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BAN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG Số hiệu: QT.ĐBCL-14 

QUY TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁ 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 21/04/2014 

 

1. MỤC ĐÍCH 

- Hướng dẫn các Khoa thực hiện tự đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-

QA (Asean University Network – Quality Assurance). 

- Đảm bảo hoạt động tự đánh giá đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao. 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG 

Đối với các Khoa có chương trình tham gia đánh giá chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-

QA. 

Đối với cán bộ phụ trách hoạt động đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Ban 

Đảm bảo chất lượng. 

Đối với Tổ ĐBCL của khoa có chương trình tham gia đánh giá. 

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

- Chiến lược phát triển Đại học Quốc gia TP.HCM giai đoạn 2011 – 2015. 

- Chiến lược phát triển Trường Đại học Bách Khoa giai đoạn 2011 – 2015. 

- Chiến lược Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Bách Khoa giai đoạn 2011 – 2015. 

- Kế hoạch Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Bách Khoa hàng năm. 

- Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo AUN-QA. 

4. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA VÀ CHỮ VIẾT TẮT 

- BCN: Ban Chủ nhiệm 

- CTĐT: Chương trình đào tạo 

- TĐG: Tự đánh giá 

- BTK: Ban Thư ký 

5. NỘI DUNG 

5.1  Lưu đồ: 
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BCN Khoa 
Xác định mục đích, phạm vi 

tự đánh giá 
(1) 

 

BCN Khoa 
Thành lập Hội đồng Tự đánh giá, nhóm 

viết báo cáo, ban thư ký 
(2) 

Hội đồng TĐG 
Lập kế hoạch tự đánh giá và phân công 

nhiệm vụ nhóm viết báo cáo 
(3) 

Nhóm viết báo cáo 
Nghiên cứu nội dung tiêu chuẩn theo 

phân công 
(4) 

Nhóm viết báo cáo 
Thu thập và xử lý thông tin, minh chứng 

theo yêu cầu tiêu chuẩn 
(5) 

Nhóm viết báo cáo 
Viết dự thảo báo cáo TĐG theo tiêu 

chuẩn phân công 
(6) 

Ban Thư ký 
Tổng hợp dự thảo báo cáo theo mẫu báo 

cáo và gửi cho Hội đồng TĐG 
(7) 

Hội đồng TĐG 
Xem xét dự thảo báo cáo  

(8) 
 

Không đồng ý 

Nhóm viết báo cáo 
Bổ sung thông tin, minh chứng 

(6) 

Lưu đồ: QT Tự đánh giá 
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Ban Thư ký 
Gửi dự thảo báo cáo lấy ý kiến 

trong toàn Khoa và gửi phản biện 
(9) 

Nhóm viết báo cáo 
Hoàn thiện báo cáo TĐG 

(10) 

Hội đồng TĐG 
Thông qua báo cáo TĐG 

(11) 

Trưởng khoa 
Phê duyệt báo cáo TĐG 

(12) 

Ban Thư ký 
Gửi báo cáo TĐG cho Ban 

ĐBCL trường 
(13) 

 

Đồng ý 
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5.2  Mô tả: 

STT Nội dung công việc 
Người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Biểu mẫu/tài liệu 

đính kèm 
Ghi chú 

1 
Xác định mục đích, phạm vi tự đánh 

giá 
BCN Khoa 

Tháng 1 

hàng năm 
 

 

2 

Thành lập Hội đồng TĐG, nhóm 

viết báo cáo, ban thư ký (có thể là 

Tổ ĐBCL) 

BCN Khoa 

1 tuần  

 

3 
Lập kế hoạch tự đánh giá và phân 

công nhiệm vụ nhóm viết báo cáo 
Hội đồng TĐG 

2 ngày BM01/QT.ĐBCL-

14 
 

4 
Nghiên cứu nội dung tiêu chuẩn 

theo phân công 

Nhóm viết báo 

cáo 

3 ngày  
 

5 
Thu thập và xử lý thông tin, minh 

chứng theo yêu cầu tiêu chuẩn 

Nhóm viết báo 

cáo 

2 tuần  
 

6 

- Viết dự thảo báo cáo TĐG theo 

tiêu chuẩn phân công. 

- Bổ sung thông tin, minh chứng. 

Nhóm viết báo 

cáo 

2 tháng  

 

7 
Tổng hợp dự thảo báo cáo theo mẫu 

báo cáo và gửi cho Hội đồng TĐG 
Ban Thư ký 

1 tuần  
 

8 Xem xét dự thảo báo cáo  Hội đồng TĐG 1 tuần   

9 
Gửi dự thảo báo cáo lấy ý kiến trong 

toàn Khoa và gửi phản biện 
Ban Thư ký 

1 tuần  
 

10 Hoàn thiện báo cáo TĐG 
Nhóm viết báo 

cáo 

1 tuần  
 

11 Thông qua báo cáo TĐG Hội đồng TĐG 1 tuần   

12 Phê duyệt báo cáo TĐG Trưởng khoa 2 ngày   

13 
Gửi báo cáo TĐG cho Ban ĐBCL 

trường. 
Ban Thư ký 

1 ngày  
 

6. HỒ SƠ LƯU 

STT Hồ sơ Hình thức và nơi lưu 
Thời gian 

lưu 
Ghi chú 

1 
Các quyết định thành lập Hội 

đồng TĐG, Nhóm viết báo cáo, 

BTK 

- File. Tại: Ổ D – Danh gia AUN 

– Tap huan AUN. 

- Bản in. Tại: Hồ sơ đánh giá 

AUN. 

5 năm 

 

2 Kế hoạch tự đánh giá 

- File. Tại: Ổ D – Danh gia AUN 

– Tap huan AUN. 

- Bản in. Tại: Hồ sơ đánh giá 

AUN. 

5 năm 

 

3 
Các biên bản họp Khoa, Hội đồng 

TĐG, Nhóm viết báo cáo, BTK 

- File. Tại: Ổ D – Danh gia AUN 

– Tap huan AUN. 5 năm 
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- Bản in. Tại: Hồ sơ đánh giá 

AUN. 

4 
Ý kiến góp ý và phản biện dự thảo 

báo cáo TĐG 

- File. Tại: Ổ D – Danh gia AUN 

– Tap huan AUN. 

- Bản in. Tại: Hồ sơ đánh giá 

AUN. 

5 năm 

 

5 Báo cáo tự đánh giá CTĐT 

- File. Tại: Ổ D – Danh gia AUN 

– Tap huan AUN. 

- Bản in. Tại: Hồ sơ đánh giá 

AUN. 

5 năm 

 

7. BIỂU MẪU – PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM 

7.1. Biểu mẫu  

STT Tên biểu mẫu Mã biểu mẫu Tệp đính kèm 

1 Mẫu kế hoạch TĐG CTĐT BM01/QT.ĐBCL-14 

D:\My job\
DOCUMENTS\Tai lieu tap huan viet SAR 24.4.2013\Tai lieu tap huan viet SAR 24.4.2013\GuidetoAUNActualQualityAssessmentatProgrammeLevel.pdf

 
2 Mẫu báo cáo TĐG CTĐT BM02/QT.ĐBCL-14 

 

Người soạn  Người duyệt 

 

 

(đã ký) 

 

 

 

(đã ký) 

ThS. Vưu Thị Thùy Trang  TS. Lê Ngọc Quỳnh Lam 

 


