
TIÊU CHUẦN 14: THIẾT KẾ VÀ RÀ SOÁT CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC

Tiêu chí 14.1. Xây dựng hệ thống để thiết kế, phát triển, giám sát, rà soát, thẩm
định, phê duyệt và ban hành các chương trình dạy học cho tất cả các chương trình
đào tạo và các môn học/học phần có sự đóng góp và phản hồi của các bên liên
quan.

Hiện nay, Trường Đại học Phú Xuân tổ chức đào tạo 09 ngành đào tạo trình độ
cử nhân. Việc thiết kế, phát triển, giám sát, rà soát, thẩm định, phê duyệt và ban hành
các chương trình dạy học cho tất cả các CTĐT và các môn học được thực hiện một
cách có hệ thống với đơn vị đầu mối hiện nay là Bộ phận Đào tạo thuộc Phòng Đào
tạo. Trước năm 2018, Phòng Đào tạo có tên là Phòng Giáo vụ và Công tác sinh viên.
Tháng 7/2018, Phòng Phòng Giáo vụ và Công tác sinh viên đã được đổi tên thành Ban
Đào tạo. Để chuyên môn hóa, tháng 10/2019, Ban Đào tạo được đổi tên thành Phòng
Đào tạo.

Hàng năm, Bộ phận Đào tạo lập kế hoạch và báo cáo về các công việc của đơn vị,
trong đó có việc xây dựng và rà soát CTĐT và nêu rõ: tên của CTĐT, ĐCCT cần xây
dựng và rà soát; đơn vị thực hiện; thời gian thực hiện... Căn cứ trên kế hoạch của
Phòng Đào tạo, các Khoa chuyên môn lập kế hoạch chi tiết để triển khai việc xây
dựng, rà soát và điều chỉnh CTĐT và ĐCCT này. Để triển khai xây dựng CTĐT các
ngành mới và rà soát CTĐT các ngành đã có, đồng thời căn cứ theo hướng dẫn của Bộ
GD&ĐT, Nhà trường đã xây dựng Quy định về việc xây dựng, rà soát, điều chỉnh
CTĐT, trong đó hướng dẫn cụ thể từng bước 2 việc chính: (i) Xây dựng mới CĐR và
CTĐT (Quy trình tổ chức và xây dựng CĐR, CTĐT gồm 08 bước; Quy trình thẩm
định và ban hành CTĐT, CĐR gồm 04 bước); (ii) Rà soát CĐR và CTĐT đối với các
CTĐT đã được triển khai (Quy trình rà soát gồm 03 bước, tùy thuộc vào nội dung
dung điều chỉnh);

Trước khi xây dựng CTĐT mới, Nhà trường căn cứ vào thực tế xã hội, đồng
thời khảo sát nhu cầu nhân lực về ngành dự kiến mở đối với các em học sinh PTTH;
khảo sát nhu cầu doanh nghiệp. Ban Lãnh đạo họp bàn và đi đến kết luận mở ngành
mới. Để đảm bảo cho việc mở ngành được thực hiện đúng quy định và theo dự kiến,
Nhà trường Ban hành quyết định giao nhiệm vụ xây dựng hồ sơ mở ngành cho khoa
chuyên môn và thành lập Ban soạn thảo hồ sơ với thành phần là những người am hiểu
về ngành/chuyên ngành đào tạo, có năng lực xây dựng, phát triển CTĐT . CĐR là yếu
tố quan trọng được Nhà trường quan tâm và được trao đổi cân nhắc trước khi xây dựng
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CTĐT. Sau khi được Ban soạn thảo xây dựng xong, CĐR và CTĐT được đưa ra lấy ý
kiến đóng góp của các bên liên quan, đồng thời CTĐT được đối chiếu, so sánh với các
CTĐT cùng trình độ, cùng ngành/chuyên ngành của các cơ sở đào tạo khác trong nước
và thế giới nhằm hoàn thiện CTĐT của Trường, cụ thể: các ngành được đối sánh với
các trường sau: Ngành Kế toán: Tomas Bata University, University of Canberra, Đại
học Kinh tế Huế, Học viện tài chính…; Ngành Công nghệ thôn tin: Đại học FPT, Đại
học Nguyễn Tất Thành; Ngành Quản trị kinh doanh: Đại học FPT, Đại học Kinh tế
Huế, University of South Carolina, Australian National University…; Ngành Kỹ
thuật ô tô: Đại học Sư phạm Kỹ thuật, ĐH Đà Nẵng, Indiana State University; Ngành
ngôn ngữ Trung: Đại học Phúc Đán, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, Đại học
Ngôn ngữ Bắc Kinh; Ngành ngôn ngữ Anh: Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, Đại
học Lạc Hồng…; Việt Nam học: ….; Quản trị Dịch vụ Du lịch lữ hành: …..; Quản
trị khách sạn: ….. . Trước khi ban hành chính thức, CĐR và CTĐT đã được thông
qua Hội đồng Khoa học của Trường, đồng thời được sự đóng góp ý kiến của Hồi đồng
thẩm định nhằm đưa ra được một CTĐT phù hợp nhất với Nhà trường và đáp ứng nhu
cầu của xã hội. Trong quá trình xây dựng CTĐT, Ban soạn thảo nêu rõ mục tiêu chung,
mục tiêu cụ thể của CTĐT. Căn cứ vào các CĐR đã có, Ban soạn thảo cân nhắc đưa
các môn học vào khung CTĐT để đáp ứng các CĐR đó, đồng thời các môn học phải
tuân theo cấu trúc, khối lượng kiến thức cần đạt tối thiểu theo đúng quy định của Bộ
GD&ĐT. Để mô tả sự đáp ứng của môn học với CĐR của CTĐT, Ban soạn thảo đã lập
bảng ma trận mô tả mối quan hệ giữa các môn học và CĐR. Bên cạnh đó, để CTĐT
được dễ dàng triển khai thực hiện, Ban soạn thảo đã xây dựng Kế hoạch dự kiến phân
bổ học kỳ cho toàn bộ khung CTĐT. Các môn học trong khung CTĐT được mô tả rõ
ràng để giảng viên có căn cứ triển khai việc xây dựng ĐCCT cho từng môn học.

Hàng năm, đối với các CTĐT hiện đang triển khai, Nhà trường đều tiến hành
khảo sát lấy ý kiến giảng viên, sinh viên, nhà tuyển dụng về CĐR và CTĐT nhằm rà
soát, đánh giá, cập nhật CĐR và CTĐT phù hợp với mục tiêu đào tạo của Nhà trường.

Năm 2018, Tổ chức Giáo dục Hoa Kỳ IAE quyết định đầu tư vào Trường Đại học Phú
Xuân. Lúc này, Nhà trường nhận thấy rằng xây dựng, rà soát và điều chỉnh CTĐT là
một khâu quan trọng trong quá trình đào tạo, đặc biệt trong thời điểm chuyển giao.
Tháng 7/2018, Nhà trường đã thành lập Dự án Phát triển chương trình đào tạo do Ban
Công nghệ giáo dục và Quản lý chất lượng quản lý với nhiệm vụ đổi mới, điều chỉnh
CTĐT phù hợp với yêu cầu phát triển xã hội. Trong quá trình hoạt động, các thành
viên trong Dự án Phát triển chương trình đã có nhiều họp bàn, trao đổi và lấy ý kiến
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góp của các bên liên quan nhằm xây dựng và cải tiến CTĐT phù hợp đáp ứng với nhu
cầu xã hội . Để phù hợp với tình hình mới, tháng 5/2019, sau khi Dự án Phát triển
chương trình đào tạo cơ bản hoàn thành nhiệm đã được Nhà trường giải thể để các
thành viên tập trung vào nhiệm vụ mới.

Bảng 14.1.1: Bảng so sánh CTĐT qua các đợt thay đổi

Năm 2013 Năm 2018 Năm 2020

Xây dựng lại chương
trình đào tạo theo Quy
chế Tín chỉ, các học
phần được xây dựng
theo phương pháp
giảng dạy mới, nội
dung được cập nhật,
lựa chọn lại giáo trình
mới có tính hiện đại
hơn.

- Cập nhật lại các học phần
mang tính chất chuyên sâu
nhằm đáp ứng nhu cầu của các
bên liên quan.
- Điều chỉnh thời lượng
chương trình đào tạo: từ 136 tín
chỉ xuống còn 125 tín chỉ,
nhằm tối ưu hóa thời gian học
tập cho sinh viên.
- Điều chỉnh phương pháp đào
tạo: tăng cường học thực hành,
thực tế và kết nối chặt chẽ với
Doanh nghiệp.
- Tăng thời gian thực tập tại
Doanh nghiệp theo hướng Học
tập tại doanh nghiệp với thời
lượng 15 tín chỉ.
- Bổ sung học phần Phương
pháp và công cụ học tập Đại
học tại Đại học Phú Xuân

- Cụ thể hóa thời lượng giảng
dạy học tập trên lớp và tự học
cho các nội dung trong học
phần.

- Đối sánh chương trình của
Nhà trường và một số trường
trong và ngoại nước: thể hiện
qua bảng mapping giữa chương
trình của Nhà trường và các
trường khác để điều chỉnh phù
hợp CTĐT của Trường.

- Tinh gọn và chuẩn hoá chuẩn
đầu ra của CTĐT (theo thang
đánh giá Bloom).
- Lập bảng mapping CĐR của
học phần và chương trình đào
tạo để kiểm tra tính logic khi
xây dựng CTĐT.

- Đưa phương pháp Learning
Office vào một số học phần
giúp người học làm quen môi
trường làm việc trong thực tế,
nâng cao chất lượng giáo dục
tri thức gắn với thực tiễn.

- Bổ sung phương pháp giảng
dạy ngay trong từng bài học
giúp bài học rõ ràng và có tính
tương tác cao hơn;

Bên cạnh việc quan tâm đến chương trình dạy học của tất cả các CTĐT đã nêu
trên, Nhà trường cũng rất quan tâm đến việc thiết kế, phát triển, giám sát, rà soát, thẩm
định và ban hành của từng môn học.

Xây dựng ĐCCT của mỗi môn học là một phần không thể thiếu trong CTĐT.
Ngay từ khi hoàn thành khung CTĐT, ĐCCT đã được Ban soạn thảo kết hợp với các
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Khoa triển khai xây dựng. Trong ĐCCT có nêu rõ Giáo trình/Bài giảng/Tài liệu tham
khảo môn học (gọi chung là Tài liệu học tập), đồng thời mô tả cụ thể mục tiêu, CĐR
của từng môn học để hướng tới đáp ứng CĐR của CTĐT. Nội dung của từng buổi học
được bố trí phù hợp, logic với phương pháp giảng dạy rõ ràng, cụ thể và mỗi bài bài
học luôn hướng tới CĐR của môn học. Đặc biệt, trong ĐCCT thể hiện rõ ràng các hình
thức kiểm tra, đánh giá. Trong quá trình triển khai giảng dạy, Nhà trường thường
xuyên rà soát ĐCCT với sự tham gia đóng góp ý kiến của các bên liên quan như Giảng
viên, Sinh viên, đặc biệt là Nhà tuyển dụng nhằm điều chỉnh, cải tiến ĐCCT phù hợp
với nhu cầu xã hội. Tháng 11/2020, Nhà trường đã ban hành Quy trình chuẩn trong hệ
thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, trong đó có Quy trình xây
dựng chương trình đào tạo với nội dung hướng dẫn cụ thể về phần xây dựng ĐCCT,
học liệu và đề thi cho các học phần, kèm theo các mẫu biểu hướng dẫn.

Bảng 14.14.1: Bảng so sánh ĐCCT trong các đợt thay đổi của các năm 2018, 2020

Năm 2013 Năm 2018 Năm 2020

Chuyển đổi từ
đào tạo niên chế
sang đào tạo tín
chỉ

- Bổ sung thêm chuẩn đầu ra của học
phần.

- Thời lượng của từng nội dung bài học
được chi tiết hơn.

- Thay đổi trọng số của điểm quá trình
và điểm kết thúc học phần từ 70/30
sang 50/50.

- Một số nội dung ĐCCT được cập
nhật mới để phù hợp với kiến thức xã
hội hiện tại.

- Chuẩn hóa CĐR của học phần bám sát
với nội dung CĐR của CTĐT .

- Thời lượng môn học từ 60 tiết xuống
còn 45 tiết.

- Bổ sung giờ tự học vào từng bài học để
SV chủ động hơn trong quá trình học tập.

- Bổ sung phương pháp giảng dạy áp
dụng chi tiết cho từng bài học.

Để sinh viên thuận lợi trong quá trình tiếp thu kiến thức của từng môn học,
Nhà trường có chính sách khuyến khích cho giảng viên xây dựng Bài giảng nội bộ và
đã ban hành 196 bài giảng nội bộ cho các môn học trong toàn trường. Hầu hết các
môn học đều được giảng viên áp dụng phương pháp dạy học hiện đại thông qua các
Bài giảng điện tử, phương pháp Learning Office và nhiều phương pháp kết hợp khác.
Phần kiểm tra đánh giá cũng được các Khoa xem xét kỹ lưỡng từ khâu quy định hình
thức thi đến khâu ra đề.

Để đảm bảo các CTĐT được cập nhật, đáp ứng nhu cầu xã hội, Nhà trường đã rà soát
theo đúng quy định 2 năm 1 lần, đặc biệt đối với ĐCCT, Bài giảng, Đề thi… Nhà
trường thường xuyên lấy ý kiến góp ý từ các bên liên quan theo từng học kỳ để cải tiến
và hoàn thiện cho mỗi môn học.
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Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 6/7

Tiêu chí 14.2. Có hệ thống xây dựng, rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra của chương
trình đào tạo và các môn học/học phần để phù hợp với nhu cầu của các bên liên
quan.

CĐR là một trong những yếu tố quan trọng của CTĐT và trong từng môn học.
Chính vì vậy, việc xây dựng, rà soát và điều chỉnh CĐR luôn được Nhà trường chú
trọng để phù hợp với nhu cầu của các bên liên quan.

Năm 2018, Nhà trường đã ban hành Quy định xây dựng rà soát và điều chỉnh
CTĐT, trong đó nêu rõ phạm vi, mục đích của Quy định, đồng thời có các bước cụ thể
xây dựng, rà soát CĐR, CTĐT và ĐCCT, đặc biệt có phân rõ nhiệm vụ của các bên
liên quan như Bộ phận Đào tạo, các Khoa chuyên môn và các đơn vị hỗ trợ trong quá
trình thực hiện việc xây dựng và rà soát CĐR và CTĐT. Tháng 11/2019, Phòng Đào
tạo đã họp rà soát và nhận thấy cần phải điều chỉnh bổ sung mẫu ĐCCT vào Quy định
về việc xây dựng, rà soát và điều chỉnh CTĐT.

Để thuận lợi dễ dàng trong việc quản lý và thực hiện, tháng 11/2020, Nhà
trường đã ban hành Quy trình chuẩn trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
ISO 9001:2015 , trong đó có Quy trình xây dựng chương trình đào tạo với nội dung
hướng dẫn cụ thể về phần xây dựng ĐCCT, học liệu và đề thi cho các học phần, kèm
theo các mẫu biểu hướng dẫn.

Hàng năm, Bộ phận Đào tạo lập kế hoạch và báo cáo về các công việc của đơn
vị, trong kế hoạch có nêu rõ tên của CTĐT, ĐCCT cần xây dựng và rà soát; phân công
đơn vị, thời gian thực hiện... Căn cứ trên kế hoạch của Bộ phận Đào tạo, các Khoa lập
kế hoạch chi tiết để triển khai việc xây dựng, rà soát và điều chỉnh CTĐT và ĐCCT
này. Trong quá trình xây dựng, rà soát CTĐT và ĐCCT, CĐR của CTĐT và môn học
luôn được xem xét đầu tiên vì đó là yếu tố quyết định ảnh hưởng đến toàn bộ nội dung
của CTĐT và môn học, điều này được thể hiện qua từng công việc cụ thể như sau:

Đối với việc xây dựng mới CĐR của CTĐT: Trong chu kỳ đánh giá, Nhà
trường đã triển khai xây dựng 3 CTĐT mới, đó là ngành Quản trị dịch vụ Du lịch - Lữ
hành (2019), ngành Công nghệ Kỹ thuật ô tô và ngành Quản trị Khách sạn (2021). Để
xây dựng các CTĐT mới, Trường Đại học Phú Xuân tuân theo 08 bước của Quy định
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về xây dựng, rà soát và điều chỉnh CĐR và CTĐT đã ban hành, cụ thể: Nhà trường đã
triển khai việc khảo sát nhu cầu nhân lực về ngành dự kiến mở đối với các em học sinh
PTTH; Khảo sát nhu cầu Doanh nghiệp, đồng thời họp bàn và đi đến kết luận mở
ngành mới. Nhà trường ban hành quyết định giao việc xây dựng CĐR, CTĐT cho các
Khoa chuyên môn và thành lập Ban soạn thảo CĐR và CTĐT với thành phần là những
người am hiểu về ngành/chuyên ngành đào tạo; có năng lực xây dựng, phát triển
CTĐT. CĐR là yếu tố quan trọng được Nhà trường quan tâm và được trao đổi, cân
nhắc trước tiên trong quá trình xây dựng. Sau khi CĐR của CTĐT, Ban soạn thảo sẽ
lấy ý kiến đóng góp của các bên liên quan, đồng thời CTĐT được đối chiếu, so sánh
với các CTĐT cùng trình độ, cùng ngành/chuyên ngành của các cơ sở đào tạo khác
trong nước và thế giới nhằm hoàn thiện CTĐT của Trường. Để mô tả tính logic khi
xây dựng CTĐT, Ban soạn thảo lập bảng ma trận giữa CĐR và các môn học trong
khung CTĐT. Trước khi ban hành chính thức, CĐR được thông qua Hội đồng Khoa
học, đồng thời được sự đóng góp ý kiến của Hồi đồng thẩm định.

Các CĐR của CTĐT được thể hiện rõ ràng, cụ thể và có thể quan sát hoặc đo
lường được sau khi người học hoàn thành xong CTĐT. Tất cả các CTĐT của Nhà
trường đều có mục tiêu đào tạo rõ ràng, bao gồm mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể.
Các mục tiêu đó được thể hiện thông qua CĐR của từng ngành.

Đối với việc rà soát điều chỉnh CĐR của CTĐT: Nhà trường đã có 2 đợt điều
chỉnh chính thức về CĐR của CTĐT trong chu kỳ đánh giá, cụ thể:

Năm 2018, Tổ chức Giáo dục Hoa Kỳ IAE quyết định đầu tư vào Trường Đại
học Phú Xuân. Lúc này, Nhà trường nhận thấy rằng rà soát và điều chỉnh CĐR của
CTĐT là điều cần thiết, đặc biệt trong thời điểm chuyển giao. Được sự chỉ đạo từ Ban
Giám hiệu, các Khoa đã lấy ý kiến đóng góp của Giảng viên, Trung tâm Đào tạo và
Hợp tác Doanh nghiệp khảo sát lấy ý kiến của các Nhà Tuyển dụng và họp bàn lấy ý
kiến trực tiếp thông qua Hội thảo đổi mới và phát triển CTĐT với sự tham gia góp ý
của các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Thiên Huế. Trường Đại học Phú Xuân đã tiến
hành điều chỉnh CĐR của 6 CTĐT vào tháng 10/2018 với đơn vị đầu mối là Ban Đào
tạo và mũi nhọn là Dự án Phát triển chương trình đào tạo kết hợp với các Khoa. Dự án
Phát triển chương trình là đơn vị được Nhà trường thành lập tại thời điểm chuyển giao
để hỗ trợ về việc xây dựng và rà soát CTĐT.

Tháng 11/2019, nhận thấy CĐR của CTĐT cần phải rà soát bổ sung và điều
chỉnh, Nhà trường đã họp chỉ đạo để rà soát, điều chỉnh lần 2 trong chu kỳ đánh giá.
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Dưới sự góp ý của các Khoa chuyên môn; Khảo sát lấy ý kiến của các Nhà tuyển
dụng; Ý kiến của sinh viên qua các môn học, CĐR, CTĐT của các ngành đã được rà
soát và điều chỉnh. Qua 2 lần rà soát và điều chỉnh, CĐR của CTĐT đã có những thay
đổi như sau: Năm 2018 bổ sung CĐR cho các CTĐT và năm 2020 chuẩn hóa CĐR
của CTĐT.

Đối với ĐCCT, Nhà trường đã có hướng dẫn xây dựng ĐCCT, trong đó có
phần xây dựng CĐR của từng môn học. Căn cứ vào bảng ma trận giữa CĐR của
CTĐT và môn học, các Khoa triển khai việc xây dựng CĐR của từng môn học trước
khi lựa chọn Tài liệu học tập cho từng học phần nhằm đáp ứng CĐR của môn học đó.
Để các môn học luôn phù hợp, cập nhật đáp ứng được nhu cầu xã hội, Nhà trường
thường xuyên lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan để làm căn cứ điều chỉnh
ĐCCT. Qua 2 lần rà soát chính thức, ĐCCT của các CTĐT từ năm 2013 đến nay đã có
nhiều sự thay đổi, đặc biệt đối với CĐR của học phần, cụ thể: Tháng 10/2018: ĐCCT
đã bổ sung thêm chuẩn đầu ra của học phần; Thời lượng của từng nội dung bài học
được chi tiết hơn; Thay đổi trọng số của Điểm quá trình; Thay đổi trọng số của điểm
quá trình và điểm kết thúc học phần từ 70/30 sang 50/50; Một số nội dung học phần có
ĐCCT được cập nhật mới để phù hợp với kiến thức xã hội hiện tại. Tháng 03/2020: Bổ
sung CĐR của mỗi học phần; Thời lượng môn học từ 60 tiết xuống còn 45 tiết, Bổ
sung giờ tự học vào từng bài học để sinh viên chủ động hơn trong quá trình học tập;
Bổ sung phương pháp giảng dạy áp dụng chi tiết cho từng bài học.

Ngoài 2 lần rà soát chính, ĐCCT thường xuyên được rà soát và điều chỉnh khi
được sự góp ý của các giảng viên, sinh viên trong quá trình triển khai và thực hiện.

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7

Tiêu chí 14.3. Các đề cương môn học/học phần, kế hoạch giảng dạy của chương
trình đào tạo và các môn học/học phần được văn bản hóa, phổ biến và thực hiện
dựa trên chuẩn đầu ra

Hiện nay, tất cả các môn học trong các CTĐT đều có ĐCCT môn học theo
mẫu thống nhất của Nhà trường, trong ĐCCT của môn học ghi đầy đủ các nội dung,
bao gồm các thông tin chung về học phần: Tên học phần, mã học phần, số tín chỉ, học
phần tiên quyết (nếu có), trình độ, giờ tín chỉ đối với hoạt động: trên lớp; tự học…;
Mục tiêu của học phần; Chuẩn đầu ra học phần đáp ứng thái độ, kỹ năng, kiến thức;
Tóm tắt nội dung môn học; Nội dung chi tiết học phần có, mỗi bài học đều gắn với
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CĐR môn học; Tài liệu học tập; Hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; Phương
pháp giảng dạy; Trọng số điểm của các bài kiểm tra đánh giá.

Khi soạn thảo ĐCCT môn học, giảng viên dựa trên bảng ma trận mô tả mối
quan hệ giữa môn học và CĐR của khung CTĐT, từ đó sẽ xây dựng các CĐR cho từng
môn học. Căn cứ vào CĐR của môn học, Giảng viên sẽ đề xuất chọn Tài liệu học tập
cho môn học đó. Dựa trên Tài liệu học tập, giảng viên xây dựng nội dung, phương
pháp giảng dạy và đánh giá phù hợp theo hướng dẫn của Nhà trường. Sau khi xây
dựng, ĐCCT được thông qua Khoa để góp ý, chỉnh sửa và Trưởng Khoa phê duyệt
[H14.14.3.5]. Trước khi được công khai trên toàn trường, ĐCCT sẽ được Ban Giám
hiệu phê duyệt, ban hành thông qua các Quyết định ban hành/chỉnh sửa ĐCCT.

Bộ phận Đào tạo là đơn vị đầu mối trong công tác đào tạo của Nhà trường và
thực hiện công việc theo Quy trình chuẩn trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu
chuẩn ISO 9001:2015 cụ thể là Quy trình Đào tạo và các hướng dẫn về công tác đào
tạo. Trong quá trình xây dựng CTĐT, Ban soạn thảo đã xây dựng kế hoạch dự kiến đào
tạo của toàn bộ CTĐT. Từ đó, Bộ phận Đào tạo sẽ lập Kế hoạch đào tạo toàn trường
và Kế hoạch dự kiến các học phần triển khai trong học kỳ với thời gian 45 ngày trước
khi học kỳ mới bắt đầu để sinh viên có thời gian đăng ký môn học. Căn cứ vào kế
hoạch dự kiến các học phần, các khoa lập bảng Phân công giảng viên giảng dạy. Cuối
cùng, Bộ phận Đào tạo xây dựng Thời khóa biểu cho học kỳ mới.

Nhà trường quy định khối lượng học tập tối thiểu mà mỗi sinh viên phải đăng
ký học trong mỗi học kỳ (trừ học kỳ cuối cùng của khóa học), sinh viên có thể rút bớt
học phần đã đăng ký, đăng ký học lại và thi cải thiện điểm. Để thực hiện các công việc
chuyên môn này, Nhà trường có Hướng dẫn xử lý học vụ, đồng thời có sự hỗ trợ của
phần mềm chuyên dụng về Quản lý và giám sát đào tạo UMS. Để giám sát quản lý
việc dạy và học, Bộ phận Đào tạo lập Sổ theo dõi giảng dạy và báo cáo Ban Giám hiệu
nhằm kiểm soát và kịp thời xử lý những bất cập trong quá trình triển khai. Đối với các
giảng viên khi học kỳ mới bắt đầu, Nhà trường có bản Hướng dẫn thực hiện giảng dạy
để hướng dẫn chi tiết cho giảng viên các công việc trong quá trình lên lớp, đặc biệt có
hoạt động nhận xét, đánh giá sinh viên sau ½ khoảng thời gian lên lớp giúp sinh viên
phát huy điểm mạnh và khắc phục các điểm yếu trong quá trình học tập.

Tất cả các văn bản trên đều được Ban Giám hiệu xem xét, phê duyệt và được
đóng thành tập file lưu theo từng ngành, khóa tại Bộ phận Đào tạo và các Khoa, đồng
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thời, được đưa lên công khai trên trang web của Nhà trường. Ngoài ra, ĐCCT của mỗi
học phần được đưa lên trang Workplace của lớp trước khi học phần được giảng dạy,
giảng viên sẽ giới thiệu cho người học ngay buổi đầu tiên về nội dung môn học, hình
thức kiểm tra đánh giá, tài liệu học tập…Bên cạnh đó, các thông tin về CTĐT còn
được giới thiệu trong cuốn Sổ tay sinh viên của Nhà trường. Đối với sinh viên khóa
mới, Nhà trường thường xuyên tổ chức Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân đầu khóa
nhằm phổ biến cho các em sinh viên biết được các thông tin về Trường, về Khoa và
Ngành, đồng thời phổ biến Quy chế Đào tạo, Quy chế sinh viên….

Định kỳ 2 năm 1 lần, Nhà trường tiến hành rà soát các CTĐT và ĐCCT của
các học phần. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai CTĐT, Nhà trường có tổ chức lấy ý
kiến của các bên liên quan như lấy ý kiến góp ý của bộ môn, khảo sát lấy ý kiến của
sinh viên, khảo sát lấy ý kiến Nhà tuyển dụng, các Hội thảo, cụ thể Hội thảo đổi mới
và phát triển CTĐT với sự tham gia góp ý của các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh
Thiên Huế. Căn cứ vào các ý kiến phản hồi đó, Nhà trường đã tổ chức 2 đợt rà soát và
cải tiến CĐR, CTĐT vào tháng 10/2018 và tháng 03/2020. Dựa trên CĐR của CTĐT
và môn học đã được cân nhắc thay đổi, Nhà trường thường xuyên rà soát và điều chỉnh
các nội dung học phần, thay đổi các hình thức thi, phương pháp giảng dạy phù hợp cho
mỗi học phần đó để đáp ứng được nhu cầu thực tế của xã hội.

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7

Tiêu chí 14.4. Việc rà soát quy trình thiết kế, đánh giá và rà soát chương trình dạy
học được thực hiện

Thiết kế, đánh giá và rà soát chương trình dạy học là một trong những yếu tố
rất quan trọng của bất cứ một cơ sở đào tạo nào. Chính vì vậy, việc rà soát quy trình
của việc thiết kế, đánh giá và rà soát chương trình dạy học được Nhà trường rất quan
tâm.

Nhà trường đã thực hiện rà soát quy trình thiết kế, đánh giá chương trình dạy
học, cụ thể: Năm 2018, Nhà trường đã ban hành Quy định xây dựng, rà soát và điều
chỉnh CTĐT, trong đó có các bước xây dựng và rà soát CĐR, CTĐT và ĐCCT. Để cái
tiến việc thực hiện thiết kế, đánh giá chương trình dạy học, tháng 11/2019, Bộ phận
Đào tạo đã họp rà soát và trình Ban Giám hiệu sự điều chỉnh của mẫu ĐCCT.

Tháng 11/2020, Nhà trường đã ban hành Quy trình chuẩn trong hệ thống quản
lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, trong đó có Quy trình xây CTĐT.
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Trong chu kỳ đánh giá từ 2017-2021, Nhà trường đã thực hiện 2 đợt rà soát
chính về chương trình dạy học bao gồm: CĐR, CTĐT, Kế hoạch đào tạo, nội dung dạy
học, các phương pháp giảng dạy, hình thức kiểm tra đánh giá, thời lượng…Quá trình
rà soát được mô tả cụ thể như sau:

Bước 1: Hàng năm, Bộ phận Đào tạo lập kế hoạch về các công việc của đơn
vị, trong kế hoạch có nêu rõ tên của CĐR, CTĐT, ĐCCT cần rà soát; đơn vị được phân
công, thời gian thực hiện... Căn cứ trên kế hoạch của Bộ phận Đào tạo, các Khoa lập
kế hoạch chi tiết về việc rà soát và điều chỉnh CĐR, CTĐT và ĐCCT.

Bước 2: Nhà trường tổ chức phân công cho các đơn vị lấy ý kiến phản hồi của
các bên liên quan, cụ thể: Các Khoa tổ chức lấy ý kiến Giảng viên về CĐR, CTĐT và
ĐCCT; Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Doanh nghiệp lấy ý kiến về sự hài lòng của
Doanh nghiệp đối với sinh viên và ý kiến của Cựu sinh viên về CTĐT; lấy ý kiến sinh
viên năm cuối về các dịch vụ hỗ trợ người học và CTĐT do Phòng Thanh tra, Khảo thí
và Đảm bảo chất lượng phụ trách.

Bước 3: Nhà trường ban hành quyết định giao cho Khoa chuyên môn xây
dựng dự thảo những nội dung cần sửa đổi, cập nhật CĐT, CTĐT và ĐCCT. Hội đồng
KH&ĐT xem xét, thông qua nội dung. Hầu như các CĐR, CTĐT trong quá trình điều
chỉnh đều được tham khảo, đối sánh với các CĐR, CTĐT của các cơ sở đào tạo tiên
tiến trong nước và quốc tế, cụ thể như các ngành được đối sánh với các trường sau:
Ngành Kế toán: Tomas Bata University, University of Canberra, Đại học Kinh tế Huế,
Học viện tài chính…; Ngành Công nghệ thông tin: Đại học FPT, Đại học Nguyễn Tất
Thành; Ngành Quản trị kinh doanh: Đại học FPT, Đại học Kinh tế Huế, University of
South Carolina, Australian National University…; Ngành Kỹ thuật ô tô: Đại học Sư
phạm Kỹ thuật, ĐH Đà Nẵng, Indiana State University; Ngành ngôn ngữ Trung: Đại
học Phúc Đán, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh; Ngành
ngôn ngữ Anh: Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, Đại học Lạc Hồng…

Bước 4: Hội đồng KH&ĐT xem xét, thông qua nội dung sửa đổi, cập nhật
CĐR, CTĐT và trình Ban Giám hiệu phê duyệt để ban hành, cụ thể trong chu kỳ đánh
giá Nhà trường đã rà soát và ban hành 6 CTĐT (2018) và đến năm 2020 đã rà soát lần
2 với 7 CTĐT. Đặc biệt, đối với ĐCCT, trong quá trình triển khai, Nhà trường thường
xuyên rà soát các ĐCCT của các học phần khi có ý kiến góp ý của các bên liên quan
để kịp điều chỉnh.
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Sau khi cập nhật CĐR và CTĐT, Bộ phận Đào tạo và Khoa lập sổ theo dõi
tình trạng sửa đổi CĐR, CTĐT (tình trạng sửa đổi so với bản trước đó). Việc rà soát
cập nhật, sửa đổi CĐR, CTĐT được thực hiện ít nhất 2 năm 1 lần, cụ thể: Tháng
07/2018, Nhà trường xem xét tổng thể chương trình dạy học bao gồm CĐR, CTĐT và
ĐCCT môn học bao gồm cả phương pháp, nội dung giảng dạy, hình thức kiểm tra
đánh giá, thời lượng…Sau khi xem xét, Nhà trường nhận thấy rằng CĐR là yếu tố cần
được xem xét và bổ sung vào các CTĐT, đồng thời kỹ năng mềm, kỹ năng thực hành
là kỹ năng cần thiết đối với sinh viên, giảm hướng nghiên cứu hàn lâm. Đến tháng
11/2019, Nhà trường ra quyết định rà soát lần 2 về chương trình dạy học và nhận thấy
cần điều chỉnh lại CĐR của CTĐT ngắn gọn, phù hợp với triết lý giáo dục ASK theo 3
mảng thái độ, kỹ năng, kiến thức; xem xét về thời lượng của mỗi học phần trong
khung CTĐT, thêm giờ tự học, xác định rõ phương pháp giảng cho từng bài học. Đối
với ĐCCT, Nhà trường rà soát về hình thức kiểm tra đánh giá và phương pháp giảng
dạy ở mỗi phần giảng dạy.

Trong quá trình thực hiện việc rà soát chương trình dạy học, Nhà trường căn
cứ vào Quy định về việc xây dựng, rà soát và điều chỉnh CRĐ và CTĐT để phân công
trách nhiệm cho các bên liên quan thực hiện, cụ thể: Bộ phận Đào tạo là đơn vị đầu
mối, Khoa là đơn vị thực hiện trực tiếp việc rà soát và điều chỉnh CĐR, CTĐT và
ĐCCT. Ngoài ra, Bộ phận Đào tạo, Phòng Thanh tra, khảo thí và Đảm bảo chất lượng,
Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Doanh nghiệp là các đơn vị khảo sát ý kiến của các bên
liên quan. Bên cạnh việc thực hiện rà soát theo các văn bản quy định, Nhà trường còn
tổ chức đánh giá Quy trình ISO nội bộ vào tháng 04/2021 và mời tổ chức Bureau
Veritas Certification (BVC) về Đánh giá ngoài vào tháng 07/2021 nhằm rà soát lại việc
triển khai và rà soát các quy trình, trong đó có các quy trình liên quan đến xây dựng
CTĐT.

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7

Tiêu chí 14.5. Quy trình thiết kế, đánh giá và chương trình dạy học được cải tiến để
đảm bảo sự phù hợp và cập nhật nhằm đáp ứng nhu cầu luôn thay đổi của các bên
liên quan.

Quy trình thiết kế, đánh giá chương trình dạy học luôn được Nhà trường quan
tâm và cải tiến. Để xây dựng, điều chỉnh CTĐT, Nhà trường luôn căn cứ theo Quy
định xây dựng, rà soát và điều chỉnh CTĐT. Để chuẩn hóa các công việc của các đơn
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vị, Tháng 11/2020, Nhà trường đã ban hành Quy trình chuẩn trong hệ thống quản lý
chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, trong đó có Quy trình xây CTĐT.

Đối với chương trình dạy học, trong quá trình triển khai, Nhà trường luôn điều
chỉnh, cải tiến phù hợp và cập nhập nhằm đáp ứng nhu cầu luôn thay đổi của các bên
liên quan. Cụ thể:

Căn cứ vào ý kiến góp ý của các bên liên quan, đơn vị đầu mối là Bộ phận
Đào tạo kết hợp các Khoa chuyên môn đã rà soát, trao đổi và điều chỉnh cải tiến CĐR,
CTĐT. Tất cả các CĐR và CTĐT đều dựa trên sự góp ý của các bên liên quan và được
sự thống nhất của Hội đồng KH&ĐT, Nhà trường đã ban hành CĐR, CTĐT sau khi
được rà soát và điều chỉnh này. Để dễ dàng trong việc theo dõi sự thay đổi của chương
trình dạy học, Phòng Đào tạo và các Khoa chuyên môn lập Sổ theo dõi tình trạng sửa
đổi CĐR, CTĐT và ĐCCT môn học. Sổ theo dõi gồm đầy đủ các thông tin: Nội dung
sửa đổi tóm tắt của các hạng mục, lần sửa đổi, ngày sửa đổi, tình trạng sửa đổi. Từ
năm 2017-2021, Nhà trường đã có 2 lần rà soát và thay đổi CĐR và CTĐT. Ngoài ra,
hàng năm có nhiều ĐCCT môn học được cập nhật thường xuyên sau khi nhận được sự
góp ý từ giảng viên, sinh viên trong quá trình triển khai thực hiện. Cụ thể của các lần
thay đổi chính của Trường Đại học Phú Xuân như sau:

Tháng 07/2018: Sau khi được sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu và căn cứ vào kết
quả khảo sát của Doanh nghiệp, các ý kiến góp ý của giảng viên. Ngoài ra, Nhà trường
còn tổ chức Hội thảo đổi mới và phát triển CTĐT với sự tham gia góp ý của các doanh
nghiệp trên địa bàn Tỉnh Thiên Huế. Từ các ý kiến góp ý, Nhà trường đã chỉ đạo Ban
Đào tạo, Ban dự án PTCT kết hợp với các Khoa chuyên môn cải tiến CĐR, CTĐT
thay đổi như sau so với chương trình trước đó (năm 2013): Bổ sung CĐR cho toàn bộ
6 khung CTĐT hiện có; bổ sung các môn kỹ năng mềm cho sinh viên đáp ứng theo ý
kiến đa số các Nhà tuyển dụng như: Nhập môn nghề nghiệp; Phương pháp và công cụ
học tập tập tại Phú Xuân; Kỹ năng phỏng vấn, tìm việc và làm việc vào khung CTĐT
của các ngành. Về ĐCCT các ngành, đã có sự sắp xếp và thay đổi tên và nội dung của
một số học phần để cập nhật và phù hợp với nhu cầu xã hội.

Tháng 11/2019 nhận thấy CĐR và CTĐT cần phải rà soát bổ sung và điều
chỉnh, Nhà trường đã họp chỉ đạo để rà soát, điều chỉnh CTĐT lần 2 trong chu kỳ đánh
giá. Các Khoa chuyên môn đã họp để lấy ý kiến của giảng viên, đồng thời căn cứ vào
ý kiến của các Nhà tuyển dụng đã được khảo sát hàng năm và các ý kiến của sinh viên
qua khảo sát môn học của các học kỳ, CTĐT đã được rà soát và điều chỉnh như sau:
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Điều chỉnh CĐR của CTĐT ngắn gọn, đáp ứng các mảng ASK (Thái độ, kỹ năng, kiến
thức) theo đúng triết lý giáo dục của Nhà trường; điều chỉnh các học phần từ 60h
xuống còn 45h, một số học phần được cập nhật điều chỉnh để phù hợp với định hướng
tăng kỹ năng nghề nghiệp nhưng vẫn không tăng thời lượng giảng dạy.

Tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm trong 5 năm có xu hướng tăng dần: Năm
2016 là 87.9%, năm 2019 lên tới 93%. Tuy nhiên, năm 2020 do tình hình bệnh dịch
Covid nên tỷ lệ này giảm xuống 89%. Tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng ngành nghề
đào tạo tăng dần từ 45% năm 2016 đến 2020 tăng lên 64%. Về phía Doanh nghiệp,
Kết quả khảo sát các năm trong chu kỳ đánh giá cho thấy, tỷ lệ doanh nghiệp hài lòng
với chất lượng sinh viên tăng dần theo các năm từ 70% (2018) tăng lên 77% (2021).
Kết quả khảo sát năm 2021 cho thấy: Nhà tuyển dụng hài lòng về chất lượng sinh viên
tốt nghiệp từ trường Đại học Phú Xuân đạt 69%, trong đó mức hài lòng về kiến thức
chung là 85%. Đồng thời có 5 kỹ năng của sinh viên được đánh giá tốt nhất: Khả năng
thích ứng cao; Tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp; Nhiệt tình và năng động;
Khả năng thiết kế. Tuy nhiên, một số vấn đề sinh viên cần được bổ sung là: Trình độ
ngoại ngữ, Kỹ năng giao tiếp và Kỹ năng giải quyết vấn đề.

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 14

1. Điểm mạnh
- Nhà trường xây dựng Quy định về việc xây dựng, rà soát CTĐT, đồng thời xây
dựng Quy trình chuẩn trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO
9001:2015 giúp quá trình xây dựng, rà soát, điều chỉnh CĐR, CTĐT, ĐCCT được
thuận lợi.
- Quá trình xây dựng CTĐT tuân thủ các quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT và
có sự tham khảo CTĐT của các trường ĐH có uy tín trong nước.
- Nhà trường thường xuyên rà soát, điều chỉnh nội dung chương trình dạy học
theo hướng tiếp cận xu hướng phát triển của xã hội, tăng cường các học phần về kỹ
năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm cho sinh viên qua việc lấy ý kiến phản hồi của các
bên liên quan.

2. Điểm tồn tại
- Trong quá trong trình xây dựng CTĐT đã có sự đóng góp lớn của các Doanh
Nghiệp. Tuy nhiên, đối với ĐCCT sự đóng góp của Doanh nghiệp đã có nhưng còn
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hạn chế. Việc cải tiến thường chỉ dựa trên ý kiến của giảng viên và sinh viên nên đôi
khi vẫn còn mang tính chủ quan.

3. Đề xuất hướng khắc phục

TT Mục tiêu Nội dung
Đơn vị

thực hiện
Thời gian
thực hiện

1 Khắc phục
tồn tại

Nhà trường tăng cường hợp tác và mời
các DN tham gia vào quá trình rà soát

ĐCCT của môn học.

Phòng Đào
tạo

Tháng
03/2022

4. Mức đánh giá

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá

Tiêu chuẩn 14

Tiêu chí 14.1 6

Tiêu chí 14.2 5

Tiêu chí 14.3 5

Tiêu chí 14.4 5

Tiêu chí 14.5 5
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