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THÔNG BÁO 

V/v cập nhật và đánh giá chương trình đào tạo 

 

Kính gửi: Lãnh đạo các Khoa.  

 Căn cứ vào Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc Ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về 

năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của 

giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; 

 Căn cứ vào qui định về quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo 

dục đại học; 

 Căn cứ vào tình hình thực tế các chương trình đào tạo hiện đang triển khai tại 

Trường Đại học Tây Nguyên, kế hoạch và yêu cầu của công tác kiểm định chất lượng 

chương trình đào tạo, 

  Hiệu trưởng thông báo đến lãnh đạo các khoa một số nội dung sau: 

 1. Các khoa rà soát lại tất cả các chương trình đào tạo đang thực hiện và tiến 

hành cập nhật, đánh giá theo hướng dẫn (Phụ lục 01) và các mẫu biểu (Phụ lục 2) kèm 

theo.  

 2. Nội dung cập nhật, bổ sung theo qui định và phù hợp với công tác kiểm định, 

đánh giá chất lượng chương trình đào tạo; 

 3. Thời gian thực hiện: từ ngày ra thông báo cho đến ngày 05/6/2020. 

 Các văn bản và file gửi về Phòng Đào tạo đại học (chuyên viên Phạm Thanh 

Thế nhận, email: phamthanhthe2009@gmail.com). 

Yêu cầu lãnh đạo các khoa triển khai thực hiện. Khi phát sinh các vấn đề, các 

khoa cần trao đổi ngay với Phòng Đào tạo đại học và các bên liên quan, tham mưu 

cho Lãnh đạo trường quyết định các hướng xử lý để công việc được triển khai đúng 

tiến độ. 

                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

Nơi nhận:                                             (đã ký) 
- Như trên (để thực hiện);         
- Ban Giám hiệu (để báo cáo);  

- Trung tâm Thông tin (đưa lên website);                  PGS.TS. Nguyễn Văn Nam 

- Lưu: VT, ĐTĐH.     

 


