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Số: 800 /TB-ĐHYD     Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 3 năm 2019 

 

 

THÔNG BÁO 

Kế hoạch khảo sát chính thức 3 chương trình đào tạo: Dược học,  

CN. Y tế công cộng, CN. Điều dưỡng tại Trường của Đoàn Đánh giá ngoài  

 

Căn cứ Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng 

chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp; 

Thực hiện kế hoạch đánh giá ngoài 3 chương trình đào tạo: Dược học, CN. Y 

tế công cộng, CN. Điều dưỡng của Trường Đại học Y Dược Huế, Đoàn chuyên gia 

Đánh giá ngoài sẽ đến khảo sát chính thức tại Trường từ ngày 29/3 - 02/4/2019. 

 Vậy, Ban Giám hiệu thông báo đến các đơn vị toàn Trường kế hoạch làm việc 

của Đoàn Đánh giá ngoài và nội dung yêu cầu chuẩn bị như sau: 

I. Kế hoạch làm việc của Đoàn Đánh giá ngoài 

- Thời gian: từ ngày 29/3/2019 đến 02/4/2019 

- Địa điểm: Hội trường 1.01, 1.02 và các hội trường, giảng đường Khoa YTCC  

- Lịch trình làm việc: (Đính kèm)  

II. Một số nội dung yêu cầu chuẩn bị  

2.1. Kế hoạch đoàn Đánh giá ngoài đến tham quan các đơn vị 

-Thời gian:  

+ Các đơn vị trong trường: từ 16h10 – 18h00, ngày 30/3/2019 (Thứ Bảy) 

+ Các đơn vị ngoài trường: từ 09h00 – 11h00, ngày 01/4/2019 (Thứ Hai) 

- Địa điểm: Tại các đơn vị trong danh sách  

STT Đơn vị 

Nhóm 1 Thăm/quan sát:  

- Trung tâm Thông tin-Thư viện 

- Phòng tư liệu của các Khoa Dược, YTCC và Điều dưỡng 

Nhóm 2 Thăm/quan sát : 

- Một số lớp học, hội trường 

- Các cơ sở vật chất khác của Trường  

- Sân bãi TDTT, Ký túc xá (cơ sở dùng chung của ĐH Huế) 

- Trung tâm Học liệu –ĐHH 

Nhóm 3 Thăm/quan sát : 

- Văn phòng Khoa, phòng máy tính, phòng thí nghiệm, phòng thực hành và 

phòng tư liệu Khoa 

Nhóm 4 Thăm/quan sát: 

- Trung tâm Y học gia đình 

- Viện Nghiên cứu SKCĐ 

- Bệnh viện Trường 

- Một số bệnh viện thực hành/cơ sở thực địa của Trường  



2.2. Kế hoạch phỏng vấn theo nhóm: 

- Các đơn vị bảo đảm cử đủ người tham gia phỏng vấn với Đoàn Đánh giá 

ngoài theo danh sách nhà trường đã gởi, trường hợp vắng mặt, trưởng đơn vị phải 

báo cáo gấp để thay thế cho đủ thành phần và số lượng quy định. 

2.3. Nội dung yêu cầu chuẩn bị 

- Các Khoa/Bộ môn có giờ giảng trong thời gian Đánh giá ngoài từ 29/3 - 

02/4/2019 nhắc nhở CBGD, NCV, KTV, CBVC và sinh viên thể hiện tính nghiêm 

túc trong công tác giảng dạy và học tập: giảng viên đến lớp đúng giờ, có đủ giáo 

trình; giáo án, kế hoạch bài giảng; sổ đầu bài, nắm số lượng sinh viên học và vắng, 

lý do vắng, sinh viên cần thể hiện tinh thần học tập sôi nổi, năng động trong giờ học. 

- Đối với 3 khoa Y tế công cộng, Dược, Điều dưỡng: theo phụ lục đính kèm.  

- Các đơn vị có trong danh sách đoàn Đánh giá ngoài đến tham quan: cán bộ 

phụ trách các đơn vị cần nắm vững nội dung hoạt động của đơn vị mình có đóng góp 

vào việc nâng cao chất lượng đào tạo 3 chương trình để báo cáo khi Đoàn ĐGN đến 

tham quan.  

 - Trung tâm Thông tin-Thư viện chú ý đến cách hướng dẫn người đọc tìm tư 

liệu, danh mục sách, đường link với Trung tâm Học liệu - ĐH Huế, nguồn tài liệu 

nhận được; chi phí hằng năm cho việc mua tài liệu, sổ sách theo dõi người sử dụng 

thư viện; ý kiến người sử dụng thư viện… 

- Các phòng chức năng tập trung hỗ trợ cho 3 Khoa, cung cấp minh chứng và 

nội dung chuẩn bị cơ sở vật chất theo yêu cầu của Đoàn Đánh giá ngoài.  

Tiến hành kiểm định chất lượng chương trình đào tạo không chỉ là thực hiện 

nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường mà còn mang lại động lực cải tiến và nâng cao 

chất lượng các hoạt động của nhà trường. Do vậy, Ban Giám hiệu yêu cầu toàn thể 

CBVC-NLĐ, các đơn vị trong toàn Trường nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ 

làm việc nghiêm túc, đặc biệt trong thời gian Đoàn Đánh giá ngoài đến làm việc tại Trường. 

Vì trách nhiệm chung trong việc hoàn thành công tác kiểm định để nâng cao 

chất lượng giáo dục của Nhà trường, đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện. Nếu 

có nội dung nào chưa rõ, đề nghị các đơn vị liên hệ với Văn phòng TCHC; số điện 

thoại: 0234.3.822173 để biết thêm chi tiết. 

Nhận được thông báo này đề nghị các đơn vị, toàn thể CBVC, sinh viên toàn 

Trường nghiêm túc thực hiện. 

 

Nơi nhận: 
- Các đơn vị toàn Trường; 

- Lưu: VT. 

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG  

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
(Đã ký) 

 

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy 



LỊCH TRÌNH KHẢO SÁT CHÍNH THỨC  

CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y-DƯỢC, ĐẠI HỌC HUẾ 

(Từ ngày 29/3/2019 đến ngày 02/4/2019) 

 

Thời gian 

 
 

Nội dung 

Đối tượng, thành phần, địa điểm làm việc 

CTĐT 

DƯỢC HỌC 

CTĐT 

CN. Y TẾ 

CÔNG CỘNG 

 

CTĐT 

CN. ĐIỀU DƯỠNG 

NGÀY LÀM VIỆC THỨ NHẤT (Thứ Sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2019) 

8.00-10.30 

Đoàn ĐGN nghiên cứu minh chứng và làm việc trực tiếp với các cán bộ 

phụ trách các mảng của CTĐT: Tổ chức-Hành chính, Đào tạo ĐH, Công 

tác SV, Khảo thí-ĐBCLGD, KHCN-HTQT, Quản trị-CSVC, Kế hoạch - 

Tài chính, Thư viện, ... (khi cần) 

Cả đoàn 

Giảng đường 101, nhà B 

10.30-11.30 Khai mạc Đánh giá ngoài (Chương trình kèm theo) Hội trường tầng 3, Khoa YTCC 

11.30-12.00 
Đoàn ĐGN làm việc nội bộ Cả đoàn 

Giảng đường 101, nhà B 

12.00-13.30 Nghỉ trưa 

13.30-14.00 
Đoàn ĐGN làm việc nội bộ Cả đoàn 

Giảng đường 101, nhà B 

14.00-17.30 

Đoàn ĐGN nghiên cứu minh chứng và làm việc trực tiếp với cán bộ phụ 

trách các mảng của CTĐT: Tổ chức-Hành chính, Đào tạo ĐH, Công tác 

SV, Khảo thí-ĐBCLGD, KHCN-HTQT, Quản trị-CSVC, Kế hoạch-Tài 

chính, Thư viện, ... (khi cần) 

Cả đoàn 

Giảng đường 101, nhà B 

17.30-18.00 Đoàn ĐGN làm việc nội bộ. Cán bộ, người học gặp gỡ Đoàn (nếu có). 
Cả đoàn 

Giảng đường 101, nhà B 
 

NGÀY LÀM VIỆC THỨ HAI (Thứ Bảy, ngày 30 tháng 3 năm 2019) 
 

8.00-8.15 Đoàn ĐGN làm việc nội bộ   
Cả đoàn 

Giảng đường 101, nhà B 

8.15-9.30 Trao đổi, phỏng vấn 

Nhóm Nhà sử dụng 

lao động 
(Phòng PV 2 

Phòng họp QT,  

tầng 2 Khoa YTCC) 

Nhóm Nhà sử dụng 

lao động 
(Phòng PV 1 

Phòng Bảo vệ luận văn, 

Tầng 2 Khoa YTCC) 

Nhóm Nhà sử dụng 

lao động 
(Phòng PV 6 

Phòng Truyền thông 

Tầng 3 Khoa YTCC) 

9.30-9.40 Nghỉ giải lao 



Thời gian 

 
 

Nội dung 

Đối tượng, thành phần, địa điểm làm việc 

CTĐT 

DƯỢC HỌC 

CTĐT 

CN. Y TẾ 

CÔNG CỘNG 

 

CTĐT 

CN. ĐIỀU DƯỠNG 

9.40-10.55 Trao đổi, phỏng vấn 
Nhóm Cựu SV 

Phòng PV 5 

G.Đ 2.3–Tầng 2 YTCC 

Nhóm Cựu SV 
Phòng PV 4 

G.Đ 2.2–Tầng 2,YTCC 

Nhóm Cựu SV 
Phòng PV 3 

G.Đ 2.1-Tầng 2, YTCC 

10.55-11.00 Nghỉ giải lao 

11.00-12.00 Trao đổi phỏng vấn  

Nhóm 

Quản lý chuyên môn 
Phòng PV 1 

Phòng Bảo vệ luận văn 

Tầng 2, YTCC 

Nhóm 

Quản lý chuyên môn 
Phòng PV 2 

Phòng họp QT 

Tầng 2, Khoa YTCC 

Nhóm Quản lý 

chuyên môn 
Phòng PV 6 

Phòng Truyền thông, 

Tầng 3, Khoa YTCC 

Nhóm Giảng viên 
Phòng PV 5 

G.Đ 2.3–Tầng 2 YTCC 

Nhóm Giảng viên 
Phòng PV 4 

G.Đ 2.2–Tầng 2 YTCC 

Nhóm Giảng viên  
Phòng PV 3 

G.Đ 2.1-Tầng 2 YTCC 

12.00-13.30 Nghỉ trưa 

13.30-14.00 
Đoàn ĐGN làm việc nội bộ Cả đoàn 

Giảng đường 1.01, nhà B 

14.00-15.00 Trao đổi, phỏng vấn  

Nhóm CB trực tiếp 

hỗ trợ cho CTĐT 

(7.1.b)  Phòng PV 5 
G.Đ 2.3–Tầng 2, YTCC 

Nhóm CB trực tiếp 

hỗ trợ cho CTĐT 

(7.1.b) Phòng PV 4 
G.Đ 2.2–Tầng 2, YTCC 

Nhóm CB trực tiếp 

hỗ trợ cho CTĐT 

(7.1.b) Phòng PV 3 
G.Đ 2.1-Tầng 2, YTCC 

Nhóm CB hỗ trợ chức năng CTĐT và CB đoàn thể (7.1.a và 7.2) 
Phòng PV 2, Phòng họp QT, tầng 2, Khoa YTCC 

15.00-15.05 Nghỉ giải lao 

15.05-16.10 
 

Trao đổi, phỏng vấn  

Nhóm Sinh viên 
Phòng PV 5 

G.Đ 2.3–Tầng 2 YTCC 

Nhóm Sinh viên 
Phòng PV 4 

G.Đ 2.2–Tầng 2 YTCC 

Nhóm Sinh viên 
Phòng PV 3 

G.Đ 2.1-Tầng 2 YTCC 

16.10-18.00 

Tham quan, kiểm tra Thư viện, phòng tư liệu Khoa 
Thư viện Trường, phòng tư liệu các các Khoa Dược, Y tế công cộng, 

và Điều dưỡng. 

Tham quan, kiểm tra lớp học, hội trường, sân bãi, ký túc xá, y tế và 

CSVC khác 

Hội trường, sân bãi, KTX, y tế và CSVC khác, các hoạt động đào tạo 

đang diễn ra tại Trường. 

Tham quan, kiểm tra văn phòng Khoa, phòng thực hành, thí nghiệm, 

phòng máy tính và phòng tư liệu Khoa 

Các văn phòng, phòng thực hành, thí nghiệm, máy tính và phòng tư 

liệu của các Khoa Dược, Y tế công cộng, và Điều dưỡng. 

Tham quan, quan sát, kiểm tra các cơ sở thực hành, viện/trung tâm phục 

vụ các CTĐT. 
Bệnh viện thực hành, TT Y học gia đình, Viện NC sức khoẻ CĐ… 



Thời gian 

 
 

Nội dung 

Đối tượng, thành phần, địa điểm làm việc 

CTĐT 

DƯỢC HỌC 

CTĐT 

CN. Y TẾ 

CÔNG CỘNG 

 

CTĐT 

CN. ĐIỀU DƯỠNG 

18.00-18.30 Đoàn ĐGN làm việc nội bộ. Cán bộ, người học gặp gỡ Đoàn (nếu có) 
Cả đoàn 

Giảng đường 101, nhà B 
 

 NGÀY LÀM VIỆC THỨ BA (Chủ nhật, ngày 31 tháng 3 năm 2019) 
 

8.00-9.00 
Đoàn ĐGN làm việc nội bộ       Cả đoàn 

Giảng đường 101, nhà B 

9.00-10.30 
Trao đổi, phỏng vấn với Lãnh đạo Trường, Lãnh đạo các Khoa  

(Lần 1) 

Nhóm Lãnh đạo Trường, Lãnh đạo các Khoa 

Phòng PV 7 – Giảng đường 1.02, nhà B 

10.30-12.00 

Đoàn ĐGN nghiên cứu minh chứng và làm việc trực tiếp với cán bộ phụ 

trách các mảng của CTĐT: Tổ chức-Hành chính, Đào tạo ĐH, Công tác 

SV, Khảo thí-ĐBCLGD, KHCN-HTQT, Quản trị-CSVC, Kế hoạch-Tài 

chính, Thư viện, ... (khi cần)   

Cả đoàn 

Giảng đường 1.01, nhà B 

12.00-13.30 Nghỉ trưa 

13.30-14.00 Đoàn ĐGN làm việc nội bộ  

Cả đoàn 

Giảng đường 1.01, nhà B 

 

14.00-17.00 
Đoàn ĐGN nghiên cứu minh chứng và làm việc trực tiếp với cán bộ phụ 

trách các mảng của CTĐT (khi cần) 

17.00-18.00 Đoàn ĐGN làm việc nội bộ. Cán bộ, người học gặp gỡ Đoàn (nếu có). 

 

NGÀY LÀM VIỆC THỨ TƯ (Thứ Hai, ngày 01 tháng 4 năm 2019) 
 

8.00-10.30 Đoàn ĐGN làm việc nội bộ và nghiên cứu hồ sơ minh chứng Cả đoàn 

Giảng đường 1.01, nhà B 10.30-12.00 Các nhóm/cá nhân trình bày kết quả đánh giá  

12.00-13.30 Nghỉ trưa 

13.30-15.00 
Đoàn ĐGN làm việc nội bộ Cả đoàn 

Giảng đường 1.01, nhà B 

15.00-17.00 
Đoàn ĐGN làm việc với Lãnh đạo Trường, Lãnh đạo các Khoa  

(Lần 2) 

Nhóm Lãnh đạo Trường, Lãnh đạo các Khoa 

Phòng PV 7 – Giảng đường 1.02, nhà B 

17.00-19.00 

Trưởng đoàn và Thư ký tổng hợp chung kết quả đánh giá. 
Cả đoàn 

Giảng đường 1.01, nhà B 
Trưởng đoàn thống nhất sơ bộ kết quả đánh giá trước toàn Đoàn, hoàn 

thành báo cáo khảo sát chính thức. 



Thời gian 

 
 

Nội dung 

Đối tượng, thành phần, địa điểm làm việc 

CTĐT 

DƯỢC HỌC 

CTĐT 

CN. Y TẾ 

CÔNG CỘNG 

 

CTĐT 

CN. ĐIỀU DƯỠNG 

   

    NGÀY LÀM VIỆC THỨ NĂM (Thứ Ba, ngày 02 tháng 04 năm 2019) 
 

8.00-9.00 
 

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ. 
Cả đoàn 

Giảng đường 1.01, nhà B 

9.00-12.00 

 

Bế mạc đánh giá ngoài (Chương trình kèm theo) 
 Cả đoàn 

Hội trường QT, tầng 3, Khoa YTCC 
Ký kết biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức giữa Đoàn ĐGN, 

Trường ĐH Y-Dược ĐHH, Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN 

 


