DAT HQC ITUE
TRUONG DAJ HOC Y DUQC

CONG HOA XA 1101 CHIJ NGFIJA V1iT NAM
Doe lap - Tir do - Hanh phñc
T1na Thiên Hu ngày 13 t/2áng náin 2018

KE HOACH TI DANH CIA
CHTSO1'G TRNH C1 NHAN DIEU DU'1NG.
1. Miic die Ii 'tr dánli giá
Nhm câi ti&i, nng cao cht lirçrng Chrcrng trInh dào tao (CTDT) ngãnh Cfr nhâri
Diéu disong dng thài d ding k kirn djnh chAt lucing CTDT.
2. Phiin vi tir dánh giá
Dánh giá các hoot dngcüa K1oa Diêu thrOng là don vj trirc tiAp thirc hiên CTDT
Cfr nhãn Diêu dir0ng theo tiêu chuAn dánh giá chAt luçng CTDT do B truOng B Giáo
dic và Dào tOo ban hành trong chu k' kim djnh chAt hrng.
3. COng ciii tkrdánhl giá
Cong cii tir dánh giá là B tiêu chuân dánh giá chat krqng CTDT dai hoc ban hânh
kern theo Thông tu s 04/2016/TT-BGDDT ngày 14 tháng 3 nâm 2016 cia BO tru'&ng B
Giáo diic va Dào tao và các tài lieu huOng dn:
- Thông tiz 38/2013/TT-BGDDT ban hành ngày 29 tháng ii nàm 2013 quy djnh
v quy trInh Va chu k' kim djnh chAt lung chi.rang trInh dào tao ca các tr1!ôg dai h9c,
cao d.ng và trung cAp chuyên nghip.
- Cong van s 1074/KTKDCLGD-KDDH h'irOng dk chung v sr ding tiêu chuAn
dánh giá chAt hsng CTDT các trinh d cüa giOo dic di hQc ngày 14 tháng 3 nrn 2016
ccia Cic Khão thI và Kim djnh chat hl9ng giáo dc - B Giáo dic và Dào tao ban hành.
- Cong van s 1075/KTKDCLGD-KDDH huó-ng dn tir dánh giá chuong trinh dCo
tOo ngày 14 tháng 3 nâm 2016 cüa Ciic Khào thI và Kim djnh chat lirgng giáo diic - Bô
Giáo dic và Dào tao ban hãnh.
4. HQI (lông tr dánh giá
4.1. Thành phAn 1-Ii ding tir d5nh giá và Ban This k
Hôi dng tir dánh giá CTDT Ci'r nhân DiCu thrO'ng và Ban Tiur k' duc thành lap
thco Quyét dnh so 7501QD-DHYD ngày 19 tháng 3 närn 2018 càa TnrOng Dai hoc Y
Du?c — Di h9c Hu& Hi (lông grn có 23 thành viên và Ban This k grn Co 12 thành
viên (Danh sách kern theo).
4.2. Cac TiAu ban chuyén trách
COc Tiêu ban chuyn trách các tiu chuAn kiArn dn,h CTDT Cfr ahan Diu thrOng
disac thành lOp theo Quyêt djnh so 9441'QD- DI-IYD ngày 05 tháng 04 nm 201 8 ci'ia
Ti-iroiig :Di h9c Y Dugc — Di h9c Hu& cac tiu ban chuyên trác.h có 34 thanh viên
(Danh sách kern theo).

4.3. Phthi cong thirc hiri
rf

. Tiêu chun (TC)/Tiêu cM (Tc)

Nhórn chiu trách

J•

TC6: Di ngfi giãng viên, nghiên ccru 1.PGS.TS. Nguyn Khoa HiJ)g
vien; (Tc 6.1—* 6.6,)
2.PGS.TS.Lê VAn An
TC7: Dôi ngü ni-iAn viên
3.ThS.Le Hong Puc
Tiêu ban 1
TCIO: Nâng cao cht luccng: (7 10.6,)
TCHC.
4.CN.Nguyen Th! Thanh Thanh
5.CN.Bi:ii Thj Sang
6.CN.TiAn Quang Tho

Thôigian
thu fha1)
thong txn
vàMC

T4 - TB)

TC1: Muc tiu và chuân dâu ra cüa
CTDT
TC2: BA mô CTDT
Tiêu ban 2 TC3: CAu trc vA nôi duncz chwxn
trInii day hoc
DTDH
TC1O: Nng cao chit luçxng: (Tc 10.];
Tc 10.2; Tc 10.3)

GS.TS Vo Tarn
2. PGS.TS. Lé VAn An
3. PGS.TS. Nguyn Tnring An
4. ThS. Duung 1ii Ng9c Lan
5. IThS. Nguyen Th MinE ThAnh
6. CN. Nguyen Thj Thanh ihanii
7. T1IS. Trn K.hánh. Toàn

T4 TO

TC4: Phucrng pháp tip can trong dy
Va h9c
cua
Tiêu ban 3 TCS: Dánh giá két qua h9c
nguoi h9c
CTSV
TC8: Nguoi hoc va hoat dong ho trci
ngrMh9c
S
TC11: Kt quA du ra: (Tc 11.1; 11.2;
11.3:, 11.5)

1.PGS.TS.Nguyn Vu Quc Huy
2.TS. H Duy Bmnh
3.TS. Nguyn VAn Hung
4. CN. VO Thi Dirn Bmnh
5.CN. VO Thi Nhi
6.TbS.NguynVAnThanh
7.BS. Nguyen Thj Hông Nhung

T4 - TI 0

TC6: Di ngü GV, NCV: (IC 6.7).
TC10: Náng cao chflt li.rçrng: (Tc 10.4).
TC1I: KêtquAdAuraf(Tc11.4,).

1.PGS.TS.Nguyn Vu Quc Huy
2.TS. H Duy Binh
3.PGS.TS.Nguyn MinhTAni
4.TS. Nguyn Thj Aiih Plurcing
5.ThS.TônNiiMinhDirc
6.BS. Nguyn Vu ThAnh
1 .PGS.TS.Nguyn Khoa Ht'ing
2ThS. Dào Nguyen Diu Trang
3.CN. VO Th QuS'nh Trang
4.ThS. Nguyn Tnrông San
5.CN. Ho Ngoc Phiióc
6.ThS. Nguyen Th Bich 1-lAng
7.ThS. Phiin Thi Thüy Vu
8.CN. Nguyen Khoa Qu'nh Thcc

ta

lap

Tiêu ban4
juicrq-

HTQ i

TC9: Co sâ vat cht và trang thit bj
TCIO: NAng cao cht hrçrng: (Tc 10.5,)
Tiu ban 5
CSVCKHTC

T4-TIO

T4 - TIO

f. Kê hoch huy dng cc nguôn hi'c
Xác djnh các ngu&i nhn hrc, Ca s vt chat Va tài chInh cn huy &)ng hoc cung
cap cho trng hoit dng và thai gian cn di.roc cung cap.
TT

Teu chuan (TC)/
...
Leuchi(Tc)

.

Cac hoat dong

Các loai ngun 1uc (nhãn lire,
CSVC, taz chinh) can thrac huy

Thoi
glan

dQng/Cung Cal)
- C'rn b cña Khoa
TC6 (Tc 6.J—.6.6), - Thu thIp MC
T4-T10
- Vit BCTDG
- Can b cia Khoa
TC7. Tc 10.6
Các ho?t dng râ soat, - Khoa và các ben lien quan
diêu chinh, bô sung
TBI
- Dánh giá ni b
- Khoa cüng vói Nba tnthng
Ti 1
•
- Dánh giá ngoai
- Khoa cfng vâi Nhà trithng
T12
- Kinh phi do Nhà tnthng phC duyt
—
TCI, TC2, 1C3,
- Thu thp MC
- Can b cüa Khoa
T4-T10
- Viêt BCTDG
TC 10: (Tc 10.1;.
- Can bô cüa Khoa
•
Tc 10.2,Tc 10.3)
- Các hot dng rà goat, - Khoa và. các ben lien quan
diCu chinh, bô sung
TB2
- Dánh giá ni b
- Khoa c1ing vói Nhà trilông
Ti 1
- Dárih giá ngoài
- Khoa cüng vói Nba tnr?rng
T12
- Kinh phi do Nhâ trtthng phé duyt
- Thu thp MC
TC4, TCS, TC8,
- Can b cüa Khoa
T4-Ti0
- Viét BCTEG
TC11 (Tc 11.1;
- Can b cüa Khoa
Tb 11.2; Tc 11.3;
- Các hot dng rà soát, - Khoa và các ben lien quan
diêu chinh, bô sung
TB3 Tc 11.5.)
- Dánh giá ni b
- Khoa cüng vOi Nhà tri.thng
Ti 1
- Dánh giá ngoài
- Khoa cting v6i Nhà trii&ng
TF2
•
- Kinh phi do Nhà tnthng phê duyt
Tc 6.7, Tc 10.4,
- Thu thp MC
- Can b cüa Khoa
T4-Ti0
•
Tc 11.4
- Viêt.BCTDG
- Can bô c(ia Khoa
•
- Các ho?t dng rà soát, - Khoa và các ben lien quan
diéu chinh, bô sung
TB4
- Dánh giá ni b
- Khoa cüng vâi Nhà tnring
Ti I
- Dánh giá ngoâi
- Khoa cüng vâi Nhà trLr?rng
T12
- Kinh phi do Nhà triràng phê duyt
•
•
TC9, Tc 10.5
- Thu thp MC
- Can b cüa Khoa
T4-TIO
- Viêt BCTDG
- Can b cüa Khoa
Các hoit dng rã soát, - Khoa và các.bên lien quan
diêu chinh, bô sung
TB5
Eánh giá ni b
- Khoa cñng vâi Nhà trLrông
Ti 1
- Dánh giá ngoãi
- Khoa cüng vâi Nba tnr&ng
T12
- Kinh phi do Nhà truäng phé duyt

6. K ho1cJL thu thIp thông tin tir nguôn ngoài co S& giáo dyc và 1on vj tJirc hiu
chuoiig trInh Io to
- Thu thap thông tin cüa ciru SV, nba quán I và nba tuyn dyng
-.Thôi gian: •f7 - T8.2018
- Kinh phi : duc Hiu truông phê du)'t k hoch và kinh phi
7. K hoch thuê chuyên gia ben ngo1.i
- Thué 1 - 2 chuyêii gia d tir vn tIm ininh cháng vá vi& Báo cáo Trr dánh giã
(BCTDG).
- Thôi gian cn thit: tháng 4/20 18 và (hang 9/20 18
8. ThÔ1 gian biêu
Thi gian thirc hin tir dánh giá CTDT (8 (hang), theo ljch trinh dir kiAn nhu sau:
Thôi gian

Tuan. 1 —2
• 31032018)

•

Tun3-4
(01.04•15.04.20 18)

Các hot!Qng
1. Hçp Liih cto Nba truOng vã ianh dio Khoa DiAu duöng dá
thao luau mic dIch, phirn vi, thai gian biêu và xác dnii các thàuh vién c'i'
Hi dông tir dán.h giá CTDT C& nhân Diêu thrOng.
2. Hiu tnrong Tri.rOng DHYD ra quy& djnh thânh 1p Hi dng tçrdánh giá
CTDT Cir nhân DiAu thrOng.
3. Rp Hi dng tir clánh iá CTDT dA:
4. Cong b quyt dnh thânhlp Hi dng tir dánh giá;
5. Tp hu.n vA quy trInh tr dánh giá vá bG tiêu chun dánh giá cht hrçn-ig
CTDT;
6. Thão 1un vA nhim vy cy th cho trng thãnh viên Hti Mng;
7. Dir thão kho?ch tr dánh giá CTDT.
L Ph bin chü tnwng trin khai tir dánh giá dntoàn thA can b, giàng vien.
ithân vin và sinh viên tharn gia thirc liin CTDT.
2. T ch(rc hi thâo VA chuyên môn, nghip vi triAn khai tir dánh giá cho cac
cánbchüch&liOnquan.
3. Hçp Hi dng tr dánh giá CTDT d thông qua:
B.ri k hoach tr dánh giá CTDT;
o

Dy thào dA cuong BCTE)G (dija trên cd s& tâi litu huóng dn ciia Bô•
• GDDT và diêu kin cii the cña Khoa Diêu thrOng)
TrInh Hiu tnr&ng phê chun k hoch tr dánh giá.
Tham gia tp hun kirn djnh CTDT tai DH Hu

Tun 5 — 9 •
(16.0424.05.2018)

1. Cong b k ho?ch tir dánh giá dã thr9c phé duyt, thông báo phán cong
nhiérn vi cho tirng thành vié&i Hi dông, Ban thu ky và các nhóm cOng tác
chuyên trách giüp vic cho Hi dông.
2. Phan tIch tiêu chi, thu thp thông tin và rninh chi'rng.
3. M hoá các thông tin và rninh ching thu duqe.
•
4. Mo tã thông tin và rninh chüng thu duqc.
5, Phân tIch, 1 giãi ni ham ciia các minh chüng dA xem xt sir phü hvp ccia
minh ch(rng vii các yêu câu trong tirng tiêu chI ci'ia tiêu chuan dánh giá
chat lung CTDT.

Cáchoit dng

• fhèi gian
V

•

V

6. Các nhórn cong tác chuyên Erách vit các Báo cáo cfia ting tiêu clil (thu
thp thông tin bô sung nu can thiêt).
7• TruOng cac nhóm chuyên trách tong hQp cácBáo cáo tiêu chI thnh các
báo cáo tiêu chuán (cO the thu thp thông tin bÔ sung).

V

L Ban. Thi.r k HOi dng tp hcrp the báo cáo tiêu chun thành dir thào Báo
cáo tr dánh giá CTDT.
2. Hi dong tir dánh giá CTDT xem xét cáe baa cáo cña trng tiêu chun, tiêu
chI do các nhOrn chuyên trách dir thão
3. Hi dong tir dánh giá CTDThçp vài các b mon. phông, ban d tháo 1un
ye Báo cáo tir dánh giC, xin kién
4. Ban Thi.r k Hi dng hiu chinh BCTDG theo kin cüa HDTDG

V

Tufin 10
(25.05• 3 1.05.2018)
•

gop

.

i.Ban thu.k gài BCTDG cho can b tix van d&hiu chinh (01.06.2018)
2 [iép tue bô sung va hoan thiCn rninh chung theo yëu câu cua HDFDG

• •Tun 11-12
6 201$)

dê xut hiu
1. Hi dong tir dánh giá CTDT xem xét Báo cáo t1rV dánh
chinb theo yêu câu cüa.tir van.
2.. Hi dng tr dánh giá CTDT h9p vri các b môn, phOng, ban d thâo Iun
(1 •
veBáocáotrdánh.giá,xinkiêngöp.
3. Ban thu ks" hiu chinh thea yCu cAu càa HDTDG
V
4 . HDTDG thôtig qua BCTDG 1n 2
V
1. Cong b6 ban BCTDG (dã chinh scra sau gop cüa các b inôn, phOng,
ban, ..) trong ni b Trir&ng và Khoa Diêu duong.
Tuân 15-21
(1.7-24.8.20 18) 2. Các b rnôn, phông ban, can bO, giãng viên, nhân viên, ngiiO'i hc.....
dóng gop kin phàn bin v Báo cáo tir dánh giá.
gia.\/a
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V

V

V

V

V

•

V

V

V

1. I-lôi dng tçr dánh giá CTDT hpp dê tiêp tic b
. BCTDG theo các kiên phán bin
Tuân 22-24
2. HETDG CTDT thông qua BCTDG IAn cui
(25.8-15.9.2018) 3. Gâi cho can bô ttr vn xem 1i BCTDG 1n 2
4• HDTDG 1iiu chinh theo yCu cu cCia tu vn
V

sung

va

hoàn thiên

V

.

•
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V
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Tuin 25-30
(16.93 1.10.2018)
•
V
V

Tumn 31-32
(15. 11 30.11.2018)

NhAtnrmg gCri BCTDG và cong van cho B GDDT d däng k kim dinh
CTDT.
• •
.
•
2. Nhà truOng/Khoa 1p k hooch
quán BCTDG, hsu gii các thông tin
chrng dã ghi trong BCTDG
minh chüng theo thir tr
3. Tiên hanh Hçrp dông vâi TTKDCLGD-DHQG Ha Ni d. thm dinh Báo
cáo tçr dánh giá tnthc khi Dánh giá ngoai.
4. Nhà tru6ng gfri BCTDG cho DH Hu d chun bj cOng tác Dánh giá ni
btnrâcngày1.11.2018
baa

ma

mmli

tiên hành dánh giA ni b các CTDT
1. Di hçc
2. Tru?mg DHYD don Doàn Dánh giá ni b EH l-1u vl
Flue

lam

viêc
-

Th&i gian

Các hoit ng

• Tuñ 33-34
(01.1214:12.2018)

1. Ban thu khiu chinh BCTDG vâ b6 sung niinh chng 1:heo yêu.cu cüa
Doàn Dánh giá ni bO DH Hue.
2. Thông qua HDTDG ban BCTDG dà hiu chlnh
3. TQpcho TTKDCLGD DI-IQG I-là Ni cbrn nbt ngà 1 5/12/2018.
1. Hiu chinh, b sung BCTDG theo yéu cu ccia TTKDCLGD-DHQG 1-là
Ni.
.
2. Chun bi mci diu kiin d don Doãn Dãnh giã ng0ài dn thrn dnh chrn
nhâtlà tuân cuôi cila tháng 12/20 18.

Ttdmn 35-36
(15.123 1. 12.20 18)

Ncr! ,thân:
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- Hi ng Tr dánh gi;
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Klioa riu dung. các Phng ch(rc ;iZng
• LtW FCHC KTDLCLOD.
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