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HỘI NGHỊ GIÁM ĐỐC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG AUN-QA
Nhằm nâng cao chất lượng và từng bước phát triển hệ
thống đảm bảo chất lượng trong số các trường đại học
thành viên của AUN, Văn phòng AUN tổ chức Hội nghị
Giám đốc Đảm bảo chất lượng các trường đại học hàng
năm (AUN-QA Chief Quality Officers’ Meeting gọi tắt là
Hội nghị AUN-QA CQO). Mục tiêu của Hội nghị là thảo
luận về sự liên quan và tính năng động của hệ thống, cơ
chế đảm bảo chất lượng của AUN-QA, cũng như việc rà
soát kế hoạch hành động của AUN-QA để quản lý hoạt
động AUN-QA hiệu quả hơn.
Năm 2018, Hội nghị AUN-QA CQO được AUN-QA phối
hợp với Trường Đại học Mahidol trong chuỗi sự kiện của
AUN-QA bao gồm cả Hội thảo quốc tế.

TS. Nghiêm Xuân Huy, Viện trưởng Viện Đảm bảo chất
lượng giáo dục, đại diện của ĐHQGHN tham dự Hội nghị.
Cùng tham dự Hội nghị AUN-QA CQO 2018 còn có Giám
đốc đảm bảo chất lượng của các trường đại học trong
nước, bao gồm ĐHQG Hà Nội, HV Nông nghiệp, Trường
ĐH Hoa Sen, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Trường ĐH
Kinh tế HCMC, Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn, Trường
ĐH Công nghiệp HCMC, Trường ĐH SP Kỹ thuật HCM,
ĐH Hàng Hải, Trường ĐH Ngoại thương, Trường ĐH Y tế
cộng đồng, ĐH Đà Nẵng, Trường ĐH Lạc Hồng, Trường
ĐH Trà Vinh, Trường ĐH Bách khoa HN, ĐHQGTPHCM,
ĐH Cần Thơ.

HỘI THẢO QUỐC TẾ CỦA AUN-QA NĂM 2018
Hội thảo quốc tế năm 2018 của AUN-QA có chủ đề
“Thách thức của mục tiêu phát triển bền vững cho đảm
bảo chất lượng giáo dục đại học”, tập trung vào nội dung
“Hội tụ Khát vọng toàn cầu với Thực tiễn quốc gia”, được
tổ chức vào ngày 26-27/3/2018 tại Bangkok, Thái Lan,
đồng tổ chức Đại học Mahidol.
Hội thảo là diễn đàn quốc tế dành cho cán bộ, chuyên gia
làm công tác đảm bảo chất lượng; các tổ chức đảm bảo
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chất lượng trong nước, và quốc tế; giảng viên các trường
đại học, trao đổi thông tin, tri thức và kinh nghiệm phát
triển đảm bảo chất lượng ở trường đại học. Hội thảo cung
cấp những hiểu biết mới về xu hướng toàn cầu về Giáo
dục QA, triết lý giáo dục, giáo dục dựa vào kết quả đầu ra,
nâng cao chất lượng dạy và học và nhiều chủ đề khác về
đảm bảo chất lượng.
Tham dự Hội thảo có hơn 450 đại biểu đến từ 15 quốc

gia trên thế giới

chức ĐBCL giáo dục đại học của Úc – TEQSA).

Những nội dung đáng chú ý tại Hội thảo là những bài
học giá trị trong triển khai và áp dụng các giải pháp ĐBCL
nhằm thực hiện mục tiêu Giáo dục có chất lượng cho tất
cả mọi người của các trường đại học thuộc các nước trong
khu vự thông qua trình bày của các diễn giả TS. Susanna
Karakhanyan (mạng lưới các tổ chức KĐCL GDĐH thế
giới – INQAAHE), bà Fiaona Crozier (Hiệp hội các tổ chức
KĐCL của Vương Quốc Anh – QAA), TS. Karen Treloar (Tổ

Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHQGHN tham dự
Hội nghị với bài tham luận do TS. Mai Thị Quỳnh Lan
trình bày có tiêu đề “Maitaining and improving quality
of higher education program: An approach from alumni
survey result” (Mai Thị Quỳnh Lan, Trưởng phòng QLĐBCL
và Vũ Thị Mai Anh, Trưởng phòng NC QTĐH&ĐGCL).

ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ CHO KHU VỰC
Văn phòng AUN-QA tại Bangkok đã tổ chức khóa đào
tạo AUN-QA Tier 1 dành cho cán bộ làm việc trong lĩnh
vực đảm bảo chất lượng ở cấp chương trình và cấp đơn vị
của các trường đại học trong khu vực. Khóa học diễn ra
từ ngày 06 – 09 tháng 3/2018, tại khách sạn Pathumwan
Princess. Bangkok, Thailand. Giảng viên khóa đào tạo là
các chuyên gia, ông Johnson Ong Chee Bin (chuyên gia
của AUN-QA), GS.TS. Satria Bijaksana (đánh giá viên của
AUN-QA ITB, Indonesia) và GS.TS Arnulfo Azcarraga (Hội
đồng AUN-QA, DSLU, the Philippines).
Tham dự khóa đào tạo có 36 học viên đến từ 5 quốc gia,
bao gồm Cambodia, Indonesia, Philippines, Thailand và
Việt Nam.

Cũng trong tháng 4/2018, AUN-QA tổ chức khóa học
Tier 2 lần thứ 7. Khóa học Tier 2 sẽ diễn ra trong 7 ngày,
từ ngày 19 – 25/4/2018, tại Khách sạn Manila, Philippines.
Khóa đào tạo Tier 2 dành cho cán bộ làm công tác đảm
bảo chất lượng cấp chuuơng trình hoặc cấp đơn vị từ
các trường đại học trong khu vực đã hoàn thành khóa
đào tạo Tier 1. Chuyên gia giảng dạy khóa Tier 2 là hai

Đây là khóa đào tạo thứ 23 Tier 1 của AUN-QA đánh
giá cấp chương trình đào tạo. Chương trình đào tạo của
AUN-QA bao gồm hai khóa, Tier 1 Hoàn thành đánh
giá chương trình đào tạo (Accomplishing Programme
Assessment) và Tier 2 Đánh giá chương trình đào tạo
(Programme Assessment).
Trong tháng 4/2018, AUN-QA tiếp tục tổ chức khóa đào
tạo Tier 1 lần thứ 28 vào 03 ngày, từ ngày 03 – 06/4/2018
tại khách sạn Crowne Plaza, Bangkok, Thái Lan. Học phí
của khóa học này là US$1.900 (đã bao gồm học phí; tài
liệu; ăn, ở trong suốt 03 ngày và đưa đón sân bay). Chi tiết
liên hệ tại aun.supatchas@gmail.com.

chuyên gia AUN-QA Johnson Ong Chee Bin và PGS.TS.
Tan Kaychuan. Học phí cho khóa học Tier 2 là US$2.800
(đã bao gồm học phí; tài liệu; ăn, ở trong suốt 08 ngày và
đưa đón sân bay). Thời hạn đăng ký trước ngày 5/3/2018;
người liên lạc Ms. Banjong Ujjin (aun.banjong@gmail.
com).

ĐÁNH GIÁ NGOÀI CẤP CHƯƠNG TRÌNH
Trong thời gian từ ngày 21 – 23/3/2018, AUN-QA đã tổ
chức đánh giá ngoài lần thứ 108th Học viện Nông nghiệp
Việt Nam (VNUA), đây lần đầu tiên Học viện NNVN có
chương trình được AUN-QA đánh giá. Hai chương trình
đào tạo của Học viện được AUN-QA đánh giá bao gồm:
Khoa học cây trồng tiên tiến và Quản trị kinh doanh nông
nghiệp tiên tiến.

Nantana Gajaseni, Quyền Chủ tịch Hội đồng AUNQA; GS. TS. Marilou G. Nicolas, Trưởng đoàn đánh giá
chương trình Khoa học cây trồng tiên tiến; TS. Wyona C.
Patalinghug, Trưởng đoàn đánh giá chương trình Quản
trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến; PGS. TS. Nuanthip
Kamolvarin và PGS. TS. Eric Wibisono, Đánh giá viên và bà
Supatcha Supapant, Thư ký của AUN - QA.

Tham dự đợt đánh giá, về phía AUN-QA có PGS. TS.
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