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THÔNG BÁO 

Về việc quy trình cập nhật, đánh giá chương trình đào tạo 
 

Kính gửi: Lãnh đạo các Khoa 

 

Căn cứ vào Điều 8, 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”, Hiệu 

trưởng thông báo cho các khoa quy trình cập nhật, đánh giá chương trình đào tạo đại học và sau đại 

học như sau: 

Bước 1: Lập kế hoạch cập nhật, đánh giá chương trình đào tạo của các ngành do Khoa quản 

lý; 

Bước 2: Thu thập thông tin, minh chứng liên quan đến sự cần thiết phải cập nhật chương trình 

đào tạo (những thay đổi trong quy định của nhà nước, của cơ sở đào tạo về chương trình đào tạo; 

những tiến bộ mới trong lĩnh vực khoa học thuộc ngành, chuyên ngành; các vấn đề kinh tế xã hội, 

kết quả nghiên cứu liên quan đến chương trình đào tạo; phản hồi của các bên liên quan; những thay 

đổi học phần, môn học hoặc nội dung chuyên môn…); 

Bước 3: Đánh giá và xây dựng báo cáo đánh giá về tính hiệu quả của chương trình đào tạo 

đang thực hiện (đáp ứng so với chuẩn đầu ra và mục tiêu đã xác định; sự thống nhất và gắn kết giữa 

nội dung chương trình, phương pháp kiểm tra đánh giá, nguồn tài liệu phục vụ học tập và giảng 

dạy…); so sánh giữa kết quả nghiên cứu về yêu cầu phát triển chương trình đào tạo và mức độ đáp 

ứng yêu cầu của chương trình đào tạo đang thực hiện; dự kiến tác động của việc thay đổi, cập nhật 

chương trình đào tạo; 

Bước 4: Dự thảo những nội dung cần sửa đổi, cập nhật chương trình đào tạo và trình Hội 

đồng khoa học và đào tạo Trường (chương trình đào tạo đại học gửi thông qua Phòng Đào tạo Đại 

học; Chương trình đào tạo sau đại học gửi thông qua Phòng Đào tạo Sau đại học) xem xét thông qua 

(có mẫu Dự thảo thay đổi, sửa đổi đính kèm); 

Bước 5: Hội đồng khoa học và đào tạo Trường xem xét, thông qua nội dung sửa đổi, cập nhật 

chương trình đào tạo. Hiệu trưởng ban hành chương trình đào tạo sau khi sửa đổi, bổ sung để tổ 

chức thực hiện. 

Yêu cầu Lãnh đạo các Khoa phổ biến và hướng dẫn đến các bộ môn và cá nhân liên quan để 

thực hiện đúng quy trình từ năm 2018. 

           HIỆU TRƯỞNG 
Nơi nhận:         (đã ký) 
- Như trên (để thực hiện);   

- Ban Giám hiệu (để báo cáo); 

- Lưu: VT, ĐTĐH.               PGS.TS. Nguyễn Tấn Vui 


