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TRANG TIN

AUN

Trong tháng 8/2018, AUN-QA vẫn tiếp tục tổ chức các 
khóa đào tạo Đánh giá chương trình đào tạo (Cấp độ 

1) nhằm đào tạo các chuyên gia đánh giá cho khu vực.

Khóa đào tạo AUN-QA lần thứ 26 về Đánh giá chương 
trình đào tạo (Cấp độ 1) do các chuyên gia của AUN-
QA  Johnson Ong Chee Bin và GS.TS. Yahaya Md Sam 
giảng dạy, được tổ chức từ ngày 7-10/8/2018, tại Thái 
Lan. Tham dự khóa học có 33 học viên từ 6 quốc gia bao 
gồm Indonesia, Lào, Philippines, Singapore, Thái Lan và 
Việt Nam.

Cũng từ ngày 7-10/8/2018, Khóa đào tạo AUN-QA về 
Đánh giá chương trình đào tạo (Cấp độ 1) đã được tổ 
chức tại Đại học Brunei Darussalam, Bandar Seri Begawan, 
Brunei, do các chuyên gia PGS. TS. Tan Kay Chuan và PGS.
TS. Evangeline P. Bautista giảng dạy. Tham dự khóa đào 
tạo có 32 học viên từ 8 cơ sở giáo dục ở Brunei.

Khóa đào tạo về Phương pháp tiếp cận ứng dụng đối với 
việc thiết kế và thực hiện Giáo dục dựa trên chuẩn đầu ra 
OBE (Outcome - Based Education Training) lần thứ 2 vừa 
được tổ chức ngày 21- 24/8/2018 tại Thái Lan do chuyên 

gia của AUN-QA, ông Johnson Ong Chee Bin giảng dạy. 
Tham dự khóa đào tạo có 20 học viên từ 5 quốc gia bao 
gồm Campuchia, Indonesia, Philippines, Thái Lan và Việt 
Nam. 

Nội dung chính của khóa đào tạo bao gồm: (1) Mô tả các 
đặc điểm của Đại học 4.0; (2) Kết hợp OBE Framwork với 
kế hoạch đánh giá Plan - Do - Check - Act (PDCA). Phương 
pháp tiếp cận thiết kế, phát triển, thực hiện và đánh giá 
chương trình học; (3) Áp dụng nguyên tắc điều chỉnh có 
tính xây dựng để điều chỉnh theo nhu cầu của các bên liên 
quan, chương trình học, chuẩn đầu ra, hoạt động dạy và 
học, đánh giá sinh viên; (4) Áp dụng Thang đo cấp độ tư 
duy Revised Bloom’s Taxonomy trong việc thiết kế chuẩn 
đầu ra; (5) Thiết kế rubrics đánh giá sinh viên và lên kế 
hoạch để đạt được chuẩn đầu ra; (6) Đánh giá chương 
trình học OBE nhằm nâng cao chất lượng; (7) Áp dụng 
quản lý sự thay đổi trong việc thực hiện OBE.

Chương trình được đồng tổ chức bởi AUN-QA và 
Education Quality International (EQI). 
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Mạng lưới các trường Đại học ASEAN (ASEAN 
University Network - AUN) phối hợp với Trường Đại 

học Deusto (Tây Ban Nha) tổ chức Diễn đàn chính sách 
Tuning Asia-South East (TA-SE Policy Forum) tại Bangkok, 
Thái Lan vào ngày 18/9/2018.

Diễn đàn chính sách Tuning Asia-South East nằm trong 
khuôn khổ Dự án Tuning Asia-South East (TA-SE Project) 
do Trường Đại học Deusto và Mạng lưới các trường đại 
học ASEAN điều phối. Dự án này triển khai trong 3 năm 
(15/10/2016 - 14/10/2019) và được đồng tài trợ bởi 
Chương trình Erasmus + của Liên minh châu Âu. Dự án 
bao gồm 30 cơ sở giáo dục từ các quốc gia: Tây Ban Nha, 
Hà Lan, Bỉ, Pháp, Ý, Bồ Đào Nha, Campuchia, Indonesia, 
Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan và Việt Nam. 

Mục đích của dự án TA-SE là triển khai các công cụ 
Bologna ở các trường đại học Đông Nam Á thông qua việc 
xây dựng một khung năng lực tương thích và có thể so 
sánh được (a framework of comparable and compatible 
qualifications). Để đạt được mục tiêu này, dự án áp dụng 
Phương pháp điều chỉnh (Tuning methodology) trong 

các ngành Kỹ thuật Xây dựng (Civil Engineering), Y học 
(Medicine) và Đào tạo giáo viên (Teacher Education). Việc 
mở rộng tham vấn về năng lực và khối lượng công việc 
của sinh viên đã được thực hiện ở Đông Nam Á với các 
bên liên quan chính là các học giả, sinh viên, sinh viên tốt 
nghiệp và người sử dụng lao động. 

ANU-QA vẫn tiếp tục mở đăng ký tham gia các khóa 
đào tạo Đánh giá cấp chương trình và Đánh giá cấp cơ 
sở giáo dục đại học cho các chuyên gia làm việc trong 
lĩnh vực đảm bảo chất lượng giáo dục.

a) Các khóa đào tạo Đánh giá cấp chương trình Cấp 
độ 1 trong năm 2018 vẫn tiếp tục mở để đăng ký. 
Tải mẫu đăng ký tại http://www.aun-qa.org/Tier1-
ScheduleAndApplication, hoặc liên hệ qua email aun.
banjong@gmail.com

Khóa đào tạo AUN-QA lần thứ 27 về Đánh giá chương 
trình đào tạo (Cấp độ 1)

Ngày: 9-12/10/2018

Thời hạn đăng ký: 10/8/2018

Thời hạn thanh toán: 24/ 8/2018

Khóa đào tạo AUN-QA lần thứ 28 về Đánh giá chương 
trình đào tạo (Cấp độ 1)

Ngày: 20-23/11/2018

Thời hạn đăng ký: 24/ 9/2018

Thời hạn thanh toán: 5/10/2018

Khóa đào tạo AUN-QA lần thứ 29 về Đánh giá chương 
trình đào tạo (Cấp độ 1)

Ngày: 17-20/12/2018

Thời hạn đăng ký: 15/10/2018

Thời hạn thanh toán: 29/10/2018

b) Khóa đào tạo AUN-QA về Đánh giá cấp cơ sở giáo 
dục đại học (Cấp độ 3) lần thứ 2 hiện đang mở để 
đăng ký. Điều kiện để tham gia khóa đào tạo này là: 
(1) Đã hoàn thành khóa đào tạo Đánh giá chương 
trình đào tạo của  AUN-QA (Cấp độ 1) và; (2) một 
trường đại học phải gửi ít nhất 02 học viên tham gia. 
Thông tin chi tiết tại:

http://aun-qa.org/Tier3-ScheduleAndApplication                   
hoặc liên hệ email aun.banjong@gmail.com


