DAT HQC HUE
TRTfOG DAT HOC Y DUOC

CONG HOA XA HOT CHU NGHA VJ1T NAM
Dc lap - T,r do - Hnh phñc
Thfm Thiên Hu, ngày L5 tháng 5 nãm 2018

KE HOACH T DANH CIA
CHTJONG TRINH CTIY NIIAN Y TE CONG CQNG
1. 1Vhc dIch tr dAnh giá
Nhrn cãi tin, nng cao cht llr9ng Chuicrng trmnh dão t?o (CTDT) ngành Ci'r nhân
Y tt cOng cong (YTCC) dng tlii d dang k kirn dnli cht hrqng CTDT.
2. Phini vi tiy dánh giá
Dánh giá cac hoat dng cUa Khoa YTCC là dmi vj trirc tiê thrc hin CTT Cr
nhii YTCC theo tiéu chun dánh giá chit li.rgng CTT do B truOng B Giáo dc và
Dào tao ban hàrih trong chu k' kim djnh cht 1ung.
3. COng ci tr dãnh giá
Cong ci tir dánh giá là B tiêu chuAn dánh giá cht hrqng CTDT dai h9c ban hânh
kern theo Thông tu sO 04/2O161f1-BGDDT ngày 14 tháng 3 närn 2016 cCia B tnthng B
Giáo diic Va Dào tao vâ các tài lieu huOng dn:
- Thông tu 38/2013/TT-BGDDT ban hành ngày 29 thang 11 nãrn 2.0 13 quy djnh
v uy trInh và chu kS' kim dnh chit hrqng chi.wng trInh dào t?o cia các tnrâng di h9c,
cao dng và trung cp chuyên nghip.
- COng van s 1074/KTKDCLGD-KDDH huàng dn chung ye sfr diing lieu chun
thinh giá chAt 1i.rng CTDT các trInh d cCia giáo dic dii h9c ngày 14 tháng 3 narn 2016
ca Cuc Khão thi va Kirn dinh chAt li.rang giáo diic - B Giáo dc và Dào tao ban hành.
- Cong van s 1075/KTKDCLGD-KDDH huàng dn t1r dánh giá chuong trInh dào
t?o ngày 14 tháng 3 näm 2016 cfia Ciic Kháo thI va Kim djnh chAt lung giáo dc - B
Giáo duc va Dào tao ban hành.
4. Hi dông tir dánh giá
4.1. Thành phn Hi dng tir dánh giá và Ban Thu k
Hôi dng tlr dánh giá CTDT Ci'r nhãn Y t cOng cong và Ban Thu k thrgc thành
Jp theo Quyt dnh s6 749/QD- DHYD ngày 19 thán 3 närn 2018 cüa Trung Dai h9c
Y 11)iroc — Dai h9c Hu, Hôi &ng grn cO 23 thành viêri vâ Ban Thu k grn có 12 tharth
viCn (Danh sách kern theo).
4.2. Các Tiu ban chuyên trách
Các Tiu ban chuyCn trách các tiêu chun kim dnh CTDT C'r nhân Y t cong
cong duac thanh lap theo Quyt djnh s 945/QD- DHYL) rigày 05 tháng 04 nãrn 2018 cia
Trung Dai hçc Y Duc — Dai h9c Hue, các tiu ban chuyCn trach CO 33 thành vién
(Danh sach kern theo).

4.3. Phân cong thirc hin
TT

TB 1

TCHC

TB 2
D1'DII

TB 3

CTSV

TB 4
KFJCNHTQT

TB
KHTC

Ticu chuan

TC6: Di ngfi giâng viên, nghiên ctru viên
TC7: Di ngfl nhân viên
TCIO: Nang cao chat Iung:
10.6. Ccx ché phàn hôi cüa các ben lien quan có
tIith h thông, dtrçrc dánh giá và cài tiên.

Nhom chiu trach nhiern

1.PGS.TS Nguyn Khoa Flung
2. PGS.TS VO Van Thang
3. ThS. BUi Th Nguyet
4. ThS.Trãn Th Thanh Nhán
5. ThS. I-bang liii Bach Yen
6. CN Trân Quang Dao
TCJ: Muc. ti'u Va chuân dâu ra ciia CTDT
1.GS.TS. VO Tam
TC2: Ban i-no tá CTDT
2. PGS.TS. Doàn Phtrâc Thuôc
TC3: Câu tr(ic vâ nôi dung chucxng trinh dy 3. PGS.TS. Nguyn Tnr&ng An
hoc
4. TS. Doãn Vucrng Dirn Khánh
IClO: Nârig cao chat lircrng:
S. ThS. Hoàng Dinh Tuyén
Tc 10.1. Thông tin phân hOi...
6. ThS. Trán Kbánh Toân
Ic l0.2.Vic thi& kê và phát triCn clurang trinh
day hçc...
Ic 10.3.Quá trirJ1 dy và h9c
TC4: Phuung pháp tip cn trong dy và h9c
1. PGS.TS. Nguyn Vu QuOc Huy
105: Dánh giá két qua hçc tp cüa ngi.ri hc
2. ThS. Nguyn Van Hôa
TC8: Ngix&i hçc va hoat dng M trçi nguii hçc 3. TS. Nguyn Van Hung
TCI 1: Két qua dâu ra:
.
4. ThS. VO Nt Hông Di:rc
Tc11.1,11.2,11.3,11.5
5.BS.BuimjPhirangAnli
6. ThS. Nguyen Van Thanh
7; BS. Nguyen Thj Hông Nhung
TC6: Dôi ngü GV, NCV:
1. PGS.TS. Nguyn VüQuOc Huy
TC 6.7. Các ba1 hInh và so luçrng các hot 2; PGS.TS. VO Van Thang
dng nghiCn c(ru cüa giãng viên, NCV. di.rçrc 3. PGS.TS. Nguyen Minh Tam
xãc Ip, giám sat va dOi sành dê cãi tiên chat 4. ThS. Nguyn Thj Nga
hrng.
5. ThS. Lucxng Thanh Bào Yêii
TC10: Nâng cao chit 1uçnig:
. 6. BS. Nguyen Vu Thành
Tc 10.4. Các kêt qua NCKH duc sir diingdê
cal tiOn viêc dy vã hoc.
TC1I: KCt qua dâu ra:
Tc 11.4. Loai hinli và s 1uqng các boat dng
nghiên ciru cña nguxi hc thr9c xác ilp, giám
sat vã dOi sánh dê cãi tiên chat Iirçrng.
TC9: Co sc vt cht và trang thiêt bj
1.PGS.TS. Nguyen Khoa Hñng
TC1O: Nâng cao chat hrçrng:
2. ThS. Nguyen Van HOa
10.5. Chat luçrng các djch vu h tr Va tiên ich 3. CN. Ho Ng9c Phtr&c
(tai tiur viên, phOng thi nghiêm, he thông cong 4. lbS. Nguyen Dinh Mirth Man
ngh thông tin vâ cac djch vi h tic khác) 5. ThS. Ngô Thi Diu Hu?ing
duçic dánh giã va cài tiên.
6. CN. Trân Thj Tao
7. ThS. Trân N1 Son Thi
8. CN. Vö Th QuS'nh Trang
9. CN. Nguyen Khoa Qu'nh 11cc

Thôi gian
thu thâp
thong tin

vãMC
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T4 -

T4 - T10

14 - 110

T4 - 110

5. K hoch huy dng các ngun hrc
Xác djnh các ngun nhn luc, ccc s& vat cht vã tài chInh cn huy dng hoäc cung
cap cho t&ng ho?t dông và thOi gian can dir9c cung cap.
TT

Tiêu chun (TC)/
Tiêu chI (Tc)

Các Ioi ngun lirc (nhan luc,

CSVC, tài chInh) cu cIUOC huy
dçng/cung cap
TC6 (Tc 6.1-6.6,), - Thu thâp MC
- Can b cüa Khoa
T4-T1O
TC7, Tc 10.6
- Viêt BCTDG
- Can b cüa KJoa
- Các hoot dng rã soát, - Khoa Va CáC ben lien quan
TB1
diêu chinh, bô sung
- Dánh giá ni b
- Khoa cing vài N1TIà tnthng
Ti I
- Dánh giá ngoâi
- Khoa efing vói Nhàtrixông
T12
- Kinh phi do Nhà tnxrng phé duyt
•
TC1, TC2, TC3,
- Thu thp MC
- Can b cUa Khoa
T4-T10
TC 10: (Tc 10.1;
- VitBCTDG
- Can b ciaKhoa
Tc 10.2;Tc 103)
- Cãc hot dng rà soát, - Khoa và các ben lien quari
• diêu chinh, bô sung
- Danh giá ni b
- Kboa càng vâi Nhà tri.thng
Til
- Dánh giã ngoài
- Khoa cüng vâi Nhà tnrOng
T12
- Kinh phi do Nhã tnthng phê duyt
TC4, TCS, TC8,
- Thu thp MC
- Can b cüa Khoa
T4-T10
TC1I (Tc ii.]; .
- Viêt BCTDG
- Can bô cña Khoa
Tc 11.2; Tc 11.3;
- Các hott dng rà soát, - Khoa và các ben lien quan
TB3 Tc 11.5)
diCu chinh, b sung
- Eánh giá nOi b
- Khoa cfing vói Nhà tri.thng
Ti 1
- Dánh giá ngoài
- Khoa cilng vói Nhà trinxng
T12
- Kinh phi do Nhà tnring phê duyt
Tc 6.7; Tc 10.4,
- Thu .thâp MC
- Can b cüa Khoa
T4-T10
Tc1].4
-VitBCTDG
-CánbôcüaKhoa
- C.ác ho?t dng rà soát, - Khoa và các ben lien quan
diêu chinh, bô sung
- Dánh giá ni b
- Khoa c1ng vói Nhà tnr&ng
Ti 1
- Dánh giá ngoài
- Khoa ciing vOi Nba tru&ng
T12
- Kinh phi do Nhà truông phê duyt
TC9, Tc 10.5
- Thu thlp MC
- Can b cia Khoa
T4-T1O
- Viêt BCTDG
- Can bô cia Khoa
- Các hot dt5ng rà soát, - Khoa và các ben liCu quan
TBS
diêu chinh, b sung
- Dánh giá ni b
- Khoa cüng vói Nhà tnrOng
Ti I - Dánh giá ngoâi
- Khoa cüng vài Nhà truing
T12
- Kinh phi do Nhà tnrOng phê duyet
Các hoat dng

6. K hocli thu thp thông tin tfr nguôn ngoai co. s& giáo dic Va
chuo.ng trinh dâo t?o
-Thu thp thông tin cóa cvu SV, nba quãn l và nhà tuyn dvng
-ThOi gian: T7 - T8.2018
-Kinh phi: thrçc Hiu tru&ng phê duyt k hoch và kinh phi

on v thc hin

7. Ké hoich thuê cliuyên gia ben ngoi
- Thuê 1 - 2 chuyên gia d Iii vn tIm mmli ching và viét Báo co T'r dãnh giá
(B CTDG).
-Thai gian cn thit: tháng4/2018 vâ tháng 9/2018
8. Thôi gian biu
Thai gian thirc hin t.r dánh gii CTDT (8 tháng), theo Uch trmnh dir kin nhu sau:
Tbôi gian

Tuãn I -- 2
(15.033 L03.2018)

Các hot dng
1. Hçp Lãnh dio Nhà tnrOng và lãnh .do Khoa YTCC cI
thào luán muc dich, pham vi, thai gian biu và xác dnh các thãnh viên cilia
Hi dOng tir dánh giá CTDT Cfr nhân YTCC.
2. Hiêu trirang Tnr?ing DHYD ra quyêt djnh thành 1p I-1i dông tr dánh giá
CTDT CCr nliãn YTCC.
3. Hçp Hii dng tr dánh giá CTET d:
4. Cong b quyàt djnJ thành 1p HQi dng tir dánh giá;
5. Tp huii v quy trmnh tir dánh giá Va b tiêu chun dánh giá chit krcing
CTDT;
6. Tháo 1un v nhim•vii ci th cho tilrng thành viên Hi dng;
7. Dr thão k hoch tr dánh giá CTDT.

Tuán3-4
(01.0415.04.2018)

1. PM bin chili tnrcrng trin khai tir dánh giá dn toàn th can b, giàng viên,
nhân viên và sinh viên tham gia thirc hin CTDT.
2. T chirc hOi thào v chuyên mOn, nghip vii trin khai tr dánh giá cho các
can bô chili chôt lien quan.
3. I-lcp Hi dng tir dánh giá CTDT d thông qua:
o

Bàn k hoach tii dánh giá CTDT;

• Dr thào cI ciicrng BCTDG (dira trén ccx s0 tài 1iu huàng dn cilia BÔ
GDDT Va diu kién cu the cilia Khoa YTCC)
TrInh Hiu tri.rang phê chun kt hoch tir dánh giá.
Tham gia tp hun kirn djnh CTEIT ti DH Hu

Tun5-9
(16.0424.05.2018)

1. Cong M k hoch tr dánh giá d di.rpc phC duyt, thông báo phán cong
nhim v cho tilrng thành viên Hi dông, Ban thu k va các nhóm cong tác
chuyCn trách giiip vicc cho Hi dOng.
2. Phãn tIch tiêu chI, thu thp thông tin và minh chilrng.
3. Ma hoá các thông tin và rninh chürig thu duc.
4. Mo tâ thông tin vâ rninh chirng thu chic.
5. Phdn tIch, 1 giái ni ham càa cac rninh chi'rng dê xern xét s1r phà hcxp cilia
niinh chirng vâi các yëu câu trong tirng tiêu chi cilia tiCu chuàn dánh giá
chat hrong CTDT.
6. Các nhórn cOng tc chuyCn trách vit các Báo cáo cfia tilrng ti&i chi (thu
thp thông tin ho sung nCu can thiêt).
7. Tnrng các nhóm chuyCn trách tin.g hap các Báo co tiCu chI thàith cic

Thbi gian

Các ho?t

ng

báo cáo tiêu chun (co th thu thp thông tin b sung).

Tun 10
(25.0531.05.2018)

Tuan 11-12
1.6-1.6.2018)

1. Ban Thu k9 Hi dng tp hgp các báo cáo tiu chun thành du thâo Báo
cáo t%r dãnh giá CTDT.
2. Hi dong tr dánh giá CTYF xern xét các báo cáo cüa trng tiéu chun, tiêu
chi do các nhórn chuyên trách dr thio
3. Hi dng tr dánh giá CTDT h9p vi các b môn, phông, ban d tháo lun
ye Báo cáo tir dánh giá, xin 9 kiên gop 9.
4. Ban Thu k9 Hi dông hiu chinh BCTDG theo 9 kin ca HDT1G
1.Ban thu k9 gôi BCTDG cho can h UI van d hiu chinh (01.06.2018)
.
2.Tiep tiic bô sung va hoan thiçn rninh chung theo ycu cau cua HDTDG.

1. Hi dng tir dánh giá CTDT xern xét Báo cáo t1r dánli giá và d xut hiu
chinh theo yëu câu cüa UI van
2. Hi dng UI dánh giá CTDT hop vài các b niôn, phOng, ban d thâo Iun
(16.6-30.6.2018)
ye Bao cao tr danh gia, xin y kien gop y.
3. Ban thu k9 hiêu chinh theo yêu cu ëüa HDTDG
4. HDTDGthongquaBCThG1n2
1. Cong b ban BCTDG (d chinh sra san gop 9 cña các b môn, phông,
Tuân 15-21
ban, ...) trong ni b Truing và Khoa YTCC.
(1.7-24.8.2018) 2. Các bô môn, phàng ban, can b, giâng viCn, nhân viên, ngui hçc.....
dóng gop 9 kiên phãn bin ye Báo cáo tir dánh giá.
1. Hii dng tir ánh giá CTDT hpp d ti&p t11c b
BCTDG theo các 9 kiên phán bin
Tuân 22-24
2. HDTDG CTfT thông qua BCThG him cuôi
(25.8-15.9.2018) 3. Gài cho cánbô tu vn xern
1?i BCTDG lan 2
4. HDTDG hiêu chhih theo yêu câu cCia lit van

Tun 25-30
(16.931.10.2018)

Tuii 31-32
(15.11 30.11.2018)

sung và hoán thiên

.

)c

1. Nhà tnr?xng gri BCTDG và cong van cho B GDDT d dáng k9 kim
1t,'
CTDT.
2. Nba tnthng/Khoa 1p kë hooch báo quãn BCTDG, luu giU các thông tin
minh chu.'rng theo thu tr ma minh ching d ghi trong BCTG
3. Tin hành J-Içp dong vài TTKDCLGD-DHQG I-là Ni d thm dinh Báo
cáo tir dánh giá triràc khi Dánh giá ngoài.
4. Nhà tru.rmg gCri BCTDG cho DH Hu d chuLn bj cOng tác Dánh giá nôi
btruâcngày 1.11.2018
1. Di h9c Hue tiên hành dánh giá ni b các CTET
2. Trung DHYD dOn Doàn Dánh giá ni b DH Hu ye hIm viêc

Thôi gian

Cc 1iot dung

Tun 33-34
(01.1214.12.2018)

1. Ban thuk hiu chinh BCTDG vâ b sung rninh c1iirng theo yêu cAu ciia
Doãn Dánh giá ni bO DH Hue.
2. Thông qua HDTDG ban BCTDG cia hiu chlnh
3. Np cho TTKDCLGD - DHQG Ha Ni chm iTh ngày 1 5/12/2018.

Tun 35-36
(15.123 1.12.2018)

1. Hiu chinh, b sung BCTDG theo yeu cu cüa TTKDCLGD-DHQQ 1-Ia
Nôi.
2. Chun bi moi diu kin cM don Doãn Dánh giá ngoài cMn thrn djnh chim
nhát là tuãn cuoi cüa tháng 12/2018;

Ncii zthfln:
- 1Li dng Tx dánh gin;

. HIW TRUOG
Ti1qO

- Khoa YTCC. các Phong ch(xc nLThg

- fi'-

- Ltni TC}IC, KTDBCLGD.
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