
nghiệm và kỹ năng về Khoa học ñời sống (ngành sinh học).



NộiNội dung dung chuẩnchuẩn ñầuñầu rara ((BộBộ GD&ðT)GD&ðT)

a) Tên ngành ñào tạo: tiếng Việt và tiếng Anh;

b) Trình ñộ ñào tạo: cao ñẳng hoặc ñại học;

c) Yêu cầu về kiến thức: tri thức chuyên môn, năng lực
nghề nghiệp,… 

d) Yêu cầu về kỹ năng: 

• Kỹ năng cứng: chuyên môn, năng lực thực hành
nghề nghiệp, xử lý tình huống, giải quyết vấn ñề,… 

• Kỹ năng mềm: giao tiếp, làm việc theo nhóm, khả
năng sử dụng ngoại ngữ, tin học, …



NộiNội dung dung chuẩnchuẩn ñầuñầu rara ((BộBộ GD&ðT) (GD&ðT) (tttt))

e) Yêu cầu về thái ñộ:

• Trách nhiệm, ñạo ñức, tác phong nghề nghiệp, 
thái ñộ phục vụ;

• Phẩm chất ñạo ñức, ý thức nghề nghiệp, trách
nhiệm công dân;

• Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo.

f) Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp;

g) Khả năng học tập, nâng cao trình ñộ khi ra trường;

h) Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà
trường tham khảo.



YêuYêu cầucầu vềvề năngnăng lựclực ttrìnhrình ñộñộ ñạiñại họchọc
(TT 07/2015)(TT 07/2015)

•• YYêuêu cầucầu chungchung: 3: 3
1. ðạo ñức nghề nghiệp, thái ñộ tuân thủ các nguyên tắc

an toàn nghề nghiệp;
2. Trình ñộ lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng - an 

ninh; 
3. ðạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ

bản.

•• KiếnKiến thứcthức:: 44
•• KỹKỹ năngnăng:: 66
•• NăngNăng lựclực tựtự chủchủ vàvà tráchtrách nhiệmnhiệm:: 77
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Ví dụ: Ví dụ: TuyênTuyên bốbố KQHT của CTðTKQHT của CTðT

1. Áp dụng kiến thức toán, 
khoa học và kỹ thuật

2. Có kiến thức về các hệ
thống ñiều khiển tự ñộng
của nhân loại

3. Có trách nhiệm ñối với
xã hội và ñạo ñức nghề
nghiệp.

4. Học tập suốt ñời

1. Có khả năng áp dụng các kiến
thức toán, khoa học vào giải
quyết các vấn ñề thuộc về kỹ
thuật ñiện

2. Biết phân tích (thiết kế) một hệ
thống ñiều khiển tự ñộng

3. Hiểu biết về trách nhiệm xã hội
và có ñạo ñức nghề nghiệp

4. Có nhu cầu và khả năng học tập
suốt ñời

• CầnCần chuyểnchuyển ñổiñổi theotheo ñặcñặc thùthù ngànhngành:: BIẾT, GIẢI THÍCH, PHÂN 
TÍCH, THIẾT KẾ, ÁP DỤNG, ðÁNH GIÁ, SÁNG TẠO...



ðiển hình tốt

• Sử dụng nhiều phương tiện phổ biến CðR ñến các BLQ: sổsổ
taytay SV, website SV, website khoakhoa, brochure , brochure khoakhoa, , SổSổ taytay GV GV 

• Thực hiện nhiều hình thức phổ biến và giải thích cho các thành
phần liên quan về CðR: qua qua hệhệ thốngthống CVHT, CVHT, họphọp mặtmặt SV, SV, cựucựu
SV, DN…SV, DN…

• Sử dụng nhiều phương thức ña dạng ño lường việc ñạt ñược
CðR (ñánh giá bởi các thành phần từ bên trong và bên ngoài): 
-- CóCó cáccác tiêutiêu chíchí cụcụ thểthể vàvà cáccác PP PP ñánhñánh giágiá mứcmức ñộñộ SV SV ñạtñạt ñượcñược

CðR CðR thôngthông qua qua mônmôn họchọc, , họchọc phầnphần, , nămnăm họchọc, , ñầuñầu ra.ra.

-- PhảnPhản hồihồi củacủa nhànhà tuyểntuyển dụngdụng, , cựucựu SV SV vềvề chấtchất lượnglượng..

-- KiểmKiểm toántoán nộinội bộbộ CTðT.CTðT.

-- KiểmKiểm ñịnhñịnh chấtchất lượnglượng CTðT CTðT bởibởi cáccác tổtổ chứcchức bênbên ngoàingoài..
34



Danh mục ñối chiếu viết sứ mệnh của chương trình

Các câu hỏi ñối chiếu Có Không

1 Tuyên bố sứ mệnh của CTðT có rõ ràng và súc tích?

2 Tuyên bố sứ mệnh của CTðT có khu biệt và dễ nhớ?

3 Tuyên bố sứ mệnh của CTðT có trình bày một cách rõ
ràng mục ñích của CTðT?

4 Tuyên bố sứ mệnh của CTðT có chỉ ra ñược các chức
năng và các hoạt ñộng chính của CTðT?

5 Tuyên bố sứ mệnh của CTðT có chỉ ra ñược bên liên
quan là ai hay không?

6 Tuyên bố sứ mệnh của CTðT có bổ trợ cho tuyên bố
sứ mệnh của bộ môn, khoa, và nhà trường hay không?

7 Tuyên bố sứ mệnh của CTðT có phản ánh các ưu tiên
và giá trị của CTðT hay không?



Danh mục ñối chiếu viết Mục tiêu chung của chương trình

CácCác câucâu hỏihỏi ñốiñối chiếuchiếu Có Không

1 Các mục tiêu chung của CTðT có thống nhất
với sứ mệnh của CTðT và của ñơn vị hay
không?

2 Các mục tiêu chung của CTðT có ăn khớp với
các giá trị của CTðT hay không?

3 Các mục tiêu chung của CTðT có giúp mô tả
ñược thành quả mong ñợi của CTðT hay
không?

4 Các mục tiêu chung của CTðT có tuân thủ các
văn bản quy ñịnh của nhà trường, Bộ GD&ðT,
và nhà nước hay không?



Ví dụ: Ví dụ: LiênLiên hệhệ giữagiữa sứsứ mệnhmệnh củacủa trườngtrường, , mụcmục tiêutiêu
củacủa khoakhoa, CTðT , CTðT vàvà họchọc phầnphần

Sứ mệnh cấp
trường

Tăng cường quốc tế hóa.

Mục tiêu cấp 
khoa

- Khuyến khích hợp tác quốc tế;
- Thiết kế CTðT quốc tế;
- Tăng số SV quốc tế thêm x %;
- Tăng mạnh số sinh viên du học;
- Mời giảng viên nước ngoài.

Mục tiêu cấp 
CTðT

- Hoàn thành các học phần ngoại ngữ thật tốt;
- ðầu tư vào các học kỳ ở nước ngoài.

Mục tiêu cấp 
học phần

- Tóm tắt các bài báo, bài viết và các ấn phẩm của trung
tâm phát hành của người Anh bản xứ;
- Sử dụng các thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành;
- Bày tỏ các quan ñiểm của mình dựa trên các ấn phẩm liên
quan bằng tiếng Anh;
- Phản ánh các xu thế lý luận khác nhau về các bất ñồng
ngôn ngữ.



Bloom's Taxonomy: 1956 & 1999 (Bloom's Taxonomy: 1956 & 1999 (cậpcập nhậtnhật))



Tóm lược nguyên tắc phân loại Tóm lược nguyên tắc phân loại 
mục mục tiêu giáo tiêu giáo dục dục của của Bloom Bloom 

Cấp 
ñộ

Nhận thức 
(Kiến thức)

Cảm xúc 
(Thái ñộ)

Tâm thần vận ñộng 
(Kỹ năng)

1 Nhớ các dữ kiện Tiếp nhận (nhận thức) Bắt chước (sao chép)

2 Hiểu ðáp lại (phản lại) Thao tác (làm theo những 
chỉ dẫn)

3 Áp dụng (sử dụng) Ước ñịnh (hiểu và hành 
ñộng)

Xây dựng tính chính xác

4 Phân tích (cấu trúc/thành 
tố)

Tổ chức hệ thống xác 
ñịnh giá trị cá nhân

Khớp nối (kết hợp, tích 
hợp những kỹ năng liên 
quan)

5 ðánh giá (ñánh giá và 
nhận xét theo tính chất 
liên hệ)

Tiếp nhận hệ thống xác 
ñịnh giá trị (tiếp nhận 
hành vi)

Tự nhiên hóa (tự ñộng 
hóa, trở thành chuyên gia)

6 Xây dựng tổng hợp (tạo 
dựng/xây dựng)



Lựa chọn các Lựa chọn các hoạt ñộng ñánh giáhoạt ñộng ñánh giá
cho cho lĩnh lĩnh vực vực nhận nhận thức của Bloomthức của Bloom

Lĩnh vực Lĩnh vực 
ñể ñánh giáñể ñánh giá

Các ñộng từ về kết Các ñộng từ về kết 
quả ñầu ra ñiển hìnhquả ñầu ra ñiển hình

Các hoạt ñộng ñánh giáCác hoạt ñộng ñánh giá

1. Nhớ và 
hiểu
Những kỹ Những kỹ 
năng này năng này 
chủ yếu chủ yếu 
liên quan liên quan 
ñến những ñến những 
gì học viên gì học viên 
biếtbiết

Biết, kể ra, liệt kê, 
kể lại, giải thích, 
miêu tả, xác ñịnh, 
ñặt tên, thuật lại, trả 
lời, nhận thức, hình 
thành, sao chép, sử 
dụng, nhớ lại, hiểu, 
mô phỏng lại, hoàn 
tất, ñịnh vị, gán 
nhãn.  

• Trắc nghiệm kiến thức nền (trắc nghiệm 
nhiều lựa chọn/ñúng sai).

• Liệt kê cách hoạt ñộng (từ ngữ, số, ảnh)
• Phác thảo ñề cương (dùng từ, cụm từ 

ngắn gọn, câu vắn tắt)
• Bài tập ñiền vào chỗ trống (sử dụng các 

chỗ trống và ô trống trong một ma trận)
• Bài tập tìm từ thích hợp (từ có nghĩa, 

câu hỏi có ñáp án trả lời)
• Gán nhãn cho một biều ñồ
• Các hoạt ñộng cơ bản (tính toán, thực 

tế)
• Xác ñịnh các loại que hàn...



Lựa chọn các Lựa chọn các hoạt ñộng ñánh giá hoạt ñộng ñánh giá 
cho cho lĩnh lĩnh vực vực nhận nhận thức của Bloom (tt)thức của Bloom (tt)

Lĩnh vực Lĩnh vực 
ñể ñể ñánh giáñánh giá

Các ñộng từ về kết Các ñộng từ về kết 
quả ñầu ra ñiển hìnhquả ñầu ra ñiển hình

Các hoạt ñộng ñánh giáCác hoạt ñộng ñánh giá

2. Phân 
tích
Những kỹ Những kỹ 
năng này năng này 
liên quan liên quan 
ñến việc ñến việc 
học về học về 
“làm thế “làm thế 
nào” hơn nào” hơn 
là “cái là “cái 
gì”.  gì”.  

Giải thích, phân tích, 
ñiều tra, ño lường, 
thăm dò, ñặt câu hỏi, 
nhận ra, xác ñịnh, 
phân tách, phân loại, 
thu thập, miêu tả, 
gom tụ, lập luận, suy 
luận, tổ chức, phân 
biệt, quan sát, ñánh 
giá, lựa chọn.

• Phân mục (phân loại thông tin).
• ðịnh nghĩa (nhận ra các ñặc ñiểm phân 

biệt).
• Tán thành và phản ñối (nhận ra những 

ñiểm có lợi và bất lợi).
• Phân tích các nghiên cứu tình huống 

(phân tích, ñánh giá và ñưa ra ý kiến).
• ðiều tra, thu thập dữ liệu, phỏng vấn.
• Nghiên cứu.
• Tranh luận.
• Thảo luận.
• Chẩn ñoán những ñộng vật ốm ñau...



3.3.2. 2. TiêuTiêu chuẩnchuẩn 2: 2: QuyQuy cáchcách ChươngChương trìnhtrình

ðẶC TẢ TIÊU CHUẨN 2
1 Nhà trường phải côngcông bốbố vàvà thôngthông tin tin rộngrộng rãirãi quy cách chương trình

và quy cách học phần cho những CTðT mình cung cấp, trong ñó có
các thông tin chi tiết giúp các BLQ có sự lựa chọn một chương trình
dựa trên sự hiểu biết ñầy ñủ.

2 Quy cách chương trình chứachứa ñựngñựng quy cách các học phần trong
chương trình giúpgiúp mômô tảtả ñượcñược nhữngnhững KQHT KQHT mongmong ñợiñợi về các lãnh
vực kiến thức, kỹ năng, và thái ñộ. Những tài liệu quy cách này giúpgiúp
ngườingười họchọc hiểuhiểu biếtbiết phươngphương pháppháp dạydạy vàvà họchọc trong chương trình qua 
ñó giúp ñạt ñược KQHT mong ñợi; phươngphương pháppháp kiểmkiểm tratra ñánhñánh giágiá
qua ñó thể hiện việc ñạt ñược KQHT mong ñợi; và mối quan hệ trong
toàn bộ chương trình và giữa các thành tố học tập trong chương trình.



CácCác tiêutiêu chíchí chấmchấm ñiểmñiểm TiêuTiêu chuẩnchuẩn 2:2:

2 Quy cách Chương trình 1 2 3 4 5 6 7
2.1 Thông tin trong quy cách chươngchương trìnhtrình

phải ñầyñầy ñủñủ vàvà cậpcập nhậtnhật [1, 2]

2.2 Thông tin trong quy cách họchọc phầnphần phải
ñầy ñủ và cập nhật [1, 2]

2.3 Quy cách chương trình và quy cách học
phần ñượcñược thôngthông tin tin ñến và trình bày sẵn
cho các BLQ [1, 2]

Nhận xét chung
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QuyQuy cáchcách chươngchương trìnhtrình

• Cơ quan/cơ sở cấp bằng

• Cơ sở ñào tạo, giảng dạy (nếu không phải cơ sở cấp bằng)

• Chi tiết về kiểm ñịnh chương trình của một cơ quan luật ñịnh hay cơ
quan chuyên môn

• Tên gọi văn bằng

• Tên gọi chương trình

• Những KQHT mong ñợi của chương trình

• Tiêu chí hay yêu cầu tuyển sinh ñầu vào cho chương trình

• Các tuyên ngôn ñối sánh về chuyên môn có liên quan và các ñiểm tham
chiếu bên trong và bên ngoài khác ñược sử dụng giúp thông tin về kết
quả ñào tạo của chương trình

• Cấu trúc CTðT và các yêu cầu bao gồm trình ñộ ñào tạo, học phần, tín
chỉ…

• Thời ñiểm xây dựng hoặc hiệu chỉnh quy cách chương trình



QuyQuy cáchcách họchọc phầnphần

• Tên gọi học phần
• Các yêu cầu của học phần ñơn cử như ñiều kiện tiên

quyết khi ñăng ký học phần, tín chỉ…
• Những KQHT mong ñợi của học phần về kiến thức, 

kỹ năng và thái ñộ
• Các phương pháp dạy, học, và kiểm tra ñánh giá

giúp ñạt ñược và trình diễn ñược các KQHT của
học phần

• Mô tả học phần và ñề cương học phần
• Thông tin chi tiết về kiểm tra ñánh giá người học
• Thời ñiểm xây dựng hoặc hiệu chỉnh quy cách học

phần



CácCác câucâu hỏihỏi chẩnchẩn ñoánñoán TiêuTiêu chuẩnchuẩn 22

• Những KQHT mong ñợi có ñược chuyển tải vào
trong chương trình và các học phần hay không?

• Những thông tin gì ñược ñưa vào quy cách chương
trình và quy cách học phần?

• Quy cách học phần có ñược chuẩn hóa trong toàn bộ
chương trình?

• Quy cách CTðT có ñược xuất bản và thông tin tới
các BLQ?

• Quy trình nào giúp rà soát quy cách chương trình và
quy cách học phần?
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PLAN

DO
ACT

CHECK

Nhà trường có các hoạt ñộng ñào tạo thực
hiện ñúng theo các chi tiết trong bảng mô
tả chương trình...

Có bảng quy cách CTðT thể hiện các KQHTMð và 
cách dạy, học, nội dung ñể ñạt ñược các kết quả này 

Bảng mô tả chương trình chứa nhiều thông 
tin về CTðT và ñược phổ biến ñến các BLQ 

Kiểm tra và cập nhật bảng mô tả CTðT chi tiết

Tiếp cận PDCA: Quy cách CTðTTiếp cận PDCA: Quy cách CTðT

Cải tiến
Bảng mô tả
CTðT và
các công cụ
thông tin về
CTðT chi tiết

Kiểm tra hiểu biết của các BLQ về CTðT chi tiết



Quy cách CTðT (tt)Quy cách CTðT (tt)

Hoạt ñộng cần thực hiệnHoạt ñộng cần thực hiện

• Tóm tắt mục tiêu ñào tạo và KQHTMð
• Cấu trúc khoá học
• Thể hiện sự ñóng góp của các học phần vào việc ñạt ñược 

CðR qua ma trận 
• Các bản mô tả học phần.

• Mô tả CTðT theo hướng dẫn 

• Phổ biến bản mô tả chương trình ñến SV, GV và các ñối
tượng bên ngoài

• Các thông tin trong bản mô tả chương trình gồm có: phát biểu
kết quả học tập dự kiến rõ ràng, hình thức ñào tạo, thời gian
biểu, số tín chỉ, các hình thức kiểm tra, thông tin tóm tắt về
môn học...



Các thông tin của quy cách Các thông tin của quy cách CTðTCTðT

1) Trường/cơ sở cấp bằng.
2) Cơ sở ñào tạo, giảng dạy (nếu không phải cơ sở cấp bằng).
3) Thông tin chi tiết về các chứng nhận kiểm ñịnh ñược cấp 

bởi các tổ chức nghề nghiệp hay cơ quan có thẩm quyền.
4) Tên gọi của văn bằng.
5) Tên CTðT.
6) Chuẩn ñầu ra của CTðT.
7) Tiêu chí tuyển sinh hay các yêu cầu ñầu vào của CTðT.
8) Các nội dung ñối sánh và tham chiếu bên ngoài/nội bộ 

ñược sử dụng ñể cung cấp thêm thông tin về ñầu ra của 
CTðT.

9) Cấu trúc chương trình và các yêu cầu bao gồm trình ñộ, 
học phần, số tín chỉ,….

10)Thời ñiểm thiết kế hoặc ñiều chỉnh bản mô tả CTðT.
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Ví dụ: ðVí dụ: ðỀỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 



3.3. 3.3. TC6. TC6. ChấtChất lượnglượng cáncán bộbộ họchọc thuậtthuật

ðẶC TẢ NỘI HÀM

6.1

Quy hoạch ngắn hạn và dài hạn về việc xây dựng ñội ngũ học
thuật hay những nhu cầu về ñội ngũ học thuật (gồm những kế
hoạch kế thừa, thăng tiến, tái phân công, chấm dứt hợp ñồng,
và hưu trí) ñược thực hiện nhằm bảo ñảm chắc rằng ñội ngũ
học thuật có chất lượng và số lượng ñủ ñể ñáp ứng trọn vẹn
nhu cầu giáo dục, nghiên cứu và phục vụ.

6.2
Tỷ lệ giảng viên trên người học và khối lượng công việc ñược
ño lường và theo dõi giúp cải thiện chất lượng giáo dục, nghiên
cứu và phục vụ.



3.6. 3.6. TC6TC6. . ChấtChất lượnglượng cáncán bộbộ họchọc thuậtthuật (tt)(tt)

ðẶC TẢ NỘI HÀM

6.3
Năng lực ñội ngũ học thuật ñược xác ñịnh và ñánh giá. Một
cán bộ học thuật có năng lực là người sẽ có khả năng:
• thiết kế và cung cấp một chương trình dạy và học có sự gắn

kết;
• áp dụng nhiều phương pháp dạy và học và lựa chọn ñược

những phương pháp kiểm tra ñánh giá người học thích hợp
nhất giúp ñạt ñược những KQHT mong ñợi;

• xây dựng và sử dụng ñược nhiều phương tiện giáo dục;
• giám sát và ñánh giá hoạt ñộng giảng dạy của bản thân và

ñánh giá học phần mình cung cấp;
• chiêm nghiệm về những thực hành giảng dạy của bản thân;

và
• thực hiện NCKH và cung cấp dịch vụ tới các bên có liên

quan



3.3. 3.3. TC6TC6. . ChấtChất lượnglượng cáncán bộbộ họchọc thuậtthuật

ðẶC TẢ NỘI HÀM

6.4
Việc tuyển dụng và thăng tiến của ñội ngũ cán bộ học thuật dựa
trên năng lực và thành tích trong giảng dạy, NCKH và phục vụ.

6.5
Vai trò, vị trí và mối liên hệ giữa các thành viên trong ñội ngũ
cán bộ học thuật ñược xác ñịnh và hiểu rõ.

6.6
Cán bộ học thuật ñược phân giao nhiệm vụ phù hợp với trình
ñộ chuyên môn, kinh nghiệm, và khả năng.

6.7
Mọi cán bộ học thuật chịu trách nhiệm trước nhà trường và các
bên có liên quan, khi xét ñến tự do học thuật và ñạo ñức nghề
nghiệp.



3.3. TC6. Chất lượng cán bộ học thuật (tt)

ðẶC TẢ NỘI HÀM

6.8

Nhu cầu ñào tạo và phát triển ñội ngũ cán bộ học thuật ñược
xác ñịnh một cách hệ thống, và các hoạt ñộng ñào tạo và phát
triển thích hợp ñược thực hiện giúp ñáp ứng trọn vẹn các nhu
cầu ñã ñược xác ñịnh.

6.9
Việc quản lý thực hiện công việc học thuật bao gồm khen
thưởng và ghi công ñược thực hiện giúp khích lệ và trợ giúp
việc giáo dục, nghiên cứu và phục vụ.

6.10
Loại hình và số lượng các NCKH của cán bộ học thuật ñược
xác lập, giám sát và ñối sánh chuẩn nhằm ñạt ñược sự tiến bộ.



QuyQuy ñổiñổi thờithời giangian toàntoàn phầnphần
(Full Time (Full Time EEquivalent)quivalent)

� Nếu 1 FTE = 40 giờ ñồng hồ/1 tuần (cán bộ cơ hữu), thì FTE của
1 cán bộ học thuật có thời lượng giảng dạy 8 giờ ñồng hồ trên 1
tuần sẽ là 0,2 (lấy 8 : 40);

� Nếu khối lượng giảng dạy toàn phần chính thức của 1 cán bộ học
thuật = 4 học phần/1 học kỳ, thì 1 cán bộ học thuật ñược phân
công giảng dạy 2 học phần/1 học kỳ có FTE = 0,5 (lấy 2 : 4)

� Nếu 1 người học FTE phải tham gia lớp học với thời lượng 20
giờ/1 tuần, thì FTE của 1 người học không toàn phần có 10 giờ
tham gia lớp học trên 1 tuần sẽ là 0,5 (lấy 10 : 20)



TỶ LỆ SV/GVTỶ LỆ SV/GV



CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ HỌC THUẬTCHẤT LƯỢNG CÁN BỘ HỌC THUẬT

CHẤT 
LƯỢNG 

CBHT

TRÌNH 
ĐỘ

CHUYÊN 
MÔN

KINH 
NGHIỆM

KỸ
NĂNG 
DẠY 
HỌC

ĐẠO 
ĐỨC 

NGHỀ



NĂNG LỰC NĂNG LỰC CÁN BỘ CÁN BỘ HỌC HỌC THUẬT (2016)THUẬT (2016)

MÔ HÌNH

NĂNG 
LỰC

SƯ PHẠM

NGHIÊN 
CỨU

CHUYÊN 
MÔN

LÃNH ĐẠO 
& QUẢN LÝ

QUẢN LÝ 
LỚP HỌC

CÔNG 
NGHỆ

THÔNG 
TIN

NGOẠI 
NGỮ



PhươngPhương tiệntiện giáogiáo dụcdục



TráchTrách nhiệmnhiệm giảigiải trìnhtrình (Accountability)(Accountability)

•• TráchTrách nhiệmnhiệm giảigiải trìnhtrình

• Giải thích các kết quả thực hiện hoạt ñộng với các
bên liên quan của CTðT



TựTự do do họchọc thuậtthuật (Academic freedom)(Academic freedom)

• “SựSự tựtự do do của người dạy trongtrong việcviệc dạydạy, , tìmtìm hiểuhiểu kiếnkiến
thứcthức vàvà nghiênnghiên cứucứu màmà khôngkhông cócó sựsự can can thiệpthiệp hay hay 
giớigiới hạnhạn vôvô lýlý của pháp luật, nội quy hay áp lực công
cộng” (Bách khoa toàn thư Britannica)

• Giảng viên GV ñược cho quyền hoàn toàn tự do trong
nghiên cứu và công bố kết quả nghiên cứu, nhằm mục
ñích ñể thực hiện ñầy ñủ nhiệm vụ học thuật của họ...



ðạoðạo ñứcñức nghềnghề nghiệpnghiệp (Professional Ethics)(Professional Ethics)
• ðạo ñức nghề giáo:



QUY HOẠCH CÁN QUY HOẠCH CÁN BỘ HỌC THUẬT (2016)BỘ HỌC THUẬT (2016)

Quy hoạch 
cán bộ/ Xác 

định năng lực

Tuyển dụng
Đào tạo 
và phát 

triển cán 
bộ

Thăng tiến/
tái phân công

Phân công/
Bổ nhiệm/

trách nhiệm 
giải trình

Rà soát
thành 
tích/ 
hiệu 
suất

Khen 
thưởng 

& Ghi 
công

Hao hụt/
duy trì

Quy hoạch Tuyển chọn
Đào tạo và 
phát triển

Quản lý 
hiệu suất

© Living Better



PhátPhát triểntriển cáncán bộbộ họchọc thuậtthuật



LýLý lịchlịch khoakhoa họchọc cáncán bộbộ họchọc thuậtthuật



Bảng: Số lượng cán bộ học thuật

• Lưu ý: nêu rõ phương pháp ñược áp dụng ñể tính FTE



Bảng: Tỷ lệ CBHT/Người học

• Lưu ý: nêu rõ phương pháp áp dụng tính FTE của CBHT và
người học



Bảng: Hoạt ñộng nghiên cứu khoa học



TIÊU CHÍ CHẤM ðIỂM

6 Chất lượng Cán bộ Học thuật

6.1

Việc quy hoạch ñội ngũ cán bộ học thuật (có tính ñến kế thừa,
thăng tiến, tái phân công, chấm dứt hợp ñồng, và hưu trí) ñược
thực hiện giúp ñáp ứng trọn vẹn nhu cầu giáo dục, nghiên cứu
và phục vụ [1]

6.2
Tỷ lệ giảng viên trên người học và khối lượng công việc ñược
ño lường và theo dõi giúp cải thiện chất lượng giáo dục, nghiên
cứu và phục vụ [2]

6.3
Các tiêu chí tuyển chọn bao gồm ñạo ñức và tự do học thuật áp
dụng cho việc bổ nhiệm, phân công và thăng tiến ñược xác
ñịnh và thông tin [4, 5, 6, 7]

6.4 Năng lực cán bộ học thuật ñược xác ñịnh và ñánh giá [3]

TiêuTiêu chíchí chấmchấm ñiểmñiểm TC 6TC 6



TIÊU CHÍ CHẤM ðIỂM

6 Chất lượng Cán bộ Học thuật

6.5
Nhu cầu ñào tạo và phát triển ñội ngũ cán bộ học thuật ñược
xác ñịnh và có các hoạt ñộng ñược triển khai giúp ñáp ứng trọn
vẹn các nhu cầu ñó [8]

6.6
Việc quản lý thực hiện công việc học thuật bao gồm khen
thưởng và ghi công ñược thực hiện giúp khích lệ và trợ giúp
việc giáo dục, nghiên cứu và phục vụ [9]

6.7
Loại hình và số lượng các NCKH của cán bộ học thuật ñược
xác lập, giám sát và ñối sánh chuẩn nhằm ñạt ñược sự tiến bộ
[10]

Tiêu chí chấm ñiểm TC 6 (tt)



3.4. 3.4. TC7TC7. . ChấtChất lượnglượng cáncán bộbộ phụcphục vụvụ

ðẶC TẢ NỘI HÀM

7.1

Quy hoạch ngắn hạn và dài hạn về việc xây dựng ñội ngũ
CBPV hay những nhu cầu về thư viện, phòng thí nghiệm,
trang thiết bị công nghệ thông tin và dịch vụ trợ giúp người
học ñược thực hiện giúp bảo ñảm chắc rằng ñội ngũ CBPV có
chất lượng và số lượng ñủ ñể ñáp ứng trọn vẹn nhu cầu giáo
dục, nghiên cứu và phục vụ.

7.2

Các tiêu chí tuyển chọn áp dụng cho việc bổ nhiệm, phân
công và thăng tiến ñược xác ñịnh và thông tin. Vai trò, vị trí
của ñội ngũ CBPV ñược xác ñịnh rõ và nhiệm vụ ñược phân
giao theo năng lực và thành tích, trình ñộ chuyên môn và kinh
nghiệm.



3.4. TC7. Chất lượng cán bộ phục vụ (tt)

ðẶC TẢ NỘI HÀM

7.3

Năng lực của ñội ngũ CBPV ñược xác ñịnh và ñánh giá giúp bảo
ñảm chắc rằng những năng lực này ñược duy trì thỏa ñáng và các
dịch vụ do ñội ngũ CBPV cung cấp ñáp ứng ñược nhu cầu của các
bên liên quan.

7.4

Nhu cầu ñào tạo và phát triển ñội ngũ CBPV ñược xác ñịnh một
cách hệ thống, và các hoạt ñộng ñào tạo và phát triển thích hợp
ñược thực hiện giúp ñáp ứng trọn vẹn các nhu cầu ñã ñược xác
ñịnh.

7.5
Việc quản lý thực hiện công việc phục vụ bao gồm khen thưởng
và ghi công ñược thực hiện giúp khích lệ và trợ giúp việc giáo
dục, nghiên cứu và phục vụ.



CÁN BỘ PHỤC VỤCÁN BỘ PHỤC VỤ

THƯ VIỆN MÁY TÍNH

PHÒNG THÍ NGHIỆM
HÀNH CHÍNH/

CÔNG TÁC SINH VIÊN



QUY HOẠCH CÁN QUY HOẠCH CÁN BỘ PHỤC VỤ (2016)BỘ PHỤC VỤ (2016)

Quy hoạch 
cán bộ/ Xác 

định năng lực

Tuyển dụng
Đào tạo 
và phát 

triển cán 
bộ

Thăng tiến/
tái phân công

Phân công/
Bổ nhiệm/

trách nhiệm 
giải trình

Rà soát
thành 
tích/ 
hiệu 
suất

Khen 
thưởng 

& Ghi 
công

Hao hụt/
duy trì

Quy hoạch Tuyển chọn
Đào tạo và 
phát triển

Quản lý 
hiệu suất

© Living Better



ðàoðào tạotạo vàvà phátphát triểntriển cáncán bộbộ phụcphục vụvụ



NĂNG LỰC NĂNG LỰC CÁN BỘ PHỤC VỤ (2016)CÁN BỘ PHỤC VỤ (2016)



BảngBảng: : SốSố lượnglượng CBPV CBPV trongtrong 5 5 nămnăm



TiêuTiêu chíchí chấmchấm ñiểmñiểm TC7TC7

TIÊU CHÍ CHẤM ðIỂM

7.1

Việc quy hoạch ñội ngũ CBPV (làm việc tại thư viện, phòng thí
nghiệm, bộ phận công nghệ thông tin và dịch vụ trợ giúp người học)
ñược thực hiện giúp ñáp ứng trọn vẹn nhu cầu giáo dục, nghiên cứu và
phục vụ [1]

7.2
Các tiêu chí tuyển chọn áp dụng cho việc bổ nhiệm, phân công và
thăng tiến ñược xác ñịnh và thông tin [2]

7.3 Năng lực CBPV ñược xác ñịnh và ñánh giá [3]

7.4
Nhu cầu ñào tạo và phát triển ñội ngũ CBPV ñược xác ñịnh và có các
hoạt ñộng ñược triển khai giúp ñáp ứng trọn vẹn các nhu cầu ñó [4]

7.5

Việc quản lý thực hiện công việc phục vụ bao gồm khen thưởng và
ghi công ñược thực hiện giúp khích lệ và trợ giúp việc giáo dục,
nghiên cứu và phục vụ [5]



CámCám ơnơn sựsự chúchú ý!ý!
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HƯỚNG DẪN NỘI DUNG TIÊU CHUẨN VÀ 
VIẾT BÁO CÁO TỰ ðÁNH GIÁ CTðT

THEO TIÊU CHUẨN AUN-QA V3
(Các Tiêu chuẩn 5, 8, 9, 10, 11)

Cần Thơ, 04/5/2018

Consensus – Devotion – Quality – Innovation

ðào Phong Lâm

Trung tâm Quản lý chất lượng

WE APPRECIATE YOUR ENGAGEMENT

Consensus – Devotion – Quality – Innovation

CÁC TIÊU CHUẨN TRÌNH BÀY

No CRITERIA Sub-Criteria Rating criteria

1 Expected Learning Outcomes 4 3

2 Programme Specification 2 3

3 Programme Structure & Content 6 3

4 Teaching & Learning Approach 6 3

5 Student Assessment 8 5

6 Academic Staff Quality 10 7

7 Support Staff Quality 5 5

8 Student Quality & Support 5 5

9 Facilities & Infrastructure 7 5

10 Quality Enhancement 6 6

11 Output 3 5

Total 62 50

Consensus – Devotion – Quality – Innovation

CẤU TRÚC TRÌNH BÀY TỪNG TC

Consensus – Devotion – Quality – Innovation

• Một số Thuật ngữ liên quan

• Yêu cầu theo AUN-QA

• ðảm bảo việc thực hiện

– MC (c�t lõi)

• Lưu ý chung

TC5. KIỂM TRA & ðÁNH GIÁ NGƯỜI HỌC

Consensus – Devotion – Quality – Innovation

Stt Thuật ngữ Giải thích

1
Chương trình dạy học

(Curriculum)

bao gồm mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể và chuẩn ñầu ra ñối với ngành học
và mỗi học phần; nội dung ñào tạo, phương pháp ñánh giá và thời lượng ñối

với ngành học và mỗi học phần.

2
Kỹ năng mềm

(Soft skills; Liquid skills; 
Transferable skills)

kỹ năng ngoài chuyên môn và ñược rèn luyện và trau dồi ở những ñiều kiện
khác nhau; có thể áp dụng trong thực hiện các công việc khác nhau (ví dụ
như Làm việc tổ nhóm, Giao tiếp, Tìm kiếm thông tin, v.v)

3
Cấu trúc tương thích

(Constructive alignment)

Việc thiết kế chương trình dựa trên 3 yếu tố có quan hệ khăng khít, gồm: Kết
quả học tập, Phương pháp dạy học, và Phương pháp và nội dung ñánh giá

Kết quả học tập

4
Học tập suốt ñời

(Lifelong learning)
việc học tập xảy ra ở mọi lứa tuổi theo những cách chính thức, không chính
thức, và chưa chính thức

5
ðộ giá trị
(Validity)

mức ñộ chính xác mà các phương pháp và công cụ ñánh giá ño lường ñược,
giúp ño ñược cái cần ño, và cũng từ ñó giúp các suy luận từ phép ño có ý

nghĩa

6
ðộ tin cậy

(Reliability)
tính nhất quán và mức phụ thuộc của số liệu thu thập ñược qua việc sử dụng
cùng một công cụ hay quy trình thu thập dữ liệu trong các ñiều kiện như nhau

TC5. KIỂM TRA & ðÁNH GIÁ NGƯỜI HỌC

Consensus – Devotion – Quality – Innovation

5 Kiểm tra & Đánh giá Người học

5.1
Hoạt động kiểm tra đánh giá người học có kết cấu đồng bộ hướng tới
việc đạt được nhữngKQHTmongđợi [1, 2]

5.2

Hoạt động kiểm tra đánh giá người học bao gồm lịch trình, phương
pháp, qui định, trọng số, đáp án chấm điểm và thang điểm xếp loại
phải rõ ràng và được thông tin tới người học [4, 5]

5.3

Sử dụng những phương pháp kiểm tra đánh giá bao gồm đáp án
chấm điểm và thang điểm nhằm bảo đảm kiểm tra đánh giá người
học có độ giá trị, độ tin cậy, và sự côngbằng [6, 7]

5.4
Thông tin phản hồi về kiểm tra đánh giá người học phải kịp thời và
giúp cải thiệnviệc học [3]

5.5
Người học dễ dàng tiếp cận được những thủ tục khiếu nại và phúc
khảo [8]
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TC5. KIỂM TRA & ðÁNH GIÁ NGƯỜI HỌC

Consensus – Devotion – Quality – Innovation

• ðầu vào: kết quả kì thi THPT quốc gia

• Tiến trình: qui ñịnh công tác học vụ (trên nền qui ñịnh 43/2007)
– ðánh giá giữa/ cuối kỳ

– Trọng số ñánh giá

– ðiểm rèn luyện

• ðầu ra: luận văn/tiểu luận; thi

• MC cốt lõi: 
– ðề án tuyển sinh ñại học hệ chính qui 

– Qui ñịnh công tác học vụ
– ðề thi, bài làm, ñáp án; rubrics

– Kết quả khảo sát BLQ

TC8. CHẤT LƯỢNG NGƯỜI HỌC
& PHỤC VỤ NGƯỜI HỌC

Consensus – Devotion – Quality – Innovation

Stt Thuật ngữ Giải thích

1
Năng lực nghề nghiệp/
Khả năng có việc làm

(Employability)

tập hợp các thành tựu – kỹ năng, hiểu biết và thuộc tính cá nhân – giúp người
học tốt nghiệp có nhiều khả năng có ñược việc làm và thành công trong nghề
nghiệp họ chọn lựa

2
Chương trình ngoại khóa

(Co-curriculum)
các hoạt ñộng, chương trình và trải nghiệm học tập giúp bổ sung các nội
dung học tập trong chương trình chính khóa

TC8. CHẤT LƯỢNG NGƯỜI HỌC
& PHỤC VỤ NGƯỜI HỌC

Consensus – Devotion – Quality – Innovation

8 Chất lượng Người học & Phục vụNgười học

8.1

Chính sách tiếp nhận người học và các tiêu chí

tuyển sinh được xác định, thông tin, công bố, và
cậpnhật [1]

8.2
Các phương pháp và tiêu chí lựa chọn người học
đượcxác định vàđánh giá [2]

8.3

Có hệ thống giám sát thỏa đáng về tiến độ, thành
tích học thuật, và khối lượng học tập của người
học [3]

8.4

Tư vấn về học thuật, các hoạt động ngoại khóa,
các cuộc thi tài trong người học, và các dịch vụ
trợ giúp người học có sẵn giúp cải thiện việc học
vànăng lực nghề nghiệp [4]

8.5

Môi trường tự nhiên, xã hội, và tâm lý có lợi cho
giáo dục và nghiên cứu cũng như hạnh phúc và
bình an củamọi cá nhân [5]

TC8. CHẤT LƯỢNG NGƯỜI HỌC
& PHỤC VỤ NGƯỜI HỌC

Consensus – Devotion – Quality – Innovation

TC8. CHẤT LƯỢNG NGƯỜI HỌC
& PHỤC VỤ NGƯỜI HỌC

Consensus – Devotion – Quality – Innovation

• Hệ thống quản lý trực tuyến

• Các ñơn vị chức năng

• MC cốt lõi: 
– Thời khóa biểu/lịch học

– Kết quả xếp loại tốt nghiệp

– Quy ñịnh về CVHT (Qð số 2067/Qð-ðHCT ngày 04/12/2007 ban hành
quy ñịnh về công tác CVHT)

– Sổ tay người học

– Qui ñịnh công tác học vụ

– Kết quả khảo sát BLQ

Không gian
Tự nhiên

TC9. CSVC & HẠ TẦNG

Không gian
Ảo

Không gian
Tâm lý

Không gian
Xã hội

Tài nguyên
Dạy & Học

Trang thiết bị
& Công cụ

Học tập, Giảng dạy, NCKH

Không gian
Cộng ñồng

Môi trường, 
Sức khỏe &

An toàn

KQHT &
ðầu ra

Consensus – Devotion – Quality – Innovation
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TC9. CSVC & HẠ TẦNG

Consensus – Devotion – Quality – Innovation

9 Cơ sở vật chất & Hạ tầng

9.1

CSVC và trang thiết bị phục vụ dạy và học (giảng đường,
phòng học, phòng đồ án/dự án…) đầy đủ và cập nhật giúp
thựchiệnhoạt độnggiáo dụcvà nghiên cứu [1]

9.2
Thư viện và tài nguyên thư viện đầy đủ và cập nhật giúp
thựchiệnhoạt độnggiáo dụcvà nghiên cứu [3, 4]

9.3
Phòng thí nghiệm và trang thiết bị đầy đủ và cập nhật
giúp thựchiệnhoạt độnggiáo dụcvà nghiên cứu [1, 2]

9.4

CSVC cho công nghệ thông tin gồm hạ tầng dành cho học
tập trực tuyến đầy đủ và cập nhật giúp thực hiện hoạt
độnggiáodụcvà nghiên cứu [1, 5, 6]

9.5

Các tiêu chuẩn về môi trường, y tế và an toàn; và điều
kiện tiếp cận cho những cá nhân có nhu cầu đặc biệt được
xácđịnh và thực hiện [7]

• Giảng ñường

• Phòng lab

• Học liệu

• Trang thiết bị
• Thực tập doanh nghiệp

• Kết nối wifi

• Không gian

• Môi trường

TC9. CSVC & HẠ TẦNG
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• MC cốt lõi: 
– Danh mục/Thống kê trang thiết bị Phòng Thí nghiệm & Phòng máy tính

phục vụ CTðT

– Danh mục/Thống kê sách/tài liệu/tạp chí/tham khảo (Phòng ñọc, Thư viện, 
Trung tâm học liệu) phục vụ CTðT 

– Sổ theo dõi việc sử dụng CSVC và trang thiết bị

– Kế hoạch tài chính của ñơn vị/Khoa/Trường dành cho CTðT

– Kết quả khảo sát BLQ

TC10. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

Consensus – Devotion – Quality – Innovation

Stt Thuật ngữ Giải thích

1
Chất lượng của CTðT

(Quality)

sự ñáp ứng mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể và chuẩn ñầu ra của CTðT ở trình
ñộ cụ thể, ñáp ứng các yêu cầu theo quy ñịnh của Lu�t giáo d�c ñ�i h�c và

của Khung trình ñ� Qu�c gia, phù hợp với nhu cầu sử dụng nhân lực của
ñịa phương, của ngành và xã hội

2
Sự tương thích
(Alignment)

mức ñộ phù hợp, gắn kết

3
Cải tiến

(Kai Zen; Improvement)
thực hành giúp cải tiến liên tục nhằm ñạt ñược chất lượng tốt hơn

TC10. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
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10 Nâng cao Chất lượng

10.1

Nhu cầu và ý kiến phản hồi từ các bên liên quan
được dùng làm ý kiến ban đầu giúp thiết kế và phát
triểnchương trìnhmônhọc [1]

10.2
Tiến trình thiết kế và phát triển chương trình môn
học được xác lập và phải được đánh giá và cải tiến
[2]

10.3

Tiến trình dạy và học và hoạt động kiểm tra đánh
giá người học được rà soát và đánh giá liên tục giúp
bảo đảmsựphùhợpvà đồngbộ [3]

10.4
Thành quả từ NCKH được sử dụng giúp cải tiến việc
dạyvà học [4]

10.5

Chất lượng cơ sở vật chất và các dịch vụ trợ giúp
(trong thư viện, phòng thí nghiệm, bộ phận công

nghệ thông tin và dịch vụ trợ giúp người học) phải
được đánhgiá và cải tiến [5]

10.6
Cơ chế phản hồi thông tin từ các bên liên quan có
tínhhệ thống và phải được đánhgiá và cải tiến [6]

TC10. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
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• Qui ñịnh về xây dựng, ñiều chỉnh, cải tiến chất lượng CTðT

• Sự tham gia của ñại diện các BLQ

• MC cốt lõi: 

– Biên bản họp/xây dựng/rà soát CTðT của ñơn vị

– Kế hoạch giảng dạy/ñánh giá có dính ñến giám khảo ngoài trường

– ðối sánh với các CTðT ñạt chuẩn AUN-QA của Nhà trường và của CSGD 
khác

– Kết quả khảo sát BLQ

TC11. ðẦU RA

Consensus – Devotion – Quality – Innovation

Stt Thuật ngữ Giải thích

1 ðầu vào (Input)
phương tiện huy ñộng cho việc thực hiện chương trình hay dự án (tài chính, nhân
lực, cơ sở vật chất)

2 Tiến trình (Process) nguồn lực và các can thiệp giữaðầu vào và ðầu ra

3 ðầu ra (Output)

sản phẩm (gồm cả các dịch vụ) hữu hình của chính sách hay chương trình cần
thiết ñể ñạt ñược mục tiêu. ðầu ra liên quan tới sự hoàn thành (hơn là tới cách

thực hiện) các hoạt ñộng và cũng là các loại hình kết quả mà các nhà quản lý có
mức ñộ ảnh hưởng cao

4
Thành quả
(Outcome)

sự thay ñổi dự ñịnh hoặc ñã ñạt ñược trong các ñiều kiện ñào tạo. Thành quả thể
hiện những thay ñổi trong khoảng thời gian từ khi kết thúc ñầu ra cho ñến khi ñạt

ñược tác ñộng

5 Tác ñộng (Impact)
các ảnh hưởng, sự thay ñổi, và lợi ích của chương trình ñối với cộng ñồng và bản
thân chương trình

6
ðối sánh

(Benchmarking)

tiến trình có tính liên tục và tính hệ thống trong việc so sánh các yếu tố trong việc
thực hiện của một CSGD với các thực hành tốt nhất bên trong hoặc bên ngoài

CSGD nhằm mục ñích cải tiến việc thực hiện của CSGD này
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TC11. ðẦU RA

11 Đầu ra

11.1
Tỷ lệ đậu và tỷ lệ thôi học được xác lập, giám sát

vàđối sánh chuẩnhướngtới sự cải thiện [1]

11.2

Thời gian tốt nghiệp trung bình được xác lập,
giám sát và đối sánh chuẩn hướng tới sự cải thiện
[1]

11.3

Năng lực nghề nghiệp của người học tốt nghiệp từ
chương trình được xác lập, giám sát và đối sánh
chuẩnhướngtới sự cải thiện [1]

11.4

Loại hình và số lượng NCKH do người học thực
hiện được xác lập, giám sát và đối sánh chuẩn
hướngtới sự cải thiện [2]

11.5

Mức độ hài lòng của các bên liên quan được xác
lập, giám sát và đối sánh chuẩn hướng tới sự cải
thiện [3]

• Kết quả ñánh giá

• Kết quả xếp loại tốt nghiệp

• Nghiên cứu khoa học

• Ứng dụng NCKH trong dạy & 
học

• Khảo sát việc làm

• Khảo sát danh tiếng

• Xếp loại chương trình

Consensus – Devotion – Quality – Innovation

TC11. ðẦU RA

Consensus – Devotion – Quality – Innovation

• MC cốt lõi: 
– Danh sách các doanh nghiệp tham gia CTðT 

– Hỗ trợ trong NCKH

– ðề tài NCKH do người học thực hiện

– Kết quả xếp loại tốt nghiệp

– Báo cáo tình hình việc làm SVTN

– Kết quả khảo sát BLQ

LƯU Ý CHUNG

Consensus – Devotion – Quality – Innovation

• Sử dụng checklist theo hướng dẫn AUN-QA

• ðảm bảo mô tả việc thực hiện có thể chứng minh (qua MC)

• Thống nhất trong sử dụng số liệu/ nguồn số liệu

• Cung cấp ñủ số liệu cho các bảng theo hướng dẫn AUN-QA

• Không sao chép báo cáo

• Tham khảo tài liệu và các qui ñịnh liên quan

Cảm ơn quí Thầy Cô

Consensus – Devotion – Quality – Innovation
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HƯỚNG DẪN LƯU TRỮ MINH CHỨNG  

TRONG HOẠT ðỘNG TỰ ðÁNH GIÁ 

I. Khái niệm về minh chứng 
� Minh chứng là những văn bản, hồ sơ, sổ sách, hiện vật ñã và ñang có của nhà 

trường, ñơn vị gắn với nội hàm (các từ khóa) của từng tiêu chí ñể xác ñịnh mức 

ñộ ñạt yêu cầu của mỗi tiêu chí ñó. 

� Minh chứng ñược sử dụng ñể chứng minh cho các phân tích, giải thích, từ ñó 

ñưa ra các nhận ñịnh, kết luận trong báo cáo tự ñánh giá.  

� Minh chứng phải có nguồn gốc rõ ràng và bảo ñảm tính chính xác. 

�  Mỗi phân tích, mô tả trong báo cáo TðG ñều phải có minh chứng ñi kèm. 

II. Các loại minh chứng 
� Các văn bản, tài liệu, hồ sơ: báo cáo tổng kết; thông báo triển khai; biên bản 

họp; văn bản quy ñịnh, quy chế, hướng dẫn; quyết ñịnh; hồ sơ cán bộ (số lượng, 

trình ñộ, bằng cấp...); 

� Các biểu mẫu thống kê trong quá trình quản lý; các số liệu thống kê mô tả, báo 

cáo thống kê ñịnh kỳ... 

� Các kết quả xử lý thông tin trong các phiếu khảo sát; 

� Các thông tin từ phỏng vấn; 

� Các biên bản ghi chép nội dung các buổi trao ñổi/toạ ñàm/hội thảo/hội nghị, ... 
Các biên bản quan sát, dự giờ, thăm hiện trường; 

� Trang web trường, ñơn vị; bản tin ñiện tử… 

Các hình ảnh hoạt ñộng của nhà trường… 

III. Hình thức trình bày: 
1. Cách ghi mã minh chứng 

Mã minh chứng ñược quy ñịnh theo công thức: Exh.n.a.b 
- Exh: viết tắt của “Exhibition”; tất cả minh chứng của mỗi tiêu chuẩn ñược ñặt 

trong 1 hộp hoặc một số hộp; 

- n: số thứ tự tiêu chuẩn, có giá trị từ 1 ñến hết; 

- a: số thứ tự tiêu chí, có giá trị từ 1 ñến hết; 

- b: số thứ tự minh chứng của tiêu chuẩn, có giá trị từ 1 ñến hết; 

Ví dụ:  

Exh.1.1.1: Minh chứng thứ 1 của tiêu chí thứ 1 trong tiêu chuẩn 1. 

2. Tổ chức, sắp xếp minh chứng 

2.1 Lập danh mục minh chứng 

Các minh chứng dùng chung sau khi ñược ghi mã minh chứng sẽ ñược sắp xếp 

vào danh mục minh chứng: 



 

 

STT Mã MC Tên MC Số hiệu 

Ngày 
tháng 
năm 
ban 

hành 

Nơi ban 
hành/lưu 

trữ Ghi chú 

1 Exh.1.1.1      

2 Exh.1.1.2      

3 …      

4 ….      

8 Hn.a.b      

 
2.2 Dán nhãn minh chứng 

Sau khi hoàn tất việc lập danh mục, các minh chứng sẽ ñược dán nhãn theo mẫu 

như sau: 

 

 
Ví dụ:  
 
 
III. Tổ chức lưu trữ 

Các minh chứng ñược phân bổ theo tiêu chuẩn, mỗi tiêu chuẩn có 1 hộp (hoặc 

nhiều hộp tùy theo số lượng minh chứng).  
1. Hình thức lưu trữ 
1.1 Lưu trữ bằng văn bản 

Các minh chứng sau khi ñược mã hóa và dán nhãn sẽ ñược ñặt trong các bìa lá lỗ 

A4 và lưu trữ bằng bìa còng A4.  

 

 

 

 

 

 

1.2 Lưu trữ bằng file mềm 

Exh.1.6.1 - Quyết ñịnh ban hành Quy ñịnh về tuyển dụng viên chức Trường 

ðHCT   

Mã minh chứng � Tên minh chứng   



 

- Các minh chứng sau khi ñược mã hóa và dán nhãn sẽ ñược scan và lưu vào thư 

mục (folder). Mỗi thư mục là một hộp minh chứng, tên của thư mục ñược quy ước như 

sau: Năm_Hn_TCa_Bộ tiêu chuẩn_CTDT  

� Năm: năm cập nhật minh chứng;  

� n: số thứ tự hộp;  

� a: số thứ tự tiêu chuẩn;  

� Bộ tiêu chuẩn: AUN, MOET, ABET. 

- Các tập tin minh chứng ñược ñặt tên theo quy ước là mã của minh chứng: 

Exh.n.a.b 

3. Thời gian lưu trữ 
Thời gian lưu trữ minh chứng dùng chung phục vụ cho công tác tự ñánh giá ñược 

thực hiện theo Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ quy ñịnh 

về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt ñộng của các cơ 

quan, tổ chức, quy ñịnh của các bộ ngành khác và của Bộ Giáo dục và ðào tạo về thời 

hạn bảo quản hồ sơ tài liệu chuyên ngành và Quyết ñịnh số 1994/Qð-ðHCT về việc 

ban hành Quy chế công tác lưu trữ của Trường ðại học Cần Thơ: báo cáo tự ñánh giá 
thuộc loại báo cáo phân tích và ñược lưu trữ vĩnh viễn vì vậy các hồ sơ, tài liệu 
làm minh chứng cho báo cáo này cũng ñược bảo quản vĩnh viễn. 


