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THEO BỘ TIÊU CHUẨN CỦA  BỘ GD&ĐT

Tiền Giang, Tháng 9/2019



MỤC TIÊU & CHUẨN ĐẦU RA 

◦MỤC TIÊU
◦ Giúp Nhà trường chuẩn bị cho công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài cấp CTĐT 

theo bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT 

◦CHUẨN ĐẦU RA

Sau khi kết thúc chương trình, người tham dự có thể:

◦ Giải thích quy trình tự đánh giá và đánh giá ngoài

◦ Xây dựng được các minh chứng mang giá trị tổng hợp cao

◦ Triển khai thu thập thông tin và viết báo cáo tự đánh giá

2



CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian Nội dung

08g00 – 11g30
Thực hành viết BCTĐG (một số tiêu chí ở tiêu chuẩn 6 - 11) 
Nhận xét kết quả thực hành và thảo luận

11g30 - 13g00 Nghỉ trưa

13g00 – 16g00
Chia sẻ kinh nghiệm khi đánh giá ngoài các CTĐG
(bao gồm: những điểm các CT thường không đạt được và cách khắc phục)
Thảo luận (trả lời các thắc mắc trong quá trình viết BCTĐG vừa qua của Trường)

16g00 – 16g30
Giới thiệu sơ lược chương trình làm việc của Đoàn ĐGN cấp CTĐT
Công tác chuẩn bị đón Đoàn ĐGN

16g30 – 16g45 Tổng kết đợt tập huấn và trao giấy chứng nhận

NGÀY 6/9
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Giới thiệu các quy định và hướng dẫn của 
Bộ GD&ĐT liên quan đến tự đánh giá cấp CTĐT
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Văn bản số Ngày ban 
hành Nội dung 

Thông tư 38/2013/TT-
BGDĐT 29/11/2013 Quy định về quy trình và chu kỳ KĐCL CTĐT của các trường 

ĐH, CĐ và TCCN

Thông tư 04/2016/TT-
BGDĐT 14/3/2016 Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH

Công văn 1074/KTKĐCLGD
-KĐĐH 28/6/2016 Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng

CTĐT các trình độ của GDĐH

Công văn 1075/KTKĐCLGD
-KĐĐH 28/6/2016 Hướng dẫn tự đánh giá CTĐT

Công văn 1076/KTKĐCLGD
-KĐĐH 28/6/2016 Hướng dẫn đánh giá ngoài CTĐT

Công văn 769/QLCL-
KĐCLGD 20/4/2018 Tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất

lượng CTĐT các trình độ của GDĐH (mốc chuẩn)

MỘT SỐ QUY ĐỊNH & HƯỚNG DẪN CỦA BỘ GD&ĐT
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MỘT SỐ QUY ĐỊNH & HƯỚNG DẪN CỦA BỘ GD&ĐT

(TT38). Điều 6. Các bước tự đánh giá chương trình đào tạo

1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá.

2. Lập kế hoạch tự đánh giá.

3. Thu thập, phân tích và xử lý thông tin, minh chứng. 

4. Viết báo cáo tự đánh giá.

5. Lưu trữ và sử dụng báo cáo tự đánh giá.

6. Triển khai các hoạt động sau khi hoàn thành báo cáo tự đánh giá.

7



MỘT SỐ QUY ĐỊNH & HƯỚNG DẪN CỦA BỘ GD&ĐT
Hội đồng tự đánh giá 

TT 38 (Điều 7) CV 1075 

Số lượng Số lẻ, có ít nhất 9 thành viên do Hiệu trưởng quyết
định thành lập cho từng CTĐT 

Số lẻ, từ 9 đến 25 thành viên do 
thủ trưởng CSGD ra quyết định

Thành phần ü Chủ tịch HĐ: Hiệu trưởng
ü Phó chủ tịch: 01 P. Hiệu trưởng + 01 Trưởng khoa
ü Thành viên:

• Đại diện HĐ Trường/HĐ Quản trị
• Đại diện HĐ Khoa học và đào tạo
• Trưởng phòng Đào tạo
• Đại diện các phòng, ban, 
• Đại diện Khoa
• Đại diện tổ bộ môn
• Đại diện GV uy tín (ĐT, NCKH)
• Đại diện người học

HĐTĐG chương trình
đào tạo làm việc theo

nguyên tắc tập trung dân
chủ, thảo luận để đi đến

thống nhất.
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MỘT SỐ QUY ĐỊNH & HƯỚNG DẪN CỦA BỘ GD&ĐT
Ban thư ký và nhóm công tác chuyên trách 

TT 38 (Điều 7) CV 1075 
Ban thư ký Giúp việc cho Hội đồng tự đánh giá là Ban

thư ký bao gồm các cán bộ của đơn vị
chuyên trách về đảm bảo chất lượng và các
cán bộ khác liên quan đến chương trình đào
tạo được đánh giá

Thành viên Ban Thư ký bao gồm các cán
bộ của đơn vị (bộ phận) chuyên trách về
đảm bảo chất lượng và một số cán bộ khác
liên quan đến CTĐT được đánh giá;

Nhóm công
tác chuyên
trách

Các công việc cụ thể của Hội đồng tự đánh
giá được phân công cho các nhóm công tác
chuyên trách gồm các thành viên của Hội
đồng tự đánh giá và Ban Thư ký.
Mỗi nhóm công tác có 4-5 người, phụ trách
1-2 tiêu chuẩn và do một thành viên của Hội
đồng phụ trách.
Mỗi thành viên của Ban Thư ký không tham
gia quá 2 nhóm công tác chuyên trách

Các thành viên của Ban Thư ký được tổ
chức thành các nhóm công tác chuyên
trách.
Mỗi nhóm công tác có 4-5 người, phụ trách
1-2 tiêu chuẩn và do một thành viên của Hội
đồng tự đánh giá phụ trách.
Mỗi thành viên của Ban Thư ký không nên
tham gia quá nhiều nhóm công tác chuyên
trách
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MỘT SỐ QUY ĐỊNH & HƯỚNG DẪN CỦA BỘ GD&ĐT
Chức năng, nhiệm vụ 

Chức năng, nhiệm vụ (TT38)

Hội đồng TĐG a) Phổ biến chủ trương triển khai tự đánh giá CTĐT; giới thiệu quy trình TĐG, nghiên
cứu, trao đổi kinh nghiệm tự đánh giá và yêu cầu các đơn vị, cá nhân liên quan phối hợp
thực hiện;
b) Thu thập thông tin, minh chứng, rà soát các hoạt động và đối chiếu kết quả đạt được
với mục tiêu của CTĐT do CSGD đề ra; đánh giá mức độ đạt được, xác định các điểm
mạnh và tồn tại của CTĐT; đề xuất kế hoạch cải tiến và nâng cao chất lượng;
c) Đối chiếu kết quả đạt được với các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT do Bộ
GD&ĐT ban hành, viết báo cáo tự đánh giá;
d) Công bố báo cáo tự đánh giá trong nội bộ CSGD;
đ) Tổ chức, duy trì cơ sở dữ liệu về các hoạt động thuộc CTĐT được đánh giá;
e) Tư vấn cho Hiệu trưởng, Trưởng khoa có CTĐT được đánh giá về các biện pháp nâng
cao chất lượng
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MỘT SỐ QUY ĐỊNH & HƯỚNG DẪN CỦA BỘ GD&ĐT
Chức năng, nhiệm vụ 

Chức năng, nhiệm vụ (TT38)
Chủ tịch Hội
đồng

chịu trách nhiệm về các hoạt động của Hội đồng,
• Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, trong đó xác định những công việc

phải thực hiện tương ứng với từng tiêu chuẩn đánh giá, thời gian bắt đầu và kết thúc,
người chịu trách nhiệm chính và những người phối hợp;

• Triệu tập và điều hành các phiên họp của Hội đồng; phê duyệt kế hoạch tự đánh giá
CTĐT; chỉ đạo quá trình thu thập thông tin, minh chứng, xử lý, phân tích và viết báo
cáo tự đánh giá;

• Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai tự đánh giá CTĐT
Thành viên có nhiệm vụ thực hiện những công việc do Chủ tịch Hội đồng phân công và chịu trách

nhiệm về công việc được giao
Phó Chủ tịch
Hội đồng,

khi được Chủ tịch Hội đồng uỷ quyền, có nhiệm vụ điều hành Hội đồng và chịu trách
nhiệm về công việc được uỷ quyền
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MỘT SỐ QUY ĐỊNH & HƯỚNG DẪN CỦA BỘ GD&ĐT
Chức năng, nhiệm vụ 

Chức năng, nhiệm vụ (TT38)
Chủ tịch Hội
đồng

chịu trách nhiệm về các hoạt động của Hội đồng,
• Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, trong đó xác định những công việc

phải thực hiện tương ứng với từng tiêu chuẩn đánh giá, thời gian bắt đầu và kết thúc,
người chịu trách nhiệm chính và những người phối hợp;

• Triệu tập và điều hành các phiên họp của Hội đồng; phê duyệt kế hoạch tự đánh giá
CTĐT; chỉ đạo quá trình thu thập thông tin, minh chứng, xử lý, phân tích và viết báo
cáo tự đánh giá;

• Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai tự đánh giá CTĐT
Thành viên có nhiệm vụ thực hiện những công việc do Chủ tịch Hội đồng phân công và chịu trách

nhiệm về công việc được giao
Phó Chủ tịch
Hội đồng,

khi được Chủ tịch Hội đồng uỷ quyền, có nhiệm vụ điều hành Hội đồng và chịu trách
nhiệm về công việc được uỷ quyền

Các thành viên của Hội đồng phải được tập huấn
nghiệp vụ tự đánh giá CTĐT về các nội dung:
• hệ thống ĐBCL giáo dục;
• quy trình và chu kỳ KĐCL CTĐT;
• hướng dẫn tự đánh giá CTĐT;
• kinh nghiệm tự đánh giá CTĐT ở trong và ngoài

nước;
• các kỹ thuật: nghiên cứu hồ sơ văn bản, phỏng

vấn, quan sát, thảo luận nhóm, điều tra và viết
báo cáo tự đánh giá.

12



MỘT SỐ QUY ĐỊNH & HƯỚNG DẪN CỦA BỘ GD&ĐT
Kế hoạch tự đánh giá (Điều 9, TT38)
a) Mục đích và phạm vi của đợt tự đánh giá chương trình đào tạo;

b) Thành phần Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo;
c) Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Hội đồng;

d) Công cụ tự đánh giá chương trình đào tạo;

đ) Xác định các thông tin và minh chứng cần thu thập;
e) Dự kiến các nguồn lực về cơ sở vật chất, tài chính và thời điểm cần huy động các nguồn lực trong quá
trình triển khai tự đánh giá chương trình đào tạo;
g) Thời gian biểu: chỉ rõ khoảng thời gian cần thiết để triển khai và lịch trình thực hiện các hoạt động cụ thể
trong quá trình triển khai tự đánh giá chương trình đào tạo.

Biểu mẫu: Phụ lục 2, CV 1075
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MỘT SỐ QUY ĐỊNH & HƯỚNG DẪN CỦA BỘ GD&ĐT
Viết báo cáo tự đánh giá (Điều 11, TT38)
1. Báo cáo TĐG được trình bày một cách ngắn gọn, rõ ràng, chính xác và đầy đủ về các hoạt

động của CTĐT, chỉ ra những điểm mạnh, những tồn tại, khó khăn và kiến nghị các giải pháp
cải tiến chất lượng, kế hoạch thực hiện, thời hạn hoàn thành, thời gian tiến hành đợt TĐG
tiếp theo.

2. Kết quả TĐG CTĐT được trình bày lần lượt theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT.
Trong mỗi tiêu chuẩn, trình bày lần lượt theo từng tiêu chí. Đối với mỗi tiêu chí phải viết đầy
đủ 5 phần: mô tả và phân tích các hoạt động của CTĐT liên quan đến tiêu chí, kèm theo các
thông tin, minh chứng; điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy; những tồn tại; kế hoạch
hành động; tự đánh giá mức độ đạt được của tiêu chí.

3. Dự thảo báo cáo TĐG được công bố trong nội bộ CSGD để các cán bộ quản lý, giảng viên,
giáo viên, nhân viên và người học có thể đọc và góp ý kiến trong thời gian ít nhất 2 tuần.

4. Báo cáo TĐG được Hội đồng TĐG hoàn thiện trên cơ sở các ý kiến góp ý của cán bộ quản lý,
giảng viên, giáo viên, nhân viên và người học. Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá
phê duyệt báo cáo TĐG.
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MỘT SỐ QUY ĐỊNH & HƯỚNG DẪN CỦA BỘ GD&ĐT
Điều kiện công nhận đạt tiêu chuẩn KĐCLGD (Điều 23, TT38)

CTĐT được công nhận đạt tiêu chuẩn CLGD khi đáp ứng các điều kiện sau:

1. Đã có ít nhất một khóa sinh viên tốt nghiệp tại thời điểm hoàn thành báo cáo tự đánh giá.

2. Đã được đánh giá ngoài và có văn bản đề nghị tổ chức KĐCLGD xem xét công nhận đạt tiêu chuẩn CLGD. 
Đối với các CTĐT cần được bảo mật thông tin theo quy định của Nhà nước, CSGD có văn bản đề nghị gửi
kết quả đánh giá ngoài cho cơ quan chủ quản và đồng thời đề nghị xem xét công nhận CTĐT đạt tiêu chuẩn
CLGD.

3. Kết quả đánh giá ngoài, nội dung nghị quyết và kiến nghị của Hội đồng KĐCLGD được công bố công khai
trên trang thông tin điện tử của tổ chức KĐCLGD theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Quy định này. Đối với
các CTĐT cần bảo mật thông tin theo quy định của Nhà nước, CSGD gửi kết quả đánh giá ngoài, nội dung 
nghị quyết và kiến nghị của Hội đồng cho cơ quan chủ quản ít nhất 30 ngày để lấy ý kiến đồng thuận trước
khi được tổ chức KĐCLGD xem xét công nhận.

4. CTĐT có ít nhất 80% số tiêu chí đạt yêu cầu, trong đó mỗi tiêu chuẩn có ít nhất 50% số tiêu chí đạt yêu cầu
theo kết quả đánh giá CLGD của Hội đồng KĐCLGD. 15



MỘT SỐ QUY ĐỊNH & HƯỚNG DẪN CỦA BỘ GD&ĐT
Công văn 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH
◦ Giải thích các yêu cầu của tiêu chí
◦ Câu hỏi gợi ý
◦ Nguồn minh chứng gợi ý

Công văn 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH
◦ Cấu trúc BC TĐG
◦ Quy cách trình bày
◦ Các biểu mẫu.

Công văn 1076/KTKĐCLGD-KĐĐH
◦ Hướng dẫn quá trình Đánh giá ngoài
◦ Các biểu mẫu

Công văn 769/KTKĐCLGD-KĐĐH
◦ Hướng dẫn tự đánh giá & đánh giá ngoài
◦ Các yêu cầu chỉ báo, mốc chuẩn
◦ Nguồn minh chứng gợi ý
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MỨC ĐIỂM (TỰ) ĐÁNH GIÁ

17

Ý NGHĨA Cách hiểu theo mức độ đáp ứng MC Đánh giá
chung

Mức 1 Hoàn toàn không đáp ứng yêu cầu của tiêu
chí, phải có giải pháp khắc phục ngay.

Không có gì (không có tài liệu, kế
hoạch, minh chứng) Chưa đạt

Mức 2 Không đáp ứng yêu cầu của tiêu chí, cần
có những giải pháp khắc phục.

Những vấn đề/chủ đề/yêu cầu liên quan
đến tiêu chí đang ở giai đoạn lên kế
hoạch.

Chưa đạt

Mức 3
Chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của tiêu chí
nhưng chỉ cần có một số cải tiến nhỏ sẽ
đáp ứng được yêu cầu.

Có một số tài liệu, nhưng không có
minh chứng cho thấy các tài liệu này
được triển khai thực hiện.

Chưa đạt

Mức 4 Đáp ứng yêu cầu của tiêu chí. Có tài liệu và có minh chứng cho thấy
các tài liệu này được sử dụng. Đạt

Mức 5 Đáp ứng tốt hơn yêu cầu của tiêu chí. Có minh chứng rõ ràng về tính hiệu quả
của tài liệu, minh chứng. Đạt

Mức 6 Đáp ứng rất tốt yêu cầu của tiêu chí. Có minh chứng khẳng định đây là một
ví dụ về cách thực hành tốt nhất. Đạt

Mức 7 Đáp ứng xuất sắc yêu cầu của tiêu chí. Có đầy đủ các minh chứng về sự đáp
ứng ở mức hoàn hảo. Đạt

NGUỒN: CV 1075



MÃ HOÁ MINH CHỨNG 
Hn.ab.cd.ef
Trong đó: 

- H: viết tắt “Hộp minh chứng” (MC của mỗi tiêu chuẩn được tập hợp trong 1 hộp hoặc một số hộp)

- n: số thứ tự của hộp MC được đánh số từ 1 đến hết.
- ab: số thứ tự của tiêu chuẩn (tiêu chuẩn 1 viết 01, tiêu chuẩn 10 viết 10) 

- cd: số thứ tự của tiêu chí (tiêu chí 1 viết 01, tiêu chí 10 viết 10) 
- ef: số thứ tự của MC theo từng tiêu chí (thông tin và MC thứ nhất viết 01, thứ 15 viết 15...)

Ví dụ: 

H1.01.01.01: là MC thứ nhất của tiêu chí 1 thuộc tiêu chuẩn 1, được đặt ở hộp 1

H3.03.02.15: là MC thứ 15 của tiêu chí 2 thuộc tiêu chuẩn 3, được đặt ở hộp 3

H4.04.03.25: là MC thứ 25 của tiêu chí 03 thuộc tiêu chuẩn 4, được đặt ở hộp 4

H10.10.02.04: là MC thứ 4 của tiêu chí 2 thuộc tiêu chuẩn 10, được đặt ở hộp 10
18
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TRIỂN KHAI TỰ ĐÁNH GIÁ

Cách tìm thông tin – minh chứng và xử lý các minh chứng thứ cấp. 

Thực hành xử lý và tổng hợp minh chứng

Các cách tiếp cận khi viết BCTĐG
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NGUYÊN TẮC TỰ ĐÁNH GIÁ
◦ Khách quan, trung thực và công khai, minh bạch. 

◦ Các giải thích, nhận định, kết luận đưa ra trong quá trình tự đánh giá phải dựa trên các minh

chứng cụ thể, rõ ràng, đảm bảo độ tin cậy. 

◦ Việc tự đánh giá phải bao quát đầy đủ các tiêu chí trong bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng.

20



TỔ CHỨC 

TỰ ĐÁNH GIÁ

21



YÊU CẦU ĐỐI VỚI BÁO CÁO TĐG
◦ Mô tả rõ thực trạng của Chương trình

◦ Phân tích, giải thích, so sánh, đối chiếu è đưa ra những nhận định về: điểm mạnh, tồn tại và

biện pháp khắc phục

◦ Lập được kế hoạch hành động để cải tiến, nâng cao chất lượng

22



YÊU CẦU ĐỐI VỚI BÁO CÁO TĐG
q Cấu trúc: tuân thủ quy định

q Văn phong: đơn giản, ngắn gọn, rõ ràng

q Trình tự: mô tả,phân tích, đối sánh

q Số liệu: thống kê, so sánh, phân tích, 

q Hình thức trình bày số liệu: Bảng, đồ thị

23



LƯU Ý PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ

Quá trình: PDCA

Plan : xây dựng kế hoạch

Do : triển khai công tác

Check: giám sát, đánh giá

Act : cải tiến

Kết quả: LeTCI

Level: Mức độ đạt được kết quả

Trend: Xu hướng phát triển

Comparisons: so sánh (trong, ngoài)

Integration: sự gắn kết với mục tiêu

24



MINH CHỨNG

◦MC là bằng chứng, chứng cứ cho một hoạt động nào đó đã xảy ra.

◦MC là văn bản, hồ sơ, báo cáo, dữ liệu, vật thể, lời khai, con

người… liên quan chứng minh cho một hoạt động đã xảy ra.

◦Tự đánh giá (TĐG): MC là văn bản, quyết định, kế hoạch, báo cáo,

hình ảnh, video, bảng tổng hợp, số liệu điều tra… chứng minh cho

một hoạt động cụ thể của CSGD.

25



MINH CHỨNG
qMinh chứng:

q Cần đầy đủ theo từng năm học và theo chu kỳ kiểm định

q Phù hợp với mô tả, kết luận trong báo cáo TĐG

q Cần được mã hóa

qLoại minh chứng: 

q Sơ cấp: Tài liệu, số liệu, sản phẩm

q Thứ cấp: Minh chứng đã xử lý từ Minh chứng Sơ cấp.

qDạng Minh chứng: 

qBản in, bản điện tử, sản phẩm cụ thể, hình ảnh, video clip…
26



MINH CHỨNG 
◦Minh chứng sơ cấp
◦ Quy chế, quy định, quy trình
◦ Biên bản họp
◦ CTĐT 
◦ Đề cương môn học, bài thi
◦ Sản phẩm NCKH…

(nên Tổng hợp lại để tiện sử dụng: Đóng quyển các quy chế quy định, Quyển chương trình
đào tạo kèm đề cương môn học…)

◦Minh chứng thứ cấp
◦ Bảng số liệu thống kê
◦ Bảng tổng hợp, phân tích
◦ Sơ đồ, đồ thị

(nên trình bày một số nội dung chính và đặc thù trong phần viết chính, các phần khác trong
phần phụ lục) 27



MINH CHỨNG
- Văn bản giấy

- Số hoá

- Xử lý

◦ Trích lục văn bản (trong báo cáo, …)

◦ Tổng hợp số liệu

◦ Thống kê dữ liệu từ các phiếu khảo sát

◦ Thống kê dữ liệu từ các hoạt động nghiên cứu khoa học,

28



THÔNG TIN, 

MINH

CHỨNG
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TÍNH CHẤT CỦA MC
- Minh chứng phải đầy đủ và có tính pháp lý
Tính đầy đủ: thể hiện trọn vẹn một qui trình thực hiện từ lúc có kế hoạch đến
lúc kết thúc.
Ví dụ: thể hiện một kết quả thi của sinh viên, hồ sơ minh chứng phải thể hiện
bao gồm

+ Đề thi có phê duyệt của Chủ Nhiệm Bộ Môn hoặc ban chuyên môn
+ Đáp án – thang điểm
+ Bài thi của sinh viên (mẫu chọn lọc)
+ Phiếu khiếu nại (nếu có)
+ Phản hồi của giảng viên (có hay không sửa điểm – lý do)

30



TÍNH CHẤT CỦA MC
Tính pháp lý: thể hiện tính chính qui của minh chứng
Ví dụ:
+ Công văn của trường – phải có chữ ký Ban Giám Hiệu
+ Công văn của Khoa/Phòng ban – phải có chữ ký Trưởng Khoa/Phòng
+ Giấy tờ của các bộ môn, phòng thí nghiệm – phải có chữ ký của trưởng bộ
môn hay phòng thí nghiệm

Các minh chứng cũng cần tập hợp theo qui luật Plan-Do-Check-Act
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QUY TRÌNH 

TỰ ĐÁNH GIÁ 
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QUY TRÌNH VIẾT 1 TIÊU CHÍ

33

Đọc kỹ để
hiểu rõ nội

hàm
Xác định
từ khóa

Xem
hướng dẫn
gợi ý MC

Thu thập, 
phân tích

MC
VIẾT

CV 1074
CV 769

CV 1074
CV 769

CV 1075 CV 1075

Các bộ
phận

Mô tả
Điểm mạnh

Tồn tại
KHHĐ

Mức đạt



CÔNG CỤ TỰ ĐÁNH GIÁ: MASTER PLAN

Tiêu
chí

Câu hỏi
chẩn

đoán/mốc
chuẩn

Minh chứng
cần có

Minh chứng
hiện có

Phân tích
minh chứng

hiện có

Trả lời câu hỏi chẩn
đoán/mốc chuẩn

Kế hoạch cải
thiện

Tên
tiêu chí

Câu hỏi
chẩn
đoán/mốc
chuẩn

Nêu những
minh chứng
cần có để trả
lời câu hỏi
chẩn đoán

Nêu những
minh chứng
hiện có tại
trường

Phân tích
hiện trạng
dựa vào
minh chứng
hiện có

Trả lời câu hỏi chẩn
đoán:
+ Đủ ý
+ Định tính
+ Định lượng
+ Ngắn gọn

Các hoạt động
cần triển khai
tiếp theo

• “Dàn ý” của báo cáo tự đánh giá

• Giúp thực hiện thống nhất: xác định MC, thu thập MC sơ cấp, xây dựng MC thứ cấp, phân tích MC.

• Giúp rà soát quá trình một cách tổng thể.
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CÔNG CỤ TỰ ĐÁNH GIÁ 
◦Hình thức
◦Dùng Excel
◦1 câu hỏi chẩn đoán/ 1 dòng

◦Nội dung
◦Phân tích kỹ nội hàm của tiêu chí để xác định câu hỏi chẩn đoán.
◦Xác định Minh chứng cần có để Trả lời câu hỏi chẩn đoán

◦Câu hỏi “ NHƯ THẾ NÀO?”
◦Nên chia thành các ý nhỏ, trả lời các câu hỏi cụ thể: Ai, Cái gì, Ở
đâu, Lúc nào, Bao nhiêu.
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CÂU HỎI CHẨN ĐOÁN
◦Cần có các câu hỏi:
◦Quy trình, Kế hoạch thực hiện
◦Sự tham gia của các bên liên quan
◦Kết quả của quá trình thực hiện kế hoạch
◦Xu hướng, Tác động, Hiệu quả
◦Đối sánh (nội bộ, bên ngoài)
◦Sự đáp ứng, sự phù hợp với yêu cầu của các bên liên
quan.
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CÂU HỎI CHẨN ĐOÁN
◦Đặc thù: P/D/C/A
◦P: Có kế hoạch? Quy trình xây dựng kế hoạch? Sự tham gia của các
bên liên quan trong kế hoạch?

◦D: Triển khai kế hoạch? Kết quả, số liệu thể hiện quá trình triển khai?

◦C: Hệ thống giám sát đánh giá ( Ai?, Công cụ gì? Kết quả? Phân tích
kết quả? Xu hướng? Chế độ báo cáo?

◦A: Các điều chỉnh đã được thực hiện? Dựa trên kết quả của bước
CHECK như thế nào?
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VÍ DỤ: TIÊU CHUẨN 1

Mục tiêu và CĐR của CTĐT

1.1

Mục tiêu của CTĐT được xác định rõ
ràng, phù hợp với SM, TN của
CSGD đại học, phù hợp với mục tiêu
của giáo dục đại học quy định tại
Luật GDĐH.

1.2

CĐR của CTĐT được xác định rõ
ràng, bao quát được cả các yêu cầu
chung và yêu cầu chuyên biệt mà
người học cần đạt được sau khi
hoàn thành CTĐT.

1.3
CĐR của CTĐT phản ánh được yêu
cầu của các BLQ, được định kỳ rà
soát, điều chỉnh và được công bố
công khai.

38

1. MTĐT của CTĐT là gì?
2. CĐR của CTĐT là gì?
3. Quy trình xây dựng CĐR thế nào?
4. CĐR có phản ánh TN, SM của trường/khoa/bộ môn không?
5. CĐR tương thích như thế nào với yêu cầu của thị trường lao động

trong ngành nghề tương ứng đối với người học tốt nghiệp?
6. Mức độ tương thích giữa nội dung CTĐT với yêu cầu của TTLĐ?
7. Triển vọng việc làm của NH tốt nghiệp từ CTĐT có được nêu rõ?
8. Cách thức thông tin CĐR tới CB, GV và người học?
9. CĐR có thể đạt được và đo lường được không? Bằng cách nào?
10. Mức độ đạt được CĐR?
11. CĐR có được định kỳ rà soát không?
12. CĐR được chuyển thành các y/cầu cụ thể đối với NH tốt nghiệp ntn?

- Bản mô tả CTĐT và bản mô tả học phần.
- Đề cương học phần, tài liệu quảng bá, các bản tin về khoá học.
- Ma trận các kỹ năng.
- Sự đóng góp ý kiến của các bên liên quan.
- Trang thông tin điện tử của trường và của khoa.
- Các BB họp và tài liệu lưu trữ về hoạt động rà soát chương trình.
- Các báo cáo kết quả kiểm định chất lượng giáo dục và đối sánh.

CV 1074

Nguồn MC

Câu hỏi chẩn đoán



VÍ DỤ: TIÊU CHUẨN 1
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CV 769

Tiêu chuẩn/
Tiêu chí

Phân loại
tiêu chí Yêu cầu (chỉ báo) Mốc chuẩn tham chiếu 

để đánh giá tiêu chí đạt mức 4 Nguồn minh chứng

Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
TC 1.1. Mục tiêu của CTĐT
được xác định rõ ràng, phù
hợp với SM, TN của CSGD
đại học, phù hợp với mục
tiêu của giáo dục đại học
quy định tại Luật GDĐHc.

ĐT 1. Mục tiêu của CTĐT được
xác định rõ ràng.

2. Mục tiêu của CTĐT phù hợp
với SM, TN của CSGD.

3. Mục tiêu của CTĐT phù hợp
với mục tiêu của GDĐH quy
định tại Luật GDĐH hiện
hành.

1. Mục tiêu của CTĐT được xác định rõ ràng.
2. Mục tiêu của CTĐT phải hướng đến đạt được sứ 

mạng và tầm nhìn đã được thể hiện trong các văn 
bản chính thức của CSGD.

3. CTĐT có mục tiêu phù hợp với mục tiêu của giáo 
dục đại học quy định tại Luật Giáo dục đại học.

4. Mục tiêu của CTĐT phản ánh được nhu cầu của thị 
trường lao động. 

- Văn bản chính thức phát
biểu về TN, SM của
CSGD*.

- Quyết định ban hành
CTĐT*.

- Bản mô tả/đề cương
CTĐT và bản mô tả/đề
cương môn học/học
phần*.

- Ma trận các kỹ năng*.
- Tài liệu khảo sát về nhu

cầu của thị trường lao
động liên quan đến CTĐT
trong vòng 5 năm tính đến
thời điểm đánh giá*.

- Biên bản họp lấy ý kiến
góp ý của các bên liên
quan về CTĐT*.

- Trang thông tin điện tử
của CSGD/khoa.

- Các báo cáo kết quả kiểm
định chất lượng giáo dục
(KĐCLGD) của CTĐT (nếu
có) và đối sánh.

TC 1.2. CĐR của CTĐT
được xác định rõ ràng, bao
quát được cả các yêu cầu
chung và yêu cầu chuyên
biệt mà người học cần đạt
được sau khi hoàn thành
CTĐT.

ĐT 1. CĐR của CTĐT được xác 
định rõ ràng.

2. CĐR của CTĐT bao quát 
được cả các yêu cầu chung 
và yêu cầu chuyên biệt mà 
người học cần đạt được sau 
khi hoàn thành CTĐT.

1. CĐR của CTĐT phải được xác định rõ ràng, súc
tích, phản ánh được mục tiêu của CTĐT.

2. CĐR của CTĐT nêu cụ thể kiến thức, kỹ năng,
mức tự chủ và trách nhiệm đối với NH tốt nghiệp
và triển vọng việc làm trong tương lai.

3. CĐR của CTĐT phải đo lường và đánh giá được.

TC 1.3. CĐR của CTĐT
phản ánh được yêu cầu của
các BLQ, được định kỳ rà
soát, điều chỉnh và được
công bố công khai

ĐT 1. CĐR của CTĐT phản ánh 
được yêu cầu của các bên 
liên quan.

2. CĐR của CTĐT được định 
kỳ rà soát, điều chỉnh. 

3. CĐR của CTĐT được công 
bố công khai. 

1. CĐR của CTĐT được xây dựng phải có sự tham
gia và đóng góp ý kiến của các bên liên quan đặc
biệt là nhà sử dụng lao động.

2. CĐR của CTĐT được rà soát, điều chỉnh ít nhất 2
năm 1 lần.

3. CĐR của CTĐT được công bố công khai, rộng rãi
bằng các hình thức và phương tiện khác nhau.



THÁCH THỨC, KHÓ KHĂN KHI TRIỂN KHAI TĐG & GIẢI PHÁP

◦Thầy cô hãy thảo luận và chia sẻ về những thách thức, khó khăn

có thể gặp phải trong quá trình triển khai TĐG và đề xuất giải pháp
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NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP KHI VIẾT BÁO CÁO

◦Thể thức, kỹ thuật trình bày
◦Cấu trúc báo cáo TĐG 
◦Nội dung báo cáo tự đánh giá
◦Minh chứng
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CÁC VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP KHI VIẾT 1 TC
- Quá dài, hoặc quá ngắn
- Thiếu đồng đều
- Không theo trình tự
- Lạc đề.
- Không phân tích (chỉ có số, có hình, có bảng)
- Thiếu cơ sở (lập luận), thiếu MC
- Trùng lặp (giữa các tiêu chí trong cùng một tiêu chuẩn).
- Mâu thuẫn (giữa các lập luận, giữa điểm mạnh và tồn tại, giữa tiêu chí này với

tiêu chí khác).
- Không gắn kết (Tồn tại và KHHĐ)
- Thiếu tầm nhìn dài hạn, thiếu lộ trình (KHHĐ)
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CÁC VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP KHI VIẾT 1 TC
- Thiếu số liệu thống kê cho giai đoạn đánh giá
- Không nhất quán (vd: “tuần sinh hoạt đầu năm”, “đợt sinh hoạt chính trị đầu

năm học” hay “tuần sinh hoạt công dân”; “đánh giá ý thức sinh viên” hay “đánh
giá kết quả rèn luyện của sinh viên”)

- Thiếu chủ ngữ, động từ
- Lỗi chính tả, lỗi đánh máy (thiếu dấu, thừa chữ, thiếu chữ, viết hoa không đúng

quy định…)

43



THẾ NÀO LÀ MỘT TC ĐƯỢC VIẾT TỐT
- Bám sát nội hàm, ngắn gọn, súc tích, rõ ràng, mạch lạc
- Lập luận chắc chắn
- Số liệu được phân tích
- Số liệu thống nhất
- Minh chứng phù hợp, đầy đủ
- Điểm mạnh và điểm yếu không mâu thuẫn
- Kế hoạch hành động sát với nội hàm và cải thiện điểm yếu
- Kế hoạch hành động rõ ràng, cụ thể, có mốc thời gian xác định rõ ràng
- Không sai chính tả
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NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP KHI VIẾT BÁO CÁO

◦ Thể thức, kỹ thuật trình bày

◦ Bìa báo cáo không đúng quy định: Tên báo cáo TĐG, Tên CTĐT, …

◦ Không chuẩn về định dạng, phông chữ, cỡ chữ, …

◦ Định dạng: khổ A4 

◦ Phông chữ: Times New Roman, Unicode 

◦ Cỡ chữ: 13 – 14

◦ Canh lề, giãn hàng: Lề trên: 2 – 2,5cm; Lề dưới: 2 – 2,5 cm; Lề trái: 3 – 3,5cm; 
Lề phải: 2 cm, giãn hàng 1.5 lines

◦ Không đóng dấu giáp lai quyển báo cáo TĐG, Quyển minh chứng …
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NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP KHI VIẾT BÁO CÁO
◦Cấu trúc báo cáo tự đánh giá

46

Những hạn chế thường gặp liên quan đến cấu trúc báo cáo TĐG

• Thiếu danh sách và chữ ký của HĐ Tự đánh giá ngay sau trang bìa lót

• Mục lục quá chi tiết đến từng tiêu chí

• Danh mục hình ảnh, bảng biểu không đánh số trang

• Danh mục các từ viết tắt: thừa, thiếu, trùng lắp, chưa sắp xếp theo ABC.

• Thiếu đề mục , thiếu/sai tên tiêu chí

• Sắp xếp sai trình tự các phụ lục:

• CSDL (sai thứ tự, số liệu thống kê không đầy đủ, thống kê không chính xác, không nhất

quán, …)

• Các QĐ thành lập HĐTDG, Ban Thư ký, Kế hoạch TĐG, … (thiếu chữ ký, con dấu)



NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP KHI VIẾT BÁO CÁO
◦Nội dung báo cáo tự đánh giá
◦Mô tả
◦Điểm mạnh
◦ Tồn tại
◦Kế hoạch hành động

47

Một số lỗi phổ biến về Mô tả:

• Thiếu mô tả theo tất cả các yêu cầu của tiêu chí.

• Mô tả nhầm sang tiêu chí khác.

• Mô tả không bám vào nguyên tắc PDCA

• Thiếu MC liên quan sau mỗi nhận định/đánh giá.



NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP KHI VIẾT BÁO CÁO
◦Nội dung báo cáo tự đánh giá
◦Mô tả
◦Điểm mạnh
◦ Tồn tại
◦Kế hoạch hành động
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Một số lỗi phổ biến về Điểm mạnh:
• Nêu điểm mạnh không liên quan đến tiêu chí.

• Điểm mạnh mới chỉ cơ bản đáp ứng yêu cầu của tiêu chí.

• Điểm mạnh chưa được mô tả trước và kèm MC.

• Nêu thuận lợi/cơ hội (opportunity)



NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP KHI VIẾT BÁO CÁO
◦Nội dung báo cáo tự đánh giá
◦Mô tả
◦Điểm mạnh
◦ Tồn tại
◦Kế hoạch hành động
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Một số lỗi phổ biến về Tồn tại:

• Nêu tồn tại không liên quan đến tiêu chí.

• Nêu tồn tại do khách quan, từ cấp trên.

• Nêu thách thức (threat/challenge)



NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP KHI VIẾT BÁO CÁO
◦Nội dung báo cáo tự đánh giá
◦Mô tả
◦Điểm mạnh
◦ Tồn tại
◦Kế hoạch hành động
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Những hạn chế phổ biến về Kế hoạch hành động:

• KHHĐ viết chung chung hoặc thiếu tính lâu dài.

• KHHĐ không nhằm khắc phục tồn tại.

• KHHĐ mang tính đề nghị từ cấp dưới đến nhà trường.



NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP KHI VIẾT BÁO CÁO
◦Thông tin, Minh chứng
Những hạn chế thường gặp của MC

51

• Thiên về cung cấp MC là văn bản hành

chính hơn là hoạt động thực tế.

• Thiếu MC cho mỗi nội dung lập luận.

• Dồn MC theo đoạn văn.

• Mã hoá MC không thống nhất.

• MC được tổ chức nằm rải rác, không tạo

thành bộ

• Không được phân loại, phân nhóm.

• Rời rạc, nhỏ lẻ, không đủ tầm, không có giá

trị pháp lý

• Số liệu thô

• Không tương thích với mô tả, với DMMC

• Sai lệch số liệu thống kê

• Số liệu thiếu nguồn gốc

• Thiếu trích xuất



VÍ DỤ
Tiêu chí 1.1 Mục tiêu của CTĐT được xác định rõ ràng, phù hợp với SM và TN của CSGD đại học, phù hợp với mục
tiêu của giáo dục đại học quy định tại Luật giáo dục đại học
1. Mô tả:

Mục tiêu của CTĐT ABC [H01.01.01] được xác định bằng văn bản, có nội dung rõ ràng và cụ thể, được công bố công khai
trên website của trường [H01.01.02]; được thể hiện trong CTĐT và được chi tiết hoá, lồng ghép trong đề cương các học
phần [H01.01.03].
Mục tiêu của CTĐT ABC cũng bám sát mục tiêu của Luật GDĐH năm 2012 quy định tại Điều 5 “Mục tiêu GDĐH” đó là:
Đào tạo người học có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng KH-CN
tương xứng với trình độ đào tạo; có khả năng sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc; có
ý thức phục vụ nhân dân [H01.01.06]. Tuy nhiên, mục tiêu của CTĐT ABC chưa được rà soát theo Khung trình độ quốc
gia Việt Nam năm 2016 [H01.01.07].

2. Điểm mạnh
Mục tiêu của CTĐT được xác định rõ ràng, phù hợp với SM, TN của Trường và mục tiêu GDĐH quy định tại Luật GDĐH.

3. Tồn tại
Mục tiêu của CTĐT chưa được rà soát theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

4. Kế hoạch hành động
Trong năm 2019, BM và khoa sẽ đề nghị phối hợp với các đơn vị liên quan sẽ tiến hành rà soát mục tiêu của CTĐT sau khi
Trường xây dựng xong Triết lý giáo dục.

5. Tự đánh giá: 5/7 52

Thầy cô hãy nghiên cứu và nhận xét về báo cáo TĐG tiêu chí sau

Thầy cô Tham khảo các lỗi thường gặp + yêu cầu nội hàm (CV 769)



QUY TRÌNH 

TỰ ĐÁNH GIÁ 
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THỰC HÀNH (TIÊU CHUẨN 1 – 5)

Thực hành viết BCTĐG (một số tiêu chí ở tiêu chuẩn 1-5) 

Nhận xét kết quả thực hành và thảo luận
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HOẠT ĐỘNG: MASTER PLAN 
Thầy Cô hãy sử dụng công cụ Master Plan để xác định MC, thu thập MC sơ cấp, xây dựng MC thứ cấp, 

phân tích MC cho 01 tiêu chuẩn trong nhóm các tiêu chuẩn 1 – 5 (Mỗi nhóm 1 tiêu chuẩn)

55

Tiêu
chí

Câu hỏi
chẩn

đoán/mốc
chuẩn

Minh chứng
cần có

Minh chứng
hiện có

Phân tích
minh chứng

hiện có

Trả lời câu hỏi chẩn
đoán/mốc chuẩn

Kế hoạch cải
thiện

Tên
tiêu chí

Câu hỏi
chẩn
đoán/mốc
chuẩn

Nêu những
minh chứng
cần có để trả
lời câu hỏi
chẩn đoán

Nêu những
minh chứng
hiện có tại
trường

Phân tích
hiện trạng
dựa vào
minh chứng
hiện có

Trả lời câu hỏi chẩn
đoán:
+ Đủ ý
+ Định tính
+ Định lượng
+ Ngắn gọn

Các hoạt động
cần triển khai
tiếp theo



HOẠT ĐỘNG: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TĐG 
Thầy Cô hãy sử dụng 01 trong 02 báo cáo tự đánh giá cấp CTĐT của Trường và mỗi nhóm hãy phân tích

01 tiêu chuẩn bất kỳ trong nhóm các tiêu chuẩn từ 1 - 5 
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Tiêu
chuẩn

Tiêu chí Điểm mạnh Điểm cần cải thiện

Tên tiêu
chí

1. Hình thức: Có bao gồm đầy đủ các thành phần và
tuân thủ các quy định về thể thức hay không? 

2. Nội dung: 
ü Mô tả có bám sát yêu cầu nội hàm?
ü Các minh chứng có phù hợp?
ü Có các lập luận, phân tích dựa trên các thông

tin, dữ liệu thuyết phục?
ü Các thông tin, dữ liệu có mâu thuẫn?
ü Các điểm mạnh, tồn tại, kế hoạch khắc phục

được phân tích hợp lý?
ü Các phân tích, lập luận, minh chứng thuyết

phục cho mức điểm Tự đánh giá?
ü ….

• Những điểm báo cáo Tự đánh
giá chưa làm rõ? Cần tìm hiểu
thêm?

• Những điểm báo cáo Tự đánh
giá cần cải thiện?



THỰC HÀNH (TIÊU CHUẨN 6 – 11)

Thực hành viết BCTĐG (một số tiêu chí ở tiêu chuẩn 6 - 11) 

Nhận xét kết quả thực hành và thảo luận
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HOẠT ĐỘNG: MASTER PLAN 
Thầy Cô hãy sử dụng công cụ Master Plan để xác định MC, thu thập MC sơ cấp, xây dựng MC thứ cấp, 

phân tích MC cho 01 tiêu chuẩn trong nhóm các tiêu chuẩn 6 - 11 (Mỗi nhóm 1 tiêu chuẩn)
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Tiêu
chí

Câu hỏi
chẩn

đoán/mốc
chuẩn

Minh chứng
cần có

Minh chứng
hiện có

Phân tích
minh chứng

hiện có

Trả lời câu hỏi chẩn
đoán/mốc chuẩn

Kế hoạch cải
thiện

Tên
tiêu chí

Câu hỏi
chẩn
đoán/mốc
chuẩn

Nêu những
minh chứng
cần có để trả
lời câu hỏi
chẩn đoán

Nêu những
minh chứng
hiện có tại
trường

Phân tích
hiện trạng
dựa vào
minh chứng
hiện có

Trả lời câu hỏi chẩn
đoán:
+ Đủ ý
+ Định tính
+ Định lượng
+ Ngắn gọn

Các hoạt động
cần triển khai
tiếp theo



HOẠT ĐỘNG: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TĐG 
Thầy Cô hãy sử dụng 01 trong 02 báo cáo tự đánh giá cấp CTĐT của Trường và mỗi nhóm hãy phân tích

01 tiêu chuẩn bất kỳ trong nhóm các tiêu chuẩn từ 6 - 11
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Tiêu
chuẩn

Tiêu chí Điểm mạnh Điểm cần cải thiện

Tên tiêu
chí

1. Hình thức: Có bao gồm đầy đủ các thành phần và
tuân thủ các quy định về thể thức hay không? 

2. Nội dung: 
ü Mô tả có bám sát yêu cầu nội hàm?
ü Các minh chứng có phù hợp?
ü Có các lập luận, phân tích dựa trên các thông

tin, dữ liệu thuyết phục?
ü Các thông tin, dữ liệu có mâu thuẫn?
ü Các điểm mạnh, tồn tại, kế hoạch khắc phục

được phân tích hợp lý?
ü Các phân tích, lập luận, minh chứng thuyết

phục cho mức điểm Tự đánh giá?
ü ….

• Những điểm báo cáo Tự đánh
giá chưa làm rõ? Cần tìm hiểu
thêm?

• Những điểm báo cáo Tự đánh
giá cần cải thiện?



CHIA SẺ KINH NGHIỆM 

Chia sẻ kinh nghiệm khi đánh giá ngoài các CTĐG

(bao gồm: những điểm các CT thường không đạt được và cách khắc phục)

Thảo luận (trả lời các thắc mắc trong quá trình viết BCTĐG vừa qua của Trường)
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CHIA SẺ KINH NGHIỆM 
◦ Những tiêu chí thường không đạt

◦ Công tác tổ chức:

◦ Thành phần các bên liên quan tham gia phỏng vấn

◦ Tham quan cơ sở vật chất

◦ Minh chứng

◦ Khác
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CHIA SẺ KINH NGHIỆM 
◦ Những tiêu chí không đạt

◦ Dựa trên thống kê điểm đánh giá ngoài 22 CTĐT của một số TTKĐ CLGD 

62

Tiêu
chuẩn

TC không
đạt

Tần số Tiêu
chuẩn

TC không
đạt

Tần số Tiêu
chuẩn

TC không
đạt

Tần số

1 1.1
1.2

4
7

5

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

6
2
5
3
2

8 8.5 4

2 2.1
2.2

5
6 9

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

4
12
7
2
1

3 3.1
3.2

4
7 6

6.1
6.2
6.3
6.5
6.7

2
4
1
9
2

10

10.1
10.2
10.3
10.5

2
3
4
4

4 4.1 5 7 7.1
7.4

2
5 11 11.4

11.5
4
6



TIÊU CHUẨN 1 (TC 1.1 & 1.2)
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TC 1.1. Mục tiêu của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mạng và tầm

nhìn của cơ sở giáo dục đại học, phù hợp với mục tiêu của giáo dục đại học quy định tại Luật

giáo dục đại học.

1. Mục tiêu của CTĐT được xác định rõ ràng.

2. Mục tiêu của CTĐT phải hướng đến đạt được sứ mạng và tầm nhìn đã được thể hiện

trong các văn bản chính thức của CSGD.

3. CTĐT có mục tiêu phù hợp với mục tiêu của GDĐH quy định tại Luật Giáo dục đại học.

4. Mục tiêu của CTĐT phản ánh được nhu cầu của thị trường lao động.



TIÊU CHUẨN 1 (TC 1.1 & 1.2)
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TC 1.2 . Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, bao quát được cả các

yêu cầu chung và yêu cầu chuyên biệt mà người học cần đạt được sau khi hoàn thành chương

trình đào tạo .

1. CĐR của CTĐT phải được xác định rõ ràng, súc tích, phản ánh được mục

tiêu của CTĐT.

2. CĐR của CTĐT nêu cụ thể kiến thức, kỹ năng, mức tự chủ và trách nhiệm

đối với người học tốt nghiệp và triển vọng việc làm trong tương lai.

3. CĐR của CTĐT phải đo lường và đánh giá được.



GIÁO DỤC DỰA TRÊN CĐR
◦ Giáo dục dựa trên đầu ra là một phương thức tiếp cận, xây dựng, và vận hành chương trình đào tạo 

dựa trên những kiến thức, kỹ năng mà sinh viên sẽ tiếp thu và thể hiện thành công khi tốt nghiệp.

◦ Các nguyên tắc quan trọng của OBE
◦ Tập trung vào CĐR
◦ Thiết kế CTĐT dựa trên CĐR

◦ Tạo môi trường học tập
◦ Tương thích có định hướng
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MTĐT VÀ CĐR 

66

Trường	 Thời	điểm	
tốt	nghiệp	 Đi	làm	

Chuẩn	đầu	ra	 Mục	.êu	

Mục	 7êu	 đào	 tạo	 là	 các	 phát	 biểu	mô	 tả	 những	 kiến	 thức,	 kỹ	
năng,	thái	độ	mà	người	tốt	nghiệp	có	khả	năng	đạt	được	một	vài	
năm	sau	khi	tốt	nghiệp	

Chuẩn	đầu	ra	 là	các	phát	biểu	mô	tả	những	kiến	thức,	kỹ	năng,	
thái	độ	mà	những	người	 tốt	nghiệp	 có	khả	năng	đạt	được	vào	
thời	điểm		tốt	nghiệp	



XÂY DỰNG MTĐT
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Bắt đầu từ sứ mạng/nhiệm vụ 

Xác định các bên liên quan trọng yếu 

Xây dựng mục tiêu đào tạo phản ánh được sứ mạng, 
nhiệm vụ của trường 

Lấy ý kiến của các bên trọng yếu phục vụ cho cải 
tiến liên tục 



CĐR
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CĐR 
Phân loại CĐR:
◦Chuyên ngành: Các CĐR liên quan đến ngành đào tạo và các kiến 
thức kỹ năng có liên quan trong lĩnh vực đào tạo.
◦Tổng quát: Các CĐR liên quan đến các kỹ năng cần thiết cho hầu 
hết tất cả các lĩnh vực, chẳng hạn như: Kỹ năng giao tiếp (trình bày, 
viết, nói,…) kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ 
năng học tập suốt đời.
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SỰ TƯƠNG THÍCH 
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TIÊU CHUẨN 2 (TC 2.1 & 2.2)
TC 2.1. Bản mô tả chương trình đào tạo đầy đủ thông tin và cập nhật.

1. Bản mô tả CTĐT phải có đủ các nội dung, bao gồm: tóm tắt mục tiêu đào tạo; CĐR; cấu
trúc khoá học; nội dung, phương pháp và hoạt động đào tạo; ma trận thể hiện sự đóng góp
của các học phần vào việc đạt CĐR của chương trình; các bản mô tả môn học/học phần.

2. Bản mô tả CTĐT có đầy đủ các thông tin, bao gồm: tên CSGD/cơ sở cấp bằng; cơ sở đào
tạo (nếu không phải cơ sở cấp bằng); thông tin chi tiết về các chứng nhận kiểm định chất
lượng giáo dục được cấp bởi tổ chức KĐCLGD hay cơ quan có thẩm quyền (nếu có); tên
gọi của văn bằng; tên CTĐT; thời gian đào tạo; mục tiêu của CTĐT; CĐR của CTĐT; tiêu
chí tuyển sinh hay các yêu cầu đầu vào của CTĐT; các nội dung đối sánh và tham chiếu
bên ngoài/nội bộ được sử dụng để cung cấp thêm thông tin về CĐR của CTĐT; cấu trúc
CTDH; ma trận kỹ năng thể hiện sự đóng góp của các học phần vào việc đạt CĐR của
chương trình và đề cương tổng quát của các học phần và các yêu cầu bao gồm trình độ
đào tạo, môn học/học phần, số tín chỉ,…; thời điểm thiết kế hoặc điều chỉnh bản mô tả
CTĐT.

3. Bản mô tả CTĐT được cập nhật những vấn đề mới nhất có liên quan ít nhất 2 năm 1 lần.
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TIÊU CHUẨN 2 (TC 2.1 & 2.2)
TC 2.2. Đề cương các học phần đầy đủ thông tin và cập nhật

1. Tất cả đề cương các môn học/học phần trong CTĐT phải đầy đủ thông tin bao gồm: tên đơn vị/

tên giảng viên đảm nhận giảng dạy; tên môn học/học phần; số tín chỉ; mục tiêu, CĐR của môn

học/học phần, ma trận liên kết nội dung chương mục với CĐR; các yêu cầu của môn học/học

phần; cấu trúc môn học/học phần; phương pháp dạy-học; phương thức kiểm tra/đánh giá; tài

liệu chính và tài liệu tham khảo;...

2. Tất cả đề cương môn học/học phần được định kỳ rà soát, bổ sung/điều chỉnh/cập nhật ít nhất 2

năm 1 lần, đặc biệt là cập nhật thông tin về nội dung các môn học/học phần, danh mục tài liệu.
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TIÊU CHUẨN 3 (TC 3.1 & 3.2)

TC 3.1. Chương trình dạy học được thiết kế dựa trên chuẩn đầu ra

1. CTDH được thiết kế dựa trên các yêu cầu của CĐR về kiến thức, kỹ
năng, mức tự chủ và trách nhiệm.

2. Việc xác định tổ hợp các phương pháp giảng dạy, học tập, phương
pháp kiểm tra/đánh giá kết quả học tập của người học của tất cả các
môn học/học phần trong CTĐT phải phù hợp, góp phần hỗ trợ hiệu quả
việc đạt được CĐR.
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TIÊU CHUẨN 3 (TC 3.1 & 3.2)
TC 3. 2 Đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt được chuẩn đầu ra là
rõ ràng

1. 100% các môn học/học phần trong CTDH có sự tương thích về nội dung
và thể hiện được sự đóng góp cụ thể của mỗi môn học/học phần nhằm
đạt được CĐR. (ví dụ khi xây dựng CTDH cần mô tả rõ học phần đó
đóng góp gì về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cá
nhân của người học để đạt được CĐR).

2. 100% các môn học/học phần trong CTDH xác định rõ tổ hợp các
phương pháp dạy và học, phương pháp kiểm tra/đánh giá phù hợp và
hỗ trợ nhau tốt nhất để đảm bảo việc đạt được CĐR.

3. Nội dung các môn học/học phần trong CTDH thể hiện việc đạt được
CĐR và được lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan .
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PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CTĐT
◦ Phương pháp ADDIE
◦ Phương pháp tiếp cận CDIO
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TIÊU CHUẨN 4 (TC 4.1)
TC 4.1. Triết lý giáo dục hoặc mục tiêu giáo dục được tuyên bố rõ ràng và
được phổ biến tới các bên liên quan

1. CSGD có văn bản tuyên bố chính thức về triết lý giáo dục hoặc mục tiêu

giáo dục.

2. Triết lý giáo dục hoặc mục tiêu giáo dục được tất cả cán bộ, giảng viên,

người học của CSGD hiểu rõ và thực hiện.

3. Triết lý giáo dục hoặc mục tiêu giáo dục của nhà trường được giới

thiệu/phổ biến tới các bên liên quan.
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TIÊU CHUẨN 5 (tất cả các tiêu chí, đặc biệt 5.1 và 5.3)
TC 5.1. Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thiết kế phù hợp với mức độ đạt

được chuẩn đầu ra.

TC 5.2. Các quy định về đánh giá kết quả học tập của người học (bao gồm thời gian, phương

pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi và các nội dung liên quan) rõ ràng và được thông báo

công khai tới người học.

TC 5.3. Phương pháp đánh giá kết quả học tập đa dạng, đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và sự

công bằng.

TC 5.4. Kết quả đánh giá được phản hồi kịp thời để người học cải thiện việc học tập

TC 5.5. Người học tiếp cận dễ dàng với quy trình khiếu nại về kết quả học tập.
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TIÊU CHUẨN 6 (1, 2, 3, 5, 7, đặc biệt 6.2 và 6.5)
6.2 Tỉ lệ GV/người học và khối lượng công việc của đội ngũ GV, NCV

được đo lường, giám sát làm căn cứ cải tiến chất lượng hoạt động ĐT, 

NCKH và các hoạt động PVCĐ.

- Tỷ lệ GV:Người học

- Khối lượng công việc (ĐT, NCKH, PVCĐ)

+ Theo quy định

+ Khối lượng thực tế
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TIÊU 
CHUẨN 6 
(1, 2, 3, 5, 
7, đặc biệt
6.2 và 6.5)
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TIÊU 
CHUẨN 6 
(1, 2, 3, 5, 
7, đặc biệt
6.2 và 6.5)
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TIÊU 
CHUẨN 6 
(1, 2, 3, 5, 
7, đặc biệt
6.2 và 6.5)
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Thống kê về người học (của CTĐT)



TIÊU CHUẨN 6 (1, 2, 3, 5, 7, đặc biệt 6.2 và 6.5)
6.5 Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn của đội ngũ GV, NCV 
được xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó.
üNhu cầu đào tạo/bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của GV, NCV được 

xác định như thế nào? Đơn vị nào thực hiện? chu kỳ thực hiện?
üCó các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn về đào tạo, bồi dưỡng và 

phát triển chuyên môn của GV, NCV không?
üKH đào tạo, bồi dưỡng (..) được xây dựng dựa trên yêu cầu CTĐT, phù 

hợp kế hoạch chiến lược phát triển của CSGD và được triển khai thực 
hiện.

üThống kê về số lượt, số lượng GV được đào tạo, bồi dưỡng .
Có ít nhất 75% GV, NCV được đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ …
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TIÊU CHUẨN 7 (1, 4)
7.1 Việc quy hoạch đội ngũ NV (làm việc tại thư viện, PTN, hệ
thống CNTT và các dịch vụ hỗ trợ khác) được thực hiện đáp
ứng nhu cầu về ĐT, NCKH và các hoạt động PVCĐ.

◦Phân tích/dự báo, đánh giá nhu cầu đội ngũ NV
◦Chính sách thu hút, tuyển dụng, phát triển đội ngũ NV
◦Việc quy hoạch NV được dự trên dự báo
◦Số lượng NV đủ về số lượng và ĐBCL phục vụ
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TIÊU CHUẨN 7 (1, 4)
◦ Thống kê đội ngũ theo trình độ, số năm kinh nghiệm, độ tuổi, …
◦ Ví dụ: thống kê theo trình độ
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TIÊU CHUẨN 7 (1, 4)
7.4 Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của NV được 
xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó.
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•Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ NV được đánh giá,

xác định như thế nào?

•Kế hoạch triển khai thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ cho đội

ngũ NV được xây dựng cụ thể, rõ ràng, khả thi?

•Việc đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ NV được thực hiện, triển

khai như thế nào? theo kế hoạch? Đạt mục tiêu? Hài lòng? …

•Ngân sách dành cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của đội

ngũ NV hàng năm ntn?



TIÊU CHUẨN 8 (5)
◦ 8.5 Môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan tạo thuận lợi cho hoạt động ĐT, NCKH và sự thoải mái 

cho cá nhân người học.
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ü Có môi trường làm việc thân thiện, tạo không khí thoải mái, để thực hiện hoạt động 

giảng dạy, học tập và nghiên cứu.

ü Khu hiệu bộ, giảng đường, các phòng/khoa,… ký túc xá được bố trí khoa học, thuận lợi 

cho công tác giảng dạy, học tập và NCKH của CTĐT.

ü Cảnh quan sư phạm của CSGD/khoa sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh, an toàn, tạo sự thoải 

mái cho tất cả các đối tượng trong toàn CSGD.

ü Có khảo sát/lấy ý kiến người học và các bên liên quan về môi trường tâm lý, xã hội và 

cảnh quan của CSGD.



TIÊU CHUẨN 9 (tất cả TC, đặc biệt 9.2 và 9.3)
1.Có hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng với các trang thiết bị phù 

hợp để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu.

2.Thư viện và các nguồn học liệu phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo 

và nghiên cứu.

3.Phòng thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt 

động đào tạo và nghiên cứu.

4.Hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm cả hạ tầng cho học tập trực tuyến) phù hợp và được 

cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu.

5.Các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe, an toàn được xác định và triển khai có lưu ý đến 

nhu cầu đặc thù của người khuyết tật.
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TIÊU CHUẨN 9 (tất cả TC, đặc biệt 9.2 và 9.3)
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9.1: CSVC, PHÒNG LÀM VIỆC, PHÒNG HỌC
1.Có đủ hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng phù hợp để hỗ trợ các 

hoạt động đào tạo theo quy định hiện hành.

2.Hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng có đầy đủ trang thiết bị (bao 

gồm cả hệ thống chiếu sáng, thông gió, an toàn…) phù hợp để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và 

nghiên cứu.

3.Có thực hiện lấy ý kiến phản hồi của người học và các bên liên quan về hệ thống phòng làm 

việc, phòng học và các phòng chức năng.
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thống kê dữ liệu cho thấy xu hướng trong 5 năm



9.2 THƯ VIỆN VÀ NGUỒN HỌC LIỆU
1.Có thư viện, nguồn học liệu, phòng đọc; hệ thống thư viện, các phòng tư liệu, phòng đọc có sự
kết nối để phục vụ hiệu quả.
2.Thư viện, phòng đọc được trang bị đầy đủ các trang thiết bị để hoạt động (chỗ ngồi, bàn ghế,
máy tính/thiết bị, phần mềm tra cứu, thiết bị in ấn, nội quy/quy định/hướng dẫn, v.v).
3.Thư viện cung cấp đầy đủ giáo trình, tài liệu, sách tham khảo (bản cứng/bản mềm) phù hợp để
hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu.
4.Các tài liệu, học liệu (bản in và điện tử) được cập nhật đáp ứng nhu cầu đào tạo và nghiên
cứu.
5.Có dữ liệu theo dõi về hoạt động của thư viện và các nguồn học liệu để hỗ trợ các hoạt động
đào tạo và nghiên cứu.
6.Có lấy ý kiến phản hồi của người học và các bên liên quan về thư viện và các nguồn học liệu
phục vụ đào tạo và nghiên cứu.
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9.3 PHÒNG THÍ NGHIỆM, THỰC HÀNH 
1. Đảm bảo đủ PTN-TH để phục vụ ĐT, NCKH.

2. PTN-TH được trang bị đầy đủ các thiết bị phù hợp để hỗ trợ các hoạt động ĐT, NCKH.

3. Đảm bảo các trang thiết bị trong PTN-TH được cập nhật và duy tu, bảo dưỡng để đáp ứng nhu cầu về

ĐT, NC.

4. Có cán bộ phụ trách PTN-TH; có hồ sơ theo dõi, quản lý việc sử dụng các trang thiết bị; có đánh giá

hiệu quả sử dụng.

5. Có lấy ý kiến phản hồi của người học và các BLQ về mức độ đáp ứng nhu cầu về ĐT, NC của PTN-TH

và các trang thiết bị.
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TIÊU CHUẨN 10 (1, 2, 3, 5)
1. Thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan được sử dụng làm căn cứ để

thiết kế và phát triển chương trình dạy học.

2. Việc thiết kế và phát triển chương trình dạy học được xác lập, được đánh giá và cải

tiến.

3. Quá trình dạy và học, việc đánh giá kết quả học tập của người học được rà soát và

đánh giá thường xuyên để đảm bảo sự tương thích và phù hợp với chuẩn đầu ra.

4. Các kết quả nghiên cứu khoa học được sử dụng để cải tiến việc dạy và học.

5. Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống

công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) được đánh giá và cải tiến.

6. Cơ chế phản hồi của các bên liên quan có tính hệ thống, được đánh giá và cải tiến.
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TIÊU CHUẨN 10 (1, 2, 3, 5)
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TIÊU CHUẨN 10 (1, 2, 3, 5)
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1. Có hệ thống thu thập thông tin phản hồi từ các bên liên quan (gồm chuyên gia, cán bộ

quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên, nhân viên, người học, đại diện của các tổ chức xã hội

- nghề nghiệp, nhà sử dụng lao động và người học đã tốt nghiệp).

2. Hệ thống thu thập thông tin phản hồi hoạt động hiệu quả đảm bảo thu thập đầy đủ các dữ

liệu cần thiết, có tính khoa học, độ tin cậy làm căn cứ để thiết kế và phát triển CTDH.

3. Cơ sở dữ liệu phản hồi được lựa chọn, xử lý làm căn cứ thiết kế, xây dựng, điều chỉnh và

phát triển CTDH.

TC 10.1 HỆ THỐNG THU THẬP PHẢN HỒI



TIÊU CHUẨN 10 (1, 2, 3, 5)
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1. Có quy trình thiết kế và phát triển CTDH (mục tiêu, CĐR, tổ chức thực hiện, đánh giá, cải

tiến chất lượng; các hướng phát triển chương trình, đối sánh trong nước, quốc tế...).

2. Thực hiện rà soát, đánh giá việc thiết kế và phát triển CTDH.

3. Thực hiện việc cải tiến quy trình thiết kế và phát triển CTDH.

4. Có lấy ý kiến phản hồi của giảng viên và các bên liên quan về quy trình thiết kế và phát

triển CTDH.

TC 10.2 CẢI TIẾN CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC



TIÊU CHUẨN 10 (1, 2, 3, 5)
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1. Có quy định về việc rà soát, đánh giá quá trình dạy và học.

2. Có quy định về việc rà soát, đánh giá kết quả học tập của người học.

3. Thường xuyên rà soát, đánh giá quá trình dạy và học và kết quả học tập của người học để đảm bảo

sự tương thích và phù hợp với CĐR.

4. Có lấy ý kiến phản hồi của giảng viên, người học và các bên liên quan về quá trình dạy - học và đánh

giá kết quả học tập của người học.

TC 10.3 CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC



TIÊU CHUẨN 10 (1, 2, 3, 5)
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1. Có văn bản quy định về quy trình đánh giá chất lượng các dịch vụ hỗ trợ của thư viện,

phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác.

2. Có thực hiện việc giám sát, đánh giá tính hiệu quả của các dịch vụ hỗ trợ của thư viện,

phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác (tư vấn người

học, công tác sinh viên, các hoạt động đoàn thể, hoạt động ngoại khóa,…).

3. Có thực hiện cải tiến chất lượng các dịch vụ hỗ trợ của thư viện, phòng thí nghiệm, hệ

thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác.

TC 10.5 ĐÁNH GIÁ CHẤT LỰỢNG DỊCH VỤ



TIÊU CHUẨN 11 (4, 5)
1. Tỉ lệ thôi học, tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 

chất lượng.
2. Thời gian tốt nghiệp trung bình được xác lập, giám sát và đối sánh để 

cải tiến chất lượng.
3. Tỉ lệ có việc làm sau tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để 

cải tiến chất lượng.
4. Loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của người học được 

xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng.
5. Mức độ hài lòng của các bên liên quan được xác lập, giám sát và đối 

sánh để cải tiến chất lượng.
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TIÊU CHUẨN 11: ĐẦU RA 
◦ Chỉ ra xu hướng và giải thích xu hướng
◦ So sánh với “đối thủ” và các trường khác

◦ Đối sánh với các trường “mục tiêu”
◦ Kế hoạch cải tiến
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TC 11.4
1. Có kế hoạch/chiến lược phát triển khoa học công nghệ trong đó xác lập được các loại hình nghiên cứu

(cơ bản, ứng dụng, xã hội) và số lượng các hoạt động NCKH cho người học tương thích với mục tiêu,

sứ mạng, tầm nhìn và CĐR của CTĐT trong CSGD.

2. Có hệ thống theo dõi, giám sát loại hình nghiên cứu và các hoạt động NCKH của người học (các quy

định/hướng dẫn đề tài nghiên cứu, nguồn kinh phí đầu tư cho NCKH của người học; hồ sơ theo dõi tiến

độ, đánh giá sản phẩm nghiên cứu, hỗ trợ, công bố,...).

3. Có thực hiện việc đối sánh loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của người học giữa các

CTĐT trong cùng CSGD, giữa các CSGD khác nhau.

4. Có các đề xuất/đầu tư NCKH phù hợp với xu thế phát triển của thời đại, phù hợp với khả năng của

người học..
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TC 11.4
1. Có bộ phận, quy trình, công cụ, phương pháp triển khai/tiếp nhận phản hồi từ các bên liên

quan (cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, người học, người tốt nghiệp, nhà sử dụng lao

động…).

2. Có phương pháp/công cụ giám sát khách quan việc thu thập thông tin phản hồi của các bên

liên quan.

3. Triển khai các hoạt động để khảo sát, tiếp nhận ý kiến phản hồi từ các bên liên quan.

4. Khai thác, xử lý và sử dụng các thông tin phản hồi của các bên liên quan, thực hiện việc đối

sánh làm cơ sở để cải tiến chất lượng đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng
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QUÁ TRÌNH KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
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◦ Lựa chọn CTĐT:
◦ Tự đánh giá
◦ Đánh giá chính thức

◦ Tự đánh giá:
◦ Cần critical self-assessment:
◦ Đôi khi rất dễ chấp nhận mọi thứ đang tốt

◦ Tự đánh giá nhằm mục đích cải tiến
◦ Tự đánh giá không phải công việc của một hoặc một nhóm người nào đó.
◦ Kế hoạch đánh giá cần rõ ràng, cụ thể, …
◦ Cần sự cam kết và hỗ trợ của lãnh đạo nhà trường
◦ Cần sự phối hợp của tất cả các thành viên

GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ & TỰ ĐÁNH GIÁ 
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◦ Cần áp dụng hiệu quả các kỹ năng
◦ KN quản lý và làm việc nhóm
◦ KN giao tiếp
◦ KN quản lý sự thay đổi
◦ KN quản lý dự án

◦ Cần hiểu rõ nội hàm bộ tiêu chuẩn và sự liên kết giữa các tiêu chí
◦ Cần thu thập, phân tích và xử lý các thông tin, dữ liệu có liên quan đến CTĐT 

xuyên suốt giai đoạn đánh giá.
◦ Thông tin cần được lưu trữ và cung cấp kịp thời

◦ Ra quyết định hành động dựa trên dữ kiện
◦ Nên tổ chức đánh giá nội bộ, ngoài nội bộ để cải tiến chất lượng trước đánh 

giá chính thức

GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ & TỰ ĐÁNH GIÁ 

Báo cáo TĐG 
rất quan trọng



GIAI ĐOẠN ĐÁNH GIÁ NGOÀI
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Báo cáo
Tự đánh giá

Hồ sơ, 
minh

chứng

Phỏng vấn
các bên liên

quan

Khảo
sát

CSVC, 
dự giờ



GIAI ĐOẠN ĐÁNH GIÁ NGOÀI
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•Truyền thông rộng rãi thông tin liên quan

•Tổ chức trưng bày minh chứng, và các thành quả

•Lập kế hoạch chi tiết - trường - khoa - bộ môn

• Các hoạt động logistics, phân công nhiệm vụ

• Đón đoàn, đưa đoàn từ lúc đến cho đến lúc rời đi

• Nơi ở: Có bàn làm việc 

• Ăn uống: Đơn giản, gọn nhẹ, nhanh 

• Mời các đối tượng phỏng vấn, đón tiếp

• Kịch bản chi tiết cho từng phiên (Khai mạc, phỏng vấn, bế mạc, tham quan, …)

• Cần có sự phối hợp, tổ chức giữa trường và khoa/bộ môn

• Cung cấp bổ sung minh chứng, dữ liệu theo yêu cầu

• …



GIAI ĐOẠN SAU KIỂM ĐỊNH
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• Công bố kết quả đánh giá

• Xem xét các nhận xét và khuyến nghị của đoàn đánh giá:

• Tiếp tục phát huy các điểm mạnh

• Lập kế hoạch khắc phục các điểm cần cải tiến

• HÀNH ĐỘNG

• Theo dõi, đánh giá, và tái lập kế hoạch (nếu cần)

• Nên có chính sách và kế hoạch phát triển bền vững cho toàn trường.

• Xây dựng cơ sở dữ liệu, minh chứng

• Đảm bảo và cải tiến chất lượng: Đánh giá, rà soát định kỳ
• Ra quyết định dựa trên dữ kiện

• Xây dựng Văn hoá chất lượng

• …



HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ NGOÀI

Giới thiệu sơ lược chương trình làm việc của Đoàn ĐGN cấp CTĐT
Công tác chuẩn bị đón Đoàn ĐGN
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XIN CHÂN THÀNH 

CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ!
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