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ĐÀO TẠO THEO HƯỚNG TIẾP CẬN  HIỆN ĐẠI 
VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CỦA AUN-QA

Ngày 30/9-01/10/2017, Viện Đảm bảo 
chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia Hà 

Nội đã tổ chức Khóa tập huấn “Xây dựng và 
phát triển chương trình đào tạo theo hướng 
tiếp cận hiện đại và đáp ứng các yêu cầu đảm 
bảo chất lượng của AUN-QA” cho hơn 200 
cán bộ Đại học Thái Nguyên - Đợt 2.

Phát biểu tại khóa tập huấn, Viện trưởng - TS. 
Nghiêm Xuân Huy gửi lời cảm ơn Ban Giám 
đốc Đại học Thái Nguyên và Lãnh đạo Ban Đào 
tạo - ĐH Thái Nguyên đã tin tưởng lựa chọn 
Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục trong chiến 
lược xây dựng và phát triển chương trình đào 
tạo theo hướng đảm bảo chất lượng của nhà 
trường. Viện trưởng nhấn mạnh việc đầu tư 
xây dựng chương trình đào tạo đúng và đạt 
chuẩn ngay từ đầu không chỉ giúp cơ sở giáo 

dục có chương trình đào tạo có chất lượng 
đảm bảo mà còn giúp cho cơ sở giáo dục luôn 
sẵn sàng cho kiểm định chất lượng chương 
trình đào tạo đạt kết quả cao.

Cũng tại khóa tập huấn, PGS.TS. Nguyễn 
Quốc Tuấn - Trưởng Ban Đào tạo Đại học Thái 
Nguyên đã cảm ơn đoàn chuyên gia của Viện 
Đảm bảo chất lượng giáo dục đã nhiệt tình 
tham gia giảng dạy tại khóa tập huấn. PGS.TS. 
Nguyễn Quốc Tuấn cho biết các cán bộ của 
Đại học Thái Nguyên tham gia khóa tập huấn 
đã tiếp thu được những nội dung cơ bản về 
những tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào 
tạo của AUN: xây dựng và phát triển chương 
trình đào tạo; cách thức xây dựng và phát triển 
chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra, 
đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng 
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chương trình đào tạo theo AUN; Đặc biệt, các 
chuyên gia đã truyền đạt các kinh nghiệm thực 
tế quý báu trong việc phát triển chương trình 
đào tạo theo hướng theo hướng tiếp cận hiện 
đại giúp các đơn vị có thể nâng cao chất lượng 
của các chương trình đào tạo hiện có để thực 
sự đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc 
tế. PGS.TS. Nguyễn Quốc Tuấn đề nghị các lãnh 
đạo khoa, bộ môn sau khóa tập huấn sẽ đề xuất 
lên lãnh đạo đơn vị các phương án cải tiến để 
nâng cao chất lượng đào tạo tại khoa, bộ môn 
tại Đại học Thái Nguyên. Cuối cùng, PGS.TS. 
Nguyễn Quốc Tuấn bày tỏ mong muốn tiếp tục 
hợp tác với Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục 
trong tương lai.

Khóa tập huấn hướng tới muc tiêu: Giúp cơ 
sở giáo dục có căn cứ khoa học và sự hiểu biết 
chung trong phát triển chương trình đào tạo 
hướng đến chuẩn chất lượng khu vực và quốc 
tế ; Cung cấp các hiểu biết về điều kiện đảm 
bảo chất lượng của một chương trình đào tạo 
đại học theo chuẩn chất lượng AUN-QA; Làm rõ 
và áp dụng các nguyên tắc đảm bảo chất lượng 

theo tiêu chuẩn của AUN-QA trong xây dựng 
và phát triển chương trình đào tạo; Cung cấp 
và chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng và phát 
triển chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-
QA; Giúp cơ sở giáo dục đại học sẵn sàng cho 
hoạt động kiểm định chất lượng chương trình 
đào tạo (theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào 
tạo hoặc AUN-QA)

Trong thời gian tập huấn, học viên đã được 
được các giảng viên chuyên gia cung cấp các nội 
dung về tổng quan về công tác đảm bảo chất 
lượng, kiểm định chất lượng giáo dục; Tổng 
quan về các tiêu chuẩn đánh giá chương trình 
đào tạo của AUN-QA; Xây dựng và phát triển 
chương trình đào tạo theo 11 tiêu chuẩn đánh 
giá chất lượng chương trình đào tạo của AUN-
QA; Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và phát triển 
chương trình đào tạo tại ĐHQGHN; Và nhận 
diện các vấn đề tồn tại trong xây dựng và phát 
triển chương trình đào tạo tại Việt Nam (nhìn từ 
góc độ kiểm định chất lượng).
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