
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Tổ ĐBCLGD Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 Số: 15/BC-ĐBCLGD                           Bạc Liêu, ngày 22 tháng 10 năm 2019 

 

BÁO CÁO 

Kết quả tập huấn công tác Tự đánh giá chương trình đào tạo  
 

1. Nội dung tập huấn 

- Phân tích nội hàm các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT. 

- Hướng dẫn sử dụng công cụ Master plan triển khai tự đánh giá. 

- Thực hành phân tích tiêu chí bằng công cụ Master plan. 

2. Kết quả đạt được 

Khóa tập huấn giúp nâng cao nhận thức của cán bộ, giảng viên và nhân viên 

nhà trường về tầm quan trọng của công tác tự đánh giá chương trình đào tạo; hiểu 

được nội hàm các tiêu chuẩn, tiêu chí của bộ tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào 

tạo; biết cách sử dụng công cụ Master plan để phân tích tiêu chí. 

Khóa tập huấn giúp các Hội đồng tự đánh giá biết lên kế hoạch và triển khai 

công tác tự đánh giá chương trình đào tạo một cách khoa học. 

3. Số người tham dự 

TT Đơn vị Kế 

hoạch 

Sáng 

21/10 

Chiều 

21/10 

Sáng 

22/10 

Ghi chú 

1 Tổ ĐBCLGD 3 3 3 3  

2 Phòng Đào tạo 3 3 3 3  

3 Phòng TC-HC 3 3 2 2  

4 Phòng CTCT-QLSV 2 2 2 2  

5 Phòng QLKH-HTQT 2 2 2 2  

6 Trung tâm TTTV 1 1 1 1  

7 Phòng TT-PC 0 1 1 1  

8 Khoa Sư phạm 20 10 11 10  

9 Khoa CNTT 14 10 11 10  

10 Khoa Nông nghiệp 11 7 6 3  

11 Khoa Kinh tế 12 8 10 9  

 Tổng cộng 75 50 52 46  

4. Thái độ học tập 

 Hầu hết cán bộ, giảng viên có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực tham gia 

làm việc nhóm, thảo luận để làm rõ vấn đề. Tuy nhiên, số lượng cán bộ, giảng viên 

tham gia lớp tập huấn chưa đạt yêu cầu; nhiều viên chức chưa tham gia đầy đủ các 

buổi tập huấn. 

5. Đề xuất kiến nghị 

Tổ ĐBCLGD đề xuất, kiến nghị đối BGH và các đơn vị như sau: 



Đối với BGH: 

- Tiếp tục chỉ đạo cho cán bộ, giảng viên nâng cao nhận thức về công tác 

đảm bảo chất lượng giáo dục trường Đại học Bạc Liêu. 

- Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác tự đánh giá các chương trình đào 

tạo. 

Đối với các đơn vị: 

- Tổ ĐBCLGD cần lập danh sách tập huấn đầy đủ các thành phần và gởi 

sớm cho các đơn vị.  

- Lãnh đạo các đơn vị có biện pháp nhắc nhở cán bộ, giảng viên tham gia 

nghiêm túc, đầy đủ các đợt tập huấn, ký tên đúng số buổi tham dự. 

- Lãnh đạo các Khoa cần sắp xếp lịch dạy và cử người đi tập huấn một cách 

khoa học, hạn chế giảng viên bị trùng giờ dạy hoặc trùng với các công việc khác. 

- Lãnh đạo các đơn vị tổ chức tập huấn lại cho những cán bộ, giảng viên có 

tên trong danh sách tập huấn nhưng vắng mặt. 

- Lãnh đạo các đơn vị tổ chức, triển khai cho cán bộ, giảng viên nghiên cứu 

các tài liệu về tự đánh giá chương trình đào tạo. 

- Trưởng các nhóm tập huấn tổ chức họp nhóm để hoàn thành 3 cột trong 

bảng Master plan trước ngày 30/10/2019; các nhóm hoàn thành toàn bộ bảng 

Master plan trước ngày 14/11/2019.  

Các bảng Master Plan gửi về tổ ĐBCLGD theo địa chỉ email 

dbclgd.dhbl@gmail.com. Tổ ĐBCLGD sẽ gởi lại bảng Master plan cho các Hội 

đồng tự đánh giá sau khi nhận được bảng tổng hợp từ các nhóm. 

 

 

          

Nơi nhận:         TỔ TRƯỞNG 
- Ban Giám hiệu (để báo cáo);       (Đã ký)    

- Các đơn vị (để phối hợp); 

- Lưu Tổ ĐBCLGD.  
 

          Bùi Mạnh Quân 

                   

                               


