DIJ 1-JOC HUE
TRUNG Did HQC Y DUC

CONG JOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM
Doe 1p - Ti do - Hnh phüc
Thira T/2 iên Hu, ngay 4 tháng nám 2018

K HOACH T DANIJ GIA CHUONG TR1NH DAO TAO DTXOc HOC
1.. Mic dIch tr dánh giá
Nhãrn câi tin, näng cao chat 1ucrng Chucing trInh dào tio (CTDT) ngânh Duyc
liçc dông thai c1 dang k' kim djnh cht iuclng CTDT.
2. Phni vi tir dánh giá
Dánh giá các hoit dng cfia Khoa Di.rçic là don vj true tiêp thc hiên CTDT Duac
h9c theo tiêu chun dánh giá chat It.rng CTDT do B triRrng B Giáo diic vã Dào t?o
ban hành trong chu kS' kim djnh cht hrgng.
3. Cong cii tr dánh giá
COng cii tir dánh giá là B tiêu chun dánh giá chAt Iung CTDT d?i hoc ban hành
kern theo Thông tu s6 04/2016/TT-BGDDT ngày 14 thng 3 näm 2016 cüa B [rlrOTlg B
Giáo diic và Dào to và các tài 1iu huàng dan:
- Thông tu 38/2013/TT.-BGDDT ban hành ngày 29 tháng 11 näm 2013 quy dinh
quy trInh và ehu kS' kim djnh chAt luçng chuong trmnh dào to efia các tnrng dai hoc>
cao dng và trung cAp chuyën nghip.
- Cong van S6 1074.fKTKDCLGD-KDDH huong dn chung v si'r dvng tiêu chuAn
dánh giá chAt h.rng CTDT các trInh d cüa giáo diic di hgc ngày 14 tháng 3 narn 2016
cüa Cijc Kho tliI và Kim dnti chAt h.rng giáo dic - B Giáo diic và Dâo tao ban hành.
- Cong van s6 1075/KTKDCLGD-KDDH huong dn tr dánh giá chung trInh dâo
t?o ngy 14 tháng 3 nãrn 2016 cüa Ciic Kháo thI và Kiêrn djnh chAt h.rng giáo due Giáo due và Dào tao ban hành.
4. Hi Ing ty dánh giá
4.1. Thành phAn Hi d6iig tir dánh giá và Ban Thu k
Hci dng tr dánh giá CTDT Di.rçyc h9c và Ban Thu k du?c thânh lap theo Quyt
dinh s6 75 1/QD.- DHYD ngày 19 tháng 3 närn 2018 cña Truäng di hQc Y Dmc — Dai
h9c Hue, Hi dông grn cO 23 thành viên và Ban Thu Ic' gôrn cO 12 thànli viëri (Danh
sách kern theo).
4.2. Các Tiu ban chuyCn trách
Các Tiu ban chuyên trách các tiêu chuAn kirn djnh CTDT Duçc h9c duac thành
1p theo Quyt djnh s6 943 IQD- DHYD ngây 05 tháng 04 nãrn 201 8 cüa TruOng Di h9c
Y Duc — Dii h9c HuC, các tiCu ban chuyên trách cO 33 thành viên (Danh sách kern
theo).

4.3. Phân cong thirc hiii
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TC1: Muc tiêu và chun du ra cüa
CTDT
TC2: Bàn niô tã CTDT
'..
TCi: Cau truc va ni dung chw.mg tnnh
dy hQc
TCIO: Nâng cao chat lirçng: (Tc 10.1; Tc
10.2; Tc 10.3,

1. GS.TS. VO Tarn
2. ThS. LC Th Minh Nguyêt
3. PGS.TS. Nguyen Tnrôiig An
4. 1hS. Nguyen Phi.rac BichNgoc
. ThS. Nguyen Th Nhi.r Ngoc
6. lbS. Ho HoàngNhân
7. lbS. Tràn KI]ánh Toàn

TC4: Phi.rang pháp tip cn trong dy và
hQc
.
TCS: Dánh giá kêt qua hçc tp cüa ngui
hoc
TC8: Nguô'i h9c và ho?t dng h tr
nguäi lice
TC1 1: Kêt qua dãu ra: (Tc 11.1; 11.2;
11.3;, 11.5,)
TC6: Dôi ngü GV, NCV: (Tc 6.7).
TC10: Nâng cao chat Ji.rng: (Tc 10.4).
TCI 1: Kêt qua dâu ra: (Tc 11.4,).

I. PGS.TS.Nguyn Vu Quc Huy
2. ThS.LC Thj Minh Nguyt
3. TS.Nguyn Van Hiing
4. ThS.Trán The Huân
5. ThS.Trn Thai Son
6. ThS. Nguyen VànThanh
7. BS.Nguyn Thj Hông Nhung

TC9: Ccx sx vt chit và trang thiêt bj
TCIO: Nâng cao chat hrcmg: (Tc 10.5,)

1. PGS.TS.Nguyn Vu Quôc T-Iuy
2. PGS.TS.Nguyn Thi Hoài
3. PGS.TS.Nguyn Minh Tarn
4. ThS.VÔ QuOc Hmg
5. TS.HÔ Viêt f.hrc
6. BS.Nguyn Vu Thànli
1. PGS.TS.Nguyn Khoa Hiing
2. PGS.TS.Trân Hüu Dung
3. CN.HÔ Ngçc Phc
4. CN.Le Thi Bào Tram
5. ThS.LC Thj Thanh Ngc
6. ThS.Trn Nil San Thi
7. CN.VO Thj Qu3inh Trang
8. CN.Nguyén Khoa Qu3'nh Tha
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5. ICe hoch huy dng các nguôn Iiic
Xác djnh các ngun ithãn hrc, cci sâ v.t chit và tài chinh can huy c1ng hoc cung
cap cho trng hoat dng và thai gian can thrçic cung cap.
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- Thu thp MC
Viét BCTDG
- Các hot.dng rà soát,
• ctiêu chhth, bô sung
- Dánh gia ni b
- Dánh giá ngoài

- can b cüa Khoa
- Can b cia Khoa
- Khoa và các ben lien quan

gian

T4-T1O

- ,Khoa càng vOi Nhà truông
Ti 1
- Khoa cUrig vâi Nba truYng
T12
- Kinh phi do Nba truOng phé du3't
- Thu thp MC
- Can b cfiaKhoa
T4-T1O
- ViCt BCTDG
- Can ho cüa Khoa
- Các hot dng rà soãt, - Khoa va các ben liCn quan
diêu chin,h, bô sung
- Dánh giá ni b
- Khoa cñng vói Nhà trirông
Ti 1
- Dánh giá ngoài
- Khoa ciing vâi Nhà tri.r?xng
T12
- Kinh pI do Nhà trizàng phC duyt
- Thu thp MC
- Can b cfia Khoa
T4-T1O
- Viêt BCTDG
- Can hO cüa Khoa
'- Các hoat dng rà soát, - Khoa và các ben lien quan
diêu chinh, bô sung
- Dánh giá ni b
- Khoa cfmg vâ.i Nhà tnrOng
Ti 1
- Dánh giá ngoài
- Khoa cüng vO'i Nhà tnràng
T12
- Kinh phI do Nhà tnthng phé duyt
- Thu thp MC
- Can b cña Khda
T4-T1O
- Viêt BCTDG
- Can bO cfia Khoa
- Cáchot dng rà soát,
Khoa vã các ben lien quan
diêu chinh, bô sung
- Dânh giá ni b
- Khoa cüng vâi Nhâ trwrng
Ti I
- Dánh giá ngoài
- Khoa ciing vài Nhà truOng
TI 2
- Kinh phI do Nhà tnrng phê duyt
- Thu thp MC
- Can b cña Khoa
T4-T1O
- Viêt BCTDG
- Can bO ccia Khoa
- Các hoit dng rà soát, - Khoa và các ben lien quaii
diCu chinh, bô sung
- Danh giá ni h
- Khoa cfing vOi Nhà truing
TI 1
- Dánh giá ngoài
- Khoa cüng vói Nhâ truàng
T12
- Kinh phi do Nhà tnr&ng phê duyt

6. Kê hoach thu thp thông tin tn nguôn ngoãi co s& giáo disc Va don vi thirc hin
chtrong trInh do to
-Thu tIip thông tin ecia cru SV, nhã quãn l và nba tuyn diing
-Thà gian: T7 - T8.20] 8
-Kinh phI : di.rçic Hiu tnr&ng phê duyt k hoach và kinh phi

7. Kê hoch thuê chuyen gia ben ngoài
- Thuê 1 - 2 chuyën gia d ti.r vn tIm minh chirng và vit Báo cáo Tir dnh giá
(B CTDG).
-Th&i gian cn thit: tháng 4/2018 và tháng 9/2018
8. Thô'i gian .biu
Thâi.gian thixc hiên t1r dánh giá CTDT (8 tháng), theo ljch trInh di kién nliir sau:
Thôi gian

Các hoat dErig
1. Hop Lãnh d?o Nhà trutrng và 1nh do Khoa Diiçic d
tháo luân muc dich, pharn vi, thôi gian biu và xác djnh các thành viCn cüa
1-lôi dông t1r dánh giá CTDT Duçic hçc.

Tuii 1-2
(15.033 1.03.20 18)

Tun3-4
(01.0415:04.2018)

2. Hieu truông Tnthng DHYD ra quyt ttjnh thành 1p FIi dng tr dánh giá
CTDT Di.wc hpc.
3. Hçp Hi dng tir dánh giá CTDT d&
4. Cong b quyt dlnh thành 1p Hi dng tr dánh giá;
5. Tip. hu.n v quy trInh tir dánh giá và b tiêu chu.n Iaith giá chAt krg TDT;
6. Thâo 1un v nhim v1 ci1 the cho trng thành viên HOi dng;
7. Dr tháo k hoach tr dánh giá CTDT.
1. Phô biên chü truoiig trin khai tr dánh giá den toàn th can b, giãng vien,
nhân vién và sinh viên tham gia thirc hin CTDT.
2. T chi'rc hi thâo v chuyên môn, nghip viJ trMn khai tir dánh giá cho các
can b thu chôt lien quan.
3. 'Hop HOi dng tir dánh giá CTDT d thông qua:
Bàn k ho?ch tr dánh giá CTDT;
Dir thâo d ci.rclng BCTDG (dxa trên ccr sâ tài lieu hixâng dn ciia Bô
GDDT và diêu kiên cu the cüa Khoa Dwyc)
TrInh Hiu tnl&ng phé chuAn k hoach t%r dánh giá.
Tham gia tap huAn ki&m djnh CTDT t?i EH Hu

Tun5-9
(16.0424.05.2018).

1. Cong bó k hoach ti.r dánh giá dà &rçrc phê duyt, thông báo phân cong
• nhiêm vu cho ti'rng thàih viên Hi dOng, Ban thur k và các nhOrn cong tác
chuyén trách giüp vic cho Hi dông.
2. Phãn tIch tiêu chi, thu thp thông tin và minh ching.
3. Ma hoá. các thông tin vá rninh chüng thu duçrc.
4. Mo ta thông tin và minh chirng thu thxqc.
5. Phãn tIch, 1 giai ni ham cña các minh chirng d xem xét s1r phü hcrp cUa
• minh chüñg vâi các yêu câu trong tirng tiCu chI cCta tiêu chuán dánh giá
chat hrcing CTDT.
6. Các nhóm côñg tác chuyen trách vit các Báo cáo ccia tirng tiêu chi (thu
thp thông tin bô sung nCu can thiêt).
7. Tnrông các nhóm chuyCn trách tmg hçp các Báo cáo tiCu chI thành các
báo cáo tiêu chun (co the thu thp thông tin bô sung).

Thôi gi

Các hot dng
1. Ban Thu k I-Ji dông tp hp các báo cáo tiêu chun thành dir thão Báo
cáo tir dánh giá CTDT.
2. Hôi dng tr dánh giá CTDT xern xét các báo cáo c1ia tlrng tiêu chun, tiêu
chI do cácnhórn chuyén trách dr thâo

Tun 10
(25O53 1.05.2018)

3. Hi dong tir dánh giá CTDT hop vâi các b môn, phOng, ban d thão luAn
v Báo cáo tir dánh giá, xin kiên gop ".
4. Ban Thi.r ky" Hi dông hiu chirih BCTDG theo kin cña HDTDG

'1 uan 11-12
(1.6.. 5.6.2018)

(1

1.Ban tIur'k gâi BCTDG cho can b tuvân d hiu chinh (01.06.2018)
.
.
2.Tiêp tic bô sung và hoàn thin rninh chüng theo yêu câu cüa HDTDG.

1. Hi dng tir dánh giá CTDT xern xét Báo cáo tir dánh giá và d xut hiu
chinli theo yêti cáu ciia tr van
2 Hôi dong tu danh gia CTDT hop vrn cac bô rnôn, phong, ban dê thao luãn
8)
ye Bao cao tir danh gia, xin y kien gop y.
3. Ban thu k hiu chinh theo yèu cu cüa HDTDG
4. HDTDG thông qua BCTDG lan 2

1. Cong b bàn BCTDG (dä chin.h s&a sau gop cüa các b rnôn, phOrig.
Tuân 15-21
ban, ...) trong ni b Tnthng và Khoa Duc.
(1.7-24.8.2018) 2. Các b rnôn, phOng ban, can b, giàng viên, nhân viên, nguäi hc.....
dOng gop kiën phàn bin ye Báo cáo tir dánli giá.

1.Hi dông tir dánh giá CTDT hp d tiép tiic b sung và hoân thin
BCTDG theo các kiên phãn biên
2.HDThG. CTDT thông qua BCTDG Ian cuôi
(25.8-15.9.2018) 3. Gâi cho can bô ti.r vn xem lai BCTDG 1n 2
4. HDTDG hiêu chinh theo yêu cAu cüa ti.r vn

Than 2224

Tuan 25-30
(16.931.10.2018)

1. Nhâ trl.r?lng gth BCTDG va cong vAn cho B GDDT d dang k9 kirn dinh
CTDT.
2. Nhà tri.rôiig/Khoa 1p k hoch báô quán BCTDG, luu giit các thông tin
rninh chrng theo thi.r t1r ma rninh cháng dA ghi trong BCTDG
3. Tin hành Hcrp dông vOi TTKDCLGD-DHQG Ha Ni d •thrn djnh Báo
cáo tir dánh giá trüâc khi Dánh gia ngoài.
4. Nhà truông gi BCTDG cho DH Hu d chuin bj cOng tác Dánh giá nôi
btnràcngày1.11.20i8

Tuãn 31-32
(15.11 30.11.2018)

1. Dii hpc Hue tiCn hành dánh giá ni b các CTDT
2. TruOngDHYD don Doàn Dánh giá nOi b DJ-I i-iu v lAm vic

Tun 33-34
(01.1214.12.2018)

1. Ban thu k' hi@i chinh BCTDG vA ho sung niinh chirng theo yêu cu cüa
Doàn Dánh giáni b DHHuC.
2. Thông qua HDT:DG bàn BCTDG d hiu chirih

'4

Thô'i gian

Các hoit 1ng
3. Np cho TTKDCLGD - DHQG Ha NOi chrn nhAt ngây 15/12/2018.

Tun 35-36

(15.1231.12.2018)

1. Hiu chinh, b sung BCTDG theo yêu cu cüa TTKDCLGD-DHQG I-là
NOi.
2. Chun bj rnoi diu kin d don Doân Dánh giá ngoãi dn thm djnli chrn
n.hát là tuân cuôi cüa tháng 12/20 18.

Ni n/thn:
- Hti cMng Ts clánh giá; - Khoa Dtrç'c; các Phông chrc nãng
- Liru TCHC, KTDBCLGD.

