
TIÊU CHUẨN 10

TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ ĐÁNH GIÁ NGOÀI

Tiêu chí 10.1. Kế hoạch tự đánh giá và chuẩn bị cho việc đánh giá ngoài được

thiết lập.

Nhà trường xây dựng hệ thống đánh giá chất lượng bao gồm tự đánh giá (đánh giá

bên trong) và KĐCL (đánh giá bên ngoài). Đây là một hoạt động cần thiết để đảm bảo

các chính sách, hệ thống, các quy trình vẫn phù hợp và có hiệu quả trong việc thực hiện

các mục tiêu chiến lược của Nhà trường. Kế hoạch chất lượng đầu năm của phòng Thanh

tra, Khảo thí và ĐBCL đã nêu kế hoạch thực hiện cho hoạt động tự đánh giá theo tiêu

chuẩn ISO 9001:2015 và tiêu chuẩn kiểm định chất lượng CSGD do Bộ GD&ĐT ban

hành.

Hoạt động tự đánh giá tại Trường Đại học Phú Xuân bao gồm (1) đánh giá nội bộ

các hoạt động theo bộ quy trình xây dựng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và (2) tự đánh

giá chất lượng bên trong theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng CSGD do Bộ GD&ĐT

ban hành theo thông tư 12/2017.

Với hoạt động đánh giá nội bộ, bắt đầu từ cuối năm 2020, Trường áp dụng tiêu

chuẩn chất lượng ISO 9001:2015. Theo đó, định kỳ Trường lên kế hoạch đánh giá nội bộ

các phòng ban theo các quy trình, quy định hiện có, nhằm rà soát, kiểm tra việc thực hiện

theo các quy trình, quy định này. Kế hoạch sau khi lập được phổ biến cho các phòng ban

liên quan. Kế hoạch bao gồm các thông tin: nội dung đánh giá, bộ phận được đánh giá,

thời gian đánh giá. Trường đã thực hiện 02 đợt đánh giá nội bộ trong năm 2021. Nhằm

chuẩn bị cho đợt đánh giá nội bộ này, Trường đã tổ chức tập huấn cho các chuyên gia

đánh giá nội bộ khóa đào tạo kỹ năng đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Chuẩn bị cho công tác đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, Trường đã

chuẩn bị và hoàn thiện các hồ sơ như: rà soát lại toàn bộ các điểm phát hiện trong đợt

đánh giá nội bộ, xử lý các điểm phát hiện, họp xem xét lãnh đạo nhằm xử lý các vấn đề

còn tồn tại trong hệ thống, lựa chọn tổ chức đánh giá bên ngoài, ký hợp đồng với tổ chức
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BVC. Với hoạt động tài chính, Trường có ký hợp đồng kiểm toán với công ty TNHH

PwC Việt Nam .

Với hoạt động tự đánh giá theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng CSGD theo tiêu

chuẩn kiểm định chất lượng do Bộ GD&ĐT ban hành, Trường đã thực hiện theo 02 phiên

bản: phiên bản theo 06/VBHN-BGDĐT ngày 04/3/2014 (10 tiêu chuẩn, 61 tiêu chí) và

phiên bản theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 (25 tiêu chuẩn, 111 tiêu

chí). Các năm trước (năm 2013, 2016), Trường thực hiện tự đánh giá nhằm rà soát hoạt

động của Trường theo yêu cầu bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng để có những cải tiến

trong hoạt động chứ chưa đăng ký đánh giá ngoài.

Để chuẩn bị cho công tác ĐGN về CTĐT hay CSGD, Nhà trường thực hiện công

tác tự đánh giá theo quy trình và chu kỳ KĐCL của Bộ GD&ĐT quy định (Thông tư

38/2013/TT-BGDĐT và Thông tư 12/2017/TT-ĐBCL). Trường cũng mời chuyên gia về

báo cáo chuyên đề về công tác ĐBCL nhằm nâng cao văn hóa chất lượng trong Trường,

giúp CB-GV-NV nhận thức đúng về KĐCL, hiểu rõ bản chất, quy trình, cách triển khai tự

đánh giá, cập nhật thường xuyên, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của các cấp có liên quan

đến giáo dục để vận dụng trong quá trình triển khai nhiệm vụ… Trường tổ chức tập huấn

đội ngũ CBGV cho công tác tự đánh giá. Nhà trường lập Hội đồng tự đánh giá; Xây dựng

Kế hoạch tự đánh giá, thành lập Ban thư ký và các Nhóm công tác chịu trách nhiệm một

số tiêu chuẩn, viết báo cáo tự đánh giá; Xác định nguồn lực (nhân lực, vật lực, kinh phí);

Lập thời gian biểu, ứng với mỗi công việc phải có đơn vị chịu trách nhiệm chính, trách

nhiệm phối hợp, thời gian thực hiện. Trong đó Hiệu trưởng là Chủ tịch Hội đồng tự đánh

giá, trực tiếp chỉ đạo công tác tự đánh giá tại trường. Công tác tự đánh giá theo tiêu chuẩn

kiểm định cơ sở giáo dục theo thông tư 12/2017 ban hành ngày 19/5/2017 được thực hiện

theo công văn hướng dẫn số 766/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 do Cục Quản lý chất

lượng ban hành về việc hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại và bám theo các mốc

chuẩn quy định trong công văn hướng dẫn số 1668/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019

Cục Quản lý chất lượng ban hành về việc hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh

2



giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

Tự đánh giá tiêu chí 10.1: 5/7 điểm.

Tiêu chí 10.2. Việc tự đánh giá và đánh giá ngoài được thực hiện định kỳ bởi các

cán bộ và/hoặc các chuyên gia độc lập đã được đào tạo.

Trường đã lên kế hoạch và thực hiện tự đánh giá CSGD theo tiêu chuẩn kiểm định

được ban hành theo Thông tư 12/2017 từ tháng 02/2021 đến tháng 11/2021. Việc tự đánh

giá theo Thông tư 12/2017 và đánh giá ngoài của Trường được thực hiện định kỳ theo kế

hoạch và thực hiện bởi các cán bộ/chuyên gia đã được đào tạo:

- Công tác tự đánh giá theo các quy định của Trường được thực hiện bởi các cán bộ có

kinh nghiệm lâu năm.

- Thành viên hội đồng TĐG đã được đào tạo qua các lớp chuyên môn về tiêu chuẩn

kiểm định và kỹ năng tự đánh giá trong các bộ tiêu chuẩn.

Việc tự đánh giá theo các quy định nội bộ được phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm

bảo chất lượng thực hiện, hoạt động này được các cán bộ được đào tạo, cấp chứng chỉ về

kỹ năng đánh giá nội bộ cùng các trưởng phòng ban có kinh nghiệm trực tiếp tham gia.

Cụ thể các khóa đào tạo mà các cán bộ tham gia đánh giá nội bộ đã được tham gia:

- Lớp tập huấn về tiêu chuẩn ISO 9001:2015;

- Lớp tập huấn về kỹ năng đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Với công tác đánh giá ngoài, Trường lựa chọn các tổ chức có kinh nghiệm và uy tín

nên đảm bảo về mặt chuyên gia đánh giá (BVC).

Tất cả các đợt đánh giá nội bộ hoặc ĐGN đều được công bố công khai về kế hoạch

đánh giá, nội dung đánh giá và danh sách các đánh giá viên cho các bộ phận liên quan

trong trường, thông qua email, báo cáo trong giao ban để các bộ phận biết và triển khai

thực hiện.

Tự đánh giá tiêu chí 10.2: 4/7 điểm.
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Tiêu chí 10.3. Các phát hiện và kết quả của việc tự đánh giá và đánh giá ngoài

được rà soát.

Các phát hiện và kết quả của việc TĐG và ĐGN tại Trường Đại học Phú Xuân đều

được rà soát, xử lý nếu không đúng quy định và kiểm tra thực hiện ở các lần sau nhằm

tránh tình trạng lỗi lặp.

Đối với kết quả của hoạt động tự đánh giá:

- Kết quả của hoạt động đánh giá nội bộ được phòng Thanh tra, Khảo thí và

Đảm bảo chất lượng tổng hợp, chuyển lại cho các bộ phận chức năng thực hiện

phân tích, rà soát và đưa ra hành động khắc phục, phòng ngừa

Bảng: Một số ví dụ rà soát của đợt đánh giá nội bộ

Yêu cầu khắc phục phòng ngừa Kế hoạch khắc phục, phòng ngừa
Hạn kết

thúcMô tả vấn
đề/NC

Đề xuất, kiến
nghị

Nguyên
nhân

Hành động
khắc phục,
phòng ngừa

Phân công thực
hiện

- VPP đang cấp
phát theo nhu
cầu thực tế của
bộ phận, chưa
thấy có kế
hoạch dự kiến
định mức của
toàn Trường;
-Chưa thấy có
biên bản giao
nhận giữa các
bộ phận;
-Theo hồ sơ
hiện tại chỉ thấy
có "Giấy đề
xuất VPP" của
các bộ phận
trong Trường;

- Việc cấp phát
VPP cần lập tờ
trình định mức
theo tháng/quý
để bảo đảm việc
cấp phát đúng và
đủ;
- Biên bản giao
nhận cần được
lập khi giao VPP
giữa các bộ phận
với nhau.

- Do cán
bộ làm
việc chưa
nắm rõ
được quy
trình.

- Lập tờ trình
định mức VPP
theo tháng/quý
của năm 2021;
- Bổ sung các
biểu mẫu còn
thiếu của quy
trình cấp phát
VPP;
- Bổ sung các
Biên bản giao
nhận (lưu ý:
Biên bản chỉ sử
dụng giữa các
bộ phận với
nhau).

Phòng Tổng
hợp

Đợt cấp
phát
VPP
tháng

03/2021
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- Khi phát sinh
sự cố cán bộ IT
thường nhận
yêu cầu qua
điện thoại và xử
lý luôn không
có ghi nhận lại
vào sổ theo dõi.

- Đề xuất phần
nhật ký kiểm tra
thiết bị bổ sung
thêm phần xác
lập vào cuối mỗi
tháng, làm thêm
báo cáo hàng
tháng theo mẫu
quy định;
- Nhân viên IT
phải ghi chép
vào sổ ghi nhận
yêu cầu hỗ trợ
CNTT khi phát
sinh sự cố theo
biểu mẫu quy
định.

- Cán bộ
IT xử lý
yêu cầu
phát sinh
nhưng
chưa nắm
được quy
trình và
ghi nhận
đầy đủ.

- Bổ sung phần
xác lập của
nhật ký kiểm
tra thiết bị của
tháng 02/2021;
- Ghi nhận vào
biểu mẫu quy
định các sự cố
CNTT xảy ra
trong tháng
02/2021.

IT

5/2021

- Chưa có báo
cáo của hoạt
động CNTT của
HK Fall
(2020-2021).

- Cuối mỗi học
kỳ, cán bộ IT
cần phải lập báo
cáo về hoạt động
CNTT của học
kỳ

- Đào tạo lại
cho cán bộ để
nắm được quy
trình.
- Bổ sung báo
cáo của HK
Fall
(2020-2021).

- Các phát hiện và kết quả của hoạt động TĐG cũng được rà soát sau các lần Trường

TĐG.

Bảng: Một số ví dụ rà soát của hoạt động TĐG năm 2021 đối với kết quả TĐG giai

đoạn 2018-2019

Tiêu

chuẩn

Điểm tồn tại ở báo cáo TĐG

trước

Hành động rà soát
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1 Còn hạn chế trong hoạt động

xây dựng kế hoạch phổ biến,

khảo sát ý kiến các bên liên

quan về Tầm nhìn, Sứ mạng,

Văn hóa

- Năm 2020, Trường xây dựng bộ quy

trình theo ISO 9001 đã rà soát và bổ

sung biểu mẫu khảo sát CBGV, SV trong

đó có nội dung phổ biến, khảo sát về

Tầm nhìn, Sứ mạng, Văn hóa

- Trường thực hiện TĐG năm

2020-2021, rà soát lại các điểm tồn tại

từ đợt TĐG trước và lên kế hoạch khắc

phục

2 Chức năng nhiệm vụ của một số

đơn vị mới thành lập còn đang

trong quá trình xây dựng mới

nên chưa đảm bảo tính hệ thống

và nhất quán

- Trường đã rà soát lại toàn bộ cơ cấu

tổ chức, ban hành, bổ sung các quyết

định thành lập các phòng ban

3 Nhân sự cho hoạt động của bộ

phận ĐBCL còn mỏng, chưa bao

phủ các mặt công tác về ĐBCL

Trường thành lập phòng Thanh tra, Khảo

thí và ĐBCL chuyên trách công tác ĐBCL

trong trường
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4 Trường chưa có cơ chế giám sát

và đánh giá việc thực hiện các

mục tiêu chiến lược trong giai

đoạn 2012-2016, một số chỉ tiêu

chưa đạt nhưng thiếu phân tích

nguyên nhân để đưa ra biện

pháp khắc phục cụ thể

- Trường đã xây dựng bộ chỉ số KPI,

OKR giám sát và đánh giá việc thực

hiện các mục tiêu chiến lược trong giai

đoạn tiếp theo, đồng thời có phân tích

nguyên nhân chưa đạt, có hành động

khắc phục phòng ngừa kịp thời

5 Hoạt động đào tạo, NCKH chưa

có sự gắn kết, tạo ra những sản

phẩm khoa học thật sự có ý

nghĩa để phục vụ cho nhu cầu

của cộng đồng và xã hội

Hoạt động NCKH của Trường đã có sự rà

soát, cải tiến, có nhiều công trình NCKH có

giá trị được công nhận

6 Hoạt động PVCĐ chưa được xác

lập về nội dung, hướng dẫn thực

hiện và đơn vị chủ trì, theo dõi,

đánh giá…

Hoạt động PVCĐ đã được rà soát, ban

hành văn bản hướng dẫn, nội dung thực

hiện và đơn vị chủ trì
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7 Chương trình đào tạo chưa đảm

bảo đầy đủ các yêu cầu về Mục

tiêu, chuẩn đầu ra và các thông

tin liên quan đến chương trình

đào tạo của Nhà trường như:

Rubrics để đánh giá kết quả môn

học, dự án, thực tập/thực hành,

khóa luận tốt nghiệp cho từng

chương trình đào tạo…

Từ năm 2020, Nhà trường ban hành các

quy định, hướng dẫn các phương pháp kiểm

tra, đánh giá từng môn học của từng

chương trình đào tạo

8 Chưa thực hiện đồng bộ và

thường xuyên các hoạt động

khảo sát ý kiến, phản hồi các

bên liên quan trên tất cả các mặt

hoạt động của Nhà trường để

làm cơ sở cải tiến, nâng cao

chất lượng

Hoàn thiện và ban hành các quy định,

hướng dẫn quy trình, biểu mẫu lấy ý kiến

phản hồi các bên liên quan (đội ngũ nhà

giáo, người học, cựu sinh viên, nhà tuyển

dụng, các doanh nghiệp…)

9 Các Đề án/Chiến lược triển khai

và hiện thực hóa Kế hoạch chiến

lược phát triển Nhà trường chưa

được thiết lập

Hoàn chỉnh và ban hành các Đề án thực

hiện Chiến lược phát triển Nhà trường giai

đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2035 phù hợp

với tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu chiến

lược Nhà trường
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10 Các Chính sách về người học, về

đào tạo, NCKH, PVCĐ… chưa

được xác lập và cụ thể hóa,

nhằm nâng cao và cải tiến chất

lượng hoạt động

Nhà trường đã rà soát và ban hành Hướng

dẫn các chính sách hoạt động nhằm đạt

được mục tiêu chiến lược

11 Nhiều hoạt động trên nhiều lĩnh

vực chưa đi vào nề nếp, thiếu

quy chế hướng dẫn hoạt động và

thực hiện, ảnh hưởng đến sứ

mạng, mục tiêu chất lượng của

Nhà trường

Đã rà soát, xây dựng và ban hành các quy

chế hoạt động nhằm thiết lập và đạt mục

tiêu chất lượng

12 Các lĩnh vực hoạt động của Nhà

trường chưa được so chuẩn, đối

sánh với các đối tác để làm căn

cứ rà soát, cải tiến và nâng cao

chất lượng

Nhà trường rà soát, xây dựng các tiêu chí

so chuẩn đối sánh và lựa chọn đối tác

(trường ĐH) tương đương để thực hiện so

chuẩn, đối sánh chất lượng trên tất cả các

lĩnh vực hoạt động

13 Hoạt động hướng dẫn thực hiện

ĐBCL bên trong chưa được rà

soát thường xuyên và thiếu sự

đồng bộ

Tiến hành rà soát và thiết lập quy trình

hướng dẫn thực hiện ĐBCL bên trong
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14 Nhiều lĩnh vực hoạt động của

Nhà trường và các đơn vị

chuyên môn thiếu đồng bộ trong

xây dựng Kế hoạch, triển khai,

đánh giá và cải tiến chất lượng

Nhà trường tiến hành rà soát và hướng dẫn

các đơn vị lập kế hoạch, triển khai, tổng kết

đánh giá và đề xuất cải tiến trên tất cả các

mặt hoạt động theo quy trinh PDCA

15 Chưa chú trọng việc công khai,

giải trình chất lượng cơ sở giáo

dục trước người học và xã hội

Từ năm 2019, Nhà trường thực hiện công

khai chất lượng theo Thông tư 36/2017 của

Bộ Giáo dục – đào tạo

16 Hoạt động của Nhà trường chưa

thật sự quy củ, thiếu chặt chẽ,

không đảm bảo theo đúng quy

trình nghiệp vụ trong lập Kế

hoạch, triển khai và thực hiện

nhiệm vụ…

Từ năm 2020, Nhà trường rà soát, ban

hành và thực hiện Kế hoạch theo quy trình

nghiệp vụ chuyên môn, nhằm kiểm soát các

hoạt động đạt hiệu quả trên tất cả các mặt

17 Công tác lưu trữ, sắp xếp hồ sơ,

tài liệu và ban hành văn bản

chưa thật sự đi vào nề nếp, thiếu

tính khoa học…

Nhà trường tiến hành rà soát, chấn chỉnh

công tác văn thư, hành chính theo đúng

trình tự, đảm bảo đầy đủ thông tin phục vụ

cho việc tiếp cận, khai thác một cách thuận

lợi
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Đối với kết quả đánh giá ngoài:

- Đánh giá theo bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015: Trường được tổ chức Bureau Veritas

(BVC)- Chuyên gia chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 đánh

giá ngoài vào tháng 7/2021, và không ghi nhận bất cứ điểm không phù hợp nào. Vì

vậy, Trường không cần phải thực hiện rà soát kết quả đánh giá ngoài để có hành

động khắc phục. Đối với các lưu ý cải tiến, Trường cũng đã cân nhắc để thực hiện

cải tiến.

- Đối với đánh giá ngoài theo theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng CSGD do Bộ

GD&ĐT ban hành, Trường đã thực hiện tự đánh giá 3 lần (bao gồm cả năm 2021)

chưa được đánh giá ngoài. Do vậy, chưa có hoạt động rà soát kết quả đánh giá bên

ngoài theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng CSGD do Bộ GD&ĐT ban hành.

Trường chưa thực hiện đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo các tiêu chuẩn, do

vậy chưa có hành động rà soát, khắc phục các kết quả đánh giá.

Tự đánh giá tiêu chí 10.3: 5/7 điểm.

Tiêu chí 10.4. Quy trình tự đánh giá và quy trình chuẩn bị cho việc đánh giá

ngoài được cải tiến để đáp ứng các mục tiêu chiến lược của cơ sở giáo dục.

Quy trình tự đánh giá và quy trình chuẩn bị cho đánh giá ngoài liên tục được cải

tiến nhằm đáp ứng các mục tiêu chiến lược của Trường.

Đối với hoạt động đánh giá nội bộ theo quy trình, quy định, trước đây Trường chưa

thực hiện một cách bài bản, chủ yếu là sự rà soát của trưởng bộ phận đối với hoạt động

trong bộ phận mình. Đến cuối năm 2020, sau khi áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015,

Trường xây dựng quy trình quy định cách thức thực hiện đánh giá nội bộ, nhằm thực hiện

một cách bài bản. Theo quy định tại quy trình này, sau khi đánh giá, các đơn vị tiến hành

hành động khắc phục/phòng ngừa các điểm phát hiện nhằm giảm thiểu các tác động

không mong muốn và cải tiến để đáp ứng mục tiêu chiến lược của Nhà trường].

11



Sau quá trình đánh giá nội bộ, các quy trình hoạt động của Trường đã được chỉnh

sửa, cải tiến 6 lần, nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động.

Đối với hoạt động tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng CSGD do

Bộ GD&ĐT ban hành, Trường đã thực hiện tự đánh giá 3 lần (bao gồm năm 2021). Trong

đó 02 lần trước đây Trường phân các nhóm tự đánh giá theo các tiêu chuẩn, tiêu chí. Tuy

nhiên độ gắn kết, trao đổi công việc trong 02 đợt TĐG này không cao, đồng thời có sự

xáo trộn về cơ cấu tổ chức nên kết quả TĐG chưa được sâu sát, minh chứng chưa thu

thập được đầy đủ. Lần TĐG năm 2019, do có sự xáo trộn về cơ cấu nhân sự quá lớn, đặc

biệt, các nhân sự phụ trách chính việc TDG không phụ trách tiếp được nên Trường không

mời bên ngoài vào đánh giá ngoài.

Đến năm 2020-2021, cơ cấu tổ chức của Trường đã ổn định, đồng thời Trường gắn

trách nhiệm và quyền lợi của từng cá nhân vào hoạt động TĐG nhằm đảm bảo kết quả

TĐG phản ánh đủ và đúng thực chất của Trường, đồng thời chuẩn bị cho công tác ĐGN

được tốt nhất.

Đây là lần đầu tiên Trường chuẩn bị đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn kiểm định chất

lượng CSGD do Bộ GD&ĐT ban hành theo thông tư 12/2017, do vậy chưa có cải tiến gì

trong quá trình chuẩn bị này.

Tự đánh giá tiêu chí 10.4: 4/7 điểm.

Đánh giá chung về Tiêu chuẩn 10

1. Tóm tắt các điểm mạnh

Nhà trường đã xây dựng một hệ thống đánh giá nội bộ có hiệu quả thông qua Quy

trình đánh giá nội bộ được ban hành và áp dụng (quy trình Chất lượng).

Các điểm tồn tại được phát hiện sau mỗi đợt đánh giá nội bộ được phân tích, theo

dõi hành động khắc phục cải tiến chặt chẽ.

2. Tóm tắt các điểm tồn tại

Trường chưa được ĐGN theo tiêu chuẩn kiểm định theo tiêu chuẩn kiểm định chất
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lượng CSGD và chưa thực hiện đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo các tiêu chuẩn,

do vậy chưa có hành động rà soát, khắc phục các kết quả đánh giá.

3. Kế hoạch cải tiến

T
T Mục tiêu Nội dung

Đơn vị/cá
nhân

thực hiện

Thời gian
thực hiện

(bắt đầu và
hoàn thành)

1 Đảm bảo
chất lượng
đội ngũ
ĐBCL

Cử CB ĐBCL tham dự các
khóa đào tạo về công tác
ĐBCL

Phòng
Thanh tra,
Khảo thí
và ĐBCL

2021-2022

2 Chuẩn bị
cho ĐGN

Hoàn thiện báo cáo tự đánh
giá, mời bên ngoài vào đánh
giá ngoài theo tiêu chuẩn kiểm
định chất lượng cơ sở giáo dục
của Bộ GD&ĐT

Hội đồng
TĐG cùng
toàn thể
CBGV

Fall 2021

3 Lên kế
hoạch
nghiên cứu
áp dụng tiêu
chuẩn kiểm
định chất
lượng CTĐT
cho năm
2025

Cử CB đã được tham dự khóa
đào tạo về tiêu chuẩn kiểm
chất lượng CTĐT
Lập kế hoạch, giao nhiệm vụ
và phân công thực hiện cho
hoạt động kiểm định chất
lượng CTĐT

Các Khoa,
Phòng
Đào tạo
Phòng
Thanh tra,
Khảo thí
và ĐBCL

2021-2022

4. Mức đánh giá

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá

Tiêu chuẩn 10 4,5

Tiêu chí 10.1 5
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Tiêu chí 10.2 4

Tiêu chí 10.3 5

Tiêu chí 10.4 4
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