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PHẦN 1.KHÁI QUÁT 

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

1.1.1. Tóm tắt báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo 

Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) là cơ sở đào tạo đại học và sau đại học 

trọng điểm của Nhà nước ở Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (KV ĐBSCL), 

đào tạo nguồn nhân lực cho cả vùng, đặc biệt là nguồn nhân lực giáo viên và 

cán bộ quản lý giáo dục (QLGD) cho các trường phổ thông và các cơ sở giáo 

dục. Chính vì vậy, việc đảm bảo, nâng cao chất lượng đào tạo luôn được Nhà 

trường quan tâm và thực hiện thường xuyên.Trường đã tiến hành tự đánh giá 

(TĐG) và đăng ký đánh giá ngoài nhiều chương trình đào tạo (CTĐT), trong 

đó có CTĐT ngành QLGD trình độ thạc sỹ. CTĐT ngành QLGD đã đăng ký 

đánh giá ngoài theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (BGDĐT) và các Công văn số 1074 và 

1075/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016 về hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn 

đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của Giáo dục đại học (GDĐH) và hướng 

dẫn TĐG CTĐT, Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của 

Cục Quản lý chất lượng, BGDĐT.  

Để triển khai và làm tốt công tác TĐG CTĐT ngành QLGD, Trường 

ĐHCT đã huy động sự tham gia của các bên liên quan (BLQ). Hội đồng TĐG 

CTĐT ngành QLGD được thành lập theo Quyết định số 3066/QĐ-ĐHCT ngày 

28 tháng 7 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ; bao gồm các 

thành viên trong Ban giám hiệu, Hội đồng trường, Hội đồng Khoa học và Đào 

tạo, quản lý các phòng, ban, trung tâm, giảng viên (GV) và học viên (HV) của 

Bộ môn Tâm lý giáo dục (BMTLGD). Thông tin phản hồi của các BLQ bao 

gồm nhà tuyển dụng (NTD), GV, NH và cựu HV là những thông tin quan trọng 

phục vụ cho việc TĐG. Ban giám hiệu chỉ đạo chung. Trung tâm Quản lý chất 

lượng (TTQLCL) của Trường tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật; các tiểu 
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ban phối hợp với các phòng, ban, trung tâm trong Trường để hoàn thiện báo 

cáo TĐG kèm theo hồ sơ minh chứng. 

Cấu trúc của báo cáo TĐG CTĐT ngành QLGD bao gồm 4 phần: 

- Phần 1. KHÁI QUÁT: Mô tả tóm tắt báo cáo TĐG CTĐT, cách mã hóa 

các minh chứng; mục đích, quy trình TĐG CTĐT, phương pháp và công cụ 

đánh giá, sự tham gia và cách thức tổ chức của các BLQ; tổng quan chung về 

Trường ĐHCT, Khoa Sư phạm (KSP) và Bộ môn Tâm lý giáo dục(BMTLGD). 

- Phần 2. TỰ ĐÁNH GIÁ THEO CÁC TIÊU CHUẨN, TIÊU CHÍ

 Nội dung gồm: Phân tích các tiêu chuẩn, tiêu chí và chỉ ra các minh 

chứng cụ thể và TĐG.  

- Phần 3. KẾT LUẬN: Tóm tắt những điểm mạnh và điểm cần phát huy 

của đơn vị đào tạo; những tồn tại và vấn đề cần cải tiến; kế hoạch cải tiến chất 

lượng của CTĐT và tổng hợp kết quả TĐG.  

- Phần 4. PHỤ LỤC: Theo Công văn số 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH và 

Công văn số 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH, phần phụ lục bao gồm cơ sở dữ liệu 

kiểm định chất lượng CTĐT, các quyết định và các văn bản liên quan khác, 

danh mục minh chứng (danh mục các thông tin, minh chứng đi kèm các tiêu 

chí, được ký hiệu và mã hóa theo quy định.  

Nội dung chính của Báo cáo TĐG CTĐT ngành QLGD dựa theo bộ tiêu 

chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT do BGDĐT ban hành theo Thông tư số 

04/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 03 năm 2016. Bộ tiêu chuẩn này gồm 11 

tiêu chuẩn với 50 tiêu chí. Trong đó, các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5 lần lượt tập 

trung vào mục tiêu đào tạo (MTĐT) và chuẩn đầu ra (CĐR) của CTĐT, bản 

mô tả CTĐT, cấu trúc và nội dung chương trình dạy học (CTDH), phương pháp 

tiếp cận trong dạy và học, đánh giá kết quả học tập (KQHT) của người học 

(NH). Tiêu chuẩn 6 và 7 hướng đến việc TĐG về đội ngũ GV, nghiên cứu viên 

(NCV) và đội ngũ nhân viên (NV). Tiêu chuẩn 8 tập trung đánh giá các yếu tố 
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liên quan đến NH và hoạt động hỗ trợ NH.Tiêu chuẩn 9 đề cập các vấn đề về 

cơ sở vật chất (CSVC) và trang thiết bị.Tiêu chuẩn 10 đưa ra những nhận định 

về nâng cao chất lượng CTĐT.Tiêu chuẩn 11 đánh giá về kết quả đầu ra của 

CTĐT ngành QLGD. 

Mỗi tiêu chí có một hệ thống các thông tin, minh chứng đi kèm. Mã thông 

tin và mã minh chứng được ký hiệu bằng chuỗi có ít nhất 11 ký tự, gồm 01 chữ 

cái, ba dấu chấm (.) và 07 chữ số; cứ 02 chữ số có 01 dấu chấm để phân cách 

theo công thức: Hn.ab.cd.ef. Trong đó:  

- H: là “Hộp minh chứng” (minh chứng của mỗi tiêu chuẩn được tập hợp 

trong 01 hộp hoặc một số hộp);  

- n: là số thứ tự của hộp minh chứng được đánh số từ 1 đến hết (trường 

hợp n ≥ 10 thì chuỗi ký hiệu có 12 ký tự trở lên); 

- ab: là số thứ tự của tiêu chuẩn (tiêu chuẩn 1 viết 01, tiêu chuẩn 10 viết 

10); 

- cd: là số thứ tự của tiêu chí (tiêu chí 2 viết 02, tiêu chí 5 viết 05); 

- ef: là số thứ tự của minh chứng theo từng tiêu chí (thông tin và minh 

chứng thứ nhất viết 01, thứ 19 viết 19...). 

 Ví dụ: H5.05.02.03 là minh chứng thứ 03 của tiêu chí 2 thuộc tiêu chuẩn 

5, được đặt ở hộp 5. 

Đối với minh chứng có nhiều minh chứng phụ thì khi sử dụng minh chứng 

phụ nào thì đặt minh chứng phụ đó trong dấu ngoặc đơn “()” và đặt ngay sau 

mã minh chứng. Ví dụ:H3.03.02.01(2). 

1.1.2. Mục đích, quy trình tự đánh giá, phương pháp và công cụ đánh giá  

1.1.2.1. Mục đích tự đánh giá  

Theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ 

trưởng BGDĐT quy định Tiêu chuẩnđánh giá chất lượng CTĐT các trình độ 

https://drive.google.com/open?id=1hy3UXUFQNr4BjHqCTYhZ7TADjQ51vrvA&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/file/d/1c2kjsEUyRqaDKRUok8vhtXUiDKfZkONn/view?usp=sharing
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giáo dục đại học, Trường ĐHCT đã xúc tiến thực hiện việc đánh giá chất lượng 

ngành QLGD. Đây là quá trình nhằm giúp cho ngành QLGD của Trường 

ĐHCT tự rà soát, xem xét toàn diện các mặt hoạt động để phát hiện điểm mạnh, 

điểm yếu, lập và triển khai kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng; từ đó, điều 

chỉnh MTĐT, lựa chọn giải pháp phát triển một cách phù hợp.Tự đánh giá cũng 

nhằm phục vụ việc đăng ký đánh giá ngoài, được tổ chức kiểm định chất lượng 

giáo dục đánh giá và chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng. TĐG thể hiện tính 

tự chủ và trách nhiệm giải trình của Trường đối với hoạt động đào tạo cán bộ 

quản lý, phục vụ cho việc đào tạo nguồn nhân lực cho Khu vực ĐBSCL theo 

chức năng, nhiệm vụ phù hợp với tầm nhìn và sứ mệnh của Khoa Sư phạm và 

của Trường ĐHCT. Ngoài ra, TĐG cũng góp phần nâng cao nhận thức của 

công chức - viên chức về ĐBSCL, từng bước xây dựng văn hóa chất lượng của 

Trường ĐHCT. 

1.1.2.2. Quy trình tự đánh giá  

Quy trình TĐG được thực hiện gồm các bước chính như sau: 

- Bước 1: Thành lập Hội đồng TĐG chất lượng CTĐT ngành QLGD; 

- Bước 2: Lập kế hoạch TĐG chất lượng CTĐT ngành QLGD; 

- Bước 3: Phân tích tiêu chí, thu thập thông tin và minh chứng; 

- Bước 4: Xử lý, phân tích các thông tin, minh chứng thu được; 

- Bước 5: Viết báo cáo TĐG; 

- Bước 6: Công bố công khai báo cáo TĐG đến các BLQ trong và ngoài 

Trường để xin ý kiến đóng góp, nhận xét; rà soát và hoàn thiện báo cáo; 

- Bước 7: Triển khai các hoạt động sau khi hoàn thành TĐG. 

1.1.2.3. Phương pháp đánh giá 

Ban Thư ký TĐG CTĐT ngành QLGD phối hợp cùng các đơn vị liên quan 

thực hiện việc thu thập thông tin và minh chứng; xử lý, phân tích thông tin và 

minh chứng thu được; xem xét, nghiên cứu các mặt hoạt động liên quan đến 

CTĐT dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của 

GDĐH ban hành theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/03/2016 của 
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Bộ trưởng BGDĐT và các văn bản hướng dẫn của Cục QLCL để báo cáo về 

mức độ đạt được chất lượng giáo dục của CTĐT ngành QLGD. Trên cơ sở phân 

tích các hoạt động liên quan đến tiêu chí, so sánh và đối chiếu, báo cáo đưa ra 

những nhận định, chỉ ra các điểm mạnh cần phát huy và cả những tồn tại cần 

được khắc phục. Đồng thời, báo cáo đưa ra kế hoạch hành động cải tiến chất 

lượng cụ thể, qua đó có thể phát huy được điểm mạnh và khắc phục những điểm 

tồn tại trong hoạt động của CTĐT ngành QLGD. 

Dự thảo Báo cáo TĐG được phổ biến rộng rãi, được Hội đồng TĐG, CB, 

GV và NH góp ý kiến trước khi Trường hoàn thành và công bố Báo cáo TĐG 

hoàn chỉnh. 

1.1.2.4. Công cụ đánh giá 

Công cụ TĐG được sử dụng chủ yếu là các quy định mang tính pháp lý 

gồm: Thông tư 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 của BGDĐT Quy định 

về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng CTĐT của các trường đại học, cao 

đẳng và trung cấp chuyên nghiệp; Thông tư 04/2016/TT-BGDDT ngày 

14/03/2016 của BGDĐT Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT 

các trình độ của GDĐH; Công văn số 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH và Công văn 

số 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/06/2016 của Cục Khảo thí và Kiểm 

định Chất lượng Giáo dục; Công văn số 1669/QLCLKĐCLGD ngày 

31/12/2019 của Cục QLCL (thay thế cho Công văn 769/QLCLKĐCLGD ngày 

20/04/2018). Ngoài ra, công cụ Plan - Do - Check - Act trong TĐG CTĐTcũng 

được sử dụng nhằm đảm bảo các hoạt động TĐG được thực hiện theo đúng quy 

trình và đầy đủ các bước. 

1.2. TỔNG QUAN CHUNG  

1.2.1. Trường Đại học Cần Thơ 

1.2.1.1.Giới thiệu chung 

Trường ĐHCT được thành lập ngày 31/3/1966 với tên gọi ban đầu là Viện 

ĐHCT, là trường công lập đa ngành, là cơ sở đào tạo đại học và sau đại học 

trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật 
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của vùng.Từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã không ngừng hoàn 

thiện và phát triển thành một trường đa ngành, đa lĩnh vực. Hoạt động duy trì 

và cải tiến chất lượng theo hướng tiếp cận chuẩn mực chất lượng quốc gia và 

quốc tế là chủ trương nhất quán của Trường. Năm 2009, Trường đã được Hội 

đồng quốc gia kiểm định chất lượng giáo dục thẩm định kết quả và công nhận 

chất lượng với số phiếu tán thành đạt tỷ lệ 92,86%. Trung tâm Kiểm định Chất 

lượng giáo dục – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã thực hiện đánh giá 

ngoài về chất lượng giáo dục của Trường ĐHCT trong giai đoạn 2012 – 2016, 

kết quả là Trường ĐHCT được công nhận đạt chất lượng giáo dục với số tiêu 

chí "đạt yêu cầu" chiếm Tỷ lệ 86,89% và được cấp Chứng nhận Kiểm định chất 

lượng có giá trị trong giai đoạn 19/5/2018 - 19/5/2023. 

Từ tháng 7 năm 2013, Trường ĐHCT trở thành thành viên của Mạng lưới 

các trường đại học Đông Nam Á (AUN11). Năm 2016, QS University Rankings 

Asia xếp hạng Trường ĐHCT trong nhóm 251-300 trường đại học hàng đầu 

Châu Á. Theo xếp hạng của Webometrics công bố cho kỳ xếp hạng tháng 01 

năm 2020, Trường ĐHCT được xếp hạng 3 tại Việt Nam, hạng 59 trong khu 

vực Đông Nam Á, hạng 679 tại Châu Á và hạng 2.275 trên Thế giới (53.14 và 

53.15). Theo xếp hạng các CSGD đại học Châu Á của QS Asia công bố cho kỳ 

xếp hạng năm 2020, Trường ĐHCT được xếp trong nhóm hạng 401 – 450 Châu 

Á và hạng 5 tại Việt Nam. 

Báo cáo thường niên năm 2021 của Trường ĐHCT cho thấy: 

Về quy mô đào tạo, Trường ĐHCT có 109 CTĐT đại học (99 CTĐT đại 

trà, 02 CTĐT tiên tiến, 08 chương trình chất lượng cao, 02 đạt tiêu chuẩn trong 

nước và 09 chương trình đạt tiêu chuẩn AUN-QA2), 48 chương trình thạc sĩ (03 

CTĐT bằng tiếng Anh), 20 chương trình tiến sĩ. Tổng số sinh viên đang theo 

học chương trình đại học là 43.850 người, HV sau đại học là 2.553 người.  

                                                 
1AUN: ASEAN University Network 

2AUN-QA:ASEAN University Network-Quality Assurance 
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Về đội ngũ GV và NV, tổng số viên chức, người lao động của Trường 

ĐHCT là 2021 người, trong đó có 1.076 GV. Trong đó, 15 giáo sư và 140 phó 

giáo sư (13,01%), 531 tiến sĩ (32,99%), 536 thạc sĩ (50,93%). 

Tỷ lệ SV tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp rất cao, đạt tỷ lệ 96,3%. 

Trong số đó, SV làm việc đúng ngành đào tạo là 43%, liên quan đến ngành đào 

tạo 30%, không liên quan đến ngành đào tạo 22% và 5% tiếp tục học. 

Hoạt động NCKH và hợp tác quốc tế là thế mạnh của Trường ĐHCT. Chỉ 

tính riêng năm 2021, Trường đã thực hiện 428 đề tài NCKH các cấp với nguồn 

kinh phí tới 28,5 tỉ đồng; 2053 bài báo khoa học được công bố, trong đó có384 

bài báo thuộc danh mục ISI và 541 Scopus. Trường cũng đã triển khai 37 dự 

án hợp tác quốc tế với nguồn kinh phí là 24.6 tỉ đồng.  

Cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng và điều kiện làm việc của Trường đáp ứng 

tốt yêu cầu giảng dạy, học tập, NCKH và sinh hoạt đa dạng.Tổng diện tích đất 

của CSGD là 2.249.773,47 m2. Trong đó, tổng diện tích của giảng đường, hội 

trường và phòng học là 59.889 m2; thư viện và TTHL là 11.795 m2; PTN và 

PTH là 54.640m2; phòng học ngoại ngữ, đa phương tiện và biên dịch là 830 m2; 

ký túc xá là 73.020 m2; phòng làm việc của giáo sư, phó Giáo sư và GV cơ hữu 

10.945 m2; Nhà thể dục thể thao: 4.965m2, Sân vận động và sân thể dục thể thao 

55.879m2 và nhà ăn của cơ sở đào tạo: 2.320 m2.Các biện pháp bảo vệ tài sản, 

đảm bảo an toàn, trật tự hiệu quả đã tạo môi trường phù hợp cho học tập, làm 

việc, sáng tạo và sinh hoạt.  

1.2.1.2. Cơ cấu tổ chức 

Cơ cấu tổ chức của Trường được thể hiện ở Hình 1. 
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Hình 1.Sơ đồ tổ chức Trường Đại học Cần Thơ 

(Báo cáo thường niên năm 2021 của Trường ĐHCT) 

1.2.1.3. Chức năng 

Trường ĐHCT có chức năng “Đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ các 

ngành/chuyên ngành theo nhu cầu xã hội khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy 

định, phù hợp với định hướng phát triển của Nhà trường và các hoạt động giáo 

dục, đào tạo, bồi dưỡng khác, tổ chức nghiên cứu khoa học, chuyển giao công 

nghệ” (Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường ban hành kèm Quyết định 

số 355/QĐ- ĐHCT ngày 18/2/2019).  

1.2.1.4. Sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi 

Trường ĐHCT đã tuyên bố sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi tại Quyết 

định số 1086/QĐ-ĐHCT ngày 17/04/2014, trong đó:  

Sứ mệnh của Trường Đại học Cần Thơ là “Trung tâm đào tạo, nghiên 

cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng đầu của quốc gia, có đóng góp 

hữu hiệu vào sự nghiệp đào tạo nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài 
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và phát triển khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của vùng và quốc gia. 

Trường Đại học Cần Thơ là nhân tố động lực có ảnh hưởng quyết định cho sự 

phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long”. 

Tầm nhìn của Trường Đại học Cần Thơ là “Trở thành một trong những 

trường hàng đầu về chất lượng của Việt Nam và nằm trong nhóm các trường 

mạnh về đào tạo, nghiên cứu khoa học được ghi nhận trong khu vực và thế 

giới”. 

Giá trị cốt lõi của Trường Trường Đại học Cần Thơ là “Đồng thuận - Tận 

tâm - Chuẩn mực - Sáng tạo”. 

 1.2.1.5. Mục tiêu giáo dục  

Đào tạo nhân lực trình độ cao, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; NCKH 

và công nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm mới, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế 

- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế.  

Đào tạo người học phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ; có tri thức, kỹ 

năng, trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng nắm bắt tiến bộ khoa học và công 

nghệ tương xứng với trình độ đào tạo, khả năng tự học, sáng tạo, thích nghi với 

môi trường làm việc; có tinh thần lập nghiệp, có ý thức phục vụ Nhân dân 

(Quyết định số 3627/QĐ-ĐHCT ngày 27/10/2020 Về mục tiêu giáo dục của 

Trường ĐHCT). 

1.2.1.6. Chính sách đảm bảo chất lượng  

Nhận thức được tầm quan trọng của nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng 

cao và sự cạnh tranh mạnh mẽ về chất lượng đào tạo trong bối cảnh phát triển 

mới của quốc gia và quốc tế, Trường ĐHCT cam kết ĐBCL thông qua việc 

thường xuyên đổi mới và hội nhập trong đào tạo; sáng tạo và năng động trong 

NCKH và chuyển giao công nghệ; gắn lý thuyết với thực hành để trang bị đầy 

đủ kiến thức và kỹ năng cho NH khi ra trường đạt hiệu quả cao trong công việc, 

có năng lực lãnh đạo và thích ứng với thay đổi. 
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Trường cam kết xây dựng hệ thống quản trị hiệu quả, chuyên nghiệp, trách 

nhiệm, sáng tạo và luôn đổi mới. Hoạt động quản lý của Trường được quy trình 

và tin học hóa, áp dụng các phương thức quản trị cập nhật và được giám sát, 

đánh giá thường xuyên (Báo cáo thường niên năm 2021 của Trường ĐHCT). 

Trong 5 năm qua, Trường ĐHCT đạt các danh hiệu thi đua và các thành 

tích khen thưởng như sau: 

- Tập thể Trường 5 lần nhận được danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và 

1 lần được trao tặng Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT. 

- Hàng năm có từ 17-22 đơn vị trực thuộc Trường được công nhận danh 

hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và mỗi năm có 2 đơn vị được nhận cờ thi đua 

của Bộ GD&ĐT. 

- Thành tích cao nhất mà tập thể Trường ĐHCT nhận được là Huân 

chương Lao động Hạng 1 (lần 2) vào năm 2016, nhân kỷ niệm 50 năm ngày 

thành lập Trường. 

- Trong 5 năm qua, có 01 đơn vị trực thuộc Trường nhận Bằng khen của 

Thủ tướng và 01 tập thể khác được nhận Huân chương Lao động Hạng 3. 

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: trong 5 năm qua, có 24 lượt đơn 

vị được nhận bằng khen Bộ trưởng, trong đó nhiều nhất là năm 2016 có 10 tập 

thể thuộc Trường được tặng bằng khen Bộ trưởng. 

1.2.2.Khoa Sư phạm 

1.2.2.1.Giới thiệu chung 

Khoa Sư phạm là một trong 4 đơn vị đầu tiên của Viện ĐHCT (nay là 

Trường ĐHCT), được thành lập vào ngày 31/3/1966. Sau năm 1975, Khoa Sư 

phạm được tách thành Khoa Sư phạm Tự nhiên và Khoa Sư phạm Xã hội với 

nhiệm vụ là đào tạo giáo viên trung học phổ thông và sau đó tách thành 5 khoa: 

Toán - Lý (1980), Hóa - Sinh (1980), Sử - Địa (1982), Ngữ văn (1983) và Ngoại 

ngữ (1983). Năm 1995, Khoa Sư phạm được tái thành lập trên cơ sở các Khoa 

trên, theo Quyết định số 2960/GD&ĐT ngày 26/8/1995 của Bộ trưởng Bộ 
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GD&ĐT và Quyết định số 147/ĐHCT.TCCB.95 ngày 6/10/1995 của Hiệu 

trưởng Trường ĐHCT. Tròn 30 năm sau, năm 1996, Khoa Sư phạm được tái 

thành lập trên cơ sở các Khoa trên. Sau nhiều lần tái cấu trúc, nguồn nhân lực 

của Khoa SP đã được điều động, hỗ trợ cho các đơn vị mới thành lập như Khoa 

Khoa học Tự nhiên (1996) và Khoa Dự bị - Dân tộc (2007), Khoa Khoa học 

Xã hội & Nhân Văn (2009), Khoa Ngoại ngữ (2015). 

Tính đến tháng 11 năm 2021 (Báo cáo tổng kết KSP 2020-2021), tổng số 

CB viên chức của Khoa là 115 (59 nữ, 56 nam). Trong đó GV có 100 người 

(chiếm 86,96). 100% GV có trình độ sau đại học, trong đó có 2 GS, 9 PGS, 43 

tiến sĩ, 47 thạc sĩ) và 15 VC (5 VC hành chính, 01 VC thư viện, 01 VC phòng 

máy, 2 kỹ sư phòng thí nghiệm, 02 nhân viên phục vụ, 02 tạp vụ, 01 bảo vệ và 

01 NV phòng học). Đội ngũ GV của Khoa giàu kinh nghiệm, thường xuyên 

được bồi dưỡng, nâng cao trình độ trong và ngoài nước, tích cực trong công tác 

giảng dạy và nghiên cứu, không ngừng đổi phương pháp dạy học để góp phần 

nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng kỹ năng sư phạm cho NH và GV 

Khu vực ĐBSCL.  

 1.2.2.2. Cơ cấu tổ chức 

Khoa Sư phạm có 09 BM và 01 tổ văn phòng. Ban chủ nhiệm KSP gồm 

Trưởng Khoa và 03 Phó trưởng khoa, được tư vấn chuyên môn bởi Hội đồng 

Khoa và sự hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể. Ngoài ra, KSP còn có 02 đơn vị 

vừa có mối quan hệ trực tiếp về mặt tổ chức nhân sự vừa có mối quan hệ chặt 

chẽ về chuyên môn, nghiệp vụ là Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ SP và trường 

Trung học phổ thông (THPT) Thực hành Sư phạm. Cơ cấu tổ chức của KSP 

thể hiện qua Hình 2. 
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Hình 2.Sơ đồ tổ chức của Khoa Sư phạm 

1.2.2.3.Chức năng và nhiệm vụ 

- Công tác đào tạo 

Khoa Sư phạm hiện đang đào tạo 09 ngành bậc đại học, bao gồm: SP Toán 

học, SP Vật lí, SP Hóa học, SP Sinh học , SP Ngữ văn, SP Lịch sử, SP Địa lí, 

SP Tin học và Giáo dục Tiểu học. Bậc sau đại học có 03 ngành: Lí luận và 

phương pháp dạy học (PPDH) BM Toán, Lí luận và PPDH BM Văn và tiếng 

Việt, Quản lí giáo dục. 

 Số lượng SV và học viên cao học của KSP hiện nay từ khóa 43 đến khóa 

47 là 1616 và 171 (Báo cáo Tổng kết năm học 2021-2022 và kế hoạch công tác 

năm học 2022-2023, KSP, Trường ĐHCT). KSP luôn chú trọng việc đổi mới 

PPDH theo hướng bám sát nội dung, chương trình sách giáo khoa; áp dụng các 

hình thức và PPDH hiện đại, phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo của NH. 

KSP đã căn cứ vào chuẩn giáo viên THPT để xây dựng nội dung CTĐT và các 

tiêu chí đầu ra. CTĐT giáo viên của KSP được cập nhật thường xuyên, đặc biệt 

chú trọng công tác thực hành SP, kỹ năng nghiệp vụ SP. 

HỘI ĐỒNG KHOA 
BAN CHỦ NHIỆM 

KHOA SƯ PHẠM 
CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ 

Bộ môn 

Sư phạm 

Toán học 

Bộ môn 

Sư phạm 

Vật lý 

Bộ môn 

Sư phạm 

Hóa học 

Bộ môn 

Tâm lý 

Giáo dục 

Bộ môn 

Sư phạm 

Sinh học 

Bộ môn 

Sư phạm 

Ngữ văn 

Bộ môn 

Sư phạm 

Lịch sử 

Bộ môn 

Sư phạm 

Địa lý 

Bộ môn GD 

Tiểu học -

Mầm non 
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- Công tác bồi dưỡng 

Ngoài công tác đào tạo, trong nhiều năm qua, KSP đã thực hiện tốt các 

nhiệm vụ bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý các tỉnh ĐBSCL như: Thay 

sách cải cách giáo dục, sách phân ban, hoàn thành công tác bồi dưỡng thường 

xuyên chu kì I (1995 – 1997), chu kì II (1997 – 2000) và chu kì III (2003 – 

2007); bồi dưỡng giáo viên THPT khu vực ĐBSCL thực hiện chương trình – 

sách giáo khoa mới từ năm 2006 – 2009. Ngoài ra, KSP cũng đã tổ chức các 

khóa tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực, nghiệp vụ SP cho giáo viên THPT 

ở các tỉnh ĐBSCL. BGDĐT đã giao nhiệm vụ cho KSP, Trường ĐHCT thực 

hiện những hoạt động quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên 

thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo như: Dự án 

Phát triển giáo dục THPT, Dự án Phát triển giáo viên THPT và Trung cấp 

chuyên nghiệp. Các dự án này đã hỗ trợ xây dựng Trường THPT Thực hành Sư 

phạm tại Trường ĐHCT. BGDĐT cũng đã giao nhiệm vụ cho KSP phối hợp 

với Trường THPT Thực hành Sư phạm thực hiện thí điểm phát triển chương 

trình giáo dục nhà trường phổ thông chuẩn bị cho việc đổi mới sách giáo khoa 

sau năm 2015. Trong giai đoạn II của Dự án Phát triển giáo dục THPT, KSP là 

một trong 6 đơn vị được Bộ chọn cấp kinh phí để xây dựng Trung tâm Phát 

triển kỹ năng nghiệp vụ sư phạm nhằm phát triển nguồn lực đội ngũ giáo viên 

phục vụ cho việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu 

cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng 

xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Chỉ riêng trong năm học 2019-2020, KSP 

đã tổ chức rất nhiều các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các 

địa phương ở KVĐBSCL, cụ thể như: Tổ chức Khóa bồi dưỡng giáo viên cốt 

cán của tỉnh Cà Mau; bồi dưỡng công tác chủ nhiệm lớp, bồi dưỡng tổ trưởng 

chuyên môn, dạy học trải nghiệm phát triển năng lực học sinh phổ thông cho 

giáo viên các tỉnh Trà Vinh, Kiên Giang; tập huấn chuyên đề “Giáo viên với 

công tác tư vấn học đường” theo mô hình trường học mới 2020 cho giáo viên 

THPT và Trung học cơ sở ở Cần Thơ; tham gia biên soạn tài liệu giáo dục địa 
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phương cấp THPT, Trung học cơ sở và cấp Tiểu học theo chương trình giáo 

dục phổ thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ; tổ chức 8 lớp bồi dưỡng nghiệp 

vụ SP, 01 lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp GV hạng I, 03 lớp GV hạng II 

và 02 lớp GV hạng III cho GV Trường ĐHCT; 79 lớp bồi dưỡng chức danh 

nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II, Trung học cơ sở hạng II, Tiểu học hạng 

II và hạng III cho các giáo viên các Sở Giáo dục & Đào tạo Sóc Trăng, Kiên 

Giang, Tiền Giang, Trà Vinh, Bến Tre, Cà Mau và Cần Thơ (Trích “Báo cáo 

Tổng kết năm học 2019 - 2020 và kế hoạch công tác năm học 2020-2021 của 

Khoa Sư phạm, Trường ĐHCT). Ngoài ra, các GV của KSP còn phối hợp với 

Trung tâm đào tạo từ xa để biên soạn tài liệu QLGD và mở được một số lớp 

bồi dưỡng cán bộ QLGD cho các tỉnh ĐBSCL.  

- Công tác tư vấn hướng nghiệp 

Hằng năm, Trường ĐHCT chỉ đạo KSP phối hợp với Báo Tuổi trẻ, các Sở 

Giáo dục và Đào tạo và các Trường THPT ở ĐBSCL tổ chức tư vấn, tuyển sinh 

hướng nghiệp cho các em học sinh THPT. KSP đã tổ chức các buổi tham vấn, 

tọa đàm, tập huấn về tâm lý học đường, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) 

trong dạy học… 

- Công tác nghiên cứu khoa học 

Ngoài nhiệm vụ chính là giảng dạy và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, 

KSP đã chú trọng đẩy mạnh công tác NCKH nhằm nâng cao năng lực của 

GV.Hoạt động NCKH của KSP thông qua việc thực hiện đề tài NCKH, tham 

dự các hội nghị khoa học và các công trình xuất bản. Trong giai đoạn từ 2015 

– 2021, KSP đã công bố 379 bài báo trên tạp chí quốc tế, 463 bài báo trong 

nước, 30 bài đăng trong kỷ yếu hội thảo nước ngoài, 230 bài đăng kỷ yếu hội 

thảo quốc gia. GV KSP đã chủ trì và tham gia 19 đề tài Nafosted, 13 đề tài cấp 

Bộ, 15 cấp Tỉnh/Thành phố, 79 đề tài cấp cơ sở, 263 báo cáo seminar, 61 đề tài 

cấp cơ sở do SV thực hiện. GV của KSP cũng đã biên soạn 82 giáo trình, tài 

liệu học tập phục vụ giảng dạy các HP do KSP phụ trách. 
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 Định kì mỗi năm, Khoa đều tổ chức Hội nghị NCKH trẻ cho SV và học 

viên cao học; 02 năm một lần tổ chức Hội thảo khoa học dạng chuyên đề cấp 

quốc gia. Tiêu biểu là: Hội thảo khoa học quốc gia về “Cải tiến công tác đào 

tạo SV SP, nâng cao năng lực nghiên cứu và dạy học của giáo viên, đáp ứng 

yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông” (2015), Hội thảo đối thoại “An ninh nguồn 

nước sông Mê Kông và câu chuyện ở ĐBSCL – Việt Nam” (2017), Hội thảo 

quốc tế về “Giáo dục đại học STEM cho phát triển Đồng bằng sông Cửu Long” 

(2017),…Hàng năm, SV của KSP tham gia các kì thi Olympic quốc gia về Toán 

học, Vật lí, Hóa học và có nhiều thành tích cao.  

- Công tác hợp tác quốc tế 

Khoa Sư phạm đã và đang xây dựng, phát triển các chương trình, dự án 

hợp tác với các trường và tổ chức quốc tế nhằm tăng cường trao đổi kiến thức 

trong lĩnh vực khoa học giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng GV 

và NCKH thông qua một số chương trình hợp tác với các đối tác quốc tế: 

Hogeschool van Amsterdam của Đại học Amsterdam (Chương trình MHO4); 

Đại học Sydney, Đại học New South Wales (Úc); Đại học Phranakhon 

Rajabhat, Đại học Surathanee Rajabhat, Đại học Khonkaen (Thái Lan); Trường 

Đại học SP Quốc Gia Daegu (Hàn Quốc), Đại học Quốc Gia Chiao Tung (Đài 

Loan); Đại học Quirino State (Philippine), Ngân hàng Thế giới; tổ chức 

USAID, tổ chức SEA teacher, chương trình Erasmus,…  

Hợp tác quốc tế của KSP được thực hiện bằng các hình thức: trao đổi GV, 

SV; giảng dạy và hướng dẫn sau đại học; tổ chức Hội nghị, hội thảo quốc tế; 

hợp tác nghiên cứu, công bố quốc tế… KSP hàng năm đều tuyển chọn SV năm 

thứ ba, có trình độ tiếng Anh và học lực giỏi để đi học tập, giao lưu với các 

trường đại học trong khu vực Đông Nam Á. KSP cũng là thành viên tổ chức 

SEA teacher nhằm mục đích trao đổi chương trình thực tập sư phạm (TTSP) tại 

các nước Đông Nam Á. 
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1.2.2.4. Sứ mệnh, tầm nhìn và mục tiêu giáo dục 

- Sứ mệnh: Khoa Sư phạm là đơn vị đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán 

bộ QLGD có uy tín, đạt chất lượng cao; góp phần vào sự nghiệp phát triển giáo 

dục, kinh tế - xã hội của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. 

- Tầm nhìn:Khoa Sư phạm sẽ trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng đại 

học và sau đại học có chất lượng cao, NCKH gắn với thực tiễn giáo dục Việt 

Nam và xu thế phát triển giáo dục thế giới. 

- Mục tiêu giáo dục: 

+ Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong giảng dạy, quản lý và 

NCKH phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an 

ninh, hội nhập quốc tế. 

+ Đào tạo đội ngũ giáo viên và cán bộ QLGD phát triển toàn diện về đức, 

trí, thể, mỹ; có tri thức, kỹ năng, trách nhiệm nghề nghiệp; có năng lực tự học, 

sáng tạo, thích nghi với môi trường làm việc; có trách nhiệm và ý thức phục vụ 

Nhân dân. 

(Trích “Thông báo số 08/CV-KSP ngày 18/01/2021 V/v ban hành triết lý, 

sứ mệnh, tầm nhìn và mục tiêu giáo dục của Khoa Sư phạm”) 

1.2.3. Bộ môn Tâm lý giáo dục 

1.2.3.1. Giới thiệu chung 

Bộ môn Tâm lý – Giáo dục được thành lập từ tháng 5 năm 1976 với tên 

gọi ban đầu là Tổ Tâm lý – Giáo dục. Qua hơn 40 năm phát triển, bộ môn đã 

có một số thay đổi tên gọi: 

- Tổ Tâm lý – Giáo dục trực thuộc Khoa Xã hội; Khoa Sử - Địa – Tâm lý 

giáo dục (1976 – 1988); Tổ Khoa học giáo dục trực thuộc Ban Giám hiệu (1989-

1995); Bộ môn Khoa học giáo dục trực thuộc Khoa Sư phạm (1996-2002); Bộ 

môn Tâm lý - Giáo dục trực thuộc Khoa Sư phạm (2002 đến nay).  
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Bộ môn đã có một số thành tích nổi bật như sau: 

- Có nhiều đầu sách được xuất bản; Chủ nhiệm và tham gia nhiều đề tài, 

đề án, dự án nghiên cứu khoa học các cấp đã được nghiệm thu;Có nhiều công 

bố khoa học trên các tạp chí và kỷ yếu khoa học chuyên ngành ở trong và ngoài 

nước; Tích cực tham gia báo cáo, hướng dẫn các chuyên đề về tâm lý giáo dục 

cho các chương trình phục vụ xã hội-dân sinh ở trong, ngoài trường và đã được 

nhận Bằng khen của Trung ương Hội Khoa học Tâm lý học-Giáo dục học Việt 

Nam (2009). 

Định hướng phát triển của Bộ môn trong thời gian tới 

- Đảm bảo chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học. 

- Đẩy mạnh biên soạn sách giáo trình, sách chuyên khảo và tài liệu tham 

khảo. 

- Tăng cường nghiên cứu và công bố các bài báo khoa học trên các tạp chí, 

kỷ yếu khoa học chuyên ngành ở trong và ngoài nước. 

- Phát triển đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và mạnh 

về chất lượng. 

1.2.3.2.Cơ cấu 

Về lực lượng giảng viên cơ hữu: Tính đến tháng 8 năm 2022 Bộ môn Tâm 

lý Giáo dục có 07 giảng viên trong đó : Có 03PGS.TS.(03giảng viên cao 

cấp) 03 tiến sĩ (02 giảng viên chính) 01 thạc sĩ. 

Về chuyên môn, đội ngũ giảng viên thuộc ba chuyên ngành của khoa khoa 

học giáo dục và tâm lý giáo dục: Tâm lý học; Giáo dục học; Quản lý giáo dục. 

1.2.3.3.Chức năng  

Bậc đại học 

Chức năng chính của bộ môn là tham gia giảng dạy các học phần tâm lý 

học, giáo dục học và quản lý giáo dục (khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm) cho 
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các chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trình độ đại học.Ngoài ra còn 

phụ trách giảng dạy học phần tâm lý học đại cương, giáo dục học đại cương và 

tham gia giảng dạy kỹ năng mềm cho các ngành đào tạo khác. 

Bậc sau đại học 

- Phụ trách quản lý và tham gia giảng dạy chuyên ngành cao học Quản lý 

giáo dục của KSP Trường Đại học Cần Thơ. 

- Tham gia công tác đào tạo và giảng dạy cho chương trình đào tạo chuyên 

ngành quản lý giáo dục, giáo dục học tiểu học, giáo dục học mầm non, giáo dục 

học thể dục thể thao trình độ thạc sỹ và tiến sỹ của một số cơ sở giáo dục-đào 

tạo trong và ngoài Khu vực ĐBSCL. 

- Tham gia giảng dạy cho chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành 

cho giảng viên các trường đại học và cao đẳng, giáo viên mầm non và phổ 

thông. 

 - Tham gia giảng dạy cho chương trình thăng hạng giảng viên đại học, 

giáo viên phổ thông và mầm non. 

- Tham gia chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên và cán bộ 

quản lý giáo dục của Khu vực ĐBSCL.  

Ngoài ra, Bộ môn TLGD còn tham gia vào các công tác tuyên truyền, phổ 

biến khoa học tâm lý học, giáo dục học cho các đơn vị báo, đài và các đơn vị 

khác Khu vực ĐBSCL khi họ có nhu cầu. 
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PHẦN II. TỰ ĐÁNH GIÁ THEO CÁC TIÊU CHUẨN, TIÊU CHÍ 

Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo  

Mở đầu 

Mục tiêu đào tạo (MTĐT) và chuẩn đầu ra (CĐR) của CTĐT ngành 

QLGD được xây dựng đầu tiên vào năm 2017 trong Đề án đăng ký mở ngành 

và được điều chỉnh, hoàn thiện thêm trong những năm sau. Cho đến nay, MTĐT 

và CĐR của CTĐT đã được rà soát, điều chỉnh để đảm bảo sự cam kết đào tạo 

với NH và xã hội. MTĐT của CTĐT rõ ràng và phù hợp với tầm nhìn, sứ mệnh 

của Trường ĐHCT/KSP và phù hợp với mục tiêu của GDĐH. CĐR của CTĐT 

ngành QLGD trình bày cụ thể các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và thái độ 

(mức độ tự chủ trách nhiệm) của NH sau khi tốt nghiệp. CĐR phản ánh được 

MTĐT và yêu cầu của NH và các BLQ. MTĐT và CĐR của CTĐT ngành 

QLGD được công bố công khai đến NH và các BLQ. 

Tiêu chí 1.1: Mục tiêu của Chương trình đào tạo được xác định rõ 

ràng, phù hợp với sứ mệnh và tầm nhìn của CSGD đại học, phù hợp với 

mục tiêu của giáo dục đại học quy định tại Luật Giáo dục Đại học 

1. Mô tả 

 Chương trình đào tạo 60 tín chỉ (TC) của ngành QLGD được ban hành 

theo quyết định Số 1498/QĐ-ĐHCT ngày 12/5/2017 của trường Đại học Cần 

Thơ [H1.01.01.02(1)]; sau đó được cập nhật theo quyết định số 6461/QĐ-

ĐHCT ngày 31 tháng 12 năm 2019 và quyết định số 889/QĐ-ĐHCTngày 31/3 

/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ về việc ban hành chương trình 

đào tạo trình độ thạc sĩ [[H1.01.01.02(2-3)].Chương trình đào tạo ngành Quản 

lý giáo dục đã xác định rõ: Mục tiêu chung (Đào tạo trình độ thạc sỹ chuyên 

ngành Quản lý giáo dục nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực quản lý giáo dục 

góp phần phát triển giáo dục - đào tạo) và mục tiêu cụ thể. Mục tiêu cụ thể đã xác 

định đầy đủ các mục tiêu theo các tiếp cận truyền thống (Mục tiêu kiến thức, mục 

tiêu kỹ năng và mục tiêu thái độ) chung của các chương trình đào tạo, bao gồm: 

Trang bị cho người học phương pháp luận,  kiến thức chuyên sâu về cơ sở ngành 
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và chuyên ngành quản lý giáo dục; hỗ trợ người học hình thành hệ thống những 

kỹ năng quản lý giáo dục; hỗ trợ người học hình thành thái độ chuẩn mực trong 

công tác quản lý giáo dục.  

Chương trình đào tạo ngành thạc sĩ quản lý giáo dục phù hợp triết lý, sứ 

mệnh, tầm nhìn và mục tiêu giáo dục của Trường cũng như của Khoa Sư phạm 

[H1.01.01.01(1,2)]. Mục tiêu đào tạo được mô tả trong bản mục tiêu và chuẩn 

đầu ra của ngành [H1.01.01.03(1-3)] Được thông tin trên trang Web của trường/ 

Khoa Sư phạm [H1.01.01.09(9)] cũng như báo cáo thường niên hàng năm 

[H1.01.01.10 (1,2,3)] và có sự đối sánh các cơ sở giáo dục đào tạo khác 

[H1.01.01.11(1- 4)].  

Từ năm 2018 đến nay Trường ra quyết định về việc thành lập tổ thư ký và 

tổ điều chỉnh chương trình đào tạo sau đại học [H1.01.01.05 (1-6)] Kế hoạch 

điều chỉnh CTĐT và công văn hướng dẫn điều chỉnh chương trình đào tạo sau 

đại học [H1.01.01.06 (1,2)], [H1.01.01.07].Biên bản họp Bộ môn TLGD, tổ 

điều chỉnh chương trình, tổ thẩm định, hội đồng khoa học của khoa và của nhà 

trường[H1.01.01.08 (1-7)]. 

Chương trình đào tạo ngành quản lý giáo dục hướng đến mục tiêu:“Đào 

tạo học viên ngành quản lý giáo dục có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức 

phục vụ nhân dân, có kiến thức khoa học và kỹ năng chuyên sâu cho nghiên 

cứu về quản lý giáo dục và hoạt động quản lý giáo dục hiệu quả, có khả năng 

làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề 

thuộc chuyên ngành Quản lý giáo dục và có thái độ chuẩn mực trong công tác 

quản lý giáo dục nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực”. 

 Mục tiêu của CTĐT ngành QLGD trình độ Thạc sĩ được xác định rõ ràng, 

cụ thể như sau: 

*Mục tiêu chung:  

 Đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục nhằm giúp học viên 

có kiến thức khoa học và kỹ năng chuyên sâu cho nghiên cứu về quản lý giáo 
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dục và tham gia hoạt động quản lý giáo dục có chất lượng và hiệu quả; có khả 

năng làm việc độc lập, sáng tạo; có khả năng phát hiện, giải quyết những vấn 

đề thuộc chuyên ngành quản lý giáo dục và có thái độ chuẩn mực trong nghiên 

cứu, thực thi công tác quản lý giáo dụcđáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực quản lý 

giáo dục, góp phần phát triển giáo dục - đào tạo. 

*Mục tiêu cụ thể:  

a) Trang bị cho học viên kiến thức chuyên sâu về phương pháp luận khoa 

học,  khối ngành ngành quản lý giáo dục và chuyên ngành quản lý giáo dục; 

b) Đào tạo học viên có kỹ năng nghiên cứu chuyên sâu và giải quyết những 

quyết vấn đề trong công tác quản lý giáo dục; 

c) Hình thành tác phong làm việc khoa học, tính tự chủ, trách nhiệm và thái 

độ chuẩn mực trong nghiên cứu và công tác quản lý giáo dục. 

Vì vậy, MTĐT của ngành phù hợp với mục tiêu giáo dục của Luật Giáo 

dục 2005 (Điều 2) và phù hợp mục tiêu của GDĐH theo Luật GDĐH 2012 

(Điều 5), Luật Giáo dục 2019 và Bậc 7, Khung trình độ Quốc gia Việt Nam 

(2016) [H1.01.01.12 (1,2,3)]. 

2. Điểm mạnh 

Mục tiêu của CTĐT ngành QLGD được xác định rõ ràng, phù hợp với 

mục tiêu giáo dục của Luật Giáo dục, Luật GDĐH, Khung trình độ Quốc gia 

Việt Nam, phù hợp với sứ mệnh và tầm nhìn của Trường ĐHCT, phù hợp với 

mục tiêu của GDĐH.  

3. Điểm tồn tại 

Mặc dù mục tiêu đào tạo đã các định rõ ràng nhưng cần đa dạng hóa các 

hình thức lấy ý kiến các bên liên quan để đánh giá khách quan hơn về mục tiêu 

của CTĐT. 

4. Kế hoạch hành động 

Tiếp tục bám sát tầm nhìn và sứ mạng của Trường ĐHCT cũng như mục 

tiêu của GDĐH hiện hành khi điều chỉnh mục tiêu của CTĐT. Đa dạng hóa 

https://drive.google.com/open?id=1LTfiHtganUVMGWbugCiYtVCi37gS_jkU&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1fHVSPUl9ReRIgFmFJYQFFVGHhotBtrWn&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
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hình thức các hình thức lấy ý kiến các bên liên quan về mục tiêu của CTĐT cho 

những lần điều chỉnh mục tiêu của CTĐT tiếp theo. 

5. Tự đánh giá  

Đạt (mức 5/7). 

Tiêu chí 1.2: Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo được xác định 

rõ ràng, bao quát được cả các yêu cầu chung và yêu cầu chuyên biệt mà 

người học cần đạt được sau khi hoàn thành chương trình đào tạo 

1. Mô tả 

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo ngành quản lý giáo dục được xác 

định công bố vào năm 2017 [H1.01.01.03 (1)]được hoàn thiện và sử dụng cho 

chương trình đào tạo khóa đầu tiên (khóa 26)chuyên ngành QLGD trình độ thạc 

sỹ [H1.01.01.03(2)]Theo quyết định số 3646/QĐ-ĐHCT ngày 23/08/2018 về 

thành lập các tiểu ban chuyên môn trực thuộc Hội đồng Khoa học và đào tạo 

Trường ĐHCT nhiệm kỳ 2017 -2022 và quyết định số 4225/QĐ-ĐHCT về việc 

thành lập ban chỉ đạo điều chỉnh CTĐT trình độ đại học và sau đại học của 

Trường ĐHCT ngày 26/9/2018; quyết định số 1771/QĐ-ĐHCT, ngày 

04/6/2019về thành lập Tổ Thư ký và các Tổ Điều chỉnh chương trình đào tạo 

trình độ sau đại học[H1.01.01.05 (1,2,3)] và theo công văn số 4225/ĐHCT-

KSĐH ngày 26/09/2018 của trường ĐHCT hướng dẫn điều chỉnh chương trình 

đào tạo sau đại học theo thông tư số 17/2021-TT-BGD [H1.01.01.06 (1)] và 

biên bản họpHội đồng Bộ môn và Tổ điều chỉnh, thẩm địnhchương trình đào 

tạo ngành quản lý giáo dục[H1.01.01.08 (1)].Nhà Trường đã ban hànhquyết 

định số 6461/QĐ-ĐHCT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Cần Thơ về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, chương 

trình đào tạo ngành quản lý giáo dục) [H1.01.01.02(2)].CĐR bao gồm các tiêu 

chuẩn về kiến thức, kỹ năng và thái độ tương ứng với ba mục tiêu cụ thể của 

chương trình. CĐR về kiến thức bao gồm: Phần kiến thức chung (Khái quát 

hóa được phương pháp luận chuyên sâu). CĐR phần kiến thức cơ sở (Tích lũy 

được kiến thức chuyên sâu về cơ sở ngành quản lý giáo dục). CĐRphần kiến thức 

about:blank
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chuyên ngành và luận văn tốt nghiệp (Hệ thống hóa được kiến thức chuyên sâu 

về chuyên ngành quản lý giáo dục). CĐR về Kỹ năng bao gồm: Kỹ năng cứng 

tương ứng với các kiến thức trong CĐR về kiến thức (Ứng dụng những kiến 

thức chung và kiến thức cơ sở ngành trong quản lý giáo dục; xây dựng, chỉ đạo, 

tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh được kế hoạch quản lí giáo dục 

và thực hiện nghiên cứu trong quản lý giáo dục); CĐR Kỹ năng mềm (Xử lý tình 

huống và giải quyết vấn đề trong quản lí giáo dục; hợp tác và giao tiếp có hiệu 

quả; tự học, tự nghiên cứu, sáng tạo). CĐR về thái độ đã xác định năng lực tự chủ 

và trách nhiệm cá nhân (Thể hiện tác phong làm việc khoa học và có trách 

nhiệm; chấp hành đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp 

luật của Nhà nước;đảm bảo tính dân chủ; giao tiếp và ứng xử có văn hóa trong 

công tác quản lý giáo dục). Đồng thời xác định điều kiến về Ngoại ngữ trước 

khi bảo vệ luận văn (Học viên tự học đạt chứng nhận B1/bậc 3/6 theo Khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương). 

Sau khi kết thúc khóa đào tạo đầu tiên (khóa 26), CĐR được điều chỉnh 

và ban hành năm 2022 [H1.01.01.03 (3)]. Phù hợp với triết lý giáo dục và sứ 

mệnh của Khoa Sư phạm [ H1.01.01.01(2)]. Việc xây dựng và điều chỉnh CĐR 

của ngành QLGD được thực hiện theo Quyết định về thành lập Ban chỉ đạo, 

ban thư ký, tổ điều chỉnh CTĐT [H1.01.01.05 (4-6)]; Kế hoạch điều chỉnh  

CTĐT và  công văn hướng dẫn rà soát và điều chỉnh CĐR [H1.01.01.06 (2)], 

[H1.01.01.07]. Chuẩn đầu ra được biên soạn theo yêu cầu trong các biên bản 

họp BM, Tổ xây dựng /điều chỉnh các bên liên quan, tổ thẩm định, hội đồng 

Khoa Sư phạm và hội đồng khoa học trường [H1.01.01.08(3-8)]. CĐR của 

ngành cũng đã được điều chỉnh sau khi có sự góp ý điều chỉnh và đánh giá của 

Hội đồng xây dựng chương trình và lực lượng các BLQ [H1.01.01.08 (4-8)]. 

CĐR đã được thẩm định đạt về nội dung và hình thức và thông qua các biên 

bản họp bộ môn cũng như tổ xây dựng, thẩm định và điều chỉnh chương trình 

[H1.01.01.08 (4-7)]. Trong quá trình xây dựng CĐR, BMTLGD đã phân tích 

https://drive.google.com/open?id=19YDJge12pa0hx0KOV750JvbRddN5Kjy6&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1A4LowssAkAq8TCAbYV32xDlAQXX1PO-B&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
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đối sánh giữa CĐR của CTĐT với CĐR trình độ khối ngành QLGD 

[H1.01.01.11(1-4)]. 

Chuẩn đầu ra của CTĐT ngành QLGD có đầy đủ các nội dung quy định 

theo công văn số Số 2196/BGDĐT ngày 22/4/2010[ H1.01.02.01]. Thông tư số 

07/2015-BGDĐT [H1.01.02.02] và công văn hướng dẫn rà soát điều chỉnh 

CĐR của Trường [H1.01.01.06 (2)] và kế hoạch điều chỉnh, xây dựng chương 

trình đào tạo sau đại học theo thông tư 17/2021/TT-BGDĐT [H1.01.01.07]  

gồm: a). Tên ngành đào tạo, b). Trình độ đào tạo, c). Yêu cầu kiến thức (tri thức 

chuyên môn, năng lực nghề nghiệp...), d). Yêu cầu về kỹ năng (kỹ năng cứng 

và kỹ năng mềm), e).Yêu cầu về thái độ, f).Vị trí làm việc của NH sau khi tốt 

nghiệp, g). Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường;). Các chương 

trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo. Mỗi phạm trù kiến thức, 

kỹ năng và thái độ trong CĐR đều được xác định rõ ràng [H1.01.01.03(3)], 

[H1.01.01.02(3)]: CĐR của CTĐT phản ánh rõ các tiêu chuẩn về khối kiến thức 

bao gồm kiến thức chung, kiến thức khối ngành và chuyên ngành và phần 

nghiên cứu khoa học; kiến thức và kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm 

[H1.01.01.03 (3)], cụ thể như sau: 

 Kiến thức 

 a) Phân tích, tổng hợp, sử dụng kiến thức chuyên sâu về phương pháp 

luận khoa học ứng dụng trong quản lý giáo dục; 

 b) Phân tích, tổng hợp, sử dụng phối hợp kiến thức chuyên sâu về khoa 

học giáo dục, tâm lý giáo dục, công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục; 

  c) Phân tích, tổng hợp, sử dụng sáng tạo kiến thức chuyên sâu về quản 

lý trong lãnh vực giáo dục. 

 Kỹ năng 

 a)Đề xuất biện pháp cải tiến hoạt động quản lý giáo dục dựa trên sự vận 

dụng phối hợp kiến thức chung, kiến thức khối ngành, kiến thức chuyên ngành 

vào việc xem xét thực trạng công tác quản lý giáo dục; 

https://drive.google.com/open?id=1B0bSxH5pultYSqoOpHpnFCUFvqPtxwCu&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1B0bSxH5pultYSqoOpHpnFCUFvqPtxwCu&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/file/d/165DrXlJrJNgXsifakzccssCDyeeV62uB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=19YDJge12pa0hx0KOV750JvbRddN5Kjy6&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
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 b) Quản lý (xây dựng kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và đánh giá) được các 

nguồn lực trong công tác giáo dục tại nơi làm việc; 

 c)Thiết kế, thực hiện nghiên cứu chuyên sâu trong quản lý giáo dục và 

công bố khoa học. 

 d)Làm việc độc lập, làm việc nhóm, sáng tạo, phát hiện và giải quyết vấn 

đề trong quản lí giáo dục. 

 Thái độ/ Mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân 

 a) Thể hiện tác phong làm việc khoa học, tính tự chủ, trách nhiệm và thái 

độ chuẩn mực trong nghiên cứu và công tác quản lý giáo dục. 

 b) Thích nghi với môi trường quản lý giáo dục thay đổi.   

CĐR của chương trình đào tạo QLGD được xác định rõ ràng; trong đó 

đã bao quát được các yêu cầu chung mà mọi học viên trình độ thạc sỹ đều phải 

đạt được. Đó là yêu cầu về lĩnh hội khối kiến thức chung, về kỹ năng mềm, thái 

độ tự chủ và tự chịu trách nhiệm. CĐR về kiến thức chung được xác định đó là 

kiến thức về phương pháp luận khoa học. CĐR này được cụ thể hóa trong CĐR 

của các học phần kiến thức chung, đó là học phần Triết học và học phần Ngoại 

ngữ [H1.01.01.03(3)]. CĐR về kỹ năng mềm chú trọng kỹ năng làm việc độc 

lập, sáng tạo; giải quyết vấn đề. CĐR về thái độ chú trọng tác phong làm việc 

khoa học và tinh thần trách nhiệm. Đây là những kỹ năng và thái độ chung chủ 

yếu, cần thiết trong các hoạt động nói chung và trong công tác quản lý nói riêng. 

 CĐR chú trọng xác định những yêu cầu chuyên biệt về chuyên môn 

QLGD mà NH chuyên ngành QLGD trình độ thạc sỹ cần đạt được sau khi hoàn 

thành chương trình đào tạo.Bao gồm kiến thức nền tảng về khối ngành QLGD; 

kiến thức chuyên ngành QLGD; các khả năng thực hiện công tác QLGD trong 

một cơ sở giáo dục-đào tạo và những phẩm chất nhân cách của người cán bộ 

quản lý. CĐR về kiến thức nền tảng của khối ngành QLGD được cụ thể hóa 

trong chuẩn đầu ra của các HP thuộc khối ngành này; bao gồm: Kiến thức chung 

về phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, về dạy học hiện đại, về tâm lý 
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học quản lý và kiến thức chung trong một số lĩnh vực tâm lý giáo dục như tư 

vấn tâm lý, giáo dục và sự phát triển bền vững, giáo dục Việt Nam trong xu thế 

hội nhập, xã hội học giáo dục, so sánh giáo dục, ứng dụng công nghệ thông tin 

trong QLGD,…[H1.01.01.02 (3)]. CĐR về kiến thức chuyên ngành được cụ 

thể hóa trong CĐR của các HP thuộc khối kiến thức chuyên ngành; tập trung 

vào các kiến thức có liên quan đến nội dung công tác quản lý, lãnh đạo trong 

các cơ sở giáo dục đào tạo như kiến thức về phát triển nguồn nhân lực, về xây 

dựng và phát triển chương trình, về quản lý tài chính, quản lý cơ sở vật chất và 

thiết bị dạy học, quản lý dự án,[H1.0101.03 (3)]. CĐR về kỹ năng QLGD bao 

gồm các kỹ năng nghiên cứu và giải quyết các vấn đề của khoa học giáo dục 

nói chung và khoa học QLGD nói riêng. Các kỹ năng này được thực hiện trong 

các hoạt động thực hành song song với học lý thuyết các HP thuộc các khối 

kiến thức của chương trình QLGD và kỹ năng thực hiện đề tài luận văn tốt 

nghiệp [H1.01.01.03 (3)]. 

 Mỗi yêu cầu trong CĐR chứa đựng tiêu chuẩn nội dung cần đạt được 

trong học tập các vấn đề của chuyên ngành QLGD tương ứng và mức độ đạt 

được của tiêu chuẩn nội dung.Trong đó mức độ đạt được của lĩnh hội kiến thức 

ở trình độ thạc sỹ được xác dịnh là “trình bày”. NH trình độ thạc sỹ trở lên cần 

tự học bằng tìm tòi tra cứu thông tin từ các nguồn là chính và sau đó là trình 

bày vấn đề lĩnh hội được trong hoạt động học tập nhóm và lớp (hoặc thực hiện 

các bài tập, tiểu luận, khóa luận,…). Qua sản phẩm là bài trình bày, NH có cơ 

hội thể hiện tư tưởng, quan điểm, thái độ, niềm tin, kiến thức và các khả năng 

vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề chuyên môn. Mức độ đạt được của 

kỹ năng chuyên môn (kỹ năng cứng) là khả năng nghiên cứu và giải quyết các 

vấn đề thuộc chuyên môn (chuyên ngành QLGD).Khả năng này được thực hiện 

thông qua các hoạt động thực hành song song với việc học lý thuyết QLGD và 

thông qua thực hiện đề tài nghiên cứu luận văn thạc sỹ. Chuẩn đầu ra được xác 

định rõ ràng như vậy là phù hợp với trình độ đào tạo (Thạc sỹ chuyên ngành 

QLGD theo định hướng nghiên cứu). 



27 

 

 Để đảm bảo CĐR được xác định rõ ràng và được thực hiện đầy đủ, BM 

đã thiết lập ma trận kỹ năng về mối quan hệ tương thích giữa CĐR với MTĐT 

ngành QLGD và ma trận kỹ năng về mối quan hệ tương thích giữa CĐR của 

chương trình với CĐR của các HP trong CTĐT theo văn bản hướng dẫn số theo 

văn bản hướng dẫn số 2641 và 2262/ĐHCT-KSĐH ngày 

18/11/2021[H1.01.01.06(2)] [H1.01.02.03], trong đó thể hiện rất rõ mức độ 

đóng góp của từng HP đến việc đạt mục tiêu CĐR của CTĐT  được NH đánh 

giá cao[H1.01.02.04]. 

 Trong CĐR, vị trí việc làm của học viên tốt nghiệp là được làm công tác 

quản lý tại các cơ sở giáo dục-đào tạo; có thể làm công tác nghiên cứu tại các 

trung tâm, viện nghiên cứu; có thể làm công tác chuyên viên cho các Phòng 

giáo dục và các Sở giáo dục. CĐR cũng cam kết khả năng học tập nâng cao 

trình độ của người tốt nghiệp sau khi ra trường [H1.01.01.02 (3)], [H1.01.01.03 

(2,3)]. 

2. Điểm mạnh 

CĐR của CTĐT ngành QLGD được xây dựng một cách rõ ràng, đầy đủ, 

bao quát được các yêu cầu chung và yêu cầu chuyên biệt mà NH đạt được sau 

khi hoàn thành CTĐT.  

3. Điểm tồn tại 

Chưa phát hiện vì CĐR của CTĐT đã được xác định rõ ràng, bao quát 

được các yêu cầu chung và yêu cầu chuyên biệt mà NH đạt được sau khi hoàn 

thành CTĐT (đã đảm bảo được các yêu cầu của mốc chuẩn). 

 

4. Kế hoạch hành động 

Luôn bám sát các hướng dẫn của Bộ khi điều chỉnh CĐR của CTĐT cũng 

như những tài liệu hữu ích của các chuyên gia trong những đợt tập huấn về thiết 

kế và xây dựng CĐR. 

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 5/7). 

https://drive.google.com/file/d/165DrXlJrJNgXsifakzccssCDyeeV62uB/view?usp=sharing
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 Tiêu chí 1.3. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo phản ánh được 

yêu cầu của các bên liên quan, được định kỳ rà soát, điều chỉnh và được 

công bố công khai 

1. Mô tả 

  Trong đề án mở ngành QLGD năm 2017, CĐR của CTĐT đã được khảo 

sát ý kiến của các BLQ [H1.01.01.08 (1)].CĐR của ngành QLGD được điều 

chỉnh sử dụng cho chương trình đào tạo khóa đầu tiên (khóa 26) theo quyết 

định số 3646/QĐ-ĐHCT, ngày 23/08/2018 vê việc thành lập các Tiểu ban 

chuyên môn trực thuộc Hội đồng Khoa học và đào tạo Trường ĐHCT nhiệm 

kỳ 2017 -2022; quyết định số 4225/QĐ-ĐHCT về việc thành lập Ban chỉ đạo 

điều chỉnh CTĐT trình độ đại học và sau đại học của Trường ĐHCT năm 2018 

ngày 26/9/2018 và  quyết định số 1771/QĐ-ĐHCT, ngày 04/6/2019về thành 

lập Tổ Thư ký và các Tổ Điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ sau đại 

học[H1.01.01.05 (1,2,3)]và công văn hướng dẫn số 4225/ĐHCT-KSĐH ngày 

26/09/2018[H1.01.01.06 (1) được xem xét và điều chỉnh cho phù hợp hơn với 

nhu cầu của NH và các BLQ theo biên bản họp của tổ thẩm định báo cáo 

[H1.01.01.08(2)] được ban hành theo quyết định số 6461/QĐ-ĐHCT, ngày 

31/12/2019chương trình đào tạo[H1.01.01.02 (2)]. 

 Trong đợt điều chỉnh gần nhất (2022), theoquyết định về thành lập Ban 

chỉ đạo, ban thư ký, tổ điều chỉnh CTĐT [H1.01.01.05 (4-6)]; Kế hoạch điều 

chỉnh  CTĐT và  công văn hướng dẫn rà soát và điều chỉnh CĐR [H1.01.01.06 

(2)], [H1.01.01.07]. Nhà trường đã tiến hành xem xét ý kiến đánh giá của NH 

tốt nghiệp năm 2021, chú trọng nội dung “Đề cương chi tiết các HP giúp NH 

hiểu rõ các KQHT mong đợi về kiến thức, kỹ năng, và thái độ” và “Nhìn chung, 

NH hài lòng về CTĐT mình đã học”. Kết quả thu được (mức hài lòng trở lên) 

lần lượt đạt 80%, [H1.01.02.04]. Ngoài ra, trong buổi hội nghị trực tuyến với 

các BLQ là học viên, các nhà quản lý giáo dục, các đơn vị sử dụng NH và NH 

đã tốt nghiệp [H1.01.01.08(4)], cán bộ quản lý giáo dục đề nghị: bồi dưỡng 

thêm các chuyên đề liên quan về quản lý cơ sở vật chất, quản lý chuyên sâu về 

about:blank
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nhà trường. Các đề xuất đó đã được đưa vào trong đợt điều chỉnh CĐR năm 

2021.CĐR của ngành cũng đã được điều chỉnh sau khi có sự góp ý điều chỉnh 

và đánh giá củacũng đã được điều chỉnh sau khi có sự góp ý điều chỉnh và đánh 

giá của Hội đồng xây dựng và Hội đồng thẩm định chương trình và lực lượng 

các BLQ tham dự [H1.01.01.08 (5-8)]. Các HP liên quan kiến thức, kỹ năng và 

thái độ phản ánh các yêu cầu trên được thiết kế và đưa vào CTDH để đảm bảo 

CĐR được thực hiện [H1.01.01.03 (3)]. 

Bộ môn TLGD còn phân công giảng viên tham gia hướng dẫn luận văn và 

tham gia Hội đồng đồng chấm luận văn để theo dõi và đánh giá kết quả học tập 

của người học [H1.01.03.01(1-2)].Kết quả đánh giá bảo vệ luận văn tốt nghiệp 

học viên cũng là nguồn thông tin hữu ích trong quá trình xây dựng CĐR 

[H1.01.03.02]. 

Nhằm đảm bảo các CĐR của CTĐT đáp ứng tốt nhu cầu, hằng năm Trung 

tâm QLCL Trường đã tiến hành hoạt động khảo sát thu thập ý kiến phản hồi 

của các BLQ từ NH, cựu HV [H1.01.03.03] và gần đây nhất (2021) có thêm 

nhà tuyển dụng [H1.01.03.04]. 

  Nhìn chung, CĐR của ngành QLGD được xây dựng, rà soát và điều 

chỉnh trên cơ sở tham khảo ý kiến đóng góp của các BLQ. Trừ khảo sát có quy 

mô rộng ý kiến của các BLQ trong quá trình xây dựng đề án mở ngành, CĐR 

nói riêng và chương trình ngành QLGD nói chung mới chỉ tổ chức lấy ý kiến 

của các BLQ thông qua Hội đồng điều chỉnh và Hội đồng thẩm định chương 

trình có mời rộng rãi các GV, NH và các BLQ khác tham gia [H1.01.01.08 (4)].  

CĐR của CTĐT được công bố công khai, rộng rãi dưới nhiều hình thức và 

phương tiện khác nhau như trang thông tin điện tử về đào tạo của Trường và 

của khoa [H1.01.01.09 (4)] thông qua tài liệu tư vấn tuyển sinh, các tờ rơi quảng 

bá tuyển sinh, sổ tay NH [H1.01.03.05(1- 3)]. 

about:blank
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Tóm lại, CĐR của CTĐT đã được xây dựng và rà soát, điều chỉnh dựa trên 

ý kiến phản hồi của các BLQ. CĐR được công bố công khai và phổ biến đến 

các BLQ. 

2. Điểm mạnh 

CĐR của CTĐT được định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh và công bố 

công khai tới các BLQ thông qua nhiều kênh thông tin để được tiếp cận dễ 

dàng. 

3.Điểm tồn tại 

Nguồn lấy ý kiến các bên liên quan chưa phong phú và chưa đa dạng. 

4. Kế hoạch hành động 

Bộ môn TLGD tiếp tục lập kế hoạch và tổ chức hội nghị về lấy ý kiến của 

các BLQ về CĐR theo định kỳ 2 năm một lần từ năm 2022 làm cơ sở rà soát 

điều chỉnh CĐR. 

5. Tự đánh giá  

Đạt (mức 5/7). 

Kết luận về Tiêu chuẩn 1 

Mục tiêu và CĐR của CTĐT ngành QLGD được rà soát, điều chỉnh theo 

tiến trình chung của Trường ĐHCT. MTĐT của ngành được xác định rõ ràng 

và phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của Trường, phù hợp với mục tiêu giáo 

dục của Luật GD, Luật GDĐH và Bậc 7, Khung trình độ Quốc gia Việt Nam. 

CĐR của ngành được xác định rõ ràng, bao gồm các yêu cầu chung và yêu cầu 

chuyên biệt và phản ảnh yêu cầu của các BLQ. BM đã khảo sát ý kiến của các 

BLQ về MTĐT CĐR và khảo sát vị trí việc làm của HV tốt nghiệp. Kết quả 

thu thập đã cung cấp thông tin thực tiễn có giá trị giúp tiến trình rà soát và điều 

chỉnh MTĐT và CĐR hiệu quả hơn. Từ năm 2022, BM TLGD sẽ lập kế hoạch 

và tổ chức hội nghị để lấy ý kiến của các BLQ về MTĐT và CĐR theo định kỳ 

2 năm/lần, làm cơ sở rà soát điều chỉnh MTĐT và CĐR của ngành QLGD. 

Căn cứ vào đánh giá các tiêu chí, Hội đồng TĐG chất lượng CTĐT TĐG 

Tiêu chuẩn 1 có 3/3 tiêu chí đạt. Mức đạt: 5,0. 
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Tiêu chuẩn 2: Bản mô tả chương trình đào tạo 

Mở đầu 

  Bản mô tả CTĐT là tài liệu chính thống của Trường ĐHCT. Đây là 

nguồn tài liệu cung cấp thông tin đầy đủ và chi tiết của mỗi CTĐT  cho GV, 

NH, nhà quản lý, NTD, trong các hoạt động tuyển sinh và các BLQ khác. Bản 

mô tả CTĐT được xây dựng và ban hành theo biểu mẫu quy định thống nhất 

của nhà trường và phù hợp với các quy định của BGDĐT. Bản mô tả CTĐT có 

đầy đủ các thông tin theo quy định, được định kỳ rà soát, bổ sung, cập nhật. 

Bản mô tả CTĐT và đề cương chi tiết các HP thể hiện CTĐT được thiết kế rõ 

ràng, có cấu trúc đảm bảo logic và chứng minh tính khả thi của việc thực hiện 

các mục tiêu và CĐR, tạo điều kiện cho NH và người dạy cũng như các nhà 

quản lý dễ dàng triển khai thực hiện cũng như cải tiến CTĐT. 

Tiêu chí 2.1: Bản mô tả chương trình đầy đủ thông tin và cập nhật 

1. Mô tả 

 Chương trình đào tạo ngành quản lý giáo dục được mô tả đầy đủ các 

thông tin [H1.01.01.03(1,2, 3)] do Khoa Sư phạm ban hành căn cứ trên Quyết 

định ban hành CTĐTSố 1498/QĐ-ĐHCT, ngày 12/5/2017; Số 6461/QĐ-

ĐHCT, ngày 31/12/2019 và số 889/QĐ-ĐHCT  ngày 31/03/2022[H1.01.01.02 

(1,2,3)]. 

  Bản mô tả CTĐT ngành QLGD được xây dựng từ năm 2017[  

H1.01.01.03 (1)].Trường đã chỉ đạo việc rà soát, điều chỉnh CTĐT trên cơ sở 

thông tư 07/2015/TT-BGDĐT của BGDĐT quy định về khối lượng kiến thức 

tối thiểu và năng lực mà NH cần đạt sau khi tốt nghiệp[H1.01.02.02]. CĐR của 

ngành QLGD đã được điều chỉnh về nội dung và hình thức theo quyết định 

Quyết định Số 1092/QĐ-ĐHCT ngày 23/3/2018 về chuyển đổi tên và mã số 

các ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của trường Đại học Cần Thơ 

theo Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT và Thông tư số 25/2017-TT-BGDĐT 

[H2.02.01.01]. Tổ điều chỉnh CTĐT ngành QLGD (8140114) được thành lập 

theo quyết định số:4225/QĐ-ĐHCT, ngày 26/9/2018 và 1771/QĐ-ĐHCT, ngày 
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04/6/2019 [H1.01.01.05 (2,3)] và công vănsố 4225/ĐHCT-KSĐH ngày 

26/09/2018hướng dẫn điều chỉnh đào tạo sau đại học theo thông tư 07/2015-

TT-BGD [H1.01.01.06 (1)].Trong quá trình xây dựng bản thảo, Tổ điều chỉnh 

CTĐT có tham khảo CTĐT của một số trường đại học uy tín ở Việt Nam như: 

Trường đại học quốc gia Hà Nội; Trường đại học Sư phạm Thành Phố Hồ Chí 

Minh vàchương trình đào tạo thạc sỹ ngành Quản lý giáo dục của Trường Đại 

học London  (Anh): 

https://london.ac.uk/sites/default/files/programmespecifications/progspec-ael-

2018-19.pdf và Chương trình đào tạo thạc sỹ ngành Quản lý giáo dục,Trường 

Đại học Polytechnic  (Philipin) 

https://www.pup.edu.ph/coed/mem)[H2.02.01.02(1,2,3,4)]. Bản thảo được 

tổng họp báo cáo của tổ điều chỉnh trong BMTLGD  [H1.01.01.08 (2)], được 

thẩm định bởi Tiểu ban KHGD số3646/QĐ-ĐHCT, Ngày 

23/08/2018[H1.01.01.05 (1)], được Trường phê duyệt và ra quyết định ban 

hành số 6461/QĐ-ĐHCT, ngày 31/12/2019 [H1.01.01.02 (2)]. 

Năm 2021, Bản mô tả CTĐT của ngành QLGD tiếp tục được rà soát và 

điều chỉnh trên cơ sở khung trình độ quốc gia Việt Nam theo thông tư 

17/2021/TT-BGDĐT ngày 6/9/2021. Trường đã ban hành các quyết định về 

việc rà soát, xây dựng điều chỉnh và thẩm định CTĐT của các ngành đào tạo 

và các văn bản hướng dẫn điều chỉnh CTĐT 

[H1.01.01.05(4,5,6)],[H1.01.01.06(2)] [H1.01.01.07] . Trong quá trình điều 

chỉnh CTĐT, dựa vào mẫu  xây dựng mối quan hệ giữa mục tiêu đào tạo với 

CĐR theo công văn số 2641/ĐHCT-ĐBCL&KT ngày 15/9/2017[H1.01.02.03], 

để đảm bảo CĐR phù hợp và đáp ứng MTĐT và yêu cầu của thực tiễn 

[H1.01.01.04 (1-3)]. Một số HP đã được thay đổi hoặc bổ sung vào khung 

CTĐT để tương thích với CĐR và trang bị thêm cho NH kiến thức và kỹ năng 

phù hợp với yêu cầu thực tiễn [H2.02.01.03]. Tổ điều chỉnh đã lấy ý kiến GV 

trong BM, để hoàn chỉnh dự thảo Bản mô tả CTĐT, thông qua Hội đồng Khoa 

học và đào tạo khoa sư phạm [H1.01.01.08 (3-7)], được thẩm định bởi tiểu ban 

https://www.pup.edu.ph/coed/mem
https://drive.google.com/open?id=1XevsWbIDXM3vAW9aQ5GkAUdUSrwr0vMx&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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KHGD hoàn thiện theo góp ý và cuối cùng được Trường ban hành [H1.01.01.02 

(3)], Bản mô tả CTĐT/CTDH do Khoa sư phạm ban hành được xây dựng trên 

cơ sở thông tin của CTĐT [H1.01.01.03 (1,2,3)] và Công văn số 2979/ĐHCT-

QLCL, ngày 18/12/2019 của Trường V/v cải tiến chất lượng CTĐT. Tuy nhiên, 

Bản mô tả này được xây dựng năm 2017 và và điều chỉnh 2019 chỉ mới đánh 

giá trên đối tượng duy nhất là học viên khóa 26 (khóa học 2019-2021). Khảo 

sát ý kiến của GV về CTĐT ngành QLGD đều ở mức hài lòng về CTĐT đáp 

ứng nhu cầu thực tiễn, CTDH có tính cập nhật và tính tích hợp, CTDH có cấu 

trúc hợp lý giữa các khối kiến thức và giữa lý thuyết với thực hành. Đối với học 

viên đang học, theo kế hoạch khảo sát ý kiến về mục tiêu và CĐR của CTĐT 

ngành QLGD đa số NH hài lòng và rất hài lòng đối với những CĐR thuộc về 

kỹ năng [H1.01.03.04]và [H1.01.03.05]. 

2. Điểm mạnh 

Bản mô tả CTĐT ngành QLGD có cập nhật đầy đủ nội dung, có cập nhật 

điểm mới theo thông tư 17/2021 ngày 22/6/2021 về chuẩn chương trình đào 

tạo, xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của 

giáo dục đại học thông tin, thường xuyên được cập nhật những vấn đề mới nhất 

có liên quan, bản mô tả đã bám sát chương trình, mô tả chương trình rõ ràng 

người học dễ hiểu về thông tin chương trình đào tạo. 

3. Điểm tồn tại 

Bản mô tả CTĐT được xây dựng năm 2017 và được điều chỉnh năm 2019 

và cập nhật bổ sung năm 2022 và chỉ mới khảo sát ý kiến phản hồi các BLQ 

đối với NH của khóa 2019 -2021 (Khóa 26), 2020 -2022 (Khóa 27) và khóa 

2021 – 2023 (Khóa 28) và giảng viên tham gia giảng dạy. 

4. Kế hoạch hành động 

Năm 2022, BM TLGD tiếp tục thu thập thêm thông tin phản hồi từ đối 

tượng là người sử dụng lao động, HV đang học theo định kỳ 2 năm/lần đối với 

Bản mô tả CTĐT và từ đó có kế hoạch tiếp tục điều chỉnh cho phù hợp với yêu 

cầu của chương trình đào tạo. 
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5. Tự đánh giá  

Đạt (mức 5/7). 

Tiêu chí 2.2: Đề cương các học phần đầy đủ thông tin và cập nhật 

1. Mô tả 

Tất cả 26 HP trong CTĐT ngành QLGD đều có đề cương HP bao gồm 

đầy đủ các thông tin: (1) Tên HP: bao gồm tên tiếng Việt (tên tiếng Anh) và 

một số thông tin như: mã số HP, số TC HP, số tiết HP. Số tiết HP thể hiện số 

tiết lý thuyết, số tiết thực hành, số tiết thực tế, số tiết đồ án, số tiết niên luận, số 

tiết TLTN, số tiết LVTN, số tiết số và số tiết tự học mà HP đó sẽ giảng dạy 

thực tế; (2) Tên đơn vị quản lý bao gồm hai thông tin: BM và Khoa/Viện/Trung 

tâm/BM; (3) Điều kiện bao gồm điều kiện tiên quyết: và điều kiện song hành; 

(4) Mục tiêu của HP: Mục tiêu của HP lập thành bảng và chia làm 4 bốn yếu tố 

chính: mục tiêu tổng quát về kiến thức, mục tiêu tổng quát về kỹ năng cứng, 

mục tiêu tổng quát về kỹ năng mềm, và mục tiêu tổng quát về thái độ; (5) CĐR 

của môn học/HP: được trình bày dưới dạng bảng gồm 4 cột là mã CĐR, nội 

dung CĐR, mục tiêu HP và CĐR CTĐT tương ứng (tuy nhiên, còn một số ít 

Đề cương chi tiết của các HP, CĐR vẫn chưa cập nhật kịp thời về cách viết); 

(6) Mô tả HP; (7) Cấu trúc nội dung HP gồm cấu trúc nội dung HP lý thuyết và 

cấu trúc nội dung HP thực hành; (8) PPDH: liệt kê tất cả các phương pháp được 

sử dụng trong cả phần lý thuyết và phần thực hành. [H1.01.01.03 (1-3)]; (9) 

Nhiệm vụ của HV; (10) Đánh giá KQHT của HV bao gồm cách đánh giá và 

cách tính điểm; (11) Tài liệu học tập: Tài liệu chính và tài liệu tham khảo. Ngoài 

ra, đề cương chi tiết HP còn có thêm mục 12 là phần hướng dẫn NH tự học. 

Tất cả đề cương chi tiết HP trong CTĐT có được rà soát và điều chỉnh, 

cập nhật theo kế hoạch của nhà trường. Cụ thể, năm 2019, Trường ĐHCT ban 

hành mẫu đề cương chi tiết HP bảng tiếng Việt và tiếng Anh dành cho CTĐT 

trình độ Sau đại học [H2.02.02.01(2)],[H2.02.02.02 (1-2)]Về cơ bản đề cương 

chi tiết HP điều chỉnh năm 2022 đầy đủ thông tin, thành phần nội dung như 

phiên bản 2019 [H2.02.02.01(3)].Tuy nhiên, sau cuộc họp ở bộ môn có một số 
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điểm điều chỉnh như sau: phần mục tiêu, mỗi mục tiêu HP được cập nhật tương 

ứng với mỗi CĐR; mục cấu trúc nội dung HP cũng được cập nhật mỗi nội dung 

đáp ứng một số CĐR tương ứng; mục đánh giá KQHT của HV cũng được chỉ 

ra mỗi phần đánh giá đáp ứng CĐR nào của HP [H1.01.01.08 (3-4)] và nhà 

trường cũng đã công bố trên các cổng thông tin của Trường / Khoa 

[H1.01.01.09 (9)] và [H1.01.03.06 ]chuẩn đầu ra của chương trình cũng đã  đối 

sánh với các cơ sở giáo dục khác [H1.01.01.11 (1- 4)]. 

2. Điểm mạnh 

Tất cả các đề cương chi tiết của các HP trong CTĐT có đầy đủ thông tin, 

được trình bày một cách khoa học, rõ ràng, được định kỳ rà soát, cập nhật, điều 

chỉnh theo kế hoạch của trường để đáp ứng nhu cầu đổi mới của xã hội. Đặc 

biệt đề cương chi tiết của các HP năm 2022 có những thay đổi rõ nét nhất ở 

việc bám sát và liên hệ với mục tiêu, CĐR và có sử dụng thang đo năng lực 

nhận thức, vận động và tình cảm để làm căn cứ viết CĐR.  

3. Điểm tồn tại 

Chưa có minh chứng về tập huấn viết chuẩn đầu ra cho đề cương học phần 

năm 2022 (bổ sung mô tả minh chứng liên quan). Hướng dẫn tự học chưa chi 

tiết nên người học khó tiếp cận khi tự nghiên cứu. 

4. Kế hoạch hành động 

Theo kế hoạch BMTLGD sẽ tiếp tục xây hoàn thiện chi tiết hơn đề cương 

chi tiết ở phần hướng dẫn tự học  

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 5/7). 

Tiêu chí 2.3: Bản mô tả chương trình đào tạo và đề cương các học 

phần được công bố công khai và các bên liên quan dễ dàng tiếp cận 

1. Mô tả 

Bản mô tả chương trình đào tạo đã được phê duyệt và công bố công khai 

dưới nhiều hình thức khác nhau: công bố trên website của Trường, Khoa Sư 

phạm [H1.01.01.09 (9)].  Bộ môn TLGD  tổ chức họp mặt học viên đầu khóa 
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giới thiệu về CTĐT cũng như dự kiến phát triển chuyên ngành quản lý giáo dục 

trong tương lai [H2.02.03.01(1-3)]. Một số thông tin về CTĐT được cung cấp 

cho các BLQ qua tài liệu quảng bá của Trường như tờ rơi thông tin tuyển sinh  

[H1.01.03.02 (1-4)] qua bài viết giới thiệu ngành đào tạo trên website của 

Trường /Khoa  [H1.01.01.09 (16-19)]. 

Tất cả các đề cương chi tiết của các HP đều được cung cấp kèm theo bản 

mô tả CTĐT, được CVHT công bố công khai cho NH mới nhập học. Theo quy 

định của Trường ĐHCT, GV cần giới thiệu và cung cấp đầy đủ Đề cương chi 

tiết của các HP vào buổi học đầu tiên của HP. Qua đó giúp HV nắm rõ thông 

tin HP, biết được mục tiêu cụ thể của môn học, CĐR, nội dung hoạt động dạy 

học, yêu cầu nhiệm vụ học tập mà HV cần đạt được để hoàn thành HP 

[H1.01.01.09 (9)].[ H2.02.02.01 (1-3). 

Để nhất quán trong quản lý, triển khai, điều hành và thực hiện dạy học 

một cách đồng bộ, các bộ phận phòng ban liên quan như Phòng Đào tạo, TTHL, 

Trung Tâm QLCL, Khoa sau đại học, Khoa Sư phạm, Trưởng BM TLGD, đều 

có bản in toàn văn Bản mô tả CTĐT và Đề cương chi tiết của các HP. 

Bản mô tả CTĐT cùng với Đề cương chi tiết của các HP được công bố 

công khai trên website của Trường ĐHCT. Vì vậy, các BLQ như cơ quan quản 

lý, nhà sử dụng lao động, GV, NH và cựu HV… đều có thể tiếp cận một cách 

dễ dàng và thuận tiện nhất [ H1.01.01.03 (1-3)] và [H2.02.02.02 (1-3)]. 

2. Điểm mạnh 

Bản mô tả CTĐT và các Đề cương chi tiết của các HP được công bố công 

khai bằng nhiều hình thức khác nhau: trên website trang chủ Trường ĐHCT và 

website Khoa sư phạm.  

3. Điểm tồn tại 

Trường ĐHCT, website của Khoa. Mặc dù có công khai bản mô tả nhưng 

chưa có công cụ thống kê số lượng người tiếp cận bản mô tả CTĐT 

4. Kế hoạch hành động 
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Từ năm 2022, BMTLGD lập kế hoạch và tổ chức hội nghị, tổ chức tọa 

đàm, các buổi họp mặt để truyền thông trực tiếp bản mô tả CTĐT, đề cương 

chi tiết các HP đến các đơn vị sử dụng lao động. 

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 5/7). 

Kết luận về Tiêu chuẩn 2 

Bản mô tả CTĐT, đề cương chi tiết HP được thiết kế khoa học, mô tả đầy 

đủ thông tin cần thiết tạo điều kiện thuận lợi cho người dạy, NH; đồng thời 

cung cấp thông tin đầy đủ cho việc quản lý, triển khai thực hiện và cải tiến 

CTĐT. Đề cương chi tiết HP và bản mô tả CTĐT cũng được thường xuyên rà 

soát, cập nhật, bổ sung về mặt nội dung và hình thức trình bày. Tuy nhiên, các 

BLQ chỉ mới dễ dàng tiếp cận bản mô tả CTĐT và các đề cương chi tiết HP 

qua cổng thông tin website của Trường ĐHCT. Vì vậy, từ năm 2022, BM 

TLGD lập kế hoạch và tổ chức hội nghị, tọa đàm hay các buổi họp mặt để 

truyền thông cụ thể, chi tiết, và trực tiếp bản mô tả CTĐT, đề cương chi tiết HP 

đến các đơn vị tuyển dụng. 

Căn cứ vào đánh giá các tiêu chí, Hội đồng TĐG chất lượng CTĐT TĐG 

Tiêu chuẩn 2 có 3/3 tiêu chí đạt. Mức đạt: 5.0. 

Tiêu chuẩn 3: Cấu trúc và nội dung chương trình đào tạo 

Mở đầu 

Cấu trúc và nội dung CTDH được thiết kế hợp lý, phản ánh mối quan hệ 

chặt chẽ, phù hợp và thống nhất với CĐR của CTĐT ngành QLGD. CTDH 

được thiết kế dựa trên CĐR của CTĐT về kiến thức, kỹ năng, mức tự chủ và 

trách nhiệm cá nhân của NH. Nội dung của CTDH được thiết kế dựa trên nhu 

cầu của các BLQ và theo xu hướng giáo dục mới của BGDĐT nhằm phát triển 

năng lực và phẩm chất của NH. Các HP trong CTDH đều có mối quan hệ chặt 

chẽ với nhau, phù hợp và thống nhất với CĐR của CTĐT. Trong đó, mỗi HP 

đều đóng góp rõ ràng về những kết quả mong đợi đạt được trong CĐR của 

CTĐT. Cấu trúc CTDH ngành QLGD được xây dựng tuân thủ theo các văn bản 
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quy định về xây dựng CTĐT của Trường ĐHCT. Nội dung CTDH được thiết 

kế hợp lý và có tính hệ thống, theo hướng từ cơ bản đến chuyên sâu nhằm từng 

bước phát triển năng lực và phẩm chất của NH và thực hiện cam kết về CĐR 

của CTĐT. Nội dung CTDH có tính tích hợp liên môn, liên ngành và được cập 

nhật thường xuyên theo quy định của Trường ĐHCT, nhằm đáp ứng nhu cầu 

thực tiễn xã hội và sự đổi mới của đất nước.  

Tiêu chí 3.1: Chương trình dạy học được thiết kế dựa trênchuẩn đầu 

ra  

1. Mô tả 

 Chương trình dạy học ngành thạc sĩ QLGD được thiết kế, xây dựng dựa 

trên các yêu cầu của CĐR về hệ thống kiến thức, kỹ năng, mức tự chủ và trách 

nhiệm cá nhân, được thể hiện rõ trong CTĐT ngành QLGD năm 2017, 2019  

và năm 2022 [H1.01.01.02(1,2,3)]. Bản mô tả CTDH ngành QLGD 

[H1.01.01.03(1,2,3)] phù hợp với sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu giáo dục của 

Khoa Sư phạm [H1.01.01.01(2)] và sứ mệnh, tầm nhìn, chính sách ĐBCL của 

Trường ĐHCT.[H1.01.01.01(1)]; đồng thời, phù hợp với quy chế đào tạo theo 

hệ thống TC [H3.03.01.01], Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT 

[H1.01.02.02],Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT và Bậc 7, Khung trình độ Quốc 

gia Việt Nam(2016). Cụ thể, CTDH năm 2022 được đáp ứng CĐR của CTĐT 

ngành QLGD bao gồm: CĐR về kiến thức, CĐR kỹ năng, CĐR tự chủ và trách 

nhiệm cá nhân [H1.01.01.02 (3)]. 

 Nhằm đạt được các yêu cầu của CĐR về kiến thức, kỹ năng và mức độ 

tự chủ và trách nhiệm cá nhân, CTDH năm 2022 được thiết kế gồm 26 HP với 

tổng số tính chỉ toàn khóa 60 TC bao gồm: Phần kiến thức chung (Triết học): 

4 tín chỉ (bắt buộc: 04 tín chỉ) + (ngoại ngữ tự học). Phần kiến thức khối ngành: 

11 tín chỉ (bắt buộc: 05 tín chỉ; tự chọn: 06 tín chỉ). Phần kiến thức chuyên 

ngành: 18 tín chỉ (bắt buộc: 12 tín chỉ; tự chọn: 06 tín chỉ). Phần nghiên cứu 

khoa học: 27 tín chỉ (bắt buộc: 21 tín chỉ; tự chọn: 06 tín chỉ). CTDH có ma 

trận kỹ năng kết nối từng HP với CĐR của HP và CĐR của CTĐT. Các HP có 
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mục tiêu HP, CĐR của HP; Các nội dung của từng HP đều chỉ ra mức độ đáp 

ứng của từng CĐR với HP[H1.01.01.03 (1-3)]. 

 Để việc thiết kế CTDH đáp ứng được CĐR của CTĐT. Trường ĐHCT 

đã triển khai nhiều hoạt động để thực hiện công việc này như: Lập kế hoạch tập 

huấn hướng dẫn điều chỉnh đề cương chi tiết HP cho phù hợp với CĐR 

[H3.03.01.02]. Bộ môn TLGD phân công giảng viên phụ trách HP 

[H3.03.01.03] và họp thẩm định, thông qua đề cương chi tiết HP [H3.03.01.04 

(1-3)];  xây dựng ma trận về mối quan hệ giữa MTĐT với CĐR và giữa các HP 

với CĐR[H1.01.02.03], [H1.01.01.04 (1-3)]. Ngoài ra, để việc thiết kế CTDH 

sát với thực tiễn của chương trình quản lý giáo dục phổ thông cả về kiến thức 

và kỹ năng sư phạm, đáp ứng những yêu cầu của CĐR, Trường ĐHCT cũng đã 

cử nhiều GV tham dự các lớp tập huấn, hội thảo [H3.03.01.05], qua đó cập nhật 

kiến thức, kỹ năng sư phạm, xu hướng đào tạo giáo viên phổ thông theo nhu 

cầu xã hội, làm cơ sở cho việc biên soạn và thiết kế các đề cương HP trong 

CTDH đáp ứng CĐR của CTĐT.  

Để giúp NH đạt được tất cả các CĐR của CTĐT sau khi tốt nghiệp, trong 

Đề cương chi tiết của mỗi HP, PPGD của GV về HP đó được thể hiện ở mục 8, 

phương pháp đánh giá KQHT của NH được thể hiện ở mục số 10 [H2.02.02.01 

(1-3)]. Kết quả thống kê từ 25 HP trong CTDH ngành QLGD.GV đã áp dụng 

các PPDH, bao gồm: (1) Diễn giảng kết hợp với liên hệ thực tế, (2) Thuyết 

trình, (3) Thực hành, (4) Tự học, (5) Tổ chức hoạt động/Trò chơi, (6) Minh 

họa/biểu diễn trong đó mỗi HP có thể áp dụng các phương pháp đánh giá khác 

nhau trong quá trình học tập của NH, bao gồm: (1) Kiểm tra giữa kỳ; (2) Kiểm 

tra cuối kỳ (Tự luận/trắc nghiệm/thực hành/thuyết trình); (3) Chuyên cần; (4) 

vấn đáp; (5) Ghi chép, viết báo cáo, phản hồi, thực hành/kỹ năng; (6) Bài tập 

cá nhân/bài tập online; (7) Thái độ làm việc trung thực, tự tin/ hòa nhã, giúp đỡ 

bạn bè/cách xử lý công việc.  

Trường ĐHCT cũng đã xuất bản quyển “Sổ tay GV hay hướng dẫn học 

viên nghiên cứu sau đại học”, trong đó cung cấp nhiều nội dung liên quan đến 

https://drive.google.com/open?id=1-YltVO1SpcG_3iTsJUBLx3bEl7X-xdRI&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1-YltVO1SpcG_3iTsJUBLx3bEl7X-xdRI&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1-YltVO1SpcG_3iTsJUBLx3bEl7X-xdRI&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=19hvcfUcIVQrX9BIY4KWnThI-j41_9Hyu&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
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PPGD, phương pháp đánh giá KQHT, cách sử dụng các công cụ và phần mềm 

để thiết kế bài giảng… nhằm giúp cho GV giảng dạy và hướng dẫn NH đạt 

được các CĐR của HP trong CTDH [H3.03.01.06] Ngoài ra, PPGD, học tập, 

phương pháp kiểm tra, đánh giá KQHT của NH còn được xác định thông qua 

giáo trình, bài giảng của GV trên lớp [H3.03.01.07]. 

Kết quả lấy ý kiến phản hồi của NH tốt nghiệp năm 2021 về CTĐT, trong 

đó có những nội dung liên quan đến CTDH đã được thu thập, thống kê 

[H3.03.01.08 ]. Kết quả cho thấy các nội dung lấy ý kiến phản hồi có liên quan 

tới CTDH đều được HV tốt nghiệp đánh giá cao, đạt từ 90% đến 96,67% (hài 

lòng trở lên). 

2. Điểm mạnh 

CTDH đã được thiết kế dựa trên CĐR của CTĐT ngành QLGD, có sự 

thống nhất, đồng bộ giữa CTDH với CĐR và MTĐT. 

Các hoạt động dạy và học, PPGD, hoạt động kiểm tra, đánh giá KQHT 

của NH đều được thể hiện rõ ràng trong Đề cương chi tiết các HP, giúp NH có 

thể đạt được các CĐR của CTĐT. 

3. Điểm tồn tại 

Bản mô tả theo Chương trình dạy học để đảm bảo các khối kiến thức được 

học theo trình tự có kế thừa để thấy tính logic của CTĐT. Chương trình dạy 

học logic nhưng thực tế triển khai chưa như kế hoạch đã đề ra. 

4. Kế hoạch hành động 

Tiếp tục rà soát Chương trình dạy học được thiết kế dựa trên chuẩn đầu ra 

để phát hiện điểm tồn tại và tìm biện pháp điều chỉnh phù hợp. 

5. Tự đánh giá  

Đạt (mức 5/7). 

Tiêu chí 3.2: Đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt được chuẩn 

đầu ra là rõ ràng 

1. Mô tả 

https://drive.google.com/open?id=1cx8wgadDVK4BZJE89FnF84N4fK4Zc8Vp&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1k4ZTG_yXv0yCgj8NbLcgZbAMFxmCu3tA&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1ABg1XzRNii-_460yUL-lSeJOQhaLdfK4&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
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Các HP trong CTDH ngành QLGD đều có sự tương thích về nội dung và 

thể hiện được sự đóng góp cụ thể của mỗi HP nhằm đạt được CĐR của CTĐT. 

Mỗi HP được xây dựng căn cứ vào CĐR của CTĐT về cả kiến thức, kỹ năng, 

mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân của NH. Các HP được lựa chọn một các 

khoa học, chặt chẽ, phù hợp với CĐR của ngành học, có tham khảo CTDH và 

đề cương chi tiết HP của các đơn vị đào tạo ngành QLGD có uy tín trong và 

ngoài nước [H2.02.01.02 (1-4)]. Đề cương chi tiết của các HP [được xây dựng 

dựa trên CĐR của CTĐT và được cụ thể hóa bằng CĐR các HP thể hiện thông 

qua nội dung, cấu trúc HP và phương pháp đánh giá KQHT của NH. Mức độ 

đóng góp của mỗi HP trong việc giúp NH đạt được CĐR của CTĐT được thể 

hiện rõ ràng trong ma trận mối quan hệ giữa các HP với CĐR và được trình bày 

trong bản mô tả CTĐT và CTDH [H1.0101.03 (1,2,3)].Bảng 3.1 là một ví dụ 

minh họa cho thấy mối liên hệ và mức độ đóng góp của các HP đối với CĐR 

của CTĐT ngành QLGD. 

Học phần 

Chuẩn đầu ra (6) 

3.1 Kiến 

thức 

3.2 Kỹ năng 

 

3.3 Mức tự 

chủ và trách 

nhiệm 

TT 
Mã số 

HP 

 

 

a b c a b c d a d 

Kiến thức khối ngành          

2 
SPQ628 

Phương pháp nghiên cứu khoa 

học giáo dục 

x x x x x x x x x 

3 SPQ602 Lý luận dạy học hiện đại  x  x   x x x 

4 SPQ629 Giáo dục so sánh  x  x   x x x 

5 SPQ626 Tư vấn học đường  x  x   x x x 

6 SPQ607 Xã hội học giáo dục  x  x   x x x 

https://drive.google.com/open?id=1XevsWbIDXM3vAW9aQ5GkAUdUSrwr0vMx&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
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7 
SPQ608 

Giáo dục vì sự phát triển bền 

vững 

 x  x   x x x 

8 
SPQ610 

Ứng dụng công nghệ thông tin 

trong quản lý giáo dục 

 x  x   x x x 

9 
SPQ003 

Chuyên đề: Giáo dục Việt 

Nam trong xu thế hội nhập 

 x  x   x x x 

Bảng 3.1. Minh họa sự đóng góp của HP nhằm đạt các CĐR của CTĐ  

Các HP được sắp xếp một cách hợp lý, khoa học theo mức độ kiến thức 

từ thấp đến cao qua mỗi học kỳ giúp NH đạt được CĐR, trong đó có các HP 

tiên quyết, các HP bắt buộc, các HP tự chọn và các HP điều kiện được thể hiện 

qua Sơ đồ tuyến HP ngành QLGD [H3.03.02.01].  

Theo mẫu đề cương HP của Nhà trường mỗi HP đều có các mục tiêu và 

CĐR được thiết kế nhằm đạt được một số CĐR của CTĐT, trong đó có đối 

chiếu rõ ràng từng mục tiêu và CĐR của HP với từng CĐR của CTĐT 

[H2.02.02.02(1-2)]. Cấu trúc nội dung HP, PPGD, hoạt động đánh giá KQHT 

của NH đều được xây dựng hướng đến việc giúp NH đạt được CĐR của từng 

HP. Các HP đều đảm bảo sự tương thích giữa CĐR HP với PPGD và phương 

pháp đánh giá HP. Các PPGD được sử dụng rất đa dạng, tuỳ theo đặc thù của 

từng HP mà sử dụng một hoặc một số phương pháp trong dạy học: (1) Diễn 

giảng kết hợp với liên hệ thực tế, (2) Thuyết trình, (3) Thực hành, (4) Tự học, 

(5) Tổ chức hoạt động (6) Minh họa. Phương pháp kiểm tra/đánh giá nhằm 

đánh giá và hỗ trợ NH đạt được CĐR, bao gồm: điểm chuyên cần, kiểm tra giữa 

kỳ và thi kết thúc HP. Bài thi kết thúc HP bao gồm lý thuyết kết hợp thi thực 

hành, hoặc đối với các môn lý thuyết thi trắc nghiệm hoặc thi tự luận …. Hình 

thức thi được lựa chọn phù hợp với từng HP để đánh giá được năng lực của 

NH, tất cả đều được thể hiện trong đề cương chi tiết các HP [H2.02.02.01(2-

3)]. Bên cạnh đó, trong từng học kỳ của năm học, Trung tâm QLCL của trường 

đều gửi công văn đến các đơn vị đào tạo trong trường về việc thực hiện công 

tác lấy ý kiến phản hồi từ NH trực tuyến về hoạt động giảng dạy của GV. Sau 

https://drive.google.com/drive/folders/1ITTto1MWHy1HGacwie0YZeWC5C9Lnszw?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1KO-PmRk-xdpwZ_aMd3ZmPpBPoXRzbOFm&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=19hvcfUcIVQrX9BIY4KWnThI-j41_9Hyu&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
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đó, xử lý số liệu và thông báo kết quả về ý kiến phản hồi của HV đến lãnh đạo 

các đơn vị và GV phụ trách HP [H3.03.02.02 (1-3)]. 

Nội dung các HP trong CTDH ngành QLGD đều đạt yêu cầu của CĐR và 

được lấy ý kiến góp ý, phản hồi từ các BLQ. Qua khảo sát các bên có liên quan 

[H1.01.01.08 (5)].  

Nhà trường cũng đã quảng bá ngành đào tạo ngành QLGD trong trang 

thông tin tuyển sinh  và  trên website Trường/ Khoa Sư phạm [H2.02.03.02 (1-

4)], [H1.01.01.09(16-19)]. Đề cương chi tiết các HP cũng được rà soát, điều 

chỉnh, cập nhật căn cứ trên sự phản hồi của NH và các BLQ, sau đó Bộ môn 

họp thông qua điều chỉnh theo quy định [H3.03.01.04 (2-3)]. 

2. Điểm mạnh 

Các HP trong CTDH đều có sự tương thích về nội dung và đóng góp cụ 

thể cho từng khối kiến thức, kỹ năng để đạt được CĐR của CTĐT ngành 

QLGD. 

 Đề cương chi tiết của các HP được thiết kế rõ ràng từ mục tiêu, CĐR HP 

đều hướng tới đạt được CĐR của CTĐT. Nội dung HP và đánh giá KQHT của 

SV đều hướng tới đạt được CĐR của HP. 

Bảng ma trận về mối quan hệ giữa các HP và CĐR được trình bày rõ ràng, 

thể hiện mức độ đóng góp của từng HP vào việc thực hiện các CĐR của CTĐT. 

3. Điểm tồn tại 

 Bảng 3.1.Minh họa sự đóng góp của HP nhằm đạt các CĐR của CTĐ 

chưa thể hiện được mức độ đóng góp chi tiết các lĩnh vực kiến thức chuẩn đầu 

ra. Bổ sung mức độ đóng góp của từng học phần (% hoặc ký hiệu số). 

4. Kế hoạch hành động 

Bô, môn TLGD sẽ tiếp tục rà soát lại các Đề cương chi tiết từng HP của 

CTĐT để diễn đạt một cách chuẩn hóa các mục tiêu của HP và CĐR của ; đồng 

thời xem xét lại việc đóng góp của từng mục tiêu HP và từng CĐR của HP vào 

việc đạt CĐR của CTĐT. 

5. Tự đánh giá 

https://drive.google.com/open?id=1gJx750GMp2DP9lCcRSGcdrt1TQTzEzwQ&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1ZamHiLLdRE5EhBW2rQ_YIiTHuRzN5fta&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
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Đạt (mức 5/7). 

Tiêu chí 3.3: Chương trình dạy học có cấu trúc, trình tự logic nội dung 

cập nhật và có tính tích hợp 

1. Mô tả 

Chương trình dạy học ngành QLGD được thiết kế gồm ba khối kiến thức 

có cấu trúc và tỷ lệ phân bổ hợp lý, cân đối giữa lý thuyết và thực hành, có tính 

tích hợp liên môn. Mỗi khối kiến thức đều có các HP bắt buộc để NH tích lũy 

những kiến thức cốt lõi của ngành học ở từng khối kiến thức và các HP tự chọn 

khá phong phú nhằm đáp ứng nhu cầu chọn lựa của NH theo định hướng phát 

triển năng lực cá nhân [H1.01.01.03(1,2,3)].  

Việc thiết kế các khối kiến thức của chương trình có sự gắn kết từ kiến 

thức chung đến kiến thức ngành; kiến thức chuyên ngành và nghiên cứu khoa 

học theo trình tự tiếp thu kiến thức, kỹ năng từ đơn giản đến phức tạp, đảm bảo 

sự gắn kết và liền mạch giữa các HP và sự thống nhất của cả CTĐT. Điều này 

được thể hiện chi tiết trong phần mô tả chương trình giảng dạy và sơ đồ Sơ đồ 

khối – thiết kế CTDH ngành QLGD[H1.01.01.03(1-3)], [H3.03.02.01] và bảng 

3.2 phụ lục 3.  

Các HP trong CTDH được bố trí hợp lý theo từng học kỳ, mức độ tiếp 

nhận kiến thức, kỹ năng từ thấp đến cao và tăng dần qua mỗi học kỳ, để cuối 

cùng đạt được toàn bộ CĐR của CTĐT [H2.02.01.01 (2-3)]. Các HP thuộc khối 

kiến thức chung và kiến thức ngành được dạy trong học kỳ đầu để trang bị kiến 

thức nền tảng cho NH, từ đó NH có thể phát triển các kiến thức, kỹ năng chuyên 

biệt vào các kỳ học tiếp theo. Để NH tiếp thu kiến thức một cách hợp lý, khoa 

học, ngay từ khi bắt đầu nhập học năm thứ nhất, BM TLGD đã xây dựng kế 

hoạch học tập toàn khóa và gửi cho NH.[H3.03.03.01 (1-3)]. Trên cơ sở kế 

hoạch học tập toàn khóa và CTĐT theo hệ thống TC, HV có thể chủ động về 

quá trình học và thời gian học sao cho phù hợp với năng lực học tập và khả 

năng tài chính của cá nhân. Ngoài ra, CTDH ngành QLGD còn được thiết kế 

rất hợp lý và khoa học, ngoài các HP bắt buộc và các HP tự chọn còn có các 
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HP tiên quyết, các HP song hành và các HP điều kiện [H1.01.01.03 (3)].Các 

HP tiên quyết nhằm giúp NH tích lũy kiến thức nền, kiến thức cần thiết cho 

những HP chuyên sâu hơn. Các HP song hành là các HP có những phần nội 

dung kiến thức và kỹ năng liên quan chặt chẽ với nhau. Các HP điều kiện là 

yêu cầu bắt buộc về CĐR theo quy định của BGDĐT. 

Chương trình dạy học và đề cương chi tiết HP thường xuyên được rà soát, 

cập nhật, bổ sung 1 - 2 năm/lần. Riêng CTĐT được điều chỉnh theo định kỳ 5 

năm/lần. Cụ thể: Lần rà soát và điều chỉnh lớn về CTĐT đã được thực hiện năm 

2019 nhằm điều chỉnh lại KQHT mong đợi - CĐR của CTĐT để hướng tới mục 

tiêu có thể đo lường được việc có đạt được CĐR hay không [H1.01.01.02(1)], 

từ đó tiến hành thẩm định CTĐT vừa được điều chỉnh, điều chỉnh và biên soạn 

Đề cương chi tiết HP, thông qua Đề cương chi tiết HP và ban hành CTĐT vào 

năm 2019 [H1.01.01.02(2)]. Đến năm 2021 Trường ĐHCT lại tổ chức rà soát 

và điều chỉnh toàn bộ các CTĐT trình độ sau đại học đại học [H1.01.01.05(3-

6)], [H1.01.01.06 (2) ], [H1.01.01.07 ]. BM TLGD, tổ điều chỉnh, tổ thẩm định 

, hội đồng khoa học của khoa và hội đồng giáo dục nhà trường đã tổ chức họp 

để xây dựng và điều chỉnh cho phù hợp. [H1.01.01.08 (3-8)]. Nhà trường đã 

banhành chương trình điều chỉnh sau đại học [H1.01.01.02(3) vào ngày 

31/03/2022 để áp dụng cho khóa 29.  

Chương trình dạy học ngành QLGD khi được điều chỉnh đều có tham 

khảo, đối sánh với các CTDH của các trường đại học trong nước như Trường 

Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học 

London:https://london.ac.uk/sites/default/files/programmespecifications/progs

pec-ael-2018-19.pdf;Trường Đại 

họcPolytechni:https://www.pup.edu.ph/coed/mem [H2.02.01.02 (1-4)]. Tuy 

nhiên, việc xây dựng CTDH ngành QLGD năm 2019, 2022 còn hạn chế là tham 

khảo trường trong nước chưa nhiều thiếu sự tham khảo và đối sánh với CTDH 

sau đại học ngành QLGD của các trường quốc tế, do việc tiếp cận CTDH của 

các trường quốc tế còn khó khăn. 

https://drive.google.com/open?id=19YDJge12pa0hx0KOV750JvbRddN5Kjy6&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/file/d/165DrXlJrJNgXsifakzccssCDyeeV62uB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/177x3hmIePHp_EhDJOCEBLo3x98iTRz8M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=19m3rfa5BbWjPItT45VcEXCDjZ7ouF2gG&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1qB9FV2Z23follZrQH5fEBrZUGowdkqX_&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1qHF9pxgVkkdpNFuxLf497uw8rrtek2am&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1BtOJTVxQNYEC2Ycf7I82DEBEI3mp-kGR&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
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2. Điểm mạnh 

Chương trình dạy học được thiết kế khoa học, hợp lý về tỷ lệ giữa các khối 

kiến thức, giữa lý thuyết và thực hành.Đồng thời, có nhiều HP tự chọn, giúp 

NH phát triển những năng lực phù hợp với bản thân. 

 Các HP trong CTDH ngành QLGD được cấu trúc và bố trí hợp lý giữa 

các khối kiến thức, đảm bảo sự logic về trình tự thu nhận kiến thức, kỹ năng từ 

thấp đến cao theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất NH.  

 Chương trình dạy học và Đề cương chi tiết HP thường xuyên được rà 

soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung theo định kỳ và có sự tham khảo các CTDH 

của các trường đại học có uy tín về đào tạo ngành QLGD trước khi điều chỉnh. 

3. Điểm tồn tại 

Có tham khảo các chương trình nhưng Chương trình tham khảo chưa phù 

hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam, vùng ĐBSCL. 

4. Kế hoạch hành động 

Năm 2022, BM TLGD sẽ chủ động liên hệ với các đối tác của Khoa tại 

các trường đại học ở trong và ngoài nước để chia sẻ và hợp tác xây dựng CTĐT. 

Qua đó, có thể tiếp cận, cập nhật CTDH của các trường này để làm cơ sở tham 

khảo, đối sánh khi điều chỉnh CTĐT ngành QLGD . 

5. Tự đánh giá  

Đạt (mức 5/7). 

Kết luận về Tiêu chuẩn 3 

Chương trình dạy học ngành quản lý giáo dục được thiết kế dựa trên CĐR 

nên đáp ứng được KQHT mong đợi của CTĐT ngành QLGD , trong đó, mỗi 

HP đều đóng góp rõ ràng về những kết quả mong đợi đạt được trong CĐR. Đề 

cương chi tiết của các HP trong CTDH được thiết kế rõ ràng từ mục tiêu, CĐR 

HP đều hướng tới đạt được CĐR của CTĐT. CTDH và Đề cương chi tiết HP 

thường xuyên được rà soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung theo định kỳ cho phù 

hợp với nhu cầu, thực tiễn của xã hội và phù hợp với chuyên môn QLGD Tuy 

nhiên, vẫn còn một số điểm tồn tại cần khắc phục trong đợt điều chỉnh CTDH 
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tiếp theo như: việc lấy ý kiến các BLQ về CTDH chưa được thực hiện thường 

xuyên hằng năm; chưa tham khảo và đối sánh với CTDH đại học ngành QLGD 

của các trường trong và ngoài nước nhiều. Do đó, để khắc phục những tồn tại 

này, bắt đầu từ năm 2022, BMTLGD triển khai thực hiện các công việc sau: 

Bộ môn sẽ rà soát lại các Đề cương chi tiết HP và điều chỉnh, bổ sung cho phù 

hợp với nhu cầu thực tiễn xã hội hơn; tổ chức lấy ý kiến góp ý, phản hồi của 

các BLQ mỗi năm một lần để làm cơ sở cho việc điều chỉnh CTDH, Đề cương 

chi tiết HP; liên hệ với các đối tác của Khoa tại các trường đại học trong và 

ngoài nước để chia sẻ và hợp tác xây dựng CTĐT nhằm tiếp cận, cập nhật 

CTDH của các trường này để làm cơ sở tham khảo, đối sánh khi điều chỉnh 

CTĐT ngành QLGD. 

 Căn cứ vào đánh giá các tiêu chí, Hội đồng TĐG chất lượng CTĐT TĐG 

 Tiêu chuẩn 3 có 3/3 tiêu chí đạt. Mức đạt:5,0. 

 

Tiêu chuẩn 4: Phương pháp tiếp cận trong dạy học 

Mở đầu 

Phương pháp tiếp cận trong hoạt động dạy và học của ngành quản lý giáo 

dục được quyết định bởi triết lý giáo dục/ mục tiêu giáo dục của trường đại học. 

Trong bối cảnh đổi mới giáo dục của nước nhà, đặc biệt là đổi mới giáo dục 

phổ thông, mục tiêu giáo dục của Trường, BM TLGD với MTĐT được thiết kế 

dựa trên nguyên lý giáo dục của Quốc gia “Học đi đôi với hành, lý luận gắn 

liền với thực tiễn”, NH là trung tâm của quá trình dạy học. MTĐT của ngành 

được thể hiện qua các hoạt động dạy và học được thiết kế phù hợp để đạt được 

CĐR. Chính những hoạt động dạy học này được thể hiện rõ ràng trong Đề 

cương chi tiết HP, trong đó thể hiện các PPDH rất phong phú, đa dạng, mang 

cả màu sắc đặc thù của lĩnh vực chuyên môn lẫn xu hướng đổi mới PPDH của 

nước nhà. Các hoạt động tự học được đề cao, được hướng dẫn trong mục 

“Hướng dẫn NH tự học” của Đề cương chi tiết HP. Thông qua đó, NH được 
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rèn luyện các kỹ năng thiết yếu hay những kỹ năng mềm nhằm nâng cao kỹ 

năng tự học và khả năng học tập suốt đời. 

Tiêu chí 4.1: Triết lý giáo dục mục tiêu giáo dục được tuyên bố rõ 

ràng và được phổ biến tới các bên liên quan 

1. Mô tả 

Trường Đại học Cần Thơ sử dụng mục tiêu giáo dục được quy định theo 

Luật giáo dục số 43/2019/QH14, có ghi rõ ở Điều 3, trang 1: “Hoạt động giáo 

dục phải được thực hiện theo nguyên lý học đi đôi với hành, lý luận gắn liền 

với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã 

hội” và mục tiêu GDĐH Điều 5 trang 2: “Đào tạo nhân lực trình độ cao, nâng 

cao dân trí và bồi dưỡng nhân tài; NCKH và công nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm 

mới, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 

hội nhập quốc tế. Đào tạo NH về đức, trí, thể, mỹ; có tri thức, kỹ năng, trách 

nhiệm nghề nghiệp; có khả năng nắm bắt tiến bộ khoa học và công nghệ tương 

xứng với trình độ đào tạo, khả năng tự học, sáng tạo, thích nghi với môi trường 

làm việc; có tinh thần lập nghiệp, ý thức phục vụ Nhân dân” [H1.01.01.12 (1-

3)]. 

Mục tiêu giáo dục của Trường đã được thể hiện trong quyết định Ban hành 

quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHCT [H4.04.01.01(1,2)] và báo cáo thường 

niên của Trường [H1.01.01.10 (1-3)] Ngoài ra, mục tiêu giáo dục của Trường 

còn được thể hiện trong đề án Quy hoạch phát triển Trường ĐHCT trọng điểm 

đến 2022 (ban hành kèm theo Quyết định số 6004/QĐ-BGDĐT, ngày 

21/09/2007 của Bộ trưởng BGDĐT); Đề án điều chỉnh, bổ sung qui hoạch phát 

triển tổng thể Trường ĐHCT trọng điểm đến năm 2022, tầm nhìn 2030 

[H4.04.01.02(1-3)]. Trong đó vào năm 2007, mục tiêu xây dựng, phát triển 

Trường ĐHCT được tuyên bố là: “Trường Đại học Cần Thơ cần được tiếp tục 

xây dựng, phát triển thành một trung tâm đào tạo - nghiên cứu và chuyển giao 

khoa học công nghệ mạnh của vùng ĐBSCL, phấn đấu để năng lực, trình độ 

đào tạo và nghiên cứu - chuyển giao khoa học công nghệ đạt trình độ chung 

https://drive.google.com/open?id=1K4RBCnzlsn7qG4M0xTFwDMZ42grfB3_u&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=149LqODrx0n_Eg_Dq3PcNrgE_q_cwsVyr&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1AKonLIqjiQ9NW1tt2S0GRnMNi-dMwJm1&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=18R7RIRP_mbRhZh2ZSN3N-09keKk4Ehfo&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs


49 

 

của các trường đại học trong khu vực và thế giới đối với một số ngành mũi 

nhọn vào năm 2020. Thông qua hoạt động của mình, Nhà trường phải góp phần 

ngày càng hữu hiệu vào sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ, đào tạo nhân 

lực, bồi dưỡng nhân tài, nâng cao dân trí, phát triển văn hoá xã hội của vùng, 

phải trở thành nhân tố động lực có ảnh hưởng mang tính quyết định đối với 

toàn bộ sự phát triển vùng ĐBSCL với các mục tiêu, định hướng phát triển kinh 

tế xã hội chủ yếu đã xác định cho giai đoạn tới năm 2010 và thời kỳ tới năm 

2020.[ H1.01.01.01 (1)]. 

Đến năm 2015 trở về sau, Trường ĐHCT trở thành một trong những 

trường có chất lượng đào tạo ngang với các trường tiên tiến khu vực Đông Nam 

Á và là một trung tâm đào tạo mạnh cho các nước trong lưu vực sông Mê 

Kông”. 

Vào các năm 2014 và 2019, trong các đề án phát triển Trường ĐHCT nói 

trên, mục tiêu của Trường về cơ bản không thay đổi, chỉ điều chỉnh mốc thời 

gian cho phù hợp với tình hình thực tế. Tháng 10 năm 2020, mục tiêu giáo dục 

của Trường được điều chỉnhtheo Quyết định số 3627/QĐ-ĐHCT, ngày 

27/10/2020 của Hiệu trưởng [H4.04.01.02(3)] “Đào tạo nhân lực trình độ cao, 

nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; NCKH và công nghệ tạo ra tri thức, sản 

phẩm mới, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, 

an ninh, hội nhập quốc tế. Đào tạo NH phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ; 

có tri thức, kỹ năng, trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng nắm bắt tiến bộ 

khoa học và công nghệ tương xứng với trình độ đào tạo, khả năng tự học, sáng 

tạo, thích nghi với môi trường làm việc; có tinh thần lập nghiệp, có ý thức phục 

vụ Nhân dân”.  

Trong những ngày đầu thực hiện theo hệ thống TC năm học 2007 và tiếp 

theo những năm sau này, Trường ĐHCT căn cứ Quy chế 43/2007/QĐ-

BGD&ĐT, Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT và văn bản hợp nhất 17/VBHN-

BGDĐT và điều kiện thực tế của Trường cụ thể hoá các nội dung có liên quan 

thành “Quy định công tác học vụ” và được phổ biến trên website của 

https://drive.google.com/open?id=1QGkpQ3esJJuIM1wLoVHCH2VSkJlw2fIJ&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
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Trường/Văn bản. Ngoài ra, để đáp ứng mục tiêu giáo dục đào tạo theo hệ thống 

TC, Trường xuất bản Sổ tay GV để giúp GV hiểu rõ quy định về học chế TC, 

PPGD và các công cụ hỗ trợ giảng dạy [H4.04.01.03]; đồng thời, Sổ tay ĐBCL 

giáo dục về chương trình có hướng dẫn viết MTĐT [H4.04.01.04(1,2)]. 

Mục tiêu giáo dục của Trường được tất cả các CB, GV, NH thực hiện 

thông quaviệc xây dựng Đề cương chi tiết, sử dụng Đề cương chi tiết trong suốt 

quá trình dạy học của từng HP và được công bố trên website của Trường 

[H1.01.01.09 (9)]. Dựa vào CĐR của CTĐT đã được duyệt, mỗi GV hoặc nhóm 

GV tự biên soạn hoặc rà soát, điều chỉnh và đối sánh mục tiêu giáo dục trong 

CTĐT và mục tiêu giáo dục Đề cương HP mà mình hoặc nhóm phụ trách như: 

đề cương HP thuộc khối kiến thức cơ sở ngành và khối kiến thức chuyên ngành, 

[H3.03.01.03 (2-3)]. 

Mục tiêu giáo dục của Trường được tất cả CB, GV, NH hiểu rõ do được 

phổ biến đa dạng dưới nhiều hình thức như: công bố trên phần mềm quản lý 

online của Trường và được in ấn, lưu trữ ở khoa sư phạm /Phòng Đào tạo, đăng 

tải trên website của Trường/ khoa [H1.01.01.09 (1-4)] .in ấn trong các tờ rơi 

nhằm phục vụ công tác tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp [H2.02.03.02(1-4)], 

Trường ĐHCT [H1.01.01.09 (16-19)].Mục tiêu giáo dục của Khoa Sư phạm là: 

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong giảng dạy, quản lý và NCKH 

phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hội 

nhập quốc tế. Đào tạo đội ngũ giáo viên và cán bộ QLGD phát triển toàn diện 

về đức, trí, thể, mỹ; có tri thức, kỹ năng, trách nhiệm nghề nghiệp; có năng lực 

tự học, sáng tạo, thích nghi với môi trường làm việc; có trách nhiệm và ý thức 

phục vụ Nhân dân.[ H1.01.01.01 (2)] 

2. Điểm mạnh 

Mục tiêu giáo dục của Trường/ khoa Sư phạm và của CTĐT ngành QLGD 

được tuyên bố mạch lạc, rõ ràng, được GV, NH hiểu rõ để thực hiện và được 

phổ biến rộng rãi tới tất cả các BLQ qua các văn bản ban hành, hướng dẫn, kế 

hoạch cho các Khoa/Viện/ BM trực thuộc, toàn thể CB, GV và NH.  

https://drive.google.com/open?id=1cx8wgadDVK4BZJE89FnF84N4fK4Zc8Vp&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=18Tbn8bcaDJGKlN_4wRTPI1wsBv3SlgUw&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/file/d/1pEj1BbXhRSNzgCaXm3Axi0yx_cC4Xum2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1ZamHiLLdRE5EhBW2rQ_YIiTHuRzN5fta&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
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3. Điểm tồn tại 

Mục tiêu giáo dục của Trường được phổ biến rộng rãi trên trang web của 

Trường, nhưng chưa có công cụ thu thập số lượng các bên liên quan tiếp cận 

mục tiêu CTĐT 

4. Kế hoạch hành động 

Bộ môn TLGD đề xuất trường thiết kế công cụ thống kê số lượng người 

truy cập tiếp cận mục tiêu CTĐT 

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 5/7). 

Tiêu chí 4.2: Các hoạt động dạy và học được thiết kế phù hợp để đạt 

được CĐR 

1. Mô tả 

Theo Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 (Điều 5), CĐR “Là yêu cầu cần đạt 

về phẩm chất và năng lực của NH sau khi hoàn thành một chương trình giáo 

dục”; và theo yêu cầu về nội dung là “Nội dung giáo dục bảo đảm tính cơ bản, 

toàn diện, thiết thực, hiện đại, có hệ thống và được cập nhật thường xuyên… 

phù hợp với sự phát triển về thể chất, trí tuệ tâm sinh lí lứa tuổi và khả năng 

của NH”. Điều 7 trang 3 luật quy định về phương pháp giáo dục là “Phương 

pháp giáo dục phải khoa học, phát huy tính tích cực, tự giác chủ động của NH, 

tư duy sáng tạo của NH; bồi dưỡng cho NH khả năng tự học và hợp tác, khả 

năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên”. Vì vậy, để giúp cho 

NH đạt được CĐR và đảm bảo yêu cầu về nội dung và phương pháp giáo dục 

thì GV phải xác định được các yếu tố: mục tiêu của giáo dục, vai trò của mình, 

vai trò của SV, nội dung kiến thức cần đạt để từ đó định hướng và lựa chọn 

PPDH phù hợp [H1.01.01.12 (3)]. 

Việc thiết kế các hoạt động dạy học/PPGD đa dạng và phù hợp do BM 

đảm trách thể hiện sự tương thích giữa CĐR và hình thức đánh giá được tóm 

tắt từ những Đề cương chi tiết (mục 7 và 9) của từng HP. Các hoạt động dạy 

học được GV xây dựng rất đa dạng và phong phú không chỉ trên lớp học mà 
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còn tổ chức bên ngoài lớp học (trong khuôn viên của trường). Các buổi chia sẻ 

kinh nghiệm sau khi thảo luận và đi ngoại khóa [H4.04.02.01]. 

Trước khi tổ chức những hoạt động dạy học cho NH, GV hướng dẫn NH 

sử dụng các hoạt động học tập phù hợp với từng HP từ đó giúp NH chủ động 

tiếp thu, lĩnh hội kiến thức nhằm đạt được CĐR thể hiện qua các PPDH cụ thể 

trong từng Đề cương chi tiết (mục 8) của từng HP và qua thực tế giảng dạy. 

Trong hoạt động giảng dạy GV hướng dẫn NH sử dụng rất nhiều loại hình học 

tập thông qua các PPGD được GV áp dụng thuyết trình, làm việc nhóm, thực 

hành tập luyện cho phù hợp với điều kiện sân tập luyện và số SV trong một tiết 

học.  

Người học hài lòng với các hoạt động dạy và học sử dụng trong CTĐT 

được thể hiện qua khảo sát ý kiến NH về hoạt động dạy và học [H3.03.02.03 

(1-3)]. Kết quả khảo sát cho thấy NH hài lòng vì GV tạo cơ hội cho NH thúc 

đẩy việc học, học cách học và thúc đẩy HV học tập suốt đời. 

Giảng  viên hài lòng với các hoạt động dạy và học được sử dụng trong 

CTĐT vì được hỗ trợ tạo điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy như: có 

các thiết bị hỗ trợ giảng dạy trên giảng đường, phòng học;. Hệ thống CSVC, 

được trang bị đầy đủ trang thiết bị: internet, tivi, máy chiếu, rèm cửa, đèn, quạt, 

hệ thống âm thanh, … đảm bảo nhu cầu giảng dạy và học tập của GV và NH 

[H4.04.02.02 (1-3)], giúp GV sử dụng thành thạo và hiệu quả các PPDH, hỗ 

trợ NH rèn luyện các kỹ năng và nâng cao khả năng học tập suốt đời. Các biên 

bản Hội nghị viên chức, người lao động Khoa Sư phạm cho thấy tất cả những 

để xuất về CSVC phục vụ cho công tác giảng dạy của ngành từng bước được 

đáp ứng theo yêu cầu của GV BM TLGD [H4.04.02.03(1-3)]. Hiện nay, 100% 

các GV sử dụng máy tính để thiết kế bài giảng khi lên lớp hay dạy ở các phòng 

học, việc tiếp cận và sử dụng các máy móc hiện đại của GV hiệu quả hơn. Với 

phương pháp thuyết trình, NH biết cách sử dụng hay tiếp cận các phương tiện 

này khi chính các em dùng các phương tiện hiện đại này trong quá trình trình 

bày các báo cáo như: sử dụng kết nối giữa máy tính với tivi màn hình phẳng 

https://drive.google.com/open?id=1k6QxljsukolOxkoMeVV68edHTm93n0AK&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1nCORpRRbDUVMeWEdfL5w9jqlaiO2gnv0&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1nHTNHFd97iNPipfP_hI3Yv8pfInqXUNr&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=19P2nIBnDAlxQ6sg_0EROYc19S73q90Wa&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
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hay với Projector. NH có thể dùng wifi để truy cập internet tìm thông tin trong 

khi học trên lớp NH dùng phương pháp tự học. 

Giảng viên và NH còn được cung cấp số lượng tài liệu tham khảo từ 

TTHL.Cụ thể, ngành QLGD có tài liệu gồm sách, báo, tạp chí, giáo trình, sách 

tham khảo [H3.03.01.07].Số tài liệu điện tử nội sinh TTHL là mua quyền truy 

cập tài liệu hằng năm và 34 cơ sở dữ liệu đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu 

trí tuệ. TTHL cũng liên kết với 30 thư viện quốc tế và 05 thư viện trong nước 

để tăng cường trao đổi nguồn sách báo, tài liệu phù hợp đáp ứng nhu cầu đa 

dạng của GV, NH [H4.04.02.04]; nguồn cơ sở dữ liệu này thường xuyên được 

TTHL cập nhật thông tin tài liệu bổ sung khi có cơ hội [H4.04.02.05].Bên cạnh 

đó, GV còn được hướng dẫn sử dụng hệ thống E-learning của Trường để có thể 

dạy học trực tuyến [H4.04.02.06] và sử dụng phòng máy tính để dạy những HP 

có liên quan.Ngoài ra, nếu GV có bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí 

khoa học trong và ngoài nước thì các bài báo này sẽ được quy đổi ra giờ chuẩn 

tùy theo mức độ. [H4.04.02.07] Bên cạnh việc xuất bản các bài báo khoa học 

trên các tạp chí hay trong các hội thảo, hội nghị, GV của ngành còn viết các 

giáo trình, sách tham khảo phục vụ cho nhu cầu học tập của NH [H4.04.02.07].  

2. Điểm mạnh 

Các hoạt động dạy và học được thiết kế đa dạng, phong phú và phù hợp 

để giúp NH đạt được CĐR. Nhà trường cũng hỗ trợ rất nhiều về CSVC cũng 

như kinh phí nhằm khuyến khích GV sử dụng đa dạng các hình thức dạy học 

để giúp NH chủ động tiếp thu,lĩnh hội kiến thức kỹ năng và thái độ để đạt CĐR. 

3 Điểm tồn tại 

Các hoạt động dạy và học đa dạng (hình thức tổ chức và PPDH tích cực 

hóa hoạt động người học) nhưng đối lúc chưa được sử dụng đều khắp trong tất 

cả các HP. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm 2022, BM TLGD sẽ tiếp tục tổ tọa đàm chia sẻ các hoạt động dạy 

và học (hình thức tổ chức và PPDH) cho GV và NH, đồng thời khuyến khích 

https://drive.google.com/open?id=1y3t4F4V0jvqxwaBOgJgwZ-HdSV5OGzE0&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1n7mcEA2Sh_G_AYuSUsddnotA3JXBy4TV&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1yQDleILmjxw_9se1jPUmJhWWQ72YJAcl&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=19p9UW26p-DffbKvsYVhks1UR44rZtKOs&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1VtHDMBdhyFbVqvhHyBoWdFtQgfjSG0IG&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
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GV tăng cường các hoạt động trải nghiệm bên ngoài khi có cơ hội hay điều 

kiện phù hợp. 

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 5/7). 

Tiêu chí 4.3: Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ 

năng, nâng cao khả năng học tập suốt đời của người học 

1. Mô tả 

 Đề cương chi tiết của tất cả các học phần trong CTĐT [H2.02.02.01 (1-

3)] đều có mục phương pháp giảng dạy (Mục 7). Mục này nêu các phương pháp 

giảng dạy mà GV sẽ sử dụng trong một học phần cụ thể. Các phương pháp 

giảng dạy phổ biến trong CTĐT ThS ngành quản lý giáo dục bao gồm: 

      Giảng dạy kết hợp giữa lý thuyết và thực hành 

 -Thảo luận 

 -Thuyết trình theo nhóm 

Hầu như tất cả các học phần trong CTĐT đều được giảng dạy theo hình 

thức kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Tỉ trọng phổ biến nhất của lý thuyết 

và thực hành trong các học phần là 50 % /50 %. Với phương thức giảng dạy 

này, người học vừa tiếp thu kiến thức về lý thuyết vừa có cơ hội vận dụng 

những kiến thức vừa học vào trong thực tế giảng dạy để vừa hiểu biết sâu hơn 

về vấn đề đã học, vừa phát triển các kỹ năng mà CTĐT hướng đến. Đơn cử như 

ở học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục (SPQ624), sau thời 

lượng học lý thuyết trên lớp, người học được yêu cầu thiết kế một đề cương 

nghiên cứu cụ thể sao cho đảm bảo được các yêu cầu viết một công trình nghiên 

cứu khoa học giáo dục  mà họ đã học trong phần lý thuyết. Điều này cho thấy 

giữa hoạt động đào tạo và thực tế NCKH của NH có sự tương quan thể hiện 

trong CTĐT và đáp ứng mục tiêu giáo dục của ngành, đáp ứng mục tiêu giáo 

dục của BGDĐT theo quan điểm triết lý giáo dục “Học đi đôi với hành”. Bên 

cạnh đó, nó còn đáp ứng khả năng và nguyện vọng nghiên cứu của NH, góp 

phần nâng cao chất lượng đào tạo, giúp NH tiếp cận và vận dụng các phương 
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pháp NCKH học đồng thời rèn luyện kỹ năng chuyên môn thiết yếu như thu 

thập thông tin, thực nghiệm khoa học, xử lí số liệu và khả năng học tập suốt 

đời.[H4.04.03.01]. 

 Ngoài ra, hoạt động thảo luận nhóm là hoạt động dạy và học được sử 

dụng thường xuyên trong các học phần của CTĐT (xem bài giảng của học phần 

Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục [H4.04.03.02]. Qua thảo luận, 

người học có cơ hội trao đổi về kiến thức và kinh nghiệm, chia sẻ thông tin về 

vấn đề đang học, đồng thời phát triển các kỹ năng về giao tiếp, kỹ năng phản 

biện, kỹ năng hợp tác và sáng tạo … Ngoài ra, các hoạt động thuyết trình theo 

nhóm, cáo cáo seminar và lưu hồ sơ học tập cũng được một số GV sử dụng 

lồng ghép trong các học phần thuộc Phần kiến thức chuyên môn nhằm giúp 

phát triển kỹ năng giải quyết các vấn đề chuyên môn thuộc chuyên ngành quản 

lý giáo dục.  

Đề cương chi tiết của 100% học phần [H2.02.02.01(1-3)] đều có mục 

Hướng dẫn tự học trong đó ghi cụ thể tài liệu tự học, thời lượng học tập và hình 

thức tự học do cá nhân học viên thực hiện. Thông qua các hoạt động tự học 

được hướng dẫn chi tiết trong đề cương, HV sẽ tích lũy và nâng cao khả năng 

học tập suốt đời. Các tài liệu sử dụng trong CTĐT bao gồm tài liệu bắt buộc 

(tài liệu đánh dấu số 1 trong danh mục tài liệu học phần) và tài liệu tham khảo 

được Trường Đại học Cần Thơ phê duyệt lưu trữ tại Trung tâm học liệu của 

Trường [H4.04.03.03]. Nguồn tài liệu sẵn có này giúp người học dễ dàng tiếp 

cận và phục vụ cho hoạt động tự học và tự nghiên cứu.   

Quá trình giảng dạy của GV toàn bộ được thực hiện theo những gì đã nêu 

trong đề cương chi tiết học phần. Do vậy, theo phần phân tích đề cương ở trên, 

GV sử dụng các hoạt động dạy học/phương pháp giảng dạy phù hợp nhằm hỗ 

trợ NH rèn luyện các kỹ năng và nâng cao khả năng học tập suốt đời. Ví dụ 

như, các bài tập nhóm dưới hình thức thuyết trình rèn cho học viên khả năng 

truyền đạt kiến thức của mình cho người khác. Hoạt động học tập đa dạng giúp 
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người học hiểu được các chiến lược học tập khác nhau để có thể lựa chọn chiến 

lược phù hợp nhất cho từng nhiệm vụ học tập cụ thể.  

Ngoài ra, Theo mục tiêu giáo dục của ngành QLGD là “Đào tạo học viên 

ngành quản lý giáo dục có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ 

nhân dân, có kiến thức khoa học và kỹ năng chuyên sâu cho nghiên cứu về quản 

lý giáo dục và hoạt động quản lý giáo dục hiệu quả, có khả năng làm việc độc 

lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc chuyên 

ngành Quản lý giáo dục và có thái độ chuẩn mực trong công tác quản lý giáo 

dục nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực” Đây cũng chính là 

những lợi ích từ CTĐT mang đến cho cộng đồng và cho nhà tuyển dụng và sử 

dụng. 

Tùy thuộc vào nội dung của từng HP và yêu cầu của CĐR mà GV sử dụng 

các hoạt động dạy học/PPGD phù hợp nhằm hỗ trợ NH rèn luyện các kỹ năng 

và nâng cao khả năng học tập suốt đời thể hiện ở tất cả các mục 8 trong Đề 

cương chi tiết HP [H2.02.02.01(1-3)] Nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và 

năng lực NCKH, hằng năm GV còn tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng và 

tham dự những hội thảo, hội nghị về chuyên môn [H3.03.01.05 (1-4)]. Kết quả 

có 103 bài báo khoa học của GV và NH trong các hội thảo và trên các tạp chí 

trong và ngoài nước. Đối với GV có 23 bài báo đăng trên các tạp chí quốc 

tế,79bài báo trong nước [ H4.04.03.04], [H4.04.03.05(1-2)].  

2. Điểm mạnh 

Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng, nâng cao 

khả năng học tập suốt đời của NH; Đặc biệt là các kỹ năng về chuyên môn và 

các kỹ năng mềm như giao tiếp và kỹ năng tự học, tự nghiên cứu. 

3. Điểm tồn tại 

Khó kiểm soát và đánh giá mức độ hiệu quả của hoạt động dạy học và tự 

học, tự nghiên cứu sau khi người học tốt nghiệp. 

4. Kế hoạch hành động 

https://drive.google.com/open?id=1sg1Jh2WWt6brxt96UdTspN2cqA5uvkJA&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1pgVepSWRoMSD1ER42-HfMQtemxfZKyez&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
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GV phụ trách HP thường xuyên cập nhật kiến thức, CĐR HP hoặc PPGD 

đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tế một cách kịp thời và liên tục. 

5. Tự đánh giá  

Đạt (mức 5/7). 

Kết luận về Tiêu chuẩn 4 

Với mục tiêu giáo dục rõ ràng, ngành QLGD trình độ thạc sĩ đã thường 

xuyên tiếp thu ý kiến đóng góp, phản hồi từ các BLQ để thay đổi cách tiếp cận 

PPDH phù hợp giúp cho NH rèn luyện những kỹ năng chuyên và kỹ năng mềm 

(thuyết trình, hợp tác, giải quyết vấn đề, kỹ năng nghiên cứu, phân tích và tổng 

hợp tài liệu). Thêm vào đó, việc sử dụng đa dạng các PPDH hiệu quả - phương 

pháp học, giúp NH phát triển khả năng học tập suốt đời, thông qua việc tạo 

nhiều cơ hội cho NH tham gia xây dựng kiến thức mới trên nền tảng kiến thức 

đã có của NH. Bên cạnh đó, việc hướng dẫn NH làm NCKH giúp họ biết khám 

phá tri thức, gắn kết nó với kinh nghiệm và kiến thức đã học của bản thân để 

đưa đến những phát kiến mới mẻ.Nói chung, ngành QLGD áp dụng PPDH theo 

hướng tiếp cận “NH là trung tâm”, “học đi đôi với hành” và “học tập qua trải 

nghiệm” tạo điều kiện cho NH có nhiều cơ hội trải nghiệm; đồng thời khuyến 

khích NH rèn luyện thói quen tự học.  

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như: Mục tiêu giáo dục của Trường 

được phổ biến rộng rãi trên trang website của Trường, nhưng mục tiêu của 

ngành vẫn chưa được dựng thành poster đặt ở Khoa sư phạm hoặc ở Bộ môn 

TLGD nơi NH đến liên hệ hoạt động thường xuyên. Các hoạt động dạy và học 

đa dạng (hình thức tổ chức và PPDH tích cực hóa hoạt động học của người học) 

chưa được sử dụng đều khắp trong tất cả các HP và các hoạt động bên ngoài 

lớp học vẫn chưa được các GV chú trọng nhiều. Do nhu cầu xã hội, những kiến 

thức chuyên môn cần cập nhật mới thường xuyên nên BMTLGD phải liên tục 

điều chỉnh CĐR hoặc bổ sung PPGD HP cho phù hợp, đôi lúc chưa thực hiện 

kịp thời. 
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Để khắc phục các tồn tại này, Trường đa dạng hóa các phương pháp truyền 

thông để tuyên truyền phổ biến mục tiêu giáo dục của Trường tới các BLQ; tổ 

chức nhiều hoạt động giúp GV tiếp cận nhiều PPDH hiệu quả; bổ sung vào tiêu 

chí đánh giá KQHT của NH một số kỹ năng như: khả năng tự học, tự làm việc 

độc lập, tự tìm kiếm tài liệu, kỹ năng thuyết trình… 

Căn cứ vào đánh giá các tiêu chí, Hội đồng TĐG chất lượng CTĐT TĐG 

tiêu chuẩn 4 có 3/3 tiêu chí đạt. Mức đạt: 5,0 

Tiêu chuẩn 5: Đánh giá kết quả học tập của người học 

Mở đầu 

  Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong quá trình đào tạo là việc 

đánh giá kết quả học tập của người học, đây là công tác được Trường ĐHCT 

và  Bộ môn chú trọng ngay từ khâu tuyển sinh đến khi tốt nghiệp.Đánh giá kết 

quả học tập của HV trong CTĐT ThS ngành quản lý giáo dục được thực hiện 

một cách liên tục và có hệ thống trong suốt quá trình học tập của HV. 

Tiêu chí 5.1: Đánh giá kết quả học tập của người học được thiết kế 

phù hợp với mức độ đạt được chuẩn đầu ra 

1. Mô tả 

 Trường ĐHCT có quy trình/kế hoạch rõ ràng về việc đánh giá kết quả học 

tập của NH bậc học thạc sĩ [H5.05.01.01]. Tại Trường ĐHCT, việc đánh giá 

kết quả học tập của người học được quy định trong Quyết định số 3619/QĐ-

ĐHCT ngày  01/10/2015 của Trường ĐHCT về việc Ban hành Quy định đào 

tạo trình độ thạc sĩ. Theo đó, đánh giá các học phần riêng lẻ được quy định từ 

Khoản 7 đến Khoản 14 của14 của Điều 19. Riêng đối với luận văn, việc đánh 

giá luận văn được quy định tại Điều 23. Ngoài ra, Trường có quy định về việc 

miễn học phần Triết học [H5.05.01.02] và công nhận chứng chỉ ngoại ngữ cấp 

độ 3/6 (B1) và cấp độ 4/6 (B2) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho 

Việt Nam đáp ứng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ của học viên cao học và nghiên 

cứu sinh [H5.05.01.03].   

 Theo quy định thì hiện nay các bài kiểm tra cuối kỳ của các học phần chưa 
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được lưu trữ để làm cơ sở cho các hoạt động kiểm định CTĐT. Từ năm học 

2022-2023,  Bộ môn sẽ thực hiện việc lưu trữ bài thi theo Quyết định số 

5322/QĐ-ĐHCT do Trường ĐHCT ban hành ngày 01/11/2019 [H5.05.01.04]. 

 Các quy trình/tài liệu hướng dẫn việc thiết kế các phương pháp/công cụ 

kiểm tra/đánh giá phù hợp với mục đích/mục tiêu cần đánh giá tương ứng với 

mức độ đạt được CĐR. Cụ thể,  khoản 10 Điều 19 của Quyết định số 3619/QĐ-

ĐHCT quy định cụ thể cho việc đánh giá học phần như sau: 

 Đối với học phần lý thuyết hoặc lý thuyết kết hợp thực hành: Điểm học 

phần được tính từ các điểm thành phần bao gồm: điểm bài tập, điểm kiểm tra 

giữa kỳ, điểm thực hành, điểm đánh giá nhận thức, điểm tham gia thảo luận, 

điểm chuyên cần, điểm đồ án và điểm thi kết thúc học phần (cụ thể do GV quyết 

định theo đề cương chi tiết học phần đã công bố). 

 Học phần thực hành: được tính từ các bài thực hành, cách tính do GV quy 

định trong đề cương chi tiết học phần. 

 Hình thức đánh giá học phần, trọng số các điểm thành phần do GV quyết 

định và công bố trong đề cương chi tiết học phần.  

 Trường công khai các quy trình [H5.05.01.05], H5.05.01.06 ]liên quan 

đến đào tạo trình độ thạc sĩ trong đó có quy trình tiếp nhận, xử lý các loại xác 

nhận liên quan công tác sau đại học trên trang web của Khoa Sau đại học 

[H5.05.01.07]. Các BLQ còn có thể truy cập Hệ thống tra cứu văn bằng chứng 

chỉ để tra cứu văn bằng chứng chỉ được cấp bởi Trường ĐHCT [H5.05.01.08].  

 Các hoạt động/phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của NH 

được thiết kế phù hợp để đo lường được mức độ đạt CĐR. GV tham gia giảng 

dạy trong CTĐT ThS ngành Quản lý giáo dục đều nắm và áp dụng các quy định 

trong Quyết định số 3619/QĐ-ĐHCT vào trong thiết kế đề cương môn học và 

thực tế giảng dạy học phần. Giảng viên củaBộ môn tham gia các khóa tập huấn 

khác nhau về kiểm tra đánh giá [ H3.03.01.05], [H5.05.01.09].[ 

H5.05.01.10].Với các học phần trong CTĐT, GV áp dụng đúng các quy định 

trong Quyết định 3619/QĐ-ĐHCT để thiết kế hình thức đánh giá cho học phần 
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của mình phụ trách. Đơn cử như trong học phần Giáo dục vì sự phát triển bền 

vững (SPQ608), GV sử dụng đến 3 hình thức đánh giá gồm đánh giá chuyên 

cần (10%), báo cáo sản phẩm thực hành (40%), bài  thi cá nhân (50%) 

[H5.05.01.11]. Mục tiêu đánh giá của học phần Giáo dục vì sự phát triển bền 

vững tương thích với các mục tiêu của học phần và tương thích với CĐR của 

CTĐT.    

 2. Điểm mạnh 

 Ngoài đánh giá cuối kỳ, việc đánh giá quá trình được chú trọng, giúp cung 

cấp các phản hồi mang tính xây dựng để nâng cao hiệu quả học tập của HV. 

 3. Điểm tồn tại 

 Bộ môn chưa tổ chức định kỳ các buổi hội thảo chuyên môn để giúp GV 

trao đổi kinh nghiệm trong việc thiết kế hoạt động/phương pháp kiểm tra đánh 

giá kết quả học tập của NH nhằm giúp người học đạt được CĐR tốt nhất.  

 4. Kế hoạch hành động 

 Từ năm học 2022-2023, hàng năm Bộ môn sẽ tổ chức định kỳ các buổi 

hội thảo chuyên môn để giúp GV trao đổi kinh nghiệm trong việc thiết kế hoạt 

động/phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của NH. 

 5. Tự đánh giá:  

Đạt (mức 5/7). 

Tiêu chí 5.2: Các quy định về đánh giá kết quả học tập của người học 

(bao gồm thời gian, phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi các 

các nội dung liên quan) rõ ràng và được thông báo công khai tới người học 

1. Mô tả 

 Các quy định chung về đánh giá kết quả học tập của người học trong 

CTĐT thạc sĩ tại trường ĐHCT được liệt kê tại một số khoản trong Điều 19: 

Giảng dạy. Các khoản đề cập đến đánh giá người học bao gồm: 

- Khoản 7: Thi, kiểm tra, đánh giá; 

- Khoản 8: Các hình thức xử lý HV vi phạm quy định về thi và kiểm tra;  

- Khoản 9: Thông báo kết quả học tập;  
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- Khoản 10: Đánh giá học phần;  

- Khoản 11: Điểm học phần;  

- Khoản 12: Tổ chức thi, số lần thi, vắng thi;   

- Khoản 13: Điểm trung bình chung tích lũy 

- Khoản 14: Quy định về thi và kiểm tra. 

Trong 7 điều khoản này, các khoản đáng chú ý bao gồm: 

- Khoản 7 quy định về tiêu chí đánh giá học phần. Nội dung chi tiết của 

Khoản 7 là: Việc đánh giá học phần do GV tổ chức và phải đảm bảo các yêu 

cầu sau:  

+ Đề thi, kiểm tra phải phù hợp với nội dung và đảm bảo mục tiêu học 

phần đã xác định trong đề cương chi tiết; 

+ Đúng hình thức và phương pháp đánh giá đã được quy định trong đề 

cương chi tiết của học phần.Nếu có thay đổi hình thức đánh giá học phần, GV 

thông báo cho HV vào buổi học đầu tiên. 

+ Thời gian tổ chức thi, kiểm tra phải thực hiện theo kế hoạch chung của 

Trường.  

- Khoản 10 quy định về phương pháp đánh giá học phần và trọng số như 

đã phân tích ở Tiêu chí 5.1. 

 - Khoản 9 quy định về thông báo kết quả học tập. Theo đó, GV có trách 

nhiệm trả bài kiểm tra và bài thi tại lớp.Các thắc mắc của HV về điểm số sẽ 

được giải đáp ngay trong buổi này, trước khi GV nhập điểm học phần vào hệ 

thống quản lý của trường và in bản điểm nộp cho Khoa đào tạo. 

 Căn cứ vào các quy định chung của Quyết định 3619/QĐ-ĐHCT ngày 

01/10/2015 của Hiệu trưởng Trường ĐHCT về việc Ban hành Quy định đào tạo 

trình độ thạc sĩ [H5.05.01.01] này (QĐ 3619/QĐ- ĐHCT), GV trong CTĐT 

ThS  ngành quản lý giáo dục thiết kế lên hình thức đánh giá người học phù hợp 

với học phần mình phụ trách. 

 Đối với học phần luận văn ThS, việc đánh giá được quy định riêng biệt 

trong Điều 23. Theo đó, luận văn được đánh giá công khai tại phiên họp của 
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hội đồng trong đó hội đồng tập trung đánh giá việc thực hiện mục tiêu nghiên 

cứu, nội dung và chất lượng của luận văn, mức độ đáp ứng yêu cầu về luận văn. 

Trường ĐHCT có quy định cụ thể về cách viết và trình bày luận văn cao học 

và luận án tiến sĩ [H5.05.02.01]. Các nhận xét và phiếu chấm luận văn đều được 

thực hiện theo biểu mẫu của Trường ĐHCT [H5.05.02.02]. Khoản 3 và Khoản 

4 của Điều 23 hướng dẫn cụ thể về quy trình chỉnh sửa luận văn.Ngoài ra, các 

quy định về thời gian có thể tìm thấy ở Khoản 5. 

 Người học trong các CTĐT ThS của Trường ĐHCT tiếp cận với các quy 

định về đánh giá kết quả học tập qua các kênh sau. Thứ nhất, các quy định 

chung về đánh giá được ban hành kèm QĐ 3619/QĐ- ĐHCT [H5.05.01.01] và 

công khai trên trang web của K.SĐH (https://gs.ctu.edu.vn/quy-dinh/quy-dinh-

cua-truong.html). Thứ hai, thông tin cụ thể về đánh giá kết quả học tập của một 

học phần cụ thể được ghi rõ trong Đề cương chi tiết học phần mà người học 

được GV giới thiệu ngay từ buổi học đầu tiên của học phần. Các đề cương này 

cũng được công khai trên trang web của Khoa Sau đại học. 

 Các quy trình liên quan đến đào tạo trình độ thạc sĩ trong đó có quy trình 

tiếp nhận, xử lý các loại xác nhận liên quan công tác sau đại học của Trường 

ĐHCT được công bố trên trang web của Trường và Khoa Sau đại học 

[H5.05.01.04], [H5.05.01.05]. [H5.05.01.06]. Các BLQ còn có thể truy cập Hệ 

thống tra cứu văn bằng chứng chỉ để tra cứu văn bằng chứng chỉ được cấp bởi 

Trường ĐHCT [H5.05.01.07].  

 2. Điểm mạnh 

 Trường ĐHCT quy định rõ ràng và thông báo công khai các quy định về 

đánh giá kết quả học tập của người học qua trang web của K.SĐH và tại buổi 

học đầu tiên của tất cả các học phần trong CTĐT. 

 3. Điểm tồn tại 

 Ngoài 2 kênh đề cập ở trên, Trường ĐHCT chưa có thêm kênh khác để 

thông báo quy định về đánh giá kết quả học tập.  

 4. Kế hoạch hành động 

https://gs.ctu.edu.vn/quy-dinh/quy-dinh-cua-truong.html
https://gs.ctu.edu.vn/quy-dinh/quy-dinh-cua-truong.html
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 Từ năm học 2022-2023, Bộ môn sẽ sinh hoạt với HV các thông tin về 

kiểm tra đánh giá của các học phẩn trong chương trình trong các buổi sinh hoạt 

đầu khóa dành cho HV mới.  

5. Tự đánh giá:  

Đạt (mức 5/7). 

Tiêu chí 5.3: Phương pháp đánh giá kết quả học tập đa dạng, đảm 

bảo độ giá trị, độ tin cậy và sự công bằng  

 Trong quá trình thực hiện kế hoạch học phần, GV áp dụng 2 phương pháp 

đánh giá kết quả học tập khác nhau gồm đánh giá quá trình  và đánh giá tổng 

kết. Phương pháp đánh giá quá trình thường được GV thực hiện trong suốt quá 

trình giảng dạy và đưa vào cột điểm giữa kỳ. Trong khi đó, phương pháp đánh 

giá tổng kết thường được thực hiện vào cuối học kỳ dưới  hình thức bài thi cuối 

khóa hoặc bài làm (assignment) theo các chủ đề mà GV giao cho lớp.  

 Đề cương các học phần [H2.02.02.01(1-3)] cho thấy tất cả GV trong 

CTĐT đều áp dụng đa dạng các hình thức đánh giá thuộc một trong hai phương 

pháp đánh giá thường xuyên và đánh giá tổng kết. Phần lớn các học phần kết 

hợp ít nhất 3 hình thức đánh giá, trong đó phổ biến nhất là thi cuối kỳ (25 học 

phần), các hình thức đánh giá thông dụng khác gồm đánh giá chuyên cần (26 

học phần), bài tập nhóm (25 học phần). Trong các hình thức đánh giá nêu trên 

thì đánh giá chuyên cần, bài tập nhóm thuộc phương pháp đánh giá thường 

xuyên trong khi thi cuối kỳ thuộc phương pháp đánh giá tổng kết.  

 Việc áp dụng hai phương pháp đánh giá này giúp GV thu thập dữ liệu về 

hiệu quả học tập của người học qua nhiều kênh khác nhau. Điều này làm giảm 

thiểu những rủi ro về vi phạm độ tin cậy so với việc chỉ thu thập thông tin qua 

một kênh duy nhất và một lần duy nhất. Đồng thời, các GV khi thiết kế các 

phương pháp đánh giá cũng cân nhắc độ giá trị của phương pháp đánh giá mình 

sử dụng. Ví dụ như đối với học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo 

dục(SPQ628), GV chỉ có thể đo được năng lực giảng dạy của người học một 

cách chính xác nhất thông qua việc yêu cầu người học xây dựng một đề cương 
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nghiên cứu một đề tài nào đó. Tương tự như vậy, với học phần Ứng dụng công 

nghệ thông tin trong quản lý giáo dục(SPQ610), một trong các hình thức đánh 

giá người học là yêu cầu họ thực hành trên máy tính. 

 Với mỗi hình thức đánh giá, GV sẽ có thang điểm đánh giá chi tiết 

(rubrics) [H5.05.03.01]. Các thang điểm đánh giá chi tiết này được GV công 

bố cho người học biết ngay từ đầu khóa học để người học có thể chủ động trong 

quá trình học tập: đặt ra mục tiêu phấn đấu của cá nhân, lựa chọn phương pháp 

học tập phù hợp, và tự đánh giá mức độ đạt được của bản thân so với yêu cầu 

của các tiêu chí đánh giá trong suốt quá trình học tập, để từ đó có kế hoạch tự 

cải tiến chất lượng học tập kịp thời và hiệu quả.  

 Trường ĐHCT có triển khai phần mềm phát hiện sao chép [H5.05.03.02] 

nhằm giúp giảng viên và người học phát hiện nhanh những phần giống nhau 

giữa luận văn, luận án, công trình khoa học và bài làm của người học. Điều này 

ngoài việc chống đạo văn, tăng cường đạo đức trong nghiên cứu của người học 

còn giúp đảm bảo độ tin cậy trong việc chấm bài của giảng viên. Từ cuối năm 

2019, Trung tâm Quản lý chất lượng ban hành công văn 2144/ĐHCT-QLCL 

về việc sử dụng công cụ đo lường mức độ đạt chuẩn đầu ra của CTĐT đại học 

[H5.05.03.03]. Giữa tháng 07/2020 Trường ĐHCT ban hành công văn 

1542/ĐHCT về việc triển khai và cử cán bộ tập huấn thực hiện phiếu đánh giá 

học phần [H5.05.03.04]. Đến giữa tháng 08/2020, Trường ĐHCT ban hành 

công văn triển khai thực hiện đánh giá 03 học phần cốt lõi cho mỗi CTĐT 

[H5.05.03.05].  

 2. Điểm mạnh 

 Giảng  viên áp dụng đa dạng các phương pháp đánh giá kết quả học tập. 

Tùy theo thực tế môn học, GV có thể linh hoạt áp dụng các phương pháp đánh 

giá mới để đảm bảo được độ giá trị, tin cậy và sự công bằng.  

 3. Điểm tồn tại 

 Bộ môn chưa tổ chức định kỳ các buổi hội thảo chuyên môn để giúp GV 

trao đổi kinh nghiệm trong việc thiết kế các thang điểm đánh giá chi tiết 
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(rubrics) với các tiêu chí đánh giá rõ ràng nhằm đảm bảo tính công bằngvà đem 

lại phản hồi cụ thể nhằm hỗ trợ tốt nhất cho người học trong việc cải thiện kết 

quả học tập.  

 4. Kế hoạch hành động 

 Từ năm học 2022-2023, hàng năm Bộ môn sẽ tổ chức định kỳ các buổi 

hội thảo chuyên môn để giúp GV trao đổi kinh nghiệm trong việc thiết kế trong 

việc thiết kế các thang điểm đánh giá chi tiết (rubrics). 

 5. Tự đánh giá:  

Đạt (mức 5/7). 

Tiêu chí 5.4: Kết quả đánh giá được phản hồi kịp thời để Người học 

cải thiện việc học tập 

 1. Mô tả 

 Trường có quy định cụ thể về việc phản hồi kết quả đánh giá của người 

học. Theo quy định trong Mục 9, Điều 19, Chương IV ban hành kèm Quyết 

định số 3619/QĐ-ĐHCT ban hành ngày 01/10/2015 thì đơn vị quản lý học phần 

xử lý tất các các khiếu nại liên quan đến kết quả học tập của học phần do đơn 

vị quản lý và chỉ thực hiện trong thời gian một tuần kể từ ngày công bố điểm 

[H5.05.01.01]. Với hình thức đánh giá kết quả cuối kỳ (bài thi, tiểu luận, bài 

tập cuối khóa), Khoản 9, Điều 19 của Quyết định 3619/QĐ-ĐHCT 

[H5.05.01.01]. Quy định về thông báo kết quả học tập như sau: 

“GV chịu trách nhiệm trả bài kiểm tra và bài thi tại lớp; nhập điểm học phần 

vào hệ thống quản lý của Trường và in thành hai bản, ký tên, gửi đơn vị quản 

lý học phần. Đơn vị quản lý học phần lưu một bản và gửi về K.SĐH một bản 

chậm nhất là 15 ngày sau khi kết thúc nhập điểm của học phần.” 

 Các quy định về phản hồi kết quả đánh giá được công bố công khai, kịp 

thời đến GV và NH. GV và HV trong CTĐT đều nắm rõ quy định này do họ 

tiếp cận Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ từ buổi sinh hoạt đầu khóa học và 

truy cập từ trang web của K.SĐH. Ngoài ra, họ còn được nhân viên phụ trách 

CTĐT thạc sĩ tư vấn về các quy định này khi có yêu cầu.  
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 Người học  được phản hồi kết quả đánh giá kịp thời trong suốt khóa học 

và cuối học kỳ. Như đã đề cập ở trên, phần lớn các học phần trong CTĐT ThS 

ngành quản lý giáo dục dùng kết hợp từ 3 hình thức đánh giá người học trở lên. 

Mỗi hình thức đánh giá đều có đi kèm với hình thức phản hồi của GV thông 

qua thang điểm đánh giá chi tiết [H5.05.03.01], qua những phản hồi thành văn 

mà GV ghi trực tiếp lên bài làm của người học [H5.05.04.01], qua nhận xét trên 

lớp của GV với bài thuyết trình của người học, hoặc qua email  phản hồi của 

GV giải đáp thắc mắc cho người học về bài làm. Với các phương pháp đánh 

giá quá trình (bài tập nhóm, bài kiểm tra ngắn, bài thuyết trình, tham gia xây 

dựng bài học), người học nhận được thông tin phản hồi kịp thời về kết quả đánh 

giá và vận dụng chúng vào trong thực tiễn, nhằm nâng cao kết quả học tập.   

 Ngoài ra, khi kết thúc học phần, NH được phản hồi kết quả đánh giá một 

cách kịp thời.Trên thực tế, sau khi nhập điểm học phần lên hệ thống quản lý 

https://htql.ctu.edu.vn/htql/login.php, GV sẽ thông báo đến HV để HV tự lên 

tài khoản của mình để xem và phản hồi về kết quả trong một khoảng thời gian 

mà GV quy định, phù hợp với khung thời gian Trường quy định ở mỗi học kỳ. 

Mọi thắc mắc về điểm số của người học sẽ được GV giải đáp trong thời gian 

này. Sau thời gian này, GV sẽ khóa điểm trên hệ thống quản lý và in bảng điểm 

để nộp cho KNN.  

 Thông tin phản hồi về kết quả đánh giá được sử dụng để cải thiện việc học 

tập. Với kết quả từ hai phương pháp đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết, 

HV có đầy đủ thông tin về những gì mình đã làm tốt trong học phần và những 

gì mình cần cải thiện để có thể học các học phần tiếp theo một cách hiệu quả 

hơn thông qua các hình thức phản hồi đa dạng của GV [H5.05.03.01]; 

[H5.05.04.01]. GV cũng căn cứ vào kết quả thu được sau mỗi học phần để phát 

hiện ra phần kiến thức và kỹ năng nào tất cả HV chưa thực hiện tốt để rút kinh 

nghiệm cho khóa học kế tiếp.  

 Sau mỗi năm học, Khoa Sư phạm sẽ báo cáo kết quả học tập của học viên 

thạc sĩ trong Báo cáo tổng kết năm học [H5.05.04.02]. Báo cáo này được trình 

https://htql.ctu.edu.vn/htql/login.php
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bày trong Hội nghị viên chức khoa để các GV đưa ra các đề xuất nhằm cải thiện 

kết quả học tập của học viên. Các ý kiến phản hồi của học viên qua các phiếu 

khảo sát [H3.03.02.02], [H3.03.02.03] cũng được đưa vào tham khảo nhằm 

giúp cải thiện việc học của học viên.  

 2. Điểm mạnh 

 Việc GV áp dụng đa dạng các phương pháp đánh giá thường xuyên giúp 

HV kịp thời nhận ra những gì mình đã học tốt, những gì cần bổ sung kiến thức 

và rèn luyện thêm trong suốt khóa học để nâng cao kết quả học tập. Ngoài ra, 

người học có cơ hội nhận được sự phản hồi của GV trước khi nhận được điểm 

chính thức của học phần.   

 3. Điểm tồn tại 

 Trong thời gian qua, Bộ môn chưa tiến hành nghiên cứu bài bản về việc 

HV trong CTĐT đã sử dụng kết quả đánh giá để cải thiện việc học như thế nào.  

 4. Kế hoạch hành động 

 Trong giai đoạn 2022-2025, Bộ môn ẽ thực hiện một đề tài nghiên cứu 

khoa học cấp trường nhằm tìm hiểu cách thức mà HV trong CTĐT đã sử dụng 

kết quả đánh giá của GV để cải thiện việc học như thế nào. Nghiên cứu này sẽ 

giúp Bộ môn và Trường nâng cao hiệu quả kiểm tra và đánh giá của GV, giúp 

nâng cao hiệu quả đào tạo.  

5. Tự đánh giá:  

Đạt (mức 5/7). 

Tiêu chí 5.5: Người học tiếp cận dễ dàng với quy trình khiếu nại về 

kết quả học tập  

 1. Mô tả 

 Học viên  trong CTĐT được phổ biến đầy đủ các quy định, quy trình về 

khiếu nại kết quả học tập. Cụ thể, trong các buổi sinh hoạt đầu khóa dành cho 

HV mới [H5.05.05.01], người học sẽ được thông tin về Quyết định 3619/QĐ-

ĐHCT trong đó có quy định về quy trình khiếu nại kết quả học tập 

[H5.05.01.01]. Trước khi giảng dạy mỗi học phần, GV một lần nữa nhắc lại các 
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quy định về kiểm tra đánh giá trong học phần theo quy định của Trường, trong 

đó có quy định về khiếu nại kết quả học tập. Theo đó, Khoản 9, Điều 19 của 

Quyết định 3619/QĐ-ĐHCT quy định “Đơn vị quản lý học phần xử lý tất cả 

các khiếu nại liên quan đến kết quả học tập của học phần do đơn vị quản lý và 

chỉ thực hiện trong thời gian 1 tuần kể từ ngày công bố điểm”. Trên thực tế, với 

việc đào tạo theo tín chỉ tại Trường ĐHCT, GV là người trực tiếp chịu trách 

nhiệm giải đáp các thắc mắc và khiếu nại về kết quả học tập của người học. 

Việc này người học đã được thông báo vào đầu năm học và trước khi bắt đầu 

mỗi học phần. Do các học phần đều áp dụng các phương pháp đánh giá thường 

xuyên, người học hoàn toàn nhận thức được năng lực học tập của mình trong 

học phần thông qua phản hồi của GV trên từng nhiệm vụ cụ thể (bài kiểm tra 

ngắn, bài tập nhóm, bài thuyết trình …). Thêm vào đó, đa phần phương pháp 

đánh giá của GV đều đi kèm với thang điểm đánh giá chi tiết nên người học dễ 

dàng nhận ra mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, trong trường 

hợp người học muốn khiếu nại về kết quả học tập thì đơn vị quản lý học phần, 

tức Bộ môn TLGD sẽ có trách nhiệm xử lý [H5.05.01.01]. 

 Do các công tác phản hồi với người học về các kết quả kiểm tra đánh giá 

được các GV trong CTĐT thực hiện tốt, trong 3  năm qua, Bộ môn TLGD 

không có ghi nhận trường hợp khiếu nại nào của học viên. Do vậy, có thể xem 

việc khiếu nại về kết quả học tập đã được GV các học phần xử lý, giải quyết 

kịp thời, thoả đáng. 

 Việc sử dụng công cụ đo lường mức độ đạt chuẩn đầu ra của CTĐT đại 

học [H5.05.03.03], [H5.05.03.04], [H5.05.03.05] đã được tiến hành tập huấn 

và triển khai tại Trường ĐHCT. Điều này cũng lý giải cho việc không có học 

viên nào khiếu nại về kết quả học tập học phần trong 3 năm qua.  

 2. Điểm mạnh 

 Trường ĐHCT có quy định cụ thể về khiếu nại kết quả học tập. GV chịu 

trách nhiệm phản hồi thắc mắc và khiếu nại của học viên.  

 3. Điểm tồn tại 
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 Trường ĐHCT chưa lấy ý kiến phản hồi của người học về các thủ tục 

khiếu nại kết quả đánh giá của người học.  

 4. Kế hoạch hành động 

 Từ năm học 2022-2023, Trường ĐHCT sẽ bổ sung thêm mục các thủ tục 

khiếu nại kết quả đánh giá của người học trong phiếu lấy ý kiến người học.    

 5. Tự đánh giá:  

Đạt (mức 5/7). 

Kết luận về Tiêu chuẩn 5 

 Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thiết kế phù hợp với 

mức độ đạt được CĐR. Trường ĐHCT có quy định rõ ràng về đánh giá kết quả 

học tập của người học và thông tin đến họ qua trang web và GV phụ trách lớp 

học phần. CTĐT thạc sĩ cũng áp dụng đa dạng các phương pháp đánh giá và 

GV có phản hồi kịp thời về kết quả đánh giá. Tuy vậy, Bộ môn TLGD cần tiến 

hành tổng kết về hiệu quả tổ hợp các phương pháp kiểm tra đánh giá được áp 

dụng trong các học phần của CTĐT nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của công 

tác đánh giá người học 

 Căn cứ vào đánh giá các tiêu chí, Hội đồng TĐG chất lượng CTĐT TĐG 

 Tiêu chuẩn 5 có 5/5 tiêu chí đạt. Mức đạt: 5,0. 

Tiêu chuẩn 6: Đội ngũgiảng viên và nghiên cứu viên 

  

Mở đầu 

Việc tuyển dụng và bổ nhiệm GV ở BM TLGD được thực hiện công khai, 

đúng quy định, dựa trên trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác ở các cơ 

sở giáo dục  hệ Cao đẳng và Đại học, kỹ năng tin học, ngoại ngữ và thành tích 

NCKH của giảng viên. Tỷ lệ GV/NH rất cao, vượt mức quy định của BGDĐT, 

gần 80% GV có trình độ tiến sĩ. Năng lực của GV được đo lường qua khối 

lượng công tác chuẩn (giờ G). Khối lượng giờ G của GV được xác định rõ ràng 

và được đo lường, giám sát và quản lý chặt chẽ thông qua Hệ thống quản lý 

chung. Trường ĐHCT và Khoa sư phạm luôn có những quy định, chính sách 
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để phát triển chuyên môn, nghiệp vụ và bồi dưỡng đội ngũ GV Khoa sư phạm 

theo nhu cầu và kế hoạch đề ra. Được sự hỗ trợ của Trường và Khoa Sư phạm 

chất lượng giảng dạy và NCKH của đội ngũ GV thuộc BMTLGD không ngừng 

nâng cao, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo cho Khu vực ĐBSCL. 

Tiêu chí 6.1: Việc quy hoạch đội ngũ giảng viên , nghiên cứu viên (bao 

gồm việc thu hút, tiếp nhận, bổ nhiệm, bố trí, chấm dứt hợp đồng và cho 

nghỉ hưu) được thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa 

học và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

1. Mô tả 

Công tác tuyển dụng đội ngũ GV, NCV thường niên được Nhà Trường lên 

kế hoạch cụ thể [H6.06.01.01(1-3)]. Nếu BM có nhu cầu tuyển dụng thì, theo 

thông báo của Nhà trường [H6.06.01.02]. BM TLGD lập kế hoạch gửi về 

Trường ĐHCT [H6.06.01.03(1,2)]. Trên cơ sở đó, Nhà trường tổng hợp và ban 

hành thông báo tuyển dụng hằng năm [H6.06.01.04(1,2)]. Quy trình tuyển dụng 

GV thuộc BMTLGD được thực hiện theo quy định chung của Trường ĐHCT 

[H6.06.01.05(1,2)]. Các chế độ và phúc lợi xã hội cho cán bộ, viên chức được 

tuyển dụng, bổ nhiệm hay miễn nhiệm được thực hiện theo Quy chế chi tiêu 

nội bộ của Trường và theo các chính sách hiện hành của Nhà nước 

[H6.06.01.06(1-3)], [H6.06.01.07]. Số lượng viên chức được tuyển dụng và 

nghỉ hưu của Nhà trường được theo dõi chặt chẽ để đảm bảo công tác quy hoạch 

nhân sự [H6.06.01.08]. Năm 2019 và 2021, BMTLGD đã có kế hoạch tuyển 

dụng thêm CB để thay thế cho CB về hưu năm 2019 và bổ sung cho việc đào 

tạo chuyên ngành QLGD [H6.06.01.03(1-2)], [H6.06.01.09. Các quy hoạch bổ 

nhiệm, bố trí công tác của các GV thuộc BMTLGD [H6.06.01.10 (1-7)] thực 

hiện theo quy chế của Trường [H6.06.01.11(1-3)]. 

Các kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ CBVC của Khoa Sư phạm 

được thực hiện dựa trên nhu cầu về đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. Căn 

cứ vào nhu cầu thực tế của chương trình theo từng năm, Khoa Sư phạm xây 

dựng các kế hoạch nâng cao trình độ của đội ngũ GV trong từng giai đoạn 

https://drive.google.com/drive/folders/1wrOoXyj7ze8mgTbB4LpfL-kWGlMHr6Et?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19YtAToCythjVDrBetq2TmuKJPNvVJo1I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n_JKeeHVPogBqv1xhHOqomR4ozFqRXbE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nmue8bGTsvw9ti4JRGbFL-p7qHR9bHtZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19f0gyi66UewWCHIQhnYsnrjU4k-e9OIT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lWNomqB9kyXLGJ64J65ULCZoyVbtGU3B?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wAxnG1W4h6HIUyGIRKub3YW_gZrwCndZ?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DhKnVwKUXvqARX_9ZbbAHfFjVkeau-I8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y9v6s7FsZm8rEjErRhPrRDVGg-Y8SJ4S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n_JKeeHVPogBqv1xhHOqomR4ozFqRXbE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LJZ92Ovbwc7gjxrxiX2gYb0RqVHHIUZL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1FT8Ub3wJ00GwONCWzTRJa6SffADaTvMC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h9gVl3XeqHGWt-wc2rh9y-_mCrmOsM1p?usp=sharing
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[H6.06.01.12] [H6.06.01.13] và hỗ trợ GV thi nâng ngạch lên GVC, GV cao 

cấp và bồi dưỡng các lớp kỹ năng, nghiệp vụ, ngoại ngữ [H6.06.01.14(1-

4)].Sau khi phê duyệt các kế hoạch.Nhà trường sẽ lựa chọn các GV đủ tiêu 

chuẩn để tham gia các khóa bồi dưỡng, quan trọng nhất là các lớp bồi dưỡng 

nghiệp vụ SP hằng năm [H6.06.01.15 (1-4)]. Về nhu cầu đào tạo, GV của 

chương trình lập kế hoạch dự tuyển theo hướng dẫn của Trường, trong đó có 

nêu rõ chuyên ngành đào tạo, thời gian học, dự toán kinh phí và nguồn kinh phí 

của khóa học [H6.06.01.16 (1-3)].Trong năm 2020, các giảng viên của 

BMTLGD đã tham gia đề án đào tạo tiến sĩ và sau tiến sĩ trong nước và ngoài 

nước với nguồn kinh phí từ học bổng nước ngoài [H6.06.01.17]. Sau khi hoàn 

thành chương trình học tập, 100% GV được thu nhận và bố trí lại công tác phù 

hợp với trình độ và nhu cầu [H6.06.01.18(1-3)]. Nhu cầu phát triển nghiệp vụ, 

kỹ năng và ngoại ngữ của các GV cũng được đáp ứng theo kế hoạch đề ra. Từ 

năm 2012 đến nay Bộ môn TLGD có 03 GV được thăng ngạch lên GVCC, 01 

GVC; 03 Phó GS TS [H6.06.01.10(1,2.7)].  

Việc quy hoạch tốt đã tạo ra một đội ngũ giảng viên đủ năng lực đáp ứng 

được nhu cầu về đào tạo của chương trình QLGD. Cho đến tháng 8 năm 2022 

Bộ môn Tâm lý giáo dục đã có 6/7 GV có trình độ tiến sỹ (chiếm 86%) trong 

đó có 3/7 có học hàm PGS.TS (Chiếm 42%) [H6.06.01.19]. Ngoài GV của 

BMTLGD, giảng dạy, hướng dẫn luận văn cho NH chuyên ngành QLGD còn 

nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo đội ngũ GV có trình độ tiến 

sỹ trở lên chuyên ngành khoa học giáo dục nói chung, QLGD nói riêng hiện 

đang công tác tại các đơn vị trong trường. 

Thông tin về cơ cấu độ tuổi, giới tính, trình độ của đội ngũ GV BM TLGD 

và GV chuyên ngành khoa học giáo dục, QLGD trong trường được trình bày ở 

Bảng 6.1 – Phụ lục 4. 

Đội ngũ GV của BM TLGD được quy hoạch đáp ứng tốt nhu cầu về 

NCKH và giảng dạy. Hiện nay, đội ngũ GV của BM được quy hoạch theo 3 

nhóm chuyên ngành chính bao gồm: Tâm lý học, Giáo dục học và Quản lý giáo 

https://drive.google.com/file/d/1qHgsmFITf--8_bXDjlyu-VJzK09tt8Y5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vimKDtXj2S3wPkS2aNVQXPSr5YkRC5qh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JW-1dszIZLhuL3FhQm1Y4vTv566ep_3V?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JW-1dszIZLhuL3FhQm1Y4vTv566ep_3V?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1__gRWNJsHhxlQSOAZ-RKIl-RunYsnsW3?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Qu_8nqWqHO4JhhU6hDPerNHsDkpnos5H?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1liTNAUCDNF3Xm0hhFjc68SeOvjlLzv2r?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1koSs319N40OtQtYEH3Ot0DEcoiQnjIaI?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G8QzQr8kclu6cihG-mdTGBUTnuKS0PjX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QA4Is1E4YfdPcLU1J0LVfw6nooXcRkq-/view?usp=sharing
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dục. Những năm gần đây, GV trong bộ môn đã thực hiện nhiều đề tài NCKH 

cấp trường và tham gia một số đề tài cấp Bộ và Nhà nước; biên soạn sách 

chuyên khảo, giáo trình cũng như viết nhiều bài báo khoa học đăng trong các 

tạp chí, kỷ yếu hội thảo chuyên ngành trong và ngoài nước [H6.06.01.20]; 

[H4.04.03.02]; [H4.04.03.03 (1)]. 

Giảng viên Bộ môn TLGDtham gia hướng dẫn luận văn và chấm luận văn 

theo quyết định phân công hàng năm của nhà trường.[H1.01.03.01(1-3)]. 

[H5.05.01.10]. 

Tóm lại, đội ngũ GV của BM TLGD được quy hoạch hợp lý và có đủ trình 

độ và năng lực đáp ứng yêu cầu chuẩn đối với CSGD đại học. Các GV có năng 

lực giảng dạy và NCKH tốt, thực hiện và tham gia nhiều đề tài NCKH cấp Bộ, 

cấp Trường và địa phương, đồng thời tham gia nhiều hoạt động phục vụ cộng 

đồng.[H6.06.01.21]. 

2. Điểm mạnh 

Đội ngũ GV của BM TLGD được quy hoạch hợp lý, có đủ trình độ và 

năng lực đáp ứng yêu cầu chuẩn đối với CSGD bậc đại học. Các GV có năng 

lực giảng dạy và NCKH tốt, thực hiện được nhiều đề tài NCKH, đồng thời tham 

gia nhiều hoạt động phục vụ cộng đồng. 

3. Điểm tồn tại 

Năm 2018, CTĐT có một GV chuyên ngành tâm lý nghỉ hưu nhưng vẫn 

chưa tuyển được GV mới để thay thế. 

4. Kế hoạch hành động 

Điều chỉnh chế độ chính sáchthu hút tuyển dụng giảng viên 

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 6/7). 

Tiêu chí 6.2: Tỷ lệ giảng viên /Người học  và khối lượng công việc của 

đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên được đo lường, giám sát làm căn cứ 

cải tiến chất lượng hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt 

động phục vụ cộng đồng 
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1. Mô tả 

Tỷ lệ GV/NH của chương trình QLGD luôn đáp ứng chuẩn quy định hiện 

hành (Bảng 6.2 – Phụ lục 3), được nêu trong Thông tư 07/2020/TT-BGDĐT 

[H6.06.02.01].Khối lượng công việc của đội ngũ GV được đo lường theo giờ 

chuẩn (giờ G). Việc quy đổi giờ G tương ứng với từng loại hình hoạt động được 

hướng dẫn chi tiết theo quy định (Bảng 6.3 – Phụ lục 3)[H4.04.02.07(1-3)] 

Việc thực hiện miễn giảm giờ chuẩn cho GV lên kế hoạch đăng ký tổng 

số giờ giảng dạy và NCKH tối thiểu theo số giờ G quy định tùy vào chức danh, 

trình độ và hệ số lương tương ứng [H6.06.02.02(1-4)].Kế hoạch giảng dạy và 

đăng ký môn học cũng được thông báo và hướng dẫn rộng rãi cho GV và NH 

vào đầu mỗi học kỳ [H5.05.01.07 (1-6)], [H6.06.02.03]. Số giờ G của GV thực 

hiện mỗi năm được tổng kết chính xác đối với từng hoạt động giảng dạy, hướng 

dẫn NH, NCKH, viết sách, giáo trình, tài liệu học tập và báo cáo khoa học thông 

qua phần mềm quản lý. Việc thực hiện đầy đủ số giờ G theo quy định của Nhà 

trường (Bảng 6.3 – Phụ lục 3) cũng là căn cứ để xét phân loại và khen thưởng 

GV hằng năm theo quy định [H6.06.02.04 (1-3)] Bảng 6.4 – Phụ lục 3. 

Nhà trường thường xuyên giám sát tỷ lệ GV/NH qua hệ thống từ Trường 

xuống khoa và BM TLGD thông qua phần mềm quản lý [H5.05.04.01] và tỷ lệ 

này cũng là cơ sở để Trường quyết định tuyển thêm nhân sự. Vào mỗi đầu năm 

học việc triển khai đăng ký thi đua và phân công giờ dạy cho GV được thực 

hiện một cách cân đối, hợp lý theo chuyên môn và trình độ năng lực. Vào cuối 

mỗi năm học, các GV đều thực hiện việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

năm học và xây dựng kế hoạch năm học mới. Căn cứ theo chức danh, cá nhân 

TĐG khối lượng, chất lượng công việc và mức độ hoàn thành, sau đó việc đánh 

giá được tiến hành ở Bộ môn TLGD[H6.06.02.05(1-3)]. Danh sách thi đua xếp 

loại được gửi lần lượt lên Hội đồng Khoa sư phạm và Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng cấp Trường [H6.06.02.06(1-3)]. Kết quả xếp loại thi đua là cơ sở để 

phân công giờ giảng vào năm sau. Đối với các GV hoàn thành khối lượng giờ 

G vượt định mức, khối lượng vượt mức này sẽ được tính làm việc ngoài giờ, 

https://drive.google.com/file/d/1C_luU1KGdYuFmLUlw_8Aum5R8dwCfO9o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1657ycximOyS5uAeB5HKvA6NVj4cDj6F8?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1DRpWwKfz2t2y61XpSUGxIpMo_y1tsqrk&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/file/d/1Y4ndGvgMzImU-dukBs79BlgpANCJAGBf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OoutozgMHWIgh7NHbmFMF_A-_RDmoED2?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1taM3oYNk48N_Yu8Tgff58p3VKsSgC9zF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1N3nBQJX7vCxzadU0HeEqf3o_GNJ3K1LQ?usp=sharing
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làm việc thêm giờ [H6.06.02.07(1-6)] và được chi trả theo Quy chế chi tiêu nội 

bộ [H6.06.01.06 (1-3)]. Các GV cũng tham gia nhiều hoạt động cộng đồng 

chung [H6.06.01.21].Các hoạt động cồng động vẫn được quy đổi giờ G trong 

quy định của Trường. 

Các kết quả NCKH được Trường ĐHCT quản lý giám sát dưới hình thức 

lưu trữ dạng văn bản trong TTHL Trường ĐHCT, hoặc thông qua các bài báo 

đăng trong các tạp chí khoa học trong và ngoài nước [H4.04.03.02], 

[H4.04.03.03 (1)]. Qua công tác quản lý giám sát, chất lượng đào tạo được cải 

tiến, tất cả các GV của BM TLGD đều có năng lực đáp ứng các yêu cầu và quy 

định của Nhà Trường. Điều này được thể hiện chi tiết trong lý lịch khoa học 

của từng GV [H6.06.01.19]. 

2. Điểm mạnh 

Tỷ lệ GV/NH của CTĐT QLGD đạt mức cao so với yêu cầu của BGDĐT. 

Các GV hoàn thành tốt khối lượng công việc được giao theo quy định của 

BGDĐT và Trường ĐHCT. Lộ trình đánh giá, theo dõi và giám sát GV được 

thực hiện thường xuyên. 

3. Điểm tồn tại 

Một số hoạt động cộng đồng chưa được định lượng để đo lường khối lượng 

công việc. 

4. Kế hoạch hành động 

Chương trình quản lý giáo dục xây dựng kế hoạch, nhằm khuyến khích 

GV tham gia hoạt động cộng đồng nhiều hơn trong và ngoài nhà trường. 

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 5/7). 

Tiêu chí 6.3: Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn giảng viên, nghiên 

cứu viên (bao gồm cả đạo đức và năng lực học thuật) để bổ nhiệm, điều 

chuyển được xác định và phổ biến công khai 

1. Mô tả 

https://drive.google.com/file/d/1TyNcJ9AhwUOt1qvQY5mBsaHQe_XtqdDY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wAxnG1W4h6HIUyGIRKub3YW_gZrwCndZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jxpwhe46nzvYU-130005GHEKJBl3uGWi?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1po7HOHyGzCSBvmvaHwXZezEF_mw5JCt1&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1po7HOHyGzCSBvmvaHwXZezEF_mw5JCt1&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/drive/folders/178Esf017RVs1djQsLYdVkfy3BcuZwDIq?usp=sharing
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Công tác tuyển dụng CBVC của Trường ĐHCT được quản lý chặt chẽ 

theo Chỉ thị của 1586/BNV-CCVC ngày 16/5/2014 [H6.06.03.01] và Nghị định 

số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 [H6.06.03.02]. Căn cứ vào các kế hoạch 

từ các đơn vị gửi về, Nhà trường  phê duyệt cụ thể số lượng, trình độ và chức 

danh các vị trí tuyển dụng từ mỗi đơn vị [H6.06.03.03(1-4)]. Nhà trường cũng 

lên kế hoạch cụ thể cho công tác tuyển dụng, bao gồm hình thức tuyển dụng, 

chỉ tiêu và thông báo tuyển dụng, thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ, công 

tác chuẩn bị thành lập hội đồng tuyển dụng và thời điểm, các nội dung thi xét 

tuyển. Các nội dung thi xét tuyển cho từng vị trí và thang điểm tương ứng cũng 

được thông báo rõ ràng cho từng vị trí cụ thể [H6.06.01.01(1-3)]. Các tiêu chí 

xét tuyển cũng được Trường ban hành cụ thể [H6.06.03.04]. Sau khi được tuyển 

dụng, Nhà trường cũng có các hướng dẫn, quy trình cụ thể về việc hỗ trợ chuyên 

môn, nghiệp vụ cho CB được tuyển [H6.06.03.05]. 

Năm học 2017-2018, BM có 01 CB nghỉ hưu. Do đó, căn cứ nhu cầu về 

nguồn nhân lực CB để đáp ứng việc giảng dạy chuyên ngành và chuẩn bị đội 

ngũ để có thể mở chuyên ngành đào tạo bậc cao học, BM đề nghị kế hoạch 

tuyển dụng thêm 02 GV [H6.06.01.03(1-2)]; [H6.06.03.06]. Trong khoảng năm 

học 2018-2021, số lượng GV ở BM giảm do đến thời gian nghỉ hưu nhưng đã 

có điều chuyển GV mới về đơn vị nên BM vẫn đảm bảo tỷ lệ GV/NH theo đúng 

quy định giảng dạy. 

Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn GV, cũng như kế hoạch tuyển chọn, 

danh sách ứng viên, danh sách những người trúng tuyển được công bố công 

khai trên bản tin của Khoa Sư phạm, website của Nhà trường [H6.06.03.06] 

[H6.06.03.04] và gửi email đến ứng viên dự tuyển [H6.06.03.07(1-3)]. Các tiêu 

chí bổ nhiệm, điều chuyển cũng được ban hành rộng rãi trong Nhà trường 

[H6.06.01.11(1-3)]. Các kết quả về bổ nhiệm và điều chuyển cũng được công 

bố đến từng đơn vị và cá nhân. Từ năm 2012 đến nay, BM TLGD có 03 GV 

được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp lên GVCC, 01 GVC, 03 Phó Giáo sư. 

https://drive.google.com/file/d/1coLTmeS8BA7TnG3EYu81u5-eDjPwvUK6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H60t8MighULZrl2LjQStZiAvv2p4dLXI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iDDyNZUnsspiEnufVDmn3lvaQhIgRZyV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wrOoXyj7ze8mgTbB4LpfL-kWGlMHr6Et?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q9Krpf3vbvzOZ3iUV9g4AU3i85mlL-KB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LWC8J71vcuQf38xFDYiN2IK6-T939DgK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n_JKeeHVPogBqv1xhHOqomR4ozFqRXbE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GetDcvjTodTG65i3RWD87gK6ik2K0JRw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q9Krpf3vbvzOZ3iUV9g4AU3i85mlL-KB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vzZSCvx1yiy09AW0PCoVN5dZXdYlgJGa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1h9gVl3XeqHGWt-wc2rh9y-_mCrmOsM1p?usp=sharing
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Danh sách các GV được bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chuyển được thông báo 

công khai BMTLGD [H6.06.01.10(1-3)]. 

2. Điểm mạnh 

Trường ĐHCT có hệ thống các văn bản quy định rõ ràng và đầy đủ về tiêu 

chuẩn và tiêu chí lựa chọn tuyển dụng, bổ nhiệm GV. Công tác lựa chọn và 

tuyển dụng bổ nhiệm GV của BM TLGD được tiến hành một cách công khai, 

minh bạch, xuất phát từ nhu cầu đào tạo, NCKH và hoạt động vì cộng đồng.  

3. Điểm tồn tại 

Từ năm 2020-2022 BMTLGD đã tuyển thêm GV trên 40 tuổi thay thế cho 

GV về hưu, do đó trong cơ cấu độ tuổi của các GV trong BM thiếu thế hệ trẻ 

(dưới 30 tuổi). 

4. Kế hoạch hành động 

BM TLGD sẽ lưu ý việc tuyển dụng trên GV trẻ để đảm bảo tính kế thừa 

trong quy hoạch. 

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 5/7). 

Tiêu chí 6.4: Năng lực của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên được 

xác định và được đánh giá 

1.Mô tả 

Năng lực của đội ngũ GV dựa trên Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-

BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 [H6.06.04.01], trong đó có quy định cụ thể 

nhiệm vụ, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và bồi dưỡng, tiêu chuẩn về năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ của GV [H6.06.04.02]. Trường ĐHCT cũng ban hành 

các quy định để xác định cụ thể năng lực của đội ngũ GV. Vì vậy năng lực của 

GV được xác định rõ ràng, bao gồm giảng dạy và đánh giá NH; xây dựng 

CTĐT; xây dựng sáng kiến đổi mới chất lượng dạy và học; tham gia NCKH; 

biên soạn tài liệu học tập; tham gia hợp tác quốc tế, đảm nhiệm công tác CVHT 

và không ngừng học tập nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ[H4.04.02.07(1-3)]. 

Nhiệm vụ GV cũng được mô tả và quy định cụ thể trong Sổ tay GV 

https://drive.google.com/drive/folders/1FT8Ub3wJ00GwONCWzTRJa6SffADaTvMC?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zal1Gcloe-8z2K3NXLZgof1egZ_L1k0U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NhqNde7EJEYINcUcfTKm9Vgs-I8rnUi5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=19p9UW26p-DffbKvsYVhks1UR44rZtKOs&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
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[H3.03.01.06]. Tiến trình phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

và ngoại ngữ của GV cũng được quy định rõ ràng [H6.06.04.02]. 

Đội ngũ GV của BM TLGD có năng lực đáp ứng các quy định hiện 

hành.Về trình độ chuyên môn, tất cả các GV đều tốt nghiệp đại học sư phạm 

chuyên ngành TLGD, GDH, được trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn và 

nghiệp vụ sư phạm theo quy định. Hiện tại 100% các GV của BM đều tốt nghiệp 

thạc sĩ, trong đó 80% số lượng GV cơ hữu đã có bằng tiến sĩ. Từ năm 2019 - 

2022, hầu hết các GV của BM đều có số giờ công tác giảng dạy và NCKH đạt 

quy định của Nhà trường, không có trường hợp thiếu giờ G. Các GV luôn cập 

nhật các kỹ năng, nghiệp vụ thiết yếu, thể hiện qua việc liên tục đăng ký tham 

gia đầy đủ các khóa tập huấn và bồi dưỡng từ năm 2015 đến năm 2021 do 

Trường, Khoa sư phạm đề xuất [H6.06.04.03], [H6.06.04.04(1-4)]. Mỗi GV 

đều có trình độ Anh văn đúng quy định hiện hành, có kỹ năng tin học cơ bản 

theo quy định, đảm nhận ít nhất 2 HP giảng dạy và tham gia xây dựng đề cương 

chi tiết của các HP phù hợp với mục tiêu và CĐR của CTĐT [H6.06.04.05]. 

Ngoài giảng dạy, các GV cũng thường xuyên tham gia NCKH và hướng dẫn 

NH thực hiện NCKH thông qua hướng dẫn Luận văn thạc sĩ hoặc luận án tiến 

sĩ [H4.04.03.02], [H5.05.01.10]. Tất cả các GV của BM TLGD đều có năng lực 

đáp ứng các yêu cầu, quy định của Nhà trường. Điều này được thể hiện tổng 

thể trong bảng mô tả công việc GV trong kế hoạch phát triển giai đoạn 2017 - 

2022 của Khoa Sư phạm [H6.06.01.13], thể hiện chi tiết trong lý lịch khoa học 

của từng GV [H6.06.01.19 ]. 

Năng lực của GV được đánh giá thường xuyên, công khai và dân chủ 

thông qua hoạt động đánh giá phân loại viên chức hằng năm [H6.06.02.02 (1-

3)]. Căn cứ vào bản nhận xét đánh giá trình độ, năng lực hằng năm của GV 

[H6.06.04.06] và tham khảo thêm các ý kiến đóng góp từ tập thể, mỗi GV được 

phân loại danh hiệu thi đua của năm và đề xuất phân loại, khen thưởng được 

gửi về Khoa sư phạm và Trường. Từ năm 2019 đến 2022, đa phần các GV đều 

hoàn thành tốt nhiệm vụ được đề ra trong năm [H6.06.04.07(1-4)]. 

https://drive.google.com/open?id=1cx8wgadDVK4BZJE89FnF84N4fK4Zc8Vp&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/file/d/1NhqNde7EJEYINcUcfTKm9Vgs-I8rnUi5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gzfDqbwMvcDxQMqxi3GW82SmUNf7PSON?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZXymD1AmmQDpYmpzQDpu4-KdZCTHfweH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PZSrIvDdNX2ytiMU0v-2LKadiBMo-9Za?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1pae-xD1gFBvrQmqWVEhh76QhbY4tdwAN&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/file/d/1vimKDtXj2S3wPkS2aNVQXPSr5YkRC5qh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/178Esf017RVs1djQsLYdVkfy3BcuZwDIq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OoutozgMHWIgh7NHbmFMF_A-_RDmoED2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OoutozgMHWIgh7NHbmFMF_A-_RDmoED2?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U5B-bNehvc6HmpmAhrwtAA1bYEA__KWz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wGsFI-9EYye_JiDZORuCrYfZm4C8bnSd?usp=sharing
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Về NCKH, Nhà trường có định mức cụ thể số lượng giờ NCKH riêng cho 

GV tương ứng với từng chức danh (Bảng 6.3 – Phụ lục 3) [H4.04.02.07(1-3)], 

nhưng việc GV phải có sản phẩm NCKH mỗi năm là không mang tính bắt buộc, 

miễn sao GV hoàn thành đủ tổng số lượng giờ G quy định. Nhìn chung, GV 

của BM TLGD có sản phẩm NCKH tương đối đồng đều giữa các năm, tổng số 

giờ G do NCKH của GV thuộc BM hàng năm đều tăng. Sản phẩm NCKH của 

GV là căn cứ để xét phân loại viên chức hằng năm [H6.06.02.05(1-4)][ 

H6.06.02.06]. Việc đánh giá và tuyển chọn các đề tài cấp Trường được quy 

định rõ ràng từ khâu đăng ký, thuyết minh, thực hiện và nghiệm thu 

[H6.06.04.08(1-3)].Trường cũng có tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện nghiên 

cứu [H6.06.04.09]. Các GV BM cũng có tham gia đề tài NCKH cấp Bộ, đề tài 

hợp tác, đề tài cấp cơ sở [H4.04.03.02]. Từ năm học 2019 đến 2021, BM TLGD 

có ….đề tài cấp cơ sở được phê duyệt và 02 GV tham gia đề tài cấp thành phố 

và 01 GV tham gia đề tài cấp Bộ. [H6.06.04.10][ 1H6.06.04.11] (Bảng 6.8 – 

Phụ lục 3). Năng lực giảng dạy và NCKH của GV cũng được đánh giá thông 

qua hoạt động biên soạn giáo trình và tài liệu học tập. Các giáo trình và tài liệu 

học tập phải được nghiệm thu theo quy trình thẩm định của hội đồng 

[H6.06.04.12]. Từ năm 2019  đến nay , các GV của BM có tổng …giáo trình 

và …. tài liệu học tập được thẩm định và xuất bản. Có ….. bài đăng tạp chí kỷ 

yếu trong và ngoài nước (Bảng 6.10 và Bảng 6.11 – Phụ lục 3). Hoạt động 

NCKH trong đối với NH ngành QLGD  tương đối tốt. Hoạt động NCKH của 

GV được giám sát với kết quả NCKH được ghi nhận để làm căn cứ phục vụ 

cho việc đánh giá và cải tiến chất lượng [H4.04.03.02]. 

Hoạt động giảng dạy của GV cũng được quản lý trực tuyến thông qua Hệ 

thống quản lý của Trường ĐHCT [H1.01.01.09].Việc lấy ý kiến từ NH để đánh 

giá hoạt động giảng dạy của GV có kế hoạch cụ thể và được hướng dẫn chi tiết 

[H3.03.02.03(1-3)]. Vai trò của GV là CVHT cũng được khảo sát thông qua kế 

hoạch sinh hoạt NH đầu năm từ đó có các biện pháp hỗ trợ cần thiết cho NH 

https://drive.google.com/drive/folders/1N3nBQJX7vCxzadU0HeEqf3o_GNJ3K1LQ?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i56IBeySz3MxMQEPlqv6l66WSXuo3OPM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KL4omFdIPH6FemfdmxFw8Pt10q9DbyhI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KL4omFdIPH6FemfdmxFw8Pt10q9DbyhI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KL4omFdIPH6FemfdmxFw8Pt10q9DbyhI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QKTLVMo_43c_Eodi1-MqYmNgh8qwFn9s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QKTLVMo_43c_Eodi1-MqYmNgh8qwFn9s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14PSnbmQ4lbX8pG3wy87NgT9UgrkGvdyW?usp=sharing
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trong học tập và làm luận văn [H6.06.04.13]. Nhà trường cũng lấy ý kiến góp 

ý và phản hồi hoạt động CVHT từ HV [H6.06.04.14]. 

2. Điểm mạnh 

Năng lực chuyên môn của đội ngũ GV được xác định rõ ràng và đảm bảo 

đáp ứng tốt yêu cầu giảng dạy, đào tạo. Việc đánh giá năng lực đội ngũ GV 

được thực hiện theo đúng quy định, phương thức đa dạng, minh bạch, công 

khai. 

3. Điểm tồn tại 

Khả năng nghiên cứu khoa học của các giảng viên chưa đồng đều. 

4. Kế hoạch hành động 

Bộ môn TLGD sẽ khuyến khích 100% giảng viên tham gia NCKH và hàng 

năm có ít nhất 01 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành nhằm đảm bảo mọi 

GV của chương trình đào tạo QLGD đều phát huy năng lực NCKH. 

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 5/7). 

Tiêu chí 6.5: Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn của đội 

ngũ giảng viên, nghiên cứu viên được xác định và có các hoạt động triển 

khai để đáp ứng nhu cầu đó 

1. Mô tả 

Nhà trường có khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp 

vụ của các CBVC toàn Trường, hằng năm [H6.06.05.01] để làm cơ sở dự trù 

kinh phí cho hoạt động đào tạo CB hằng năm [H6.06.05.02]. Trên cơ sở tổng 

kết nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ Khoa Sư phạm 

[H6.06.04.04 (1-6)], Trường tổng hợp danh sách số lượng GV của các đơn vị 

toàn Trường cần được đào tạo cho từng khóa học ngắn hạn hoặc dài hạn, trong 

nước hoặc ngoài nước [H6.06.05.03(1-6)]. 

Việc nâng cao trình độ chuyên môn của GV BMTLGD phù hợp với 

chuyên ngành giảng dạy được quy định trong CTĐT ngành QLGD 

https://drive.google.com/file/d/1KsqxbfhTZK5RJnKyC2SLsAN_5cyZkq4c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NvHpQ4aJuaA7LLJ_MjwEkjz_In71Hh22/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lbMMoybWqDBScrNx6vNpnJX4adPMu8K8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aVYJ5alM7fj34FiSCly15VdfSeZOl0Z0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1i_6FU_hhNR5oRhPa0sIbbBMXeKyQ4Eus?usp=sharing
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[H6.06.04.05].GV tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ được bố trí phù hợp 

với chuyên ngành giảng dạy [H6.06.04.03] (Bảng 6.5 – Phụ lục 3). 

Căn cứ vào kế hoạch dự tuyển được Nhà trường thông qua, GV được cử 

đi học tập các khóa nâng cao trình độ chuyên môn theo nhu cầu [H6.06.01.16(1-

3)].[H6.06.01.17]. BM TLGD có 03 lượt GV được cử đi học NCS và thu nhận 

03 GV hoàn thành trình độ tiến sĩ. Có 01 GV đang học sau tiến sĩ. Tính đến 

tháng 08 năm 2022, BM TLGD có 03.PGS.TS (37.5%).03 TS (37.5%), 01 thạc 

sĩ (14,3%), Bảng 6.1 – Phụ lục 3).  

Quá trình thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn 

của GV được giám sát ở nhiều mức độ. Thông qua hoạt động đánh giá, phân 

loại viên chức cuối năm, quá trình nâng cao trình độ của CB được giám sát và 

ghi nhận [H6.06.02.05 (1-4)]. BM thường xuyên theo dõi tiến trình phấn đấu 

của mỗi GV [H6.06.05.04]. Nhà trường cũng tổ chức rà soát định kỳ tiến trình 

phấn đấu của các đơn vị [H6.06.05.05].Việc học tập nâng cao trình độ của GV 

cũng được quản lý thường xuyên. Các GV học tập trong và ngoài nước phải 

báo cáo tiến độ học tập về BM TLGD và Trường theo định kỳ 6 tháng/lần 

[H6.06.05.06]. Sau khi hoàn thành khóa học, GV báo cáo kết thúc chương trình 

[H6.06.05.07] để làm cơ sở cho BM TLGD Trường ĐHCT thu nhận và bố trí 

công tác hợp lý theo nhu cầu [H6.06.01.18(1-3)]. 

Các GV của BM TLGD được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện phát 

triển đào tạo, bồi dưỡng năng lực nghiệp vụ theo kế hoạch đề ra. Theo khảo sát 

từ các GV cơ hữu của BM và các GV ngoài BM, nhìn chung các nhu cầu của 

GV về đào tạo và phát triển chuyên môn được đáp ứng tốt [H1.01.02.04]. 

2.Điểm mạnh 

Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của các GV được xác định từng năm. Nhờ xác 

định đúng đắn và kịp thời nhu cầu của CBVC, hiện nay BM có đội ngũ GV cơ 

hữu với tỷ lệ tiến sĩ đạt (85,71%), ( GVC-GVCC(71.42%) phù hợp với yêu cầu 

của CTĐT QLGD.  

3.Điểm tồn tại 

https://drive.google.com/drive/folders/1PZSrIvDdNX2ytiMU0v-2LKadiBMo-9Za?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gzfDqbwMvcDxQMqxi3GW82SmUNf7PSON?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Qu_8nqWqHO4JhhU6hDPerNHsDkpnos5H?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Qu_8nqWqHO4JhhU6hDPerNHsDkpnos5H?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1N3nBQJX7vCxzadU0HeEqf3o_GNJ3K1LQ?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12bispNiiUobDYB5D4WHeu70V-GbZuuRF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qFn8y84b6dw3zXxZoSoNazBr4MmQJpfy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u5wf3g9R5Mt7kTpqYcOgJ5n8SkVZBl57/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zymt-sHrI7TMhu73h8xrMs8ZtFS7jAqX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1koSs319N40OtQtYEH3Ot0DEcoiQnjIaI?usp=sharing
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Dù đã có kế hoạch phát triển đội ngũ GV theo học bậc tiến sĩ, nhưng do 

các điều kiện khách quan nên vẫn có trường hợp GV không thể đi học theo kế 

hoạch. 

4.Kế hoạch hành động 

 Từ năm học 2022-2023,Bộ môn và Trường tiếp tục tạo điều kiện về thời 

gian, kinh phí và bố trí công việc hợp lý để GV tập trung tham gia các khóa đào 

tạo nâng cao trình độ chuyên môn, đặc biệt là theo học ở bậc tiến sĩ. 

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 5/7). 

Tiêu chí 6.6: Việc quản trị theo kết quả công việc của giảng viên, 

nghiên cứu viên (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để 

tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động 

phục vụ cộng đồng 

1. Mô tả 

Nhà trường ban hành kế hoạch giảng dạy của GV vào đầu mỗi học kỳ 

[H5.05.01.07 (1-6)]. Dựa theo quy định về số giờ G tối thiểu phải thực hiện đối 

với mỗi GV [H4.04.02.07(1-3)]. Hằng năm các GV đăng ký lập kế hoạch tổng 

số giờ G phải thực hiện, bao gồm giảng dạy và NCKH. Cùng với việc đăng ký 

tổng giờ G, các GV cũng đăng ký thi đua để phân loại viên chức 

[H6.06.02.02(1-4)]. Ngoài ra, mỗi GV cũng có thể tự do đăng ký các hoạt động 

liên quan đến giảng dạy hoặc NCKH như đăng ký biên soạn giáo trình, tài liệu 

học tập [H6.06.06.01]; đăng ký seminar cấp khoa [H6.06.06.02]; đăng ký thực 

hiện các đề tài NCKH các cấp. 

Căn cứ theo mức độ hoàn thành công việc mỗi năm, hoạt động phân loại 

đánh giá GV được triển khai để làm căn cứ phân loại và khen thưởng GV. Việc 

đánh giá CBVC căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân và kết quả 

hoạt động của BMTLGD. Những GV hoàn thành tốt công việc giảng dạy, 

NCKH và các công việc được giao khác được xem xét bình chọn các danh hiệu 

thi đua cấp Trường [H6.06.06.03(1-3)] (Bảng 6.6 và bảng 6.7 – Phụ lục 3). 

https://drive.google.com/open?id=1DRpWwKfz2t2y61XpSUGxIpMo_y1tsqrk&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=19p9UW26p-DffbKvsYVhks1UR44rZtKOs&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/drive/folders/1657ycximOyS5uAeB5HKvA6NVj4cDj6F8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1L0j1-H6lvZnPxqBurGoThMF1mPGgvVEL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/189DIhNlMxdf4ugTHSpzRuo7C_y8mnaVa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13CYWOmi2SqKGgBLt3d1X3_TZI74PhuVm?usp=sharing
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Dựa vào kết quả phân loại hằng năm, Khoa sư phạm tiến hành họp xét 

nâng bậc lương thường xuyên, nâng lương trước hạn và chế độ phụ cấp thâm 

niên vượt khung đối với các cá nhân có thành tích cao, xuất sắc [H6.06.06.04(1-

8)]. Kết quả giảng dạy và NCKH của các GV được kê khai minh bạch và quản 

lý online bằng phần mềm trên Hệ thống quản lý của Nhà trường 

[H5.05.04.01],[H6.06.02.06(1-4)]. Từ năm 2017-2022, số giờ G trung bình của 

GVBM TLGD thực hiện đều cao hơn với số giờ G trung bình/GV của BM 

TLGD trong các năm. 

Các đề tài NCKH cấp cơ sở được triển khai thực hiện và kết quả được tổ 

chức nghiệm thu theo quy trình [H4.04.03.02] (Bảng 6.8 – Phụ lục 3). Tổng số 

giờ G do NCKH của các GV của BMTLGD tăng dần từ năm 2017 đến năm 

2022.  

Ngoài thực hiện nghiên cứu, các GV của BMTLGD cũng tham gia biên 

soạn giáo trình, tài liệu học tập. Theo quy định của Nhà trường, thành phần của 

Ban biên soạn giáo trình, tài liệu học tập phải có chức danh giáo sư, phó giáo 

sư, GV chính hoặc tiến sĩ [H6.06.06.05]. Cùng với sự tăng tỷ lệ tiến sĩ của 

BMTLGD từ năm 2019 đến 2022 (Bảng 6.2 – Phụ lục 3), số lượng giờ G do 

viết sách, giáo trình, tài liệu học tập được xuất bản của GV BMTLGD cũng 

tăng đáng kể từ 2019-2022 (Bảng 6.9 – Phụ lục 3). Việc quản trị và triển khai 

kết quả công việc của GV BM TLGD cũng được góp ý, đánh giá từ các GV 

BMTLGD .Theo đó, các GV đánh giá cao ở mức độ hài lòng đến hài lòng đối 

với Trường về hệ thống quản lý kết quả công việc, các chính sách thi đua và 

khen thưởng của Trường [H1.01.02.04]. 

2. Điểm mạnh 

Trường có ban hành hệ thống các quy định, quy chế và quy trình để quản 

lý kết quả công việc từng GV hằng năm. Quy trình đánh giá GV được tổ chức 

công khai, minh bạch. Nhiều GV của BMTLGD hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

và đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, tạo động lực cho GV đẩy mạnh các hoạt 

động đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng…  

https://drive.google.com/drive/folders/1zDv4R-x2oUISgFJ585BlNyi4PiTFnwG7?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1taM3oYNk48N_Yu8Tgff58p3VKsSgC9zF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TyNcJ9AhwUOt1qvQY5mBsaHQe_XtqdDY/view?usp=sharing
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3. Điểm tồn tại 

Quy định, quy chế quản lý CTĐTmang tính đặc thù với ngành QLGD. 

4. Kế hoạch hành động 

Thực hiện theo quy định của Nhà trường, BMTLGD chủ động phân bố 

một môn học có ít nhất 2 GV cùng tham gia giảng dạy, trong đó có GV có trình 

độ tiến sĩ để GV có thể phối hợp với nhau trong việc đăng ký biên soạn giáo 

trình, tài liệu học tập.  

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 5/7). 

Tiêu chí 6.7: Các loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của 

GV và nghiên cứu viên được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất 

lượng 

1.Mô tả 

Trường ĐHCT có quy định cụ thể về các loại hình và định mức hoạt động 

khoa học công nghệ mà mỗi GV phải đảm nhận tùy theo chức danh và vị trí 

công tác trong Quyết định Ban hành quy định về chế độ làm việc đối với GV, 

giáo viên Trường ĐHCT [H4.04.02.07(1-3)]. Các hoạt động NCKH được quy 

thành giờ G, làm căn cứ để xét thi đua khen thưởng và phân loại viên chức hằng 

năm (bảng 6.3 – Phụ lục 3). Các loại hình hoạt động và định mức NCKH mà 

GV tham gia bao gồm: thực hiện các đề tài, công bố bài báo trên tạp chí chuyên 

ngành trong nước và quốc tế, biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo, tham 

khảo; hướng dẫn SV NCKH; tổ chức các seminar chuyên môn. Từng loại hình 

NCKH cũng được mô tả cụ thể trong Sổ tay NCKH [H6.06.07.01]. 

Kết quả NCKH hằng năm của mỗi GV được quy định thành giờ G, được 

ghi nhận trên Hệ thống quản lý chung của Trường [H5.05.04.01]. Từ năm 2019 

đến năm nay , số lượng giờ G do NCKH của GV BM tăng đáng kể. Trong giai 

đoạn 2017 - 2022, các GV của BM TLGD đã thực hiện tổng cộng   đề tài NCKH 

các cấp (Bảng 6.12 – Phụ lục 3),   bài viết đăng kỷ yếu trong và ngoài nước 

(Bảng 6.13 – Phụ lục 3); xuất bản được …giáo trình, tài liệu học tập phục vụ 

https://drive.google.com/open?id=19p9UW26p-DffbKvsYVhks1UR44rZtKOs&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/file/d/1lItFmjat68tGBlk_84cXaXphlCJk4r06/view?usp=sharing
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công tác giảng dạy và đào tạo [H6.06.04.12], GV cùng HV đăng nhiều bài báo 

khoa học trên các tạp chí chuyên ngành khác nhau [H4.04.03.03 (1-2) ]. Các 

dữ liệu về đề tài NCKH và bài báo xuất bản của GV và HV BM được công bố 

chi tiết Link đến Trang thông tin điện tử nhà trường/Khoa Sư phạm 

[H1.01.01.09]. Hồ sơ NCKH của từng GV được lưu trữ trong lý lịch khoa học 

cá nhân [H6.06.01.19]. 

Do chỉ tiêu xét duyệt các đề tài cấp cơ sở còn hạn chế [H6.06.06.03 (1-

5)], ngoài thực hiện đề tài NCKH cấp Trường, các GV BM TLGD có đề tài nào 

nghiên cứu cấp cấp Bộ và cấp tỉnh khác (Bảng 6.8 – Phụ lục 3). 

Hình thức và số lượng các đề tài nghiên cứu và các ấn phẩm xuất bản từ 

năm 2017 đến năm 2022 được trình bày ở Bảng 6.12 và 6.13 – Phụ lục 3.  

Các GV của BMTLGD cũng thường xuyên tham gia các Hội nghị khoa 

học. GV tham gia hướng dẫn luận văn thạc sĩ cho HV tương đối. 

2. Điểm mạnh 

Hoạt động NCKH của đội ngũ GV ngành QLGD luôn được cải thiện và 

nâng cao chất lượng, đóng góp không nhỏ vào việc nâng cao vị thế của BM 

TLGD và Trường ĐHCT trong hoạt động nghiên cứu và giáo dục. 

3. Điểm tồn tại 

Hiện Trường và Bộ môn chưa có chế tài đối với GV chưa hoàn thành 

nhiệm vụ NCKH theo quy định.  

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2022-2023, Bộ môn sẽ đưa tiêu chí hoàn thành khối lượng 

công tác khoa học vào quy trình đánh giá viên chức cuối năm. 

5. Tự đánh giá  

Đạt (mức 5/7). 

Kết luận về Tiêu chuẩn 6 

Đội ngũ GV của BM Tâm lý giáo dục có trình độ phù hợp với yêu cầu 

giảng dạy, NCKH và các hoạt động cộng đồng. Việc tuyển dụng, bổ nhiệm và 

bố trí công tác của các CB được thực hiện minh bạch, công khai theo đúng quy 

https://drive.google.com/open?id=1pgVepSWRoMSD1ER42-HfMQtemxfZKyez&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/drive/folders/178Esf017RVs1djQsLYdVkfy3BcuZwDIq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TQLh442_tJTaklot-RIfIlSVuy37ikso?usp=sharing
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trình. Số lượng GV lớn tuổi trong BM những năm qua lần lượt về hưu. Để đảm 

bảo tính kế thừa và phát triển BM, đồng thời đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của việc 

quản lý chuyên ngành thạc sỹ QLGD được sự cho phép của trường, BM đã 

tuyển dụng được 02 CB mới có trình độ TS. Khối lượng công việc GV được 

đo lường và đánh giá rõ ràng, làm căn cứ cho các hoạt động đánh giá và khen 

thưởng. Do giới hạn năng lực ngoại ngữ, một số GV chưa thể tìm được các học 

bổng TS đào tạo ở nước ngoài như kế hoạch đề ra. Để khắc phục điều này, bên 

cạnh việc khuyến khích các GV tiếp tục trau dồi năng lực ngoại ngữ, BM có 

thể đề xuất GV tham gia dự tuyển TS trong nước nếu phù hợp. Nhìn chung, các 

GV BM không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và trau dồi 

ngoại ngữ để phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu. Các NCKH được 

đầu tư và phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây với số lượng đề tài, bài 

báo khoa học được xuất bản trên các tạp chí có uy tín ngày càng tăng, góp phần 

nâng cao vị thế đào tạo của KSP và trường ĐHCT. Ngoài đào tạo NH thuộc 

chương trình QLGD, GV BM còn đảm trách tham gia đào tạo NH các ngành 

khác có trình độ cử nhân, thạc sỹ và tiến sỹ ở trong và ngoài trường; tham gia 

bồi dưỡng thăng hạng giảng viên, giáo viên các cấp; tham gia các chương trình 

bồi dưỡng NVSP cho giảng viên, giáo viên các cấp.Đồng thời tích cực tham 

gia các hoạt động cộng đồng và có đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của 

Khoa, Trường ĐHCT cũng như sự nghiệp phát triển giáo dục-đào tạo của vùng 

ĐBSCL. 

Căn cứ vào đánh giá các tiêu chí, Hội đồng TĐG chất lượng CTĐT tự 

đánh giá Tiêu chuẩn 6 có 7/7 tiêu chí đạt. Mức đạt: 5,29. 

Tiêu chuẩn 7: Đội ngũ nhân viên 

Mở đầu 

Trường ĐHCT về cơ bản đã quy hoạch đội ngũ nhân viên đáp ứng nhu 

cầu về đào tạo, NCKH và các hoạt động PVCĐ, phù hợp với điều kiện phát 

triển của nhà trường, tính đến tháng 6/2021 Nhà trường có 1471 viên chức trong 

đó có 413 chuyên viên, nhân viên và kỹ thuật viên (KTV) (trong đó có 1 TS 



86 

 

(chiếm 0,24%), 93 Ths (22,52%), 319 ĐH và trình độ khác (77,24%). Đến 

tháng 6/2021 số lượng nhân viên làm việc tại Khoa Sư phạm là 15 (9 NV nữ, 

chiếm 60%), trong đó có 6 chuyên viên, còn lại các chức danh khác để hỗ trợ 

chung cho tất cả các CTĐT của Khoa. Nhà trường có quy hoạch đội ngũ nhân 

viên làm việc tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và 

các dịch vụ hỗ trợ khác cho GV và SV của CTĐT. Nhà trường đã ban hành hệ 

thống văn bản và công khai về quy trình, tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm, đánh 

giá, phân loại chuyên viên, KTV và nhân viên. Từ năm 2015 đến tháng 6/2021, 

Nhà trường đã tuyển dụng tổng cộng 62 chuyên viên và NV, và xét hết tập sự 

cho 18 chuyên viên. Đội ngũ chuyên viên, KTV và nhân viên của Trường được 

tuyển dụng, bổ nhiệm, điều chuyển theo đúng quy định về công tác cán bộ của 

Trường. Năng lực đội ngũ chuyên viên, KTV, nhân viên đáp ứng nhu cầu công 

việc, phù hợp với vị trí việc làm và được định kỳ đánh giá. Nhà trường đã thực 

hiện khảo sát ý kiến phản hồi của SV về mức độ đáp ứng nhu cầu của nhân viên 

hỗ trợ. Kết quả khảo sát SV cuối khóa hàng năm của Nhà trường về các nội 

dung liên quan đến việc phục vụ của đội ngũ nhân viên làm việc tại thư viện, 

phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác cho 

thấy kết quả trung bình của các năm về hài lòng với hoạt động công tác tư vấn 

và trợ giúp là 88,78%; điều kiện phòng học là 88,07%; điều kiện về phòng thí 

nghiệm là 87,74%; học liệu, thư viện là 96,16%; hỗ trợ việc làm là 92,16%. 

Chức năng, trách nhiệm, quyền hạn của từng vị trí công tác của đội ngũ này 

được phân định trong Đề án vị trí việc làm. Kết quả bình xét, xếp loại lao động 

đã thể hiện rõ việc quản trị theo kết quả công việc của Nhà trường. Kết quả 

đánh giá viên chức và người lao động từ năm học 2015-2016 đến năm học 

2020-2021 cho thấy: tổng cộng có 1069 lượt chuyên viên, KTV và nhân viên 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (bao gồm cả 41 lượt của Khoa Sư phạm), Trường 

ĐH Cần Thơ Trung tâm Kiểm định chất lượng Giáo dục – Hiệp hội Các trường 

ĐHCĐ Việt Nam (CEA-AVU&C) lượt hoàn thành tốt nhiệm vụ (bao gồm cả 

44 lượt của Khoa Sư phạm), 120 lượt hoàn thành nhiệm vụ (bao gồm cả 9 lượt 
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của Khoa Sư phạm). Trong giai đoạn, có 267 lượt chuyên viên, KTV và NV 

đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở (bao gồm cả 7 lượt của Khoa Sư phạm), 1875 

lượt đạt danh hiệu lao động tiên tiến (bao gồm cả 79 lượt của Khoa Sư phạm), 

58 lượt được nhận Bằng khen của Bộ trưởng. Nhà trường đã khảo sát và phân 

tích được nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của đội ngũ KTV, chuyên viên và nhân 

viên, đã xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng 

chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên. Trong giai đoạn của chu kỳ 

KĐCLGD, Nhà trường đã cử 689 lượt chuyên viên, KTV, NV tham gia các 

khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về các lĩnh vực quản lí phần mềm, phòng 

cháy chữa cháy, nghiệp vụ quản lí công tác cán bộ, tài chính kế toán, quản lí 

cấp phòng, công tác truyền thông, an ninh quốc phòng, ngoại ngữ, tin học, bồi 

dưỡng thăng hạng; đã cử 116 lượt chuyên viên, KTV và NV đi đào tạo dài hạn 

(78 đi học cao học (trong đó có 01 NV của Khoa Sư phạm) và 38 đi nghiên cứu 

sinh) và đã có 8 nhân sự được cử đi học đã nhận được bằng tiến sỹ; 56 nhân sự 

đã nhận được bằng ThS. Kết quả học tập, bồi dưỡng cũng được ghi nhận và 

thông tin kịp thời đến các đơn vị. Trong 5 năm, Nhà trường đã chi cho đào tạo, 

bồi dưỡng 24.172 tỷ đồng, chiếm 0.74%; trong đó chi đào tạo dài hạn là 21.447 

tỷ, chiếm 0.66% và bồi dưỡng ngắn hạn là 2.725 tỷ, chiếm 0.08%. Đội ngũ NV 

của Trường ĐHCT đủ về số lượng, được đào tạo đúng chuyên môn, có khả 

năng hỗ trợ, đồng thời tư vấn tốt cho GV và NH về các hoạt động liên quan đến 

đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. Tiêu chí và phương pháp tuyển chọn 

đội ngũ NV được xác định rõ ràng, đảm bảo tính khách quan, công bằng và 

minh bạch. Trong quá trình công tác, đội ngũ NV được tham gia các lớp đào 

tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Hằng năm, đội ngũ 

NV được đánh giá năng lực, xếp loại mức độ hoàn thành công việc và nhận 

được các hình thức khen thưởng phù hợp. 

Tiêu chí 7.1: Việc quy hoạch đội ngũ NV (làm việc tại thư viện, PTN, 

hệ thống CNTT và các dịch vụ hỗ trợ khác) được thực hiện đáp ứng nhu 

cầu về đào tạo, nghiên cứu học và các hoạt động phục vụ cộng đồng 
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1.Mô tả 

Nhà trường có Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển tổng thể 

Trường ĐHCT trọng điểm đến năm 2022. Theo đó, Trường ĐHCT đã có kế 

hoạch hành động về xây dựng bộ máy tổ chức và nhân sự của Trường trong 

giai đoạn này với các giải pháp về tuyển dụng, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ 

CB và công chức, trong đó bao gồm phát triển đội ngũ NV đáp ứng nhu cầu về 

đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. Cụ thể, Đề án dự kiến chỉ 

tiêu về kế hoạch phát triển đội ngũ NV đến năm 2020 là 498 người (bao gồm 

289 NV hỗ trợ giảng dạy, 209 NV hành chính), đến năm 2022 là 502 người 

(bao gồm 291 NV hỗ trợ giảng dạy, 211 NV hành chính) [H4.04.01.02(1-2)]. 

Chính sách thu hút, tuyển dụng và phát triển đội ngũ NV của Trường được 

thể hiện thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ. Theo đó, hằng tháng, ngoài thu 

nhập từ tiền lương theo ngạch bậc, mỗi NV còn được hưởng thêm một khoản 

thu nhập tăng thêm theo từng vị trí công tác; những NV làm việc trong môi 

trường độc hại như PTN, thư viện… còn được hưởng phụ cấp độc hại; vào các 

dịp lễ, Tết NV được nhận thêm khoản phụ cấp. Hằng năm, Trường ĐHCT duy 

trì một khoản kinh phí nhằm thực hiện việc khám sức khỏe định kỳ cho tất cả 

viên chức của Trường. Sau khi được tuyển dụng, NV được xem xét hỗ trợ kinh 

phí đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp vị trí công việc 

[H6.06.01.06(1-3)]. 

Dựa trên “Điều chỉnh bổ sung đề án quy hoạch phát triển tổng thể Trường 

ĐHCT trọng điểm đến năm 2022” và báo cáo nhu cầu về đội ngũ NV của các 

đơn vị, Trường quy hoạch lại đội ngũ NV thông qua tuyển dụng, bổ nhiệm và 

điều chuyển NV cho phù hợp từng yêu cầu, vị trí công việc và được cập nhật 

công khai trên website của đơn vị [H7.07.01.01], [H7.07.01.02]. Sau khi được 

tuyển dụng, bổ nhiệm, NV phải hoàn thành hồ sơ lý lịch và gửi về Phòng Tổ 

chức CB Trường. Phòng Tổ chức CB có nhiệm vụ lưu trữ, bảo mật và cập nhật 

thông tin trong hồ sơ lý lịch của NV hằng năm. Quyết định số 2346/QĐ-ĐHCT, 

ngày 21/7/2014 quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của đội ngũ NV 

https://drive.google.com/open?id=18R7RIRP_mbRhZh2ZSN3N-09keKk4Ehfo&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/file/d/1nOiHEylOnJ8ggTqTQq3p1dcZ8iSy5f3X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15Dpu95CwzwBVg6l5V6vUPle71ZHnwyt6/view?usp=sharing
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[H7.07.01.03]. Theo thống kê số lượng viên chức, người lao động toàn Trường 

từ năm 2015 đến tháng 11/2020, tỷ lệ NV/GV có giảm nhẹ hơn so với con số 

40% của những năm trước [H7.07.01.04]. 

Trường ĐHCT về cơ bản đã quy hoạch đội ngũ NV đáp ứng nhu cầu về 

đào tạo, NVKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. Tính đến tháng 6/2021, 

Nhà trường có 1.489 viên chức – người lao động, trong đó có 413 NV (184 nữ 

chiếm 44,55%) bao gồm 1 tiến sĩ (0,24%), 93 thạc sĩ (22,52%), 319 ĐH và khác 

(77,24%) [H5.05.04.01]. 

CTĐT ngành QLGD được hỗ trợ bởi đội ngũ NV làm việc tại các phòng 

ban, trung tâm của Trường, Khoa như: Khoa sư phạm; Khoa Sau đại học; Phòng 

Đào tạo, TTHL, Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng, Đội ngũ NV được 

tuyển chọn kỹ càng theo các tiêu chí của Trường đảm bảo đủ số lượng, đúng 

yêu cầu về trình độ chuyên môn đáp ứng tốt nhu cầu về đào tạo, NCKH và các 

hoạt động phục vụ cộng đồng. Số lượng và trình độ của các NV của phòng ban 

và trung tâm trực thuộc Trường được thể hiện qua Bảng 7.1 và Bảng 7.2 – Phụ 

lục 3 [H7.07.01.05], [H7.07.01.06(1,2)]. 

Việc quy hoạch đội ngũ NV hỗ trợ được thực hiện đúng theo quy định của 

Trường [H7.07.01.07]. Hiện nay, đội ngũ này đảm bảo về số lượng và chất 

lượng đáp ứng nhu cầu về đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

[H7.07.01.08], [H7.07.01.09], [H7.07.01.10], [H7.07.01.11]. Chi tiết về vai trò 

và trình độ chuyên môn của NV hỗ trợ của BM TLGD được thể hiện trong 

Bảng 7.3 – Phụ lục 3. Đồng thời mỗi khóa đều có CVHT do GV kiêm nhiệm 

giữ vai trò định hướng, tư vấn, giám sát hoạt động học tập của 

HV[H7.07.01.12], [H7.07.01.13(1-5)], [H7.07.01.14(1-4)], hỗ trợ công tác 

quản lý của Trưởng BM có thư ký kiêm nhiệm [H7.07.01.15], [H7.07.01.16]. 

[H7.07.01.17]. 

Định kỳ hằng năm, Trường có tổ chức khảo sát trực tuyến ý kiến của HV 

về hoạt động của Trường, theo đó HV có đóng góp ý kiến về thái độ phục vụ 

của NV trong Trường. Đây là kênh thông tin giúp cho các buổi tiếp xúc giữa 

https://drive.google.com/file/d/1-bmDYeasVHSAjFlZqi-O9K1jHV7MZxaS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12u4WMVYX2yH1znnheT0_cxYgBayGc6Rn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F874M8g-IdDT8f0euVqjBsl6ZzTOwJ7S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14VXHiFnw089MxC8np-gFlhvNjn7W789Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12rI_h7eNeRGde5R8eHkpK5AYGcgqGuOo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_ZihBv9HHQEgHa_w5cvJmlqH4nkrwZln/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/180106EOZlJ8ZnCDVER1d4bW5qcr_QTXf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wnVj95sx_PmXNYYV73iyQBaS_vWXIw-c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BA2Jli_iowvfW-K6qWjJOb09rD6y_o_a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CD0raapEwyw2CGA_Mv60gthlLmP_zGgx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZRaUEtx8VZ0VL9EF1BC9-SsHgwsH9LWV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kye7aWFE6u2MMHyhbiIq8uE4XdPiThX8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ucjrg-5ayce3WBamE9Yp1hYGHwoMDR6L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HAy2rafQnZ9vcupVpEq8X5RDfvfJWtA0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/112h64y0UuZ3chGni2x6c_Z4CLlAJblmm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uoMx_uZ9VJ3zSGsAgLOI98EEk3LXCASA/view?usp=sharing
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Ban Giám hiệu, Bộ môn TLGD với HV nhằm giải đáp ý kiến và nguyện vọng 

của HV , nâng cao hiệu quả công tác đào tạo trong đó có hoạt động hỗ trợ của 

đội ngũ NV của Trường [H7.07.01.18]. 

Dù là công tác chuyên trách hay kiêm nhiệm, trong quá trình công tác, các 

NV luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thái độ phục vụ tốt, hoàn thành tốt 

nhiệm vụ được giao. Qua khảo sát, đa số NH và cựu HV của BM TLGD đều 

hài lòng với thái độ phục vụ của NV hỗ trợ các cấp từ khoa đến phòng ban nhà 

trường đến Trường [H1.01.01.08 (4)]. 

2. Điểm mạnh  

 Đội ngũ NV hỗ trợ từ Khoa Sư phạm, Khoa Sau đại học và các phòng 

ban, trung tâm của Nhà trường đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm, đáp ứng 

nhu cầu về đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ người học.  

3. Điểm tồn tại  

 Vẫn còn tỷ lệ nhỏ của HV chưa hài lòng đối với sự hỗ trợ của đội ngũ 

NV.  

4. Kế hoạch hành động  

Từ năm học 2022-2023, Khoa Sư phạm phối hợp cùng K.SĐH tổ chức 

thêm các khóa bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ NV để nâng cao chất 

lượng phục vụ hơn nữa. 

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 5/7). 

Tiêu chí 7.2: Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn nhân viên để bổ 

nhiệm, điều chuyển được xác định và phổ biến công khai 

1. Mô tả 

Trường ĐHCT đã ban hành các văn bản quy định về việc tuyển dụng, bổ 

nhiệm, điều chuyển NV. Năm 2012, căn cứ vào điều lệ trường đại học của Thủ 

tướng Chính phủ năm 2010, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 và 

Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012, Trường ĐHCT Ban hành Quy 

định 4673/QĐ-ĐHCT ngày 27/12/2012 về tuyển dụng viên chức 

https://drive.google.com/file/d/1uoMx_uZ9VJ3zSGsAgLOI98EEk3LXCASA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1AtcEn6328R-BMqwjwqQZ0c4UAoBaaLtE?usp=sharing
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[H6.06.03.04], Quy định nêu rõ phạm vi áp dụng, điều kiện, tiêu chuẩn, hội 

đồng tuyển dụng, hình thức tuyển dụng…  

Các tiêu chí tuyển chọn, bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ của từng chức 

danh được xác định rõ ràng dựa theo Quyết định số 1052/QĐ-ĐHCT ngày 

25/3/2013 của Trường ĐHCT về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm 

vụ và tổ chức hoạt động của Văn phòng khoa, Viện, Trung tâm, BM trực thuộc 

Trường ĐHCT [H7.07.01.07]; Quyết định số 598/QĐ-ĐHCT ngày 16/3/2015 

và Quyết định số 773/QĐ-ĐHCT ngày 21/3/2018 [H6.06.01.11(1,2,3)] về ban 

hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm viên chức quản lý 

các đơn vị thuộc thẩm quyền của Trường ĐHCT và trên cơ sở phân tích, khảo 

sát nhu cầu và ý kiến góp ý của các BLQ thông qua các cuộc họp giao ban của 

Trường [H7.07.02.01].Điều kiện tuyển dụng viên chức phục vụ phải đáp ứng 

các yêu cầu về chuyên môn, tin học và ngoại ngữ.Đối với NV hợp đồng, khi 

hợp đồng hết hạn NV sẽ được đánh giá bởi đơn vị.Nếu NV đã hoàn thành nhiệm 

vụ của mình thì hợp đồng sẽ được ký lại. 

Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn NV để bổ nhiệm và điều chuyển được 

phổ biến công khai tới toàn thể CB, GV bằng nhiều hình thức như thông báo 

bản in [H7.07.02.02] và cập nhật trên trang thông tin điện tử của Trường. Cụ 

thể, các thông báo tuyển dụng được đăng tải trực tiếp trên trang web chính của 

Phòng Tổ chức Cán bộ, mục Thông tin tuyển dụng [H7.07.02.03]. Theo Quyết 

định số Số 1636/QĐ-ĐHCT, ngày 16/10/2009, Quy trình tuyển dụng cơ bản 

bao gồm 06 bước: (1) Lập kế hoạch tuyển dụng; (2) Phê duyệt kế hoạch tuyển 

dụng; (3) Thông báo tuyển dụng, thu nhận và xử lý hồ sơ; (4) Phỏng vấn tuyển 

dụng lao động; (5) Thông báo danh sách trúng tuyển cho người lao động; (6) 

Quy trình tuyển dụng xem như kết thúc bằng việc ký kết hợp đồng với người 

mới được tuyển dụng [H6.06.01.05(1,2)]. Từ năm 2017 đến tháng 11/2021, 

Nhà trường đã tuyển dụng tổng cộng 61 NV [H7.07.02.04]. 

2. Điểm mạnh  

https://drive.google.com/file/d/1Q9Krpf3vbvzOZ3iUV9g4AU3i85mlL-KB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_ZihBv9HHQEgHa_w5cvJmlqH4nkrwZln/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G5V9iBKfzBl3hPUuUjGVlr5FVhVlOJV4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GZ0yxYMSrBn0_UGvVxMN8f-YCyedHksA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/199MI_Wu8kcIpkgz7aMF7XUDMOt7haUHv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19GSsJYB8oJYqPWudyVOWzHKnBLN86PAf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15eImpnLWHRsUQMplwYWDNJgNf5Kk7GrV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11fj6axIyO1uSu2yEPwrIbEk02kTRYR_D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zFAsNwwF8MG5DEXoP3vq9IbUq1LpNdsw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NzjRFGLedDGVzZyxATP1WtYUzsxOSEcI/view?usp=sharing
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Do các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn NV để bổ nhiệm và điều chuyển 

được xác định rõ ràng và phổ biến công khai, minh bạch nên đội ngũ NV hỗ trợ 

CTĐT ngành QLGD đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng đáp ứng tốt yêu 

cầu công việc.  

3. Điểm tồn tại 

Việc khảo sát ý kiến phản hồi các BLQ về vị trí việc làm của đội ngũ NV 

chưa được thực hiện thường xuyên. Vì thế ảnh hưởng đến việc đóng góp, hoàn 

thiện các chỉ tiêu tuyển dụng của Trường. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm 2021, Ban Giám hiệu chỉ đạo Phòng Tổ chức CB, các đơn vị đào 

tạo lên kế hoạch thực hiện việc khảo sát ý kiến đóng góp của các BLQ định kỳ 

hằng năm nhằm hoàn thiện các chỉ tiêu tuyển dụng. 

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 5/7). 

Tiêu chí 7.3: Năng lực của đội ngũ nhân viên được xác định và được 

đánh giá. 

1.Mô tả 

Bên cạnh đội ngũ GV, đội ngũ NV hỗ trợ luôn đóng góp một phần quan 

trọng trong công tác đào tạo. Việc xây dựng được đội ngũ NV có đủ phẩm chất 

và năng lực sẽ là yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng đào tạo. Năng lực của 

đội ngũ NV Trường luôn được xác định rõ ràng và được đưa vào các tiêu chuẩn 

đánh giá viên chức hằng năm [H6.06.04.06]. Đội ngũ NV, GV BM luôn hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được giao.  

Hằng năm, Nhà trường đều tổ chức đánh giá, xếp loại cho toàn thể CBVC 

của Trường. Trong đó, Nhà trường có quy định về đánh giá xếp loại cho đội 

ngũ CBVC không trực tiếp giảng dạy. Cuối năm học, căn cứ vào nghị định của 

chính phủ về đánh giá, xếp loại CB công chức, viên chức, căn cứ vào Luật giáo 

dục, Luật thi đua khen thưởng, Nhà trường lập kế hoạch thực hiện công tác 

đánh giá, phân loại viên chức và xét thi đua khen thưởng [H6.06.02.02 (1-4)]. 

https://drive.google.com/file/d/1U5B-bNehvc6HmpmAhrwtAA1bYEA__KWz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OoutozgMHWIgh7NHbmFMF_A-_RDmoED2?usp=sharing
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Kế hoạch này nêu rõ quy trình, phương pháp, công cụ và tiêu chí đánh giá năng 

lực của NV, được phổ biến đến các đơn vị bằng văn bản và công khai trên 

website của Trường ĐHCT (https://dp.ctu.edu.vn/thong-bao). Cụ thể về các 

tiêu chí bao gồm: 

- Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã 

ký kết;  

- Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;  

- Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với 

đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức;  

- Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức.  

Quy trình thực hiện việc đánh giá năng lực của đội ngũ NV về năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ, mức độ hoàn thành công việc và sự hài lòng của các 

BLQ cũng được xác định và tiến hành qua các bước như sau: NV TĐG, đồng 

nghiệp đánh giá, cấp trên đánh giá, NH đánh giá. Cụ thể, dựa trên thông báo 

của Trường về kế hoạch thực hiện việc đánh giá, Khoa sư phạm lên kế hoạch 

đánh giá ở đơn vị. NV tiến hành TĐG thông qua phiếu chấm điểm thi đua cá 

nhân (dành cho CB không giảng dạy) theo tiêu chí thi đua của Nhà trường và 

các chỉ tiêu cá nhân đã đăng ký vào đầu mỗi năm học [H7.07.03.01], 

[H6.06.04.02], sau đó Khoa Sư phạm Tổ sẽ tổ chức họp đánh giá mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ của từng NV. Biên bản họp đánh giá viên chức, người lao động 

được nộp kèm mức độ đánh giá, [H6.06.02.05(1-4)]. Lãnh đạo Khoa Sư phạm 

sẽ lần lượt đánh giá, nhận xét tại cuộc họp đánh giá viên chức, người lao động 

để đưa ra kết luận của từng viên chức và gửi kết quả về Trường. Việc khảo sát 

ý kiến của NH về hoạt động của NV cũng là kênh thông tin quan trọng hỗ trợ 

cho công tác đánh giá của NV. Tuy nhiên, công tác này chưa được thực hiện 

thường xuyên và cụ thể với từng NV hỗ trợ như với đối tượng GV 

[H7.07.03.02]. Căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại của đơn vị, Hội đồng thi đua 

khen thưởng của Trường tiến hành tổ chức họp xét thi đua khen thưởng cho 

https://dp.ctu.edu.vn/thong-bao
https://drive.google.com/file/d/17yU3UaCl-iYgawrBYzBcKdLDP0dF-K-z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U5B-bNehvc6HmpmAhrwtAA1bYEA__KWz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1N3nBQJX7vCxzadU0HeEqf3o_GNJ3K1LQ?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T3cN-xa0vcg_0tLNYGeD6xXENp9381gG/view?usp=sharing
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viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, kết quả được công bố công khai 

trong toàn đơn vị. 

Kết quả đánh giá viên chức hằng năm từ năm 2019 đến tháng 6/2022, tất 

cả NV của Khoa Sư phạm đều đạt ở mức hoàn thành nhiệm trở lên, thể hiện chi 

tiết trong Bảng 7.4. Điều này phản ánh chính xác năng lực công tác của đội ngũ 

NV [H6.06.04.07(1-4)]. 

2. Điểm mạnh  

Năng lực của đội ngũ NV luôn được đánh giá đúng quy trình, công khai, 

minh bạch và nghiêm túc, tạo động lực cho đội ngũ NV luôn phấn đấu để đáp 

ứng yêu cầu công việc, thể hiện qua kết quả đánh giá hằng năm 100% NV hoàn 

thành nhiệm vụ trở lên. 

3. Điểm tồn tại  

Hiện nay, Nhà trường chưa xây dựng kênh đánh giá của NH liên quan đến 

các hoạt động hỗ trợ của từng NV trong các đơn vị đào tạo.  

4. Kế hoạch hành động  

Từ năm 2021, Trung tâm QLCL phối hợp với Phòng Đào tạo, Phòng 

CTSV… và Khoa Sư phạm xây dựng kênh khảo sát trực tuyến NH về hoạt động 

của NV hỗ trợ. 

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 5/7). 

Tiêu chí 7.4: Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ 

của nhân viên được xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng 

nhu cầu đó 

1. Mô tả 

Dựa trên kế hoạch phát triển tổng thể của Trường ĐHCT đến năm 2022, 

các đơn vị trực thuộc Trường, bao gồm Khoa sư phạm, đã phân tích đánh giá 

nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn và nghiệp vụ cho đội ngũ 

NV để đáp ứng nhu cầu phục vụ CTĐT toàn Trường nói chung, của Khoa Sư 

phạm và ngành QLGD nói riêng. Hằng năm, vào khoảng tháng 11 - 12, nhà 

https://drive.google.com/drive/folders/1wGsFI-9EYye_JiDZORuCrYfZm4C8bnSd?usp=sharing
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Trường ra thông báo về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng viên chức 

người lao động cho năm sau, thông báo này được phổ biến công khai đến từng 

đơn vị. Dựa theo tình hình cụ thể, đơn vị chủ động lập kế hoạch cử CB đi đào 

tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ theo yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ của đơn 

vị [H7.07.04.01(1-5)], [H7.07.04.02(1-4)]. 

Khoa Sư phạm thường xuyên theo dõi quá trình phấn đấu của đội ngũ NV 

hỗ trợ nhằm đạt được yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm. Trên 

cơ sở đó, nắm bắt được nhu cầu đào tạo của đơn vị và báo cáo lên Trường. Để 

đáp ứng nhu cầu đào tạo, phát triển chuyên môn, Trường tạo mọi điều kiện 

thuận lợi để các CB NV của khoa được học tập nâng cao trình độ chuyên môn, 

qua đó nâng cao chất lượng phục vụ của NV hỗ trợ.  

Nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ và các năng lực khác theo quy định cũng 

được Nhà trường chú trọng và khuyến khích NV tham gia học tập, như các 

khóa bồi dưỡng ngắn hạn về phân hệ kiểm tra tiến độ NH, văn thư lưu trữ, giao 

tiếp và lễ tân hành chính … [H7.07.04.03]. Số lượt NV Khoa Sư phạm được 

đào tạo, bồi dưỡng trong giai đoạn từ 2019 đến 2021 được thể hiện ở Bảng 7.5 

– Phụ lục 3. 

Từ năm 2019 đến tháng 12/2021, Trường ĐHCT đã cử 701 lượt NV tham 

gia các khóa đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn về các lĩnh vực như quản lý phần 

mềm, phòng cháy chữa cháy, tài chính kế toán, … đã cử 105 lượt NV đi đào 

tạo chuyên môn (gồm 72 thạc sĩ và 33 tiến sĩ). Trong giai đoạn này có 6 NV 

hoàn thành CTĐT tiến sĩ và 48 NV hoàn thành CTĐT thạc sĩ [H7.07.04.04]. 

Khi xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, căn cứ Thông tư 139/2010/TT-BTC 

ngày 21/09/2010 của Bộ Tài chính, Trường có kế hoạch phân bổ kinh phí dành 

cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ cho viên 

chức toàn Trường, trong đó có đội ngũ NV hỗ trợ [H6.06.01.06(2)]. Hằng năm, 

Phòng Tổ chức CB lập dự toán kinh phí đào tạo dựa trên thống kê nhu cầu đào 

tạo của GV và NV trong toàn trường, trình Hiệu trưởng phê duyệt và thực hiện 

[H7.07.04.05(1-5)]. 

https://drive.google.com/drive/folders/1e7gyKsrY4cJHj-LKeewHGqaz2Z2dwEBV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ttewxgeqjJAz32w4d9PNQo9xMw35g5Xe?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x99sOcFec6HM5oq2O4BJugq2fc7SYQzm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q5Ya_2coCFcOofjzxBaNP8zz72tjyXhM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wAxnG1W4h6HIUyGIRKub3YW_gZrwCndZ?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I0p7OYx0jAs76WtPOQsERrNTp6zza2QA/view?usp=sharing
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2. Điểm mạnh  

Trường ĐHCT quy định rõ ràng việc xác định, đánh giá nhu cầu về đào 

tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ NV; có kế 

hoạch triển khai thực hiện trên cơ sở tổng hợp nhu cầu từ các Khoa, viện, BM 

trực thuộc. 

3. Điểm tồn tại  

Hằng năm NV được cử đi bồi dưỡng, lịch bồi dưỡng và lịch công tác trùng 

nhau nên làm ảnh hưởng đến kế hoạch bồi dưỡng. 

4. Kế hoạch hành động  

Từ năm 2021, Phòng Tổ chức CB phối hợp với Khoa sư phạm có kế hoạch 

hỗ trợ, sắp xếp thời gian hợp lý hơn tạo điều kiện cho NV có thể tham dự đầy 

đủ các khóa bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 5/7). 

Tiêu chí 7.5: Việc quản trị theo kết quả công việc của nhân viên (gồm 

cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ 

cho đào tạo, nghiên cứu học và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

1. Mô tả 

Trường ĐHCT, Khoa Sư phạm luôn quan tâm và quản lý chặt chẽ, rõ ràng 

kết quả công việc của NV hỗ trợ nhằm tạo động lực cho NV trong quá trình 

làm việc và hỗ trợ đắc lực cho hoạt động đào tạo, NCKH và các hoạt động phục 

vụ cộng đồng. Để việc quản trị theo kết quả công việc của NV được thực hiện 

tốt, Nhà trường đã ban hành quy định về chức năng nhiệm vụ của các phòng 

ban, trung tâm, NV Văn phòng khoa, BM trực thuộc; đồng thời phổ biến công 

khai chức năng, nhiệm vụ của các chuyên viên, NV trên website của đơn vị 

[H7.07.05.01], [H7.07.05.02], [H7.07.05.03]. Nhà trường có quy định về việc 

theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ NV kể cả quy 

định thi đua khen thưởng thông qua kế hoạch thực hiện công tác đánh giá, phân 

https://drive.google.com/file/d/1dYxC9OEvRPj6VPzUEm1WdA4bXojWmbNR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pKX8TIKQCeK_FJv0OvNLRm9sdFIv2BNk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qaZ9-TqdJkbnBx1e_XvGy1Ck8pp_dBlI/view?usp=sharing
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loại viên chức và xét thi đua khen thưởng được lập hằng năm [H6.06.02.04(1-

5)]. 

Đầu mỗi năm học, CBVC của nhà Trường trong đó có đội ngũ NV hỗ trợ 

đều phải hoàn thành phiếu đăng ký thi đua gồm ghi rõ khối lượng công việc 

phải thực hiện trong năm theo sự phân công của đơn vị [H7.07.03.01]. Mỗi 

tháng, Khoa có danh sách chấm công cho các NV; Do đó tại các buổi họp định 

kỳ của Khoa Sư phạm  các NV cũng thường xuyên được nhắc nhở, theo dõi 

tiến độ hoàn thành công việc [H7.07.05.04]]. Cuối năm học, thủ trưởng đơn vị, 

dưới sự hỗ trợ của lãnh đạo các bộ môn thực hiện việc theo dõi, giám sát và 

đánh giá việc hoàn thành khối lượng công việc đã được giao của NV thông qua 

tổ chức các cuộc họp đánh giá viên chức cuối năm. Kết quả đánh giá được sử 

dụng cho việc xếp loại, thi đua và khen thưởng. 

Trong giai đoạn từ 2019 - 2022, đa số các NV hỗ trợ của Khoa sư phạm 

được đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm, đạt danh hiệu Lao động tiên tiến 

trở lên và danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở [H6.06.06.03(1-5)], nhiều CB 

đượcnâng lương trước hạn [H6.06.06.04(1-7)], được thể hiện trong Bảng 7.6 – 

Phụ lục 3. 

Tất cả NV được tham gia xây dựng, góp ý trong quá trình xây dựng quy 

định đánh giá hiệu quả công việc. Thông qua các hội nghị viên chức của Khoa 

sư phạm, tất cả viên chức, người lao động đều có thể đóng góp ý kiến về khó 

khăn, bất cập khi thực hiện nhiệm vụ hoặc ý kiến về việc xây dựng quy định 

đánh giá hiệu quả công việc [H4.04.02.02(1-4)]. Tất cả NV đều hài lòng về việc 

quản trị theo kết quả công việc đặc biệt là việc thi đua khen thưởng và công 

nhận của đơn vị. Minh chứng là trong giai đoạn 2019-2022, không có trường 

hợp khiếu kiện gì liên quan công tác thi đua, khen thưởng. 

2. Điểm mạnh  

Nhà trường luôn có sự phân công công việc cụ thể, rõ ràng cho đội ngũ 

NV hỗ trợ cũng như có cơ chế giám sát thực hiện công việc chặt chẽ. Hình thức 

https://drive.google.com/drive/folders/1OoutozgMHWIgh7NHbmFMF_A-_RDmoED2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OoutozgMHWIgh7NHbmFMF_A-_RDmoED2?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17yU3UaCl-iYgawrBYzBcKdLDP0dF-K-z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OMzXgEAzCaWhVa9eJF1MNGtfxyCfYCTC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13CYWOmi2SqKGgBLt3d1X3_TZI74PhuVm?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zDv4R-x2oUISgFJ585BlNyi4PiTFnwG7?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=19P2nIBnDAlxQ6sg_0EROYc19S73q90Wa&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
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khen thưởng, kỷ luật hợp lý và kịp thời tạo động lực cho đội ngũ NV hoàn thành 

tốt nhiệm vụ được giao. 

3. Điểm tồn tại  

Trường ĐHCT đang sử dụng bộ tiêu chí đánh giá chung cho cả đội ngũ 

NV hỗ trợ, chưa xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá riêng cho từng vị trí công 

việc cụ thể. 

4. Kế hoạch hành động 

Năm 2022, Ban Giám hiệu tiếp tục chỉ đạo Công đoàn, Phòng Tổ chức 

CB, Phòng Kế hoạch tổng hợp và các đơn vị đào tạo xem xét để xây dựng bộ 

tiêu chí đánh giá phù hợp với chức năng nhiệm vụ của NV. 

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 5/7). 

Kết luận về Tiêu chuẩn 7 

Đội ngũ NV hỗ trợ cho CTĐT ngành QLGD có chuyên môn cao, nhiệt 

tình trong công việc đáp ứng đầy đủ các yêu cầu công tác. Đội ngũ này được 

tuyển dụng theo các tiêu chí và kế hoạch rõ ràng. Trường ĐHCT, Khoa sư phạm 

luôn quan tâm, tạo điều kiện cho đội ngũ NV học tập nâng cao trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ. Việc đánh giá kết quả công việc của NV được thực hiện hằng 

năm, công khai, minh bạch tạo động lực cho NV hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy 

nhiên, đội ngũ NV toàn trường nói chung và hỗ trợ CTĐT ngành QLGD nói 

riêng còn cồng kềnh, số lượng NV tham gia các lớp học tập nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ còn hạn chế, Nhà trường chưa có tiêu chí đánh giá riêng 

cho NV theo từng vị trí việc làm. Từ năm 2022, Trường ĐHCT sẽ tiếp tục tiến 

hành lên kế hoạch và đề ra giải pháp thực hiện tối ưu nhất nhằm giải quyết 

những tồn tại liên quan đội ngũ NV của Trường. 

Căn cứ vào đánh giá các tiêu chí, Hội đồng TĐG chất lượng CTĐT TĐG 

Tiêu chuẩn 7 có 5/5 tiêu chí đạt: 5,0 

Tiêu chuẩn 8: Người học và hoạt động hỗ trợ Người học 

Mở đầu  
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Trong hơn 55 năm qua, với sứ mệnh là trung tâm đào tạo, NCKH chuyển 

giao công nghệ hàng đầu của Quốc gia, Trường ĐHCT luôn tạo môi trường học 

tập và rèn luyện tốt cho NH. Chính sách và quy trình thu nhận NH rõ ràng giúp 

Nhà trường tuyển sinh được NH đầu vào có chất lượng. Hệ thống phần mềm 

giám sát sự tiến bộ trong học tập của NH được thực hiện một cách kịp thời và 

minh bạch. Quá trình học tập, rèn luyện của NH được theo dõi chặt chẽ nhờ các 

hoạt động tư vấn và hỗ trợ của các GV, CVHT, các phòng ban và các tổ chức 

đoàn thể trong Trường. Ngoài ra, môi trường tâm lý xã hội tích cực, cảnh quan 

xung quanh đẹp, tiện ích tốt của Trường cũng đã góp phần nâng cao chất lượng 

đào tạo cho NH. 

Tiêu chí 8.1: Chính sách tuyển sinh được xác định rõ ràng, được công 

bố công khai và được cập nhật 

1. Mô tả 

Đề án tuyển sinh sau đại học Trường ĐHCT bắt đầu từ năm 2022, trước 

đó là các thông tin tuyển sinh được xây dựng từ Quy chế tuyển sinh của 

BGD&ĐT [H8.08.01.01(1-4)].Chính sách tuyển sinh được xác định rõ ràng: 

tuyển sinh đầu vào đúng theo quy chế tuyển sinh của BGDĐT và quy định về 

đào tạo thạc sĩ của Nhà trường.[H8.08.01.02 (1-3)]. Hằng năm, hình thức, chỉ 

tiêu, quy trình thi tuyển, xét tuyển được xác định rõ ràng, công khai, minh 

bạch.[H8.08.01.03 (1-4)].Một số chính sách tuyển sinh trình độ thạc sĩ được 

xác lập cụ thể trong Quy định đào tạo thạc sĩ như việc đăng ký dự tuyển các 

ngành đúng, ngành gần và được tham gia các lớp bổ sung kiến thức nhằm hỗ 

trợ học viên đáp ứng điều kiện tuyển sinh. [H8.08.01.01(1-4)], [H8.08.01.02(1-

3)], [H8.08.01.03 (1-4)];[H8.08.01.04 (1-4)]. 

Ngoài ra, thông báo tuyển sinh cũng xác định cụ thể và tường minh các 

thông tin về: (1) ngành thi tuyển và môn dự tuyển, (2) điều kiện dự tuyển và 

khu vực tuyển sinh, (3) điều kiện miễn thi ngoại ngữ, (4) hình thức và thời gian 

đào tạo, (5) đối tượng và chính sách ưu tiên, (6) hồ sơ đăng ký dự tuyển, (7) 

điều kiện trúng tuyển, xét tuyển, (8) đăng ký ôn tập, thời gian ôn tập và lệ phí 

https://drive.google.com/drive/folders/1zxn9gOqJvjuf2tG6qFacMulzatunIHR1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zxn9gOqJvjuf2tG6qFacMulzatunIHR1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zxn9gOqJvjuf2tG6qFacMulzatunIHR1?usp=sharing
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ôn tập, (9) thời gian nộp hồ sơ dự tuyển, lệ phí đăng ký dự thi, thời gian thi 

tuyển và công bố kết quả, (10) địa chỉ liên hệ đăng ký và nộp hồ sơ và các thông 

tin liên quan khác [H2.02.03.02(1-4)]. [H8.08.01.04 (1-4)].  

 Các quy định và thông tin liên quan đến công tác tuyển sinh trình độ thạc 

sĩ hằng năm đều được công bố công khai bằng văn bản và trên website của 

Trường ĐHCT và KSĐH [H1.01.01.09 (16-19)]. 

Các số liệu về chỉ tiêu tuyển sinh, điểm trúng tuyển của các năm, tỷ lệ 

cạnh tranh và danh sách NH hằng năm cũng được cập nhật và công bố 

[H8.08.01.05(1-4)].Chính sách tuyển sinh được thực hiện theo đúng các quy 

định hiện hành.  

2. Điểm mạnh  

  Công tác tuyển sinh của Nhà trường, Khoa được thực hiện đúng quy định 

của BGDĐT.Ngoài ra, chính sách tuyển sinh được công khai, từ đó người học 

có thông tin về ngành học, chương trình học tập có thể hoạch định được kế 

hoạch học tập cho cá nhân ngay từ đầu.  

3. Điểm tồn tại 

 Hiện nay chương trình quản lý giáo dục chưa tiến hành lấy ý kiến đại trà 

của các BLQ và phân tích/dự báo nhu cầu nhân lực cần được đào tạo.  

4. Kế hoạch hành động 

Năm 2022, bộ môn TLGD sẽ tổ chức lấy ý kiến của các BLQ và phân tích/ 

dự báo nhu cầu nguồn nhân lực cần được đào tạo. 

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 6/7). 

Tiêu chí 8.2: Tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học được xác 

định rõ ràng và được đánh giá 

1. Mô tả 

Quy chế tuyển sinh được thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT. và đề 

án tuyển sinh của Nhà trường [H8.08.01.01(1-4)].  Môn đự tuyển gồm 03 môn. 

Trong đó, có 02 môn thi thuộc chuyên ngành và 01 môn thi điều kiện là tiếng 

https://drive.google.com/drive/folders/1i8uGGXTTrtPcnWNjdhPohD0Op8Te8ixx?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1kq20HWtGkInd70p1W_QRdGKXA7umUbSw&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/drive/folders/1wL3LQnLmWWEXBd1ntZ1LctqBR9KRIu51?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zxn9gOqJvjuf2tG6qFacMulzatunIHR1?usp=sharing
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Anh theo Quy định Đào tạo Thạc sĩ của Trường ĐHCT ban hành kèm theo 

Quyết định 3619/QĐ-ĐHCT [H8.08.02.01], [H8.08.01.02 (1-3)]. 

Thông tin quy định về môn thi cũng được thông báo cụ thể ở Mục I của 

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ hàng năm [H8.08.01.04].  

Điều kiện trúng tuyển, và xét tuyển được quy định ở Mục VII của Thông 

báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ hàng năm [H8.08.01.04],[H8.08.02.02(1-

4)].[H1.01.01.09 (1-2)].Cụ thể như sau: 

1. Thí sinh cần đạt tối thiểu 50% của thang điểm đối với mỗi môn thi, kiểm 

tra (sau khi đã cộng điểm ưu tiên, nếu có). 

2. Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh đã được thông báo của từng ngành, 

chuyên ngành và tổng điểm của 02 môn thi (không cộng điểm môn ngoại ngữ), 

Hội đồng tuyển sinh xác định phương án điểm trúng tuyển. 

3.Trường hợp có nhiều thí sinh có cùng tổng điểm 02 môn thi thì xác định 

người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau: 

 a.Thí sinh là nữ, ưu tiên theo quy định Khoản 4, Điều 16, Nghị định số 

48/2009/ NĐ-CP ngày 19/05/2009 về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới 

 b.Người có điểm cao hơn ở môn chủ chốt của ngành, chuyên ngành 

 c.Người được miễn thi ngoại ngữ hoặc có điểm ngoại ngữ cao hơn. 

 Các số liệu đầu vào của ngành QLGD được rà soát và đánh giá định kì 

bằng các báo cáo về công tác tuyển chọn NH hằng năm cho BGDĐT 

[H8.08.02.03(1-4)].  

2. Điểm mạnh  

 Nhà trường có tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học rõ ràng. 

Thông tin quy định về môn thi, điều kiện trúng tuyển, xét tuyển, và các điều 

khoản liên quan được xác định rõ ràng theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT.  

3. Điểm tồn tại 

 Việc đánh giá tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học chưa được 

thực hiện định kỳ hàng năm.  

4. Kế hoạch hành động 

https://drive.google.com/drive/folders/1CHOkA1_VUUAQSmAe-QOr1F8PB-7X2rd2?usp=sharing
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Khoa Sau đại học  của Nhà trường phân công nhân sự thực hiện việc đánh 

giá hàng năm đối với các tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học, chuẩn 

bị cho đợt tuyển sinh vào năm kế tiếp. 

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 5/7). 

Tiêu chí 8.3: Có hệ thống giám sát phù hợp về sự tiến bộ trong học 

tập và rèn luyện, kết quả học tập, khối lượng học tập của người học 

1. Mô tả 

Nhà trường có bộ phận và cán bộ chuyên trách được phân công giám sát 

sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, kết quả học tập, khối lượng học tập của 

HV. Trong quá trình học tập, đặc biệt trong giai đoạn thực hiện luận văn, khoa 

và Bộ môn phân công đội ngũ GV hướng dẫn theo dõi, giám sát, hỗ trợ 

 

và phản hồi quá trình học tập của học viên [H8.08.03.01(1-4)], [H8.08.03.02(1-

3)]. Bên cạnh nhân sự tại Bộ môn thì trường có đơn vị chuyên trách – K.hoa 

sau đại học  quản lý chung các chương trình sau đại học. Bộ môn giúp hỗ trợ 

theo dõi khối lượng và tiến độ thực hiện chương 

trình[H7.07.01.14],[H7.07.01.15(1-3)].[ H7.07.01.16 (1-3)]. 

 Việc phân bổ khối lượng học tập hợp lý hỗ trợ người học hoàn thành 

chương trình đào tạo đúng thời hạn.Chi tiết của CTĐT và phân bố nội dung đào 

tạo được phê duyệt có đề cập ở tiêu chuẩn 2 và tiêu chuẩn 3 [H1.01.01.02 (1-

3)], H2.02.02.01 (1-3)]. Bên cạnh GV hướng dẫn, Bộ môn phân công nhân sự 

đảm nhiệm việc giám sát tiến độ và tiến bộ của người học nhằm hỗ trợ HV hoàn 

thành chương trình đào tạo đúng thời hạn [H7.07.01.15(1-3)].[ H7.07.01.16 (1-

3)].Đối với những trường hợp đặc biệt chậm tiến độ sẽ có biện pháp hỗ trợ kịp 

thời và hiệu quả (thông qua email gởi các HV) [H8.08.03.04(1-2), 

H8.08.03.05].Việc giám sát sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, kết quả học 

tập, khối lượng học tập của người học được thực hiện theo Quy định Đào tạo 

Thạc sĩ của Trường ĐHCT [H8.08.02.01]. 
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Nhà trường và Khoa Sư phạm có hệ thống giám sát phù hợp để theo dõi 

tiến bộ trong học tập và rèn luyện cũng như khối lượng và kết quả học tập của 

HV. Nhà trường có Hệ thống quản lý trực tuyến giúp Khoa Sư phạm , và nhân 

sự chuyên trách công tác đào tạo sau đại học cũng như HV tự theo dõi được 

tiến độ học tập [H8.08.03.05, H8.08.03.06, H8.08.03.07, H8.08.03.08] 

[H8.08.03.09]. Mỗi HV cao học có email của trường, và tài khoản riêng để theo 

dõi điểm số, cũng như số tín chỉ đã hoàn thành [H8.08.03.10 (1-3)]. Riêng tiến 

độ thực hiện luận văn thì có GV hướng dẫn phụ trách. Từng học kỳ, khi đăng 

ký học phần, hệ thống phần mềm sẽ giám sát khối lượng tín chỉ tối đa theo quy 

định. Từ đó, có kế hoạch phù hợp cho thời gian tiếp theo trong CTĐT. 

2. Điểm mạnh  

Nhà trường và Khoa sư phạm có hệ thống theo dõi và giám sát tiến bộ của 

người học. Nhà trường cũng cấp email cá nhân cho mỗi HV cũng như tài khoản 

cá nhân để học viên có thể tự theo dõi tiến độ học tập của cá nhân. Hệ thống 

này cũng giúp ích cho việc giám sát tiến độ và tiến bộ của người học ở cấp quản 

lý.  

Mặc dù có bộ phận giám sát sự tiến bộ trong học tập, kết quả học tập, và 

khối lượng học tập của HV, nhưng một số ít HV chưa hoàn thành luận văn theo 

đúng kế hoạch chung được thông báo do hoàn cảnh cá nhân, mặc dù xét tổng 

thể thời gian của CTĐT thì họ vẫn còn trong thời hạn cho phép.  

Năm 2021, Bộ môn TLGD phối hợp với bộ phận quản lý sau đại học thực 

hiện việc tư vấn cho HV lên kế hoạch và quản lý thời gian, và quản lý rủi ro để 

hoàn thành luận văn đúng hạn.   

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 6/7). 

Tiêu chí 8.4: Có các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, 

hoạt động thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác để giúp cải thiện việc học tập 

và khả năng có việc làm của người học 

1. Mô tả 
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 Đối với các hoạt động tư vấn học tập [H5.05.01.06 (1-3)], hoạt động 

ngoại khóa, hoạt động thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác [H5.05.01.07(1-3)], 

H8.08.04.01 (1-3)] để giúp học viên cao học của Khoa cải thiện việc học tập và 

khả năng có việc làm thì Bộ môn đẩy mạnh công tác giao lưu học thuật và 

nghiên cứu khoa học. Chương trình đào tạo của Bộ môn nhấn mạnh việc bồi 

dưỡng khả năng NCKH cho học viên và cơ hội giao lưu học thuật với các bạn 

bè trong khu vực và quốc tế. Bộ môn phân công nhân sự đảm nhiệm việc lên 

kế hoạch và thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động học thuật khuyến khích 

và đẩy mạnh việc NCKH ở học viên cao học. 

Ngoài ra, các HV cao học cũng chủ động tìm kiếm các Hội thảo quốc tế 

được tổ chức ở trong và ngoài nước để đăng ký tham dự, báo cáo tại Hội thảo 

và nộp bài xuất bản ở Kỷ yếu Hội thảo, tạp chí khoa học, chuyên khảo, … 

[H4.04.03.03(2)], 

Về hoạt động tư vấn việc làm thì hiện nay hầu như HV chưa có nhu cầu. 

Do đó, hoạt động học thuật hỗ trợ phát triển chuyên môn và NCKH đã và đang 

giúp ích cho kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp của họ. Tuy nhiên, trong tương 

lai xu hướng học cao học sẽ trẻ hóa, nghĩa là sinh viên vừa tốt nghiệp đại học 

sẽ thi tuyển ngay để học cao học tiếp tục, và như vậy sẽ có nhiều HV chưa có 

việc làm toàn thời gian. Do đó, hoạt động tư vấn việc làm sẽ cần thiết trong 

tương lai.  

 Khoa có triển khai thực hiện khảo sát HV về chất lượng, hiệu quả của 

các hoạt động tư vấn hỗ trợ học tập. Nhìn chung, kết quả khảo sát cho thấy có 

89.7% (21/21) số HV tham gia khảo sát phản hồi hài lòng và rất hài lòng với 

mảng hoạt động hỗ trợ học thuật của khoa  [H8.08.04.04]. 

2. Điểm mạnh  

 Hoạt động hỗ trợ NCKH được thực hiện rất tốt và thường xuyên.Số 

lượng NCKH gia tăng thông qua các xuất bản trên các ấn phẩm như tạp chí 

khoa học, kỷ yếu hội thảov.v… 

3. Điểm tồn tại  
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 Bộ môn chưa bố trí một bộ phận cụ thể chịu trách nhiệm tư vấn việc làm 

cho HV do đa số HV hiện nay chưa có nhu cầu về tư vấn việc làm.  

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm 2022-2023, Bộ môn sẽ phân công bộ phận chịu trách nhiệm thêm hoạt 

động tư vấn việc làm cho HV. Tăng cường trong lĩnh vực NCKH. 

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 6/7). 

Tiêu chí 8.5: Môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan tạo thuận lợi cho 

hoạt động đào tạo, nghiên cứu và sự thoải mái cho cá nhân Người học 

1. Mô tả 

Trường ĐHCT có khuôn viên đẹp với cảnh quan thoáng mát, tổng diện 

tích đất của Trường là 2.249.773,47m2, trong đó mảng xanh luôn được Nhà 

trường chú trọng [H8.08.05.01].Trong nhiều năm, Trường ĐHCT luôn nằm 

trong danh sách các Trường có mảng xanh đẹp nhất ở Việt Nam.Khoa sư phạm 

cũng góp phần vào mảng xanh đó với khuôn viên được trồng nhiều cây xanh 

xung quanh [H8.08.05.02].Trường có khuôn viên rộng, thoáng mát, xanh, sạch, 

đẹp; lớp học luôn sạch sẽ, SV luôn có ý thức thực hiện đúng các quy định về 

nếp sống văn minh, nội quy của Nhà trường [H8.08.05.03(1-7)]. Các khu vực 

học phòng học lý thuyết luôn được quét dọn sạch sẽ, thoáng mát (có NV phụ 

trách vệ sinh).Trong các ý kiến đánh giá phản hồi của NH, việc vệ sinh khu vực 

học tập luôn nhận được sự hài lòng của NH [H8.08.04.05].[H1.01.01.08]. 

Công việc kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đều được triển khai trong 

từng năm học [H8.08.05.04(1-4)]. Công tác phòng cháy chữa cháy được xem 

trọng, CBVC và NH được tuyên truyền và tập huấn về công tác phòng cháy 

chữa cháy thường xuyên [H8.08.05.05(1,2)].  

Hằng năm, thông qua các buổi sinh hoạt, các hội nghị, các buổi gặp gỡ đối 

thoại giữa Hiệu trưởng với đại diện NH các lớp, Nhà trường đã nhận được các 

ý kiến phản hồi của NH về “môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan”. Kết quả 

khảo sát “Sự hài lòng của NH Trường Đại học Cần Thơ đối với dịch vụ công 

https://drive.google.com/file/d/1eU2u7v7EM5r2vxii-pHGICMH5YbuUKak/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13Yts_00B8z-Yl2tL7T_4OKLZWYAbkwzG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VwwYLHW_hWLm4k_iog3tSiIaZ9QoiMyg?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S0aw6fBKjEPMd3JfEyEb2zqeGymxyw1y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1AtcEn6328R-BMqwjwqQZ0c4UAoBaaLtE&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/file/d/1yBwMKo4pGkTtYmpqxRZOjMN7gGFb7hde/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dQPm5ZmB0g9nMkxta3SOBL4auLj8diIH?usp=sharing
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năm 2019” [H8.08.04.05] cho thấy tỷ lệ NH ngành QLGD hài lòng về cảnh 

quan về môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan của Trường ở mức cao. Trong 

đó có 83,7% NH hài lòng “về môi trường tự nhiên (không khí, cây xanh ...) ở 

trường”; có 75,8% NH hài lòng “về tình hình an ninh, an toàn ở trường và khu 

vực xung quanh trường”. 

2. Điểm mạnh  

Môi trường học tập và nghiên cứu xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện, 

thoải mái, góp phần phục vụ tốt các hoạt động của NH. 

3. Điểm tồn tại  

 Tổ chức hoạt động ngoại khóa còn hạn chế 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm 2022, BM TLGD có kế hoạch tăng cường các hoạt động ngoại 

khóa đặc biệt là gắn với các học phần quản lý nhà trường. 

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 5/7). 

Kết luận về Tiêu chuẩn 8 

Trường ĐHCT luôn tạo môi trường học tập và rèn luyện tốt cho NH. Chính 

sách và quy trình thu nhận NH rõ ràng giúp Trường tuyển sinh đầu vào có chất 

lượng. Hệ thống phần mềm giám sát sự tiến bộ trong học tập của NH được thực 

hiện một cách kịp thời và minh bạch. Quá trình học tập, rèn luyện của NH còn 

được theo dõi chặt chẽ nhờ các hoạt động tư vấn và hỗ trợ NH của các GV, 

CVHT, các phòng ban và các tổ chức đoàn thể trong Trường. Ngoài ra, môi 

trường tâm lý xã hội tích cực; cảnh quan xung quanh sạch, đẹp; lớp học đầy đủ 

tiện nghi cũng đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường ĐHCT. Tuy 

nhiên, vẫn còn một số tồn tại như: các khảo sát, ý kiến đóng góp từ các BLQ 

chưa được sử dụng hiệu quả, Nhà trường cũng cần mở rộng, nắm bắt thêm nhu 

cầu của nhà tuyển dụng để xây dựng chính sách và đánh giá các tiêu chí tuyển 

sinh. Tỷ lệ HV bảo vệ luận văn chậm vẫn còn. Để khắc phục các tồn tại này, 

bắt đầu từ năm 2022, BM TLGD sẽ thực hiện mở rộng khảo sát ý kiến của các 
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BLQ về chính sách tuyển sinh và tiêu chí tuyển chọn của ngành và phương thức 

tuyển sinh để đa dạng hình thức tuyển sinh; chủ động đánh giá lại các phương 

pháp hỗ trợ đối với NH chậm tiến độ;  

Căn cứ vào đánh giá các tiêu chí, Hội đồng TĐG chất lượng CTĐT TĐG 

Tiêu chuẩn 8 có 5/5 tiêu chí đạt. Mức đạt: 5,60. 

Tiêu chuẩn 9: Cơ sở vật chất và trang thiết bị 

Mở đầu 

Cơ sở vật chất và trang thiết bị là một trong những chỉ tiêu quan trọng 

ĐBCL đào tạo của CSGD. Hơn 55 năm hình thành và phát triển, Trường ĐHCT 

không ngừng mở rộng cơ sở hạ tầng, đầu tư để hoàn thiện CSVC, trang thiết bị 

phù hợp nhằm hỗ trợ tốt công tác đào tạo và NCKH, đáp ứng mục tiêu của 

CTĐT ngành QLGD. Các nguồn học liệu như máy tính, cổng thông tin điện tử, 

tài liệu thư viện… đều được trang bị tốt đáp ứng nhu cầu của NH và GV. Mặt 

khác, Trường cũng ban hành và triển khai các tiêu chuẩn, quy định về xây dựng 

môi trường học tập, làm việc văn minh, đảm bảo sức khỏe và an toàn cho GV 

và NH. 

Tiêu chí 9.1: Có hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng 

chức năng với các trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ các hoạt động đào tạo 

và nghiên cứu 

1. Mô tả   

Trường ĐHCT có diện tích đất bình quân trên tổng số NH chính quy là 

68,75 m2/NH, đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 3981-85 (từ 55–85 m2/NH) và Thông 

tư 24/2015/TT-BGDĐT - ít nhất 25 m2/NH. Tổng diện tích sàn xây dựng là 

127.882,01 m2, tỷ lệ diện tích sàn xây dựng/NH đạt 3,63 m2/NH, vượt mức 

chuẩn quy định theo Thông tư 24/2015/TT-BGDĐT (ít nhất 3 m2/NH) 

[H9.09.01.01], [H9.09.01.02], [H9.09.01.03(1-6)] (Bảng 9.1 – Phụ lục 3). 

Trường đảm bảo có đủ hệ thống phòng làm việc, nơi học gồm hội trường, 

giảng đường, phòng học và các phòng chức năng phù hợp như PTN, PTH, 

xưởng thực tập, NTL, NTĐ TDTT, các khu nhà học, thư viện các khoa và 

https://drive.google.com/file/d/1VVvTHn16yh42-oAHMGoAey2FAfXqLwkZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-b3g9NkKA6XoyPqee1Jv67xCKYLfJgkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-b3g9NkKA6XoyPqee1Jv67xCKYLfJgkU/view?usp=sharing
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TTHL để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và NCKH. Tổng số phòng làm việc ở 

các Khoa, phòng ban và đơn vị chức năng là 453 phòng với tổng diện tích 

22.345,5 m2, trong đó có 10.945,89 m2 dành cho phòng làm việc của Giáo sư, 

Phó Giáo sư, GV cơ hữu. Nhà trường có 10 phòng học/ hội trường trên 200 chỗ 

ngồi (tổng diện tích 5.533,00 m2), 53 phòng học sức chứa từ 100 – 200 chỗ, 

225 phòng có từ 50 – 100 chỗ, 90 phòng học có sức chứa 50 chỗ ngồi và 15 

phòng đa phương tiện phục vụ giảng dạy. Tỷ số diện tích sàn xây dựng phòng 

học/NH là 3,91m2.Tổng số PTN, PTH xưởng trại và bệnh xá thú y là 136, chiếm 

tổng diện tích sàn sử dụng 26.652,49 m2.Các khu kí túc xá (tổng diện tích sàn 

xây dựng 73.020,60 m2 với 1.330 phòng) đáp ứng tốt nhu cầu nội trú của NH.Tỷ 

số diện tích kí túc xá/NH được bố trí chỗ ở là 7.39. Ngoài ra, Nhà trường có 

55.879 m2 đất dùng làm sân bãi an toàn phục vụ các hoạt động văn hoá, nghệ 

thuật, TDTT cho NH toàn Trường [H9.09.01.03(1-6)]. 

Khoa Sư phạm được Nhà trường phân giao đất quản lý và bố trí cơ sở hạ 

tầng đảm bảo đủ hệ thống phòng làm việc, phòng học, hỗ trợ hoạt động đào 

tạo, nghiên cứu phục vụ CTĐT ngành QLGD với diện tích tổng đất sử dụng 

43,084 m2 (bình quân là 333,9 m2/NH), tổng diện tích sàn xây dựng 4,965 m2 

(bình quân là 38,49 m2/NH). Do đặc thù là trường đa ngành, trong quá trình 

đào tạo, SV ngành QLGD cũng được hỗ trợ từ phòng học và phòng chức năng 

ở các đơn vị khác [H9.09.01.03(1-6)], [H9.09.01.04], [H9.09.01.05], 

[H9.09.01.06], [H9.09.01.07]. 

Công tác đào tạo và NCKH của ngành QLGD được hỗ trợ trực tiếp từ hệ 

thống 1-2 số phòng học D2, có máy tính kết nối mạng nhằm phục vụ nhu cầu 

học tập, giảng dạy, tra cứu tài liệu của HV và GV [H4.04.02.03(1-

2)],[H9.09.01.05]. 

Tổng diện tích phòng làm việc của Khoa Sư phạm là m2 gồm phòng, trong 

đó có phòng làm việc của Trưởng và Phó khoa , phòng dành cho GV và 01 

phòng cho NV. Diện tích văn phòng BM TLGD thoáng mát, mỗi CB có bàn 

làm việc riêng với máy tính để bàn kết nối mạng và hệ thống trang thiết bị dùng 

https://drive.google.com/drive/folders/1kO1XBpGSleCsqKh373md-2bILXjGJQiW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kO1XBpGSleCsqKh373md-2bILXjGJQiW?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZSVXSi9iJTEzu9snNXagIcQlj66wOrwB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TXcQr4T9DIkSRLIN0LUpiaR0Kpwwsb_D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FC-t8mmB2-TbNcL4RD1yQqzWEjDTjYjo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BrjK9MkTCbqmP2eBBw3ARyWx0GOwqRv6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1nCORpRRbDUVMeWEdfL5w9jqlaiO2gnv0&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1nHTNHFd97iNPipfP_hI3Yv8pfInqXUNr&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/file/d/1TXcQr4T9DIkSRLIN0LUpiaR0Kpwwsb_D/view?usp=sharing
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chung như máy in, máy photocopy, máy scan… tạo môi trường làm việc thông 

thoáng, hiệu quả [H7.07.01.08], [H7.07.01.09], [H9.09.01.03(4)], 

[H9.09.01.08], [H9.09.01.09].  

Hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng của khoa sư 

phạm có đầy đủ trang thiết bị (bao gồm cả hệ thống chiếu sáng, thông gió, an 

toàn…) như tivi, máy chiếu, rèm cửa, đèn, quạt, hệ thống âm thanh, máy lạnh, 

máy tính… đảm bảo nhu cầu giảng dạy và học tập của GV và NH; khu vực học 

đảm bảo môi trường sức khỏe với khuôn viên rộng, nhiều cây xanh, có lối thoát 

hiểm và hành lang bảo vệ chắc chắn [H9.09.01.03(4)], [H9.09.01.08], 

[H9.09.01.10]. Thủ tục đăng ký và nội quy sử dụng Nội quy sử dụng nhà học, 

phòng học được thực hiện theo quy định của Nhà trường [H9.09.01.11]; đồng 

thời công tác quản lý phòng học và sắp xếp kế hoạch giảng dạy được hỗ trợ 

bằng phân hệ phần mềm “Quản lý phòng học” trong hệ thống thông tin tích hợp 

của Trường [H5.05.04.01], [H9.09.01.12]. 

Tổ chức hoạt động, quản lý và sử dụng phòng học được thực hiện theo 

quy định chung của Khoa sư phạm [H8.08.05.03(7)]. 

Khoa sư phạm thường xuyên sửa chữa, nâng cấp tạo môi trường làm việc, 

học tập sạch sẽ, thông thoáng cho GV và NH. [H9.09.01.14], [H9.09.01.15(1-

5)] nhằm đảm bảo nhu cầu dạy, học và NCKH của NH và GV ngành QLGD 

[H9.09.01.16(1-2)] (Bảng 9.3 – Phụ lục 3). Khu kí túc xá Trường không ngừng 

mở rộng, sửa chữa, đầu tư CSVC: nhà giữ xe, siêu thị, hệ thống viễn thông, 

ATM… nhằm nâng cao chất lượng phục vụ NH trong toàn Trường. 

Hằng năm, dựa trên kế hoạch triển khai việc lấy ý kiến phản hồi về hệ 

thống phòng học và các phòng chức năng trong Trường, ngành QLGD tiến hành 

lấy ý kiến GV thông qua các buổi họp BM đồng thời ghi nhận phản hồi của NH 

từ các buổi họp định kỳ của CVHT với lớp hay của BM với Ban cán sự lớp. 

Các ý kiến đóng góp của NH cũng được nhà Trường ghi nhận bằng hình thức 

trực tuyến và đăng tải công khai trên website Trường [H7.07.01.10], 

https://drive.google.com/file/d/180106EOZlJ8ZnCDVER1d4bW5qcr_QTXf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wnVj95sx_PmXNYYV73iyQBaS_vWXIw-c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XXEqNflV4KG7d21TyTNuDiNJZDXKiK4i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eFenNqgNCOsQV6JBdqPWibKsAh54bda8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qWLwNdfnqsOmvywvvGg5pMYGbZaK6YRE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XXEqNflV4KG7d21TyTNuDiNJZDXKiK4i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eFenNqgNCOsQV6JBdqPWibKsAh54bda8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dbMb0Nfez51qFyn-S72VFJhhkENrbxPc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jyWCzQdweqPvSX5kEYnMTS7XJdNZf2rW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1taM3oYNk48N_Yu8Tgff58p3VKsSgC9zF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PooA1OnhBrEbYDfXkqTx8aI014AZZ0TE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qaZ9-TqdJkbnBx1e_XvGy1Ck8pp_dBlI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HxwGWgJMI2fefGI6uhGlZ8O1fbYgBzLz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H83C1nuBt_R05Dx9BarGcBsEIk_yOUSd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Zsm2dRJk_gmH8sajX6ewbGrX5wlBbznA?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uoMx_uZ9VJ3zSGsAgLOI98EEk3LXCASA/view?usp=sharing
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[H7.07.01.11], [H5.05.04.01], [H8.08.03.08].Kết quả khảo sát hằng năm cho 

thấy NH khá hài lòng về điều kiện phòng học, trang thiết bị [H8.08.04.04]. 

2. Điểm mạnh  

Nhà trường trang bị đủ hệ thống phòng làm việc, phòng học và đảm bảo 

tỷ lệ diện tích/NH theo quy định; các trang thiết bị được cung cấp đủ và phù 

hợp nhằm hỗ trợ hoạt động đào tạo và NCKH. Nhà trường có phân hệ phần 

mềm quản lý phòng học đảm bảo sử dụng hiệu quả và hợp lý hệ thống phòng 

học của Trường. 

3. Điểm tồn tại  

 Phòng làm việc của Bộ môn TLGD vẫn còn thiếu trang thiết bị phục vụ 

công tác nghiên cứu và dạy học 

4. Kế hoạch hành động  

Từ năm 2022 BM TLGD kiến nghị khoa sư phạm bổ sung một số trang 

thiết bị phục vụ cho công tác của bộ môn. 

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 5/7). 

Tiêu chí 9.2: Thư viện và các nguồn học liệu phù hợp và được cập 

nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

1. Mô tả  

Trung tâm học liệu Trường ĐHCT (diện tích 7.560 m2) được xây dựng 

thành 04 tầng với thiết kế khoa học gồm các khu chức năng: mượn, trả, gia hạn 

tài liệu, giao dịch làm thẻ; tư vấn thông tin học thuật; dịch vụ nghe nhìn; khu 

thư giãn… cùng các phương tiện hiện đại đảm bảo không gian học tập, nghiên 

cứu độc lập hoặc theo nhóm. Hiện nay, TTHL quản lý 23 phòng đọc trong đó 

có 10 phòng bố trí tại trung tâm với sức chứa lên đến 1.000 chỗ. Đây là nơi để 

NH tự học, tra cứu tài liệu, đọc sách báo thư giãn [H9.09.02.01], 

[H9.09.02.02(1-2)], [H9.09.01.03]. 

Thời gian biểu hoạt động, các chính sách dành cho bạn đọc, quy định và 

hướng dẫn sử dụng… được công khai trên website của TTHL. Khoa Sư phạm 

https://drive.google.com/drive/folders/1VXSuuHwM6cXZ7acIGSrpYnOv4KzpeBRY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Hxm2XXjCsKxWEA5t_PQTwsBh6OWIoP4I?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_3srfsl8PNqQQsFT3A4hut_AzVi_gtDj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=16r2MnGZTXrNNNHhlVjXX8qMLheKunn1r&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/file/d/1_3srfsl8PNqQQsFT3A4hut_AzVi_gtDj/view?usp=sharing
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có thư viện, phòng đọc trực thuộc TTHL của Trường nên mọi quy định đều 

tuân theo hướng dẫn chung của TTHL và khoa cùng văn bản thống nhất quy 

định nội quy TTHL [H9.09.02.02(1)], [H9.09.02.04], [H9.09.02.05], 

[H8.08.05.03(5,6)]. Tổng số máy tính của hệ thống thư viện phục vụ nhu cầu 

học tập, tra cứu của NH là 311 bộ trong đó có 250 máy tính kết nối internet 

không giới hạn phục vụ bạn đọc và 61 máy tính phục vụ công tác đào tạo, tập 

huấn chuyên môn. Ngoài ra, TTHL còn có phòng nghe nhìn đa phương tiện, 

phòng thảo luận với các thiết bị hỗ trợ như: máy chiếu, tivi, hệ thống âm thanh, 

bảng di động, máy vi tính kết nối internet, máy scan bộ dữ liệu nghe nhìn thuộc 

nhiều lĩnh vực khác nhau; 12 phòng nghiên cứu cá nhân đầy đủ tiện nghi: máy 

tính bàn, 25 máy phát sóng wifi tốc độ cao, máy lạnh và sách chuyên khảo, tạp 

chí khoa học [H9.09.01.03(2)], [H9.09.02.03].  

Ngành QLGD có …. đầu sách, quyển tài liệu gồm sách, báo, tạp chí, giáo 

trình, sách tham khảo … [H4.04.02.04]. Số tài liệu điện tử nội sinh TTHL là,,,,,; 

mua quyền truy cập 184.000 tài liệu hằng năm và 33 cơ sở dữ liệu đảm bảo 

tuân thủ quy định về sở hữu trí tuệ. TTHL cũng liên kết với …. thư viện thành 

viên AUNILO và …. thư viện điện tử trong nước để tăng cường trao đổi nguồn 

sách báo, tài liệu đáp ứng nhu cầu đa dạng của GV và NH [H9.09.02.03], 

[H9.09.01.03(2)]. Với nguồn tài liệu phong phú, đa dạng, TTHL đáp ứng đủ tài 

liệu tham khảo trong Đề cương chi tiết HP đã được công khai trên website 

trường [H2.02.02.03 (1-3)], [H4.04.02.04]. 

Nguồn tài liệu thường xuyên được định hướng phát triển nhằm đáp ứng 

nhu cầu đào tạo, NCKH của GV và NH [H9.09.02.06].Hằng năm, TTHL đều 

được Trường phân bổ kinh phí cho việc mua sách, báo, tạp chí hay các cơ sở 

dữ liệu điện tử cho hệ thống thư viện [H9.09.02.07(1-6)]. Dựa trên nguồn kinh 

phí phân bổ hằng năm, GV và NH đề xuất trực tuyến nhu cầu cập nhật tài liệu 

cho TTHL [H9.09.02.08].Năm 2019, TTHL đã mua quyền truy cập và đọc trực 

tuyến không hạn chế số lượt truy cập bộ sách điện tử Ebrary Academic 

Complete với tổng kinh phí 185.000.000 đồng. Đây là bộ sách gồm khoảng 

https://drive.google.com/open?id=147Rkt84N91-EoVGzs5EysLKELflPGba3&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/file/d/1mpzoqPDsaD1DfwmpAZ7rOGb-ckHqWO_3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SRpxjWYXIp_BDXgNjoCtgVqcj3TrYR0e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1yOD9yOB1JBahw2Ky34gYKg92jEEHZBs0&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1FGIXITYbIToJIYc9aAXQV_G1fAJznPjH&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/file/d/1B40x7u5KrC7N7KORY5IACuBIcrUW58Zp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dy13ugYhAQ37RYOiufv93bFUm4dkShQe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1TwY-2_cfQEK_Ddpn0bhvY4Rd3K1BUVno&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1TwY-2_cfQEK_Ddpn0bhvY4Rd3K1BUVno&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/file/d/1B40x7u5KrC7N7KORY5IACuBIcrUW58Zp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1r2ZipwP1w-qN7KhuRDDMMyZvRgeUO0J9&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/file/d/1csj_fmiMiB7gH2UG32EIXSwU-wJuCu48/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_F8wmdpDMtdYoJxUtPCA8CAOfwA65LBH?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OY1mFky9woMX7Q-lyVTOeGGicMlVPWeW/view?usp=sharing
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150.000 quyển sách điện tử đa lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, 

Khoa học công nghệ từ trên 80 nhà xuất bản quốc tế, được cập nhật thường 

xuyên đáp ứng nhu cầu sử dụng khá lớn của GV và NH [H9.09.02.09]. Năm 

2020, TTHL được đầu tư gần 400 triệu đồng cho việc mua quyền truy cập tài 

liệu điện tử của Ebrary, Vista, ProQuest, Springerlink và CSDL dùng chung 

cho BMTLGD [H9.09.02.10(1)]. Trong giai đoạn 2016 – 2021, số tài liệu in ấn 

được cập nhật hằng năm bình quân vào hệ thống thư viện Trường gần 8.000 

quyển để phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu của GV và SV toàn Trường. 

Giai đoạn này, Nhà trường đã chi tổng cộng 5.642 triệu đồng cho việc mua tài 

liệu, giáo trình [H9.09.02.(1-4)], [H9.09.02.11]. Bên cạnh các học liệu được 

TTHL cập nhật hằng năm, ngành QLGD còn được bổ sung tài liệu từ nguồn 

giáo trình, sách tham khảo do giáo viên BMTLGD biên soạn 

[H4.04.02.09(1,2)]. Trong giai đoạn 2016 -2021, tổng số tài liệu được bổ sung 

phục vụ CTĐT ngành QLGD là ….đầu sách [H4.04.02.09], [H9.09.02.12]. 

Nguồn tài liệu in ấn bổ sung hằng năm cho TTHL được cập nhật chi tiết trên 

website đơn vị theo các lĩnh vực khác nhau [H9.09.02.11].  

Thông qua các phân hệ phần mềm quản lý CB, SV sử dụng TTHL 

[H9.09.01.12]; quản lý thư viện điện tử (Ilib) [H9.09.02.13], TTHL dễ dàng 

theo dõi việc sử dụng nguồn học liệu qua các số liệu thống kê như: số lượt bạn 

đọc vào TTHL, số lượt mượn tài liệu tại thư viện, số lượt truy cập tài liệu nội 

sinh dạng số (luận văn, đề tài NCKH, giáo trình), việc mượn – trả tài liệu của 

HV …Trong năm 2020, cólượt bạn đọc vào TTHL, trong đó BM TLGD có … 

lượt HV ngành QLGD (2019 - 2022). Các dữ liệu thống kê hằng năm được cập 

nhật thường xuyên trên website của TTHL [H9.09.02.14(1-4)], [H9.09.02.11]. 

Ngoài ra, TTHL thường xuyên mở các cuộc khảo sát trực tuyến để thu 

thập thông tin phản hồi từ bạn đọc về: nguồn tài liệu, dịch vụ Thư viện, CSVC 

và thái độ phục vụ của đội ngũ viên chức TTHL. Kết quả khảo sát hoạt động 

TTHL cho thấy phần lớn bạn đọc hài lòng về nguồn tài liệu cũng như CSVC 

được trang bị ở TTHL [H9.09.02.15(1-2)], [H1.01.01.08 (3-4)]. Năm 2021, kết 

https://drive.google.com/file/d/1p55l-nqWsgZjy_w6F6VTCZAjDLC1nqfI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p55l-nqWsgZjy_w6F6VTCZAjDLC1nqfI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17TIMZ5yjqb14tTZdk4zKwvsdHU266tRE?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_spYLGIQXwyqi4h2MpAFyywLbJY25jXq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=12qMZaZq6RWpgesrFtVP0HTKA5-nr9btn&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/drive/folders/11dv6t76hQzUdcZsSSuPo5LpK-AWK_SQ7?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PooA1OnhBrEbYDfXkqTx8aI014AZZ0TE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gXnYUSBWuI7qq12jKzJODOf4BlceE-fh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1PuLkJ2JrT89pSOInEie-ftStEXz3WWE7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aXUzM6BJbHIQz19k7EzyO72UMbk_ajqT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1AtcEn6328R-BMqwjwqQZ0c4UAoBaaLtE?usp=sharing
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quả điều tra về sự hài lòng của NH trong Trường ĐHCT đối với lĩnh vực thư 

viện (số lượng chỗ ngồi, số lượng và chất lượng nguồn học liệu…) đạt tỷ lệ cao 

(trên 90%) [H8.08.04.05 ]. Bên cạnh đó, qua việc khảo sát ý kiến bạn đọc, 

TTHL cũng nhận được các góp ý về những khó khăn bạn đọc gặp phải khi sử 

dụng nguồn tài liệu dạng in ấn hay các đề xuất hướng phát triển TTHL trong 

tương lai [H9.09.02.15(1)]. Đây là cơ sở để TTHL đánh giá lại chất lượng các 

hoạt động tại trung tâm nhằm khắc phục những hạn chế, cải tiến CSVC, nâng 

cao chất lượng phục vụ trong hỗ trợ các hoạt động đào tạo và NCKH.  

2. Điểm mạnh  

TTHL có nguồn tài liệu phong phú, đa dạng, được cập nhật thường xuyên 

phục vụ tốt nhu cầu đào tạo, NCKH của ngành QLGD. 

3. Điểm tồn tại 

Tài liệu BMTLGD chưa được phong phú nên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến 

công tác đào tạo ngành quản lý giáo dục. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm 2022, TTHL tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển nguồn tài liệu 

đã được Nhà trường phê duyệt nhằm đáp ứng hiệu quả nhu cầu đa dạng trong 

NCKH, dạy và học của GV và NH.  

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 6/7).  

Tiêu chí 9.3: PTN, thực hành và trang thiết bị phù hợp và được cập 

nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

1. Mô tả 

 Phòng thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị để hỗ trợ cho hoạt động 

đào tạo và nghiên cứu của Trường ĐHCT được trang bị phù hợp và được cập 

nhật thường xuyên, kịp thời nhằm tạo cơ hội thuận lợi cho GV và NH sử dụng 

trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu. 

 Do đặc thù của chuyên ngành QLGD, chương trình đào tạo không có các 

HP thí nghiệm, thực hành. 

https://drive.google.com/file/d/1S0aw6fBKjEPMd3JfEyEb2zqeGymxyw1y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1nE9_K0UVpxfc9g1zpgpwxtMjBohBfCgF&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
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2. Điểm mạnh  

Ngành QLGD được bố trí giảng dạy ở khu D, điều kiện cơ sở vật chất đáp 

ứng tốt hoạt động đào tạo và NCKH. 

3. Điểm tồn tại  

  Công tác theo dõi, quản lý và đánh giá hiệu quả sử dụng trang thiết bị 

chưa được thực hiện thường xuyên.  

 

4. Kế hoạch hành động  

 Cán bộ phụ trách cũng sẽ thực hiện các khảo sát về mức độ hài lòng của 

CB và NH về các CSVC hiện có để làm cơ sở tiếp tục đề xuất Nhà trường mua 

sắm và trang bị mới trong những năm tiếp theo 

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 5/7). 

Tiêu chí 9.4: Hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm cả hạ tầng cho 

học tập trực tuyến) phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào 

tạo và nghiên cứu  

1. Mô tả  

Ứng dụng CNTT trong hoạt động đào tạo, NCKH của ngành QLGD được 

đảm bảo và hỗ trợ từ cấp Khoa sư phạmvà Trường, thông qua CB phụ trách 

CNTT tại Khoa và đơn vị chuyên trách là Trung tâm thông tin và Quản trị mạng 

[H7.07.01.07], [H9.09.04.01]. Với hệ thống máy chủ chuyên dụng, hiện đại 

cùng mạng nội bộ (LAN), đường truyền internet tốc độ cao và hệ thống phần 

mềm quản lý tích hợp đã giúp Trường tin học hóa hầu hết các hoạt động đào 

tạo, quản lý và NCKH [H9.09.04.02(1,2)], [H9.09.04.03(1-11)], [H9.09.04.04], 

[H9.09.01.12]. Tổng số máy tính của Trường ĐHCT là 3322 bộ, trong đó 95% 

phục vụ hoạt động dạy, học và NCKH, phần còn lại phục vụ công tác quản lý… 

Tỷ lệ bình quân tính theo NH chính quy là 11,3 NH/máy tính. Nhu cầu học tập, 

tra cứu tài liệu, đăng ký môn học được đáp ứng từ hệ thống 454 máy tính công. 

Hoạt động đào tạo trực tuyến, thi trực tuyến, giảng dạy E-learning, tập huấn 

https://drive.google.com/file/d/1_ZihBv9HHQEgHa_w5cvJmlqH4nkrwZln/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1chiaSXGQZB3f9amU0c0YxtgWj_wNQ1Aw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1HrFvmO3YppMhPG4D_1pDNOudTU0dcAbM&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1vAPSXQwRPHmEKB8bS2xqvB8TA2H8qkNu&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/drive/folders/10q4FZAsXjT0mIL3hy_UDawdCjeIgSB1a?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wdsz9jIW-c-uz1aOkbtZRChWvJZGkMS0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PooA1OnhBrEbYDfXkqTx8aI014AZZ0TE/view?usp=sharing
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CNTT được hỗ trợ từ 03 phòng máy tính (97 máy) ở Trung tâm Thông tin và 

Quản trị mạng. [H9.09.01.03(1)], [H4.04.02.02(2)], [H9.09.04.05]. Ngoài ra, 

các tân tiến sĩ của BM TLGD cũng được Nhà trường trang bị máy tính xách tay 

hỗ trợ công tác giảng dạy và NCKH [H9.09.04.06(1-4)]. Kết quả lấy ý kiến 

phản ánh của NH năm 2021 ghi nhận ý kiến đóng góp về hệ thống trang web 

Trường, Bộ môn TLGD, [H7.07.01.18(1-2)], [H9.09.04.07].  

Hệ thống CNTT Trường được tổ chức và quản lý chuyên nghiệp đảm bảo 

cho sự vận hành ổn định, hiệu quả thông qua việc triển khai hàng loạt các ứng 

dụng, phân hệ phần mềm quản lý hiện đại như quản lý về đào tạo, CSVC, nhân 

sự, khoa học công nghệ, văn bằng – chứng chỉ, tài chính, hành chính điện tử, 

cổng thông tin điện tử và các dịch vụ công trực tuyến… Các hệ thống phần 

mềm này đã giúp cho việc quản lý và hỗ trợ hoạt động đào tạo, NCKH của CB 

và NH được số hóa và đơn giản hóa. Hằng năm, 30 lượt GV, CB quản lý được 

tập huấn nâng cao năng lực CNTT bằng nhiều hình thức như (tập huấn; gửi tài 

liệu, video hướng dẫn…) [H7.07.01.07], [H9.09.04.01], [H9.09.04.02 (2)]. Quy 

trình đăng ký sử dụng, nội quy- quy định về quản lý và sử dụng phòng máy tính 

được hướng dẫn rõ ràng, chi tiết trên website của đơn vị [H9.09.04.08 (1-5)]. 

Tất cả GV và NH ngành QLGD đều được cung cấp địa chỉ email mang tên miền 

là ctu.edu.vn và tài khoản máy tính để thuận tiện trong công tác quản lý, truy 

cập vào hệ thống thông tin nhà trường [H5.05.04.01]. Các quy trình hỗ trợ quản 

lý và đào tạo như: phân quyền sử dụng các phân hệ phần mềm trong hệ thống 

thông tin tích hợp; tiếp nhận và khắc phục/hỗ trợ khắc phục sự cố website; cấp 

tài khoản, mật khẩu hộp thư điện tử hoặc máy tính cho GV và NH…được hướng 

dẫn chi tiết trên website [H9.09.04.09 (1-9)]. An toàn thông tin, dữ liệu trong 

các hoạt động được đảm bảo bằng hệ thống: phát hiện xâm nhập (IDS), bảo vệ 

xâm nhập (IPS), tường lửa (Firewall), tường lửa cho ứng dụng website (WAF), 

ngăn chặn virus (Antivirus), chặn thư rác (Spam blockers)…[H9.09.04.02 (2)], 

[H9.09.04.10].  

https://drive.google.com/file/d/1u6EMLRvpzO5mqEe7f_-RLMkS4PVn1d15/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1nHTNHFd97iNPipfP_hI3Yv8pfInqXUNr&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/file/d/1ulp0GOkmtL2dh1p_nBnbnj7x3ne2dpon/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zfhD2MJ57xO7WqAKYsgNISIv9sWer-W8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VXSuuHwM6cXZ7acIGSrpYnOv4KzpeBRY?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qL65aPCgyNxe5QrxrYJgDXiMJPoX1IAW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_ZihBv9HHQEgHa_w5cvJmlqH4nkrwZln/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1chiaSXGQZB3f9amU0c0YxtgWj_wNQ1Aw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vAPSXQwRPHmEKB8bS2xqvB8TA2H8qkNu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19rQ_UwwlUgNS_Yscp7E3FZ357bJZ7Ei_?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1taM3oYNk48N_Yu8Tgff58p3VKsSgC9zF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hfh7-QAMtZzfpJhxqg8OzX3fG1yerRiQ?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vAPSXQwRPHmEKB8bS2xqvB8TA2H8qkNu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eKUbuwZjIClYU2gOC36rP4UVpBwIAxsT/view?usp=sharing
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 Phần mềm quản lý dạy và học trực tuyến (E-learning) như Zoom, Webex, 

Moodle, Google classroom, Google Meet… phục vụ hiệu quả việc dạy, học với 

số lượng trên 20.000 NH, gần 300 GV và khoảng 500 lớp HP. Cách thức sử 

dụng các phần mềm quản lý và dạy học trực tuyến được hướng dẫn chi tiết trên 

website [H9.09.04.11]. Kế hoạch học tập, kế hoạch giảng dạy, đăng ký môn 

học, nhập điểm, xem điểm, theo dõi quá trình học tập, đăng ký tốt nghiệp… 

đều được thực hiện trực tuyến [H5.05.04.01]. GV cũng có thể xây dựng bài 

giảng điện tử, trao đổi thông tin với NH, truy cập và bổ sung nguồn học liệu 

thông qua mạng truyền thông Trường [H9.09.04.12].Trường đã đầu tư phủ sóng 

Wifi phần lớn khuôn viên và các khu vực kí túc xá để hỗ trợ hiệu quả hoạt động 

đào tạo và nghiên cứu của Trường [H9.09.04.13]. 

Các phần mềm quản lý, hệ mạng, máy tính được nâng cấp, cập nhật thường 

xuyên nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động của nhà Trường. Năm 2016, Trường 

xây dựng kế hoạch điều chỉnh khu vực phủ sóng wifi cho khu II và tiến hành 

triển khai vào năm 2017 [H9.09.04.14(1,2)]. Kế hoạch và kinh phí mua sắm 

máy móc thiết bị phục vụ cho việc duy tu, bảo dưỡng, đầu tư máy chủ, nâng 

cấp chất lượng hệ thống CNTT cũng được TTTT&QTM thực hiện hằng năm, 

[H9.09.04.15 (1-6)]. Nhiều phần mềm ứng dụng như: khảo sát việc làm của NH 

, đánh giá điểm rèn luyện, lấy ý kiến trực tuyến các BLQ, quản lý thu nhập CB, 

quản lý phòng học và tiếp nhận phản ánh của NH về CSVC và điều kiện học 

tập trong hệ thống thông tin tích hợp của Trường được chuyển giao đến các đơn 

vị [H9.09.04.16 (1-8)].GV và NH được cập nhật và hướng dẫn xử lý về mã độc 

và lỗi hệ điều hành, các hình thức tấn công và lừa đảo trên mạng [H9.09.04.17], 

[H9.09.04.18].Dựa trên đánh giá chung về hiện trạng phát triển và ứng dụng 

CNTT trong Nhà trường, TTTT&QTM đã xây dựng nội dung và mục tiêu phát 

triển hệ thống CNTT giai đoạn 2017-2021 nhằm hỗ trợ tốt hơn các hoạt động 

đào tạo và nghiên cứu tại Trường ĐHCT [H9.09.04.19]. 

Trong 5 năm qua, thông qua hệ thống website của Trường, nhà Trường 

luôn được Webometrics xếp trong nhóm 4 trường hàng đầu Việt Nam 

https://drive.google.com/file/d/19tBbDTWREBZJ5DU_lpwxNn5R91F56q7r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1taM3oYNk48N_Yu8Tgff58p3VKsSgC9zF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19tBbDTWREBZJ5DU_lpwxNn5R91F56q7r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D67NcEP_vRwWYTVslZ7mlP0goaKyIQGp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1_QSyi2WnzqaJg8IoQ7fnM3jhtwO4Vvij&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1jNrqqgnwAVDgbVh-hEL8qOO4JI2iK9fA&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/drive/folders/1WzUQCrBIMRAQZu-LKyhqNa4YIZtbLeBg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mCPRhcaZa83s7W_ZFtzxu_7QHOnvhUsG?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hkEXTjJWMNSDDQ6FeyZRfC4bv488fX47/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PV-iffQ3asihOfeK6lMdMEzrPUG6_ugf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jVcu9Ql0Mbn2FwuixFpAyX5sgn0heEg4/view?usp=sharing
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[H9.09.04.20]. Kết quả khảo sát ý kiến NH ngành QLGD năm 2020 về tiêu chí 

đánh giá “hệ thống CNTT phù hợp và hiện đại để hỗ trợ các hoạt động học tập 

và NCKH” đã nhận được phản hồi ở mức độ hài lòng và mức độ rất hài lòng 

tương đối cao [H1.01.03.01]. Kết quả điều tra sự hài lòng của người dân đối 

với dịch vụ giáo dục công năm 2019 của Trường ĐHCT về tiêu chí ”ứng dụng 

CNTT (máy tính, mạng internet…) trong đào tạo của Nhà trường cho thấy 

57,10% phiếu ở mức hài lòng và 28,20% ở mức rất hài lòng [H8.08.04.05]. 

2. Điểm mạnh  

Hệ thống CNTT của trường ĐHCT được đầu tư nâng cấp thường xuyên 

và hiện đại, được đánh giá và xếp hạng cao.Hệ thống được quản lý và vận hành 

chuyên nghiệp, đáp ứng tốt nhu cầu quản lý, chia sẻ thông tin hỗ trợ các hoạt 

động đào tạo và NCKH của ngành QLGD. 

3. Điểm tồn tại  

Một số thời điểm, lượng SV đăng ký HP tập trung quá đông nên hệ thống 

đôi lúc bị quá tải, làm ảnh hưởng đến hoạt động truy cập của NH và GV. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm 2022, Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng sẽ tiếp tục đánh giá 

việc phân nhóm đăng ký HP, nhằm tránh tình trạng NH tập trung truy cập hệ 

thống quá đông trong cùng một thời điểm. 

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 6/7).  

Tiêu chí 9.5: Các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe, an toàn được 

xác định và triển khai có lưu ý đến nhu cầu đặc thù của người khuyết tật 

1. Mô tả 

Trường ĐHCT đã ban hành nhiều quy định, nội quy thể hiện rõ các yêu 

cầu, tiêu chí về môi trường, sức khỏe và an toàn trong Nhà trường như: “Quy 

định về thực hiện nếp sống văn minh trong Trường ĐHCT”; nội quy, quy định 

đảm bảo an toàn hoạt động giảng dạy, NCKH tại Trường; quy định về tổ chức, 

quản lý và sử dụng NTĐ, NTL; quy định về việc sử dụng pano, băng rôn, áp 

https://drive.google.com/file/d/100PckqFHS8LmBiy79pF9-5NPmwX-_mb0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1C3LclP9uSEpfw02OpkV0X1zmNL6TKVlx&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/file/d/1S0aw6fBKjEPMd3JfEyEb2zqeGymxyw1y/view?usp=sharing
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phích, tờ rơi và bảng thông báo trong khuôn viên nhằm đảm bảo vẻ mỹ quan 

và an toàn [H8.08.05.03(4)], [H9.09.05.01]. Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, 

an toàn bảo hộ lao động cũng được chú trọng thông qua nội quy căn tin, quy 

định hướng dẫn thực hiện công tác an toàn bảo hộ lao động, trang bị phương 

tiện bảo hộ lao động cho viên chức và người lao động Trường ĐHCT 

[H8.08.05.03(4)],[H9.09.05.02(1-5)]. Công tác PCCC cũng được nhà trường 

đặc biệt lưu tâm, Trường đã ban hành nội quy Phòng cháy và chữa cháy đồng 

thời đưa các quy định này vào nội quy nội trú ký túc xá, sử dụng NTĐ, NTL 

nhằm đảm bảo điều kiện an toàn PCCC đối với nơi sinh hoạt, học tập và NCKH 

[H9.09.05.03], [H8.08.05.03(3,7)]. Việc kiểm tra an toàn CSVC và chăm sóc 

cảnh quan, vệ sinh môi trường cũng được Trường ra công văn hướng dẫn thực 

hiện hằng năm [H9.09.05.04(1-5]. Nhu cầu môi trường học tập, làm việc, điều 

kiện đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người khuyết tật đã được Nhà trường 

quan tâm nhưng chưa thể hiện rõ tiêu chuẩn, quy định qua các văn bản hiện 

hành.  

Các quy định, tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe và an toàn đã được Nhà 

trường triển khai thực hiện trên nhiều phương diện nhằm xây dựng môi trường 

văn hóa, văn minh, xanh - sạch - đẹp, trật tự và an toàn. Trường ĐHCT đã thực 

hiện những việc cụ thể như sau: 

- Khi thiết kế xây dựng khu hành chính, nhà học, Trường đã xây dựng môi 

trường cảnh quan thông thoáng, khuôn viên rộng mát có nhiều cây xanh, khu 

vực Khoa Sư phạm được vệ sinh sạch sẽ bởi công ty dịch vụ chuyên nghiệp 

[H9.09.05.05(1-10)]. Các lối đi có thiết kế lối đi dành cho người khuyết tật 

[H8.08.05.02]. 

- Hoạt động khám sức khỏe định kỳ hằng năm được trường tổ chức thường 

xuyên nhằm tầm soát bệnh, đảm bảo sức khỏe cho NH, công chức, viên chức 

và người lao động, [H8.08.05.04(1-5)], [H9.09.05.06(1-10)]. Nhằm tạo điều 

kiện thuận lợi cho công chức, viên chức, người lao động và NH đến khám chữa 

bệnh, Nhà trường đã bố trí bác sĩ khám chữa bệnh ban đầu, tư vấn sức khỏe, 

https://drive.google.com/drive/folders/1VwwYLHW_hWLm4k_iog3tSiIaZ9QoiMyg?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rZwO7oLQvE3myCYxF5_LtCWqgWhZ9yqm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VwwYLHW_hWLm4k_iog3tSiIaZ9QoiMyg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/159DR3BSI6nUBSvbx7JaHYMAQ60EBIK98?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11jcir_nK3eYtbc2puOjbU4Vs1yagcUX0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1bptpkjgGgO-Bc_MHqeio7EHw_qe9eLV9&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/drive/folders/1UbLgNlT5nsA--Nnj0PpazE4LMLV_gtm1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13Yts_00B8z-Yl2tL7T_4OKLZWYAbkwzG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Q_m3LCYbqJ7Gsh30GvaPb8W-UM0HGJlp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SnZwdg_PRn7OWjWMt3l53xcy04Ul7ncf?usp=sharing
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cấp cứu và cấp thuốc miễn phí tại Trạm Y tế trường [H9.09.05.06(6)]. Trong 

thời gian phòng chống dịch COVID-19, trường đã kịp thời triển khai phương 

thức học tập không tập trung và làm việc tại nhà đồng thời phổ biến việc hướng 

dẫn khai báo y tế đến GV và NH [H9.09.05.07(1-3)].  

- Trường đã vận động thực hiện tháng hành động về An toàn, Vệ sinh lao 

động với nội dung, kế hoạch hướng dẫn thực hiện cụ thể, có kiểm tra, đánh giá 

và báo cáo kết quả [H9.09.05.08(1-3)]. Ngoài ra, Trường ĐHCT cũng tổ chức 

các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, 

thường xuyên kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm ở các căn tin trong khuôn 

viên Nhà trường [H9.09.05.09], [H8.08.05.05(1-4)]. 

- Trong công tác PCCC, Trường ĐHCT đã thành lập đội phòng cháy và 

chữa cháy với nhiệm vụ kiểm tra cơ sở, phòng cháy, chữa cháy, góp phần bảo 

vệ tài sản chung của toàn trường. Các nội quy, biển cấm, chuông báo cháy, bình 

chữa cháy và hướng dẫn sử dụng… được Nhà trường trang bị đầy đủ. Bên cạnh 

đó, Trường cũng phối hợp phòng cảnh sát PCCC địa phương thực hiện công 

tác tuyên truyền, tập huấn, diễn tập PCCC; đề cử NV tham gia các khóa tập 

huấn về quản lý và sử dụng an toàn NTĐ, NTL; thường xuyên kiểm tra, đánh 

giá công tác đảm bảo an toàn cháy, nổ ở đơn vị để tránh gây thiệt hại về người 

và tài sản [H9.09.05.10(1-11)], [H8.08.05.06(1-2)]. 

Việc bảo đảm an ninh và giữ gìn trật tự xã hội nơi cư trú; dịp nghỉ lễ, Tết 

cũng nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thực hiện của Trường, Khoa Sư phạm 

[H9.09.05.11(1-5)]. Ngoài ra, Trường cũng xây dựng hệ thống camera giám sát 

an ninh trong khuôn viên trường, hệ thống PCCC đồng thời công bố các đường 

dây nóng cần liên hệ khi có sự cố xảy ra [H9.09.05.12]. Kế hoạch xây dựng cơ 

quan an toàn về an ninh trật tự, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc 

cũng được Nhà trường ban hành hằng năm [H9.09.05.13(1-6], [H9.09.05.14(1-

5]. Nhà trường được Công an Thành phố Cần Thơ công nhận Cơ quan, doanh 

nghiệp, nhà trường đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” [H9.09.05.15(1-8], 

[H9.09.05.04]. 

https://drive.google.com/file/d/14PnCmfTFpUjK0m15OnGD2CdwDz-3kXfC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ulEmS8xrvAyC9ZJ3R6wCnPzNxzXWMTKO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1V8LmsyU5UhQff1Bw3hlk3nLV21b8Ouhk?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZCIAPpIrlKpOAX45iHSfWVbfHXqe3rJl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1no-7lLmsJIWRsu3ODoesv1m0klcijqeb&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/drive/folders/1qrrnT0SUFilU_M-rTd7pm_I88LolN2rr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dQPm5ZmB0g9nMkxta3SOBL4auLj8diIH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14Nh9OyaUgVsqru_4iyla30R-6pVFaS5p?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16TjCPAegcA4--cpl3a75oocfd7XbVCer/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16TjCPAegcA4--cpl3a75oocfd7XbVCer/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16TjCPAegcA4--cpl3a75oocfd7XbVCer/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16TjCPAegcA4--cpl3a75oocfd7XbVCer/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16TjCPAegcA4--cpl3a75oocfd7XbVCer/view?usp=sharing
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Nhà trường thường xuyên lấy ý kiến góp ý, phản hồi từ NH về chất lượng 

công tác đảm bảo môi trường, sức khỏe và an toàn nhằm cải tiến hiệu quả công 

việc. [H7.07.01.18(1-2)]. Kết quả điều tra sự hài lòng của người dân đối với 

dịch vụ giáo dục công năm 2019 của Trường ĐHCT về tiêu chí “môi trường tự 

nhiên (không khí, cây xanh…) ở trường” cho thấy 54,6% mức hài lòng và 

39,10% mức rất hài lòng; về tiêu chí “tình trạng an ninh, an toàn ở trường và 

khu vực xung quanh trường” ghi nhận 51,70% mức hài lòng và 24,10% mức 

rất hài lòng [H8.08.04.05]. 

2. Điểm mạnh  

Trường ĐHCT đã ban hành nhiều văn bản, quy định tiêu chuẩn về môi 

trường, an toàn, sức khỏe đồng thời triển khai thực hiện trên nhiều phương diện, 

có kiểm tra, đánh giá thường xuyên. 

3. Điểm tồn tại  

Các chính sách đặc thù cho người khuyết tật chưa được thể hiện rõ qua 

các văn bản ban hành. 

4. Kế hoạch hành động  

Từ năm 2022, Lãnh đạo khoa sư phạm cùng phối hợp phòng Quản trị thiết 

bị Trường và các đoàn thể quan tâm nhiều hơn nữa đến nhu cầu đặc thù của 

người khuyết tật và sẽ thể hiện rõ trong các văn bản có liên quan.  

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 5/7). 

Kết luận về Tiêu chuẩn 9 

CSVC và trang thiết bị đào tạo Khoa Sư phạm và ngành QLGD đã được 

Nhà trường đầu tư xây dựng trên quy mô rộng, đảm bảo cả về số lượng và chất 

lượng. Trường đảm bảo có đủ hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng 

chức năng phù hợp; hệ thống thư viện có nguồn tài liệu học tập phong phú, đa 

dạng, thường xuyên được cập nhật, bổ sung theo hướng hiện đại hóa để hỗ trợ 

các hoạt động đào tạo và NCKH. Hệ thống CNTT và truyền thông của Trường 

góp phần không nhỏ trong việc quản lý phòng học, nhân sự; công tác đào tạo 

https://drive.google.com/drive/folders/1VXSuuHwM6cXZ7acIGSrpYnOv4KzpeBRY?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S0aw6fBKjEPMd3JfEyEb2zqeGymxyw1y/view?usp=sharing
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và NCKH; đáp ứng tốt nhu cầu tra cứu, ứng dụng CNTT trong giảng dạy và 

học tập của GV và NH góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của ngành QLGD 

. Với các tiêu chuẩn và quy định được xác định rõ ràng, cụ thể về môi trường, 

sức khỏe, an toàn, Trường ĐHCT đã và đang xây dựng nên một CSGD có môi 

trường văn hóa, văn minh, xanh - sạch - đẹp, trật tự và an toàn ở ĐBSCL.  

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng Trường  đánh giá và phân chia hợp 

lý hơn thời điểm các nhóm ngành đăng ký HP để tránh tình trạng nghẽn mạng; 

nhu cầu đặc thù cho người khuyết tật cũng sẽ được quan tâm nhiều hơn tiến tới 

xây dựng và thể hiện các chính sách dành cho đối tượng này khi ban hành các 

văn bản có liên quan. 

Căn cứ vào đánh giá các tiêu chí, Hội đồng TĐG chất lượng CTĐT TĐG 

Tiêu chuẩn 9 có 5/5 tiêu chí đạt. Mức đạt: 5,40. 

Tiêu chuẩn 10: Nâng cao chất lượng  

Mở đầu  

Nâng cao chất lượng đào tạo là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất 

của Trường ĐHCT.Hiện nay, Nhà trường ĐHCT rất chú trọng đến việc nâng 

cao chất lượng đào tạo. Điều này thể hiện rõ thông qua việc xây dựng hệ thống 

thu thập thông tin phản hồi và nhu cầu của các BLQ để thiết kế và phát triển 

CTDH. Đồng thời, trong quá trình triển khai các chương trình, GV cùng Nhà 

trường luôn quan tâm đến việc ĐBCL trong kiểm tra, đánh giá.Trường cũng 

khuyến khích các GV mạnh dạng áp dụng các kết quả NCKH để cải tiến việc 

dạy và học; song song đó, Nhà trường đã thiết kế và tạo điều kiện cho các dịch 

vụ hỗ trợ, tiện ích và xây dựng cơ chế phản hồi cho các BLQ. 

Tiêu chí 10.1: Thông tin phản hồi và nhu cầu của các BLQ được sử 

dụng làm căn cứ để thiết kế và phát triển CTDH  

1. Mô tả 

Khảo sát ý kiến các BLQ để làm cơ sở cho việc ĐBCL CTĐT là một trong 

những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động ĐBCL của Trường ĐHCT từ năm 

2019 [H4.04.01.01(2)] đến nay [H4.04.01.01(1)] thể hiện trong việc ban hành 

https://drive.google.com/open?id=149LqODrx0n_Eg_Dq3PcNrgE_q_cwsVyr&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1K4RBCnzlsn7qG4M0xTFwDMZ42grfB3_u&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
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quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHCT. Các CTDH và hệ thống 

CTĐT của nhà trường thường xuyên được đánh giá, kiểm tra thông qua quy 

trình kiểm định nội bộ CTĐT, tương tự, các bước thực hiện công việc cũng 

được thể hiện đầy đủ qua các quy trình hoạt động của Nhà trường 

[H7.07.05.02]. Trung tâm QLCL được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện việc thu 

nhận ý kiến BLQ [H10.10.01.01] qua hình thức trực tuyến [H10.10.01.02] hoặc 

văn bản qua việc ban hành các quyết định [H10.10.01.03], kế hoạch 

[H10.10.01.04(1-4)] và các phiếu khảo sát [H10.10.01.05]. CB GV ở BM 

TLGD làm nhiệm vụ thu thập, hỗ trợ và đánh giá nhu cầu của BLQ 

[H10.10.01.03]. 

Thông tin phản hồi của các BLQ được thu thập đầy đủ gồm nội dung 

chương trình, PPGD, CĐR, chất lượng GV, điều kiện CSVC… qua các hình 

thức khác nhau như phiếu điều tra trực tuyến của Nhà trường [H10.10.01.02], 

thông tin phản hồi của HV tốt nghiệp và đang học hoặc các nghiên cứu của cựu 

HV [H4.04.02.02 (1-3) ]. Trường ĐHCT đã ban hành Quy trình thiết kế, phát 

triển, thẩm định, thực hiện, giám sát và điều chỉnh CTDH theo định hướng tiếp 

cận năng lực [H10.10.01.05]. Chương trình dạy học khóa 26 (2019-2021)  đã 

được bổ sung, điều chỉnh dựa trên cơ sở đề xuất từ các GV của đơn vị 

[H1.01.01.06 (1)], NH [H1.01.01.08(1)]. Bên cạnh việc điều chỉnh chương 

trình cho khóa 29 (2022-2024)  được thu nhận ý kiến phản hồi từ các BLQ để 

điều chỉnh một số HP [H1.01.01.08 (4)]. 

Kết quả phản hồi của tất cả các BLQ được sử dụng trong các hoạt động 

đánh giá chất lượng giáo dục CTĐT trình độ đại học ngành QLGD và làm căn 

cứ phát triển CTDH đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội. Trung tâm QLCL 

báo cáo tổng kết hằng năm về công tác ĐBCL nhằm điều chỉnh CTĐT ở cấp 

Trường [H10.10.01.06 (1-3)]. Thông qua các cuộc họp của hội đồng BM, các 

ý kiến được lựa chọn để điều chỉnh CĐR, khung CTDH đối với ngành đào tạo 

QLGD ở năm 2019 và 2021 [H1.01.01.08 (4)]. 

2. Điểm mạnh 

https://drive.google.com/open?id=1il6FOi6Rv6wv5yUB23DCcyvGUnZE_te5&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1il6FOi6Rv6wv5yUB23DCcyvGUnZE_te5&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/file/d/1pKX8TIKQCeK_FJv0OvNLRm9sdFIv2BNk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fz9Cu4rNBH2xwHbhx2LghPf3OR-jhOMb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1fyphFjhbkmHfPKCTpI31j1dTO1gn1ZUw&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1gFadbvJOmVim5mbyKT2UQkdFwySoepFm&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1gHvSuC7cQqZsaZy2xczC7gQPSN5z9w7i&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1gMxbEc6UseotmQpbRq8cDZ_AP9K8X_Oj&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1gFadbvJOmVim5mbyKT2UQkdFwySoepFm&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1fyphFjhbkmHfPKCTpI31j1dTO1gn1ZUw&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/file/d/1VILC-lVbiQUbNskdnpwJk0Txh8d-Ifxy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1A4LowssAkAq8TCAbYV32xDlAQXX1PO-B&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1A4LowssAkAq8TCAbYV32xDlAQXX1PO-B&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/drive/folders/1AtcEn6328R-BMqwjwqQZ0c4UAoBaaLtE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1AtcEn6328R-BMqwjwqQZ0c4UAoBaaLtE?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WeYAXWh-f4lV3FOqN2ZlPTPE_BU7O4f9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1A4LowssAkAq8TCAbYV32xDlAQXX1PO-B&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1A4LowssAkAq8TCAbYV32xDlAQXX1PO-B&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
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Trường ĐHCT có quy trình, quy định rõ ràng trong hoạt động lấy ý kiến 

phản hồi của các BLQ về CTĐT bằng nhiều hình thức khác nhau và được thực 

hiện định kỳ mỗi học kỳ/năm. Thông qua nghiên cứu và thu nhận phản hồi, đội 

ngũ GV.Nhà trường đã xây dựng và điều chỉnh chương trình đào tạo ngành thạc 

sĩ quản lý giáo dục. 

3. Điểm tồn tại 

 Việc tổ chức các buổi hội thảo, toạ đàm có sự tham gia của các nhà sử dụng 

lao động và các chuyên gia liên quan đến ngành đào tạo để trao đổi, phản biện 

và đưa ra các đề xuất cải tiến CTĐT chưa được thực hiện một cách đều đặn.  

4. Kế hoạch hành động 

Trong năm 2022, Bộ môn TLGD sẽ tiếp tục tổ chức hội thảo các bên có 

liên quan với nhiều thành phần và đa dạng hơn  

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 5/7). 

Tiêu chí 10.2: Việc thiết kế và phát triển chương trình dạy học được 

xác lập, được đánh giá và cải tiến 

1. Mô tả 

Công tác xây dựng và phát triển chương trình dạy học ở cấp bậc Thạc sĩ 

của Trường ĐHCT nói chung và ngành ThS quản lý giáo dục nói riêng qua các 

năm được thiết lập và quy định rõ ràng, chi tiết và được đưa vào áp dụng đồng 

bộ. 

CTDH của ngành QLGD được xác lập bởi quy trình chuẩn của Trường 

ĐHCT dựa trên các quy định của BGDĐT, thông qua quy trình xây dựng CTĐT 

8 bước quy định trong Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ký ngày 16/4/2015 

[H1.01.02.03],[H10.10.02.01] và được trình bày ở Bảng 10.1 – Phụ lục 3. 

Trong đó, quy trình tập trung thiết kế theo mô hình Plan – Do – Check – Act 

với các bước cơ bản gồm (1) khảo sát nhu cầu; (2) Thiết lập mục tiêu và CĐR; 

(3) Xây dựng cấu trúc, khối lượng; (4) Đối chiếu, đối sánh với chương trình 

https://drive.google.com/open?id=1CD_ML3u7tYsh_K97eF_l4urNU2wKm2-V&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
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khác; (5) Thiết kế CTĐT; (6) Tổ chức hội thảo lấy ý kiến; (7) Hoàn thiện theo 

góp ý; (8) đánh giá định kỳ và thường xuyên. 

Chương trình dạy học trình độ sau đại học ngành QLGD được thiết lập 

một cách rõ ràng và đánh giá định kỳ, điều chỉnh và cải tiến để đáp ứng nhu 

cầu thực tiễn của xã hội. Thông qua việc lấy ý kiến các BLQ từ người sử dụng 

lao động,  NH, cựu HV, các GV giảng dạy trong chương trình [H1.01.01.08  

(4)] .GV của BM cùng kết hợp với Trung tâm QLCL và Phòng Đào tạo để phối 

hợp đánh giá quy trình này thông qua từng bước cụ thể như việc rà soát CĐR 

và các phương pháp, nội dung đảm bảo đạt CĐR từ Đề cương các HP, bài giảng 

và giáo trình. Việc xác định CTDH, thiết kế và phát triển CTDH được quy định 

trong hệ thống văn bản quy định nhiệm vụ chức năng của các đơn vị trong 

Trường [H1.01.01.07]; đồng thời, ban chỉ đạo điều chỉnh CTĐT, các tiểu ban 

chuyên môn có nhiệm vụ đánh giá việc thiết kế và phát triển CTDH 

[H1.01.01.02 (3-4)]. Quy trình thiết kế và phát triển CTDH của ngành QLGD 

được xây dựng theo quy trình chuẩn của BGDĐT, đáp ứng tốt mong đợi của 

NH và yêu cầu của xã hội [H10.10.01.06 (1-3)].  

Trong mỗi lần điều chỉnh, Trường thành lập các tổ thư ký và tổ điều chỉnh 

CTĐT [H1.01.01.05(3-4)] nhằm điều chỉnh, rà soát và cải tiến tốt nhất CTĐT 

cũng như quy trình thiết kế CTDH. Căn cứ vào kế hoạch biên soạn và điều 

chỉnh CTĐT của Trường ĐHCT, các tổ thư ký rà soát sự phù hợp của CTĐT 

với nhu cầu thực tiễn của xã hội, ý kiến của các BLQ về CTDH, xu hướng vận 

động của ngành nghề và các yếu tố khác [H1.01.01.04(1-2)]. Tổ điều chỉnh đề 

xuất cải tiến CTDH, sau đó Hội đồng BM thảo luận và thống nhất [H1.01.01.06 

(1-2)]. Các nội dung cải tiến trong CTĐT dự thảo được gửi đến GV phản biện. 

Hội đồng BM họp và chỉnh sửa theo kết luận trong biên bản để Trường ĐHCT 

thẩm định lần cuối và chính thức ban hành khung CTĐT ngành QLGD áp dụng 

cho từng khóa học. Việc thiết kế và phát triển CTDH còn được thực hiện thông 

việc tập huấn GV tham gia CTĐT về công tác đánh giá, phát triển và kiểm soát 

CĐR [H10.10.02.01]. Ngoài ra, trong các buổi hội thảo, hội nghị, tọa đàm trao 

https://drive.google.com/file/d/1WeYAXWh-f4lV3FOqN2ZlPTPE_BU7O4f9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1J0sr6dSm58243ks25EuTCiwhkblg2wAZ&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1J0sr6dSm58243ks25EuTCiwhkblg2wAZ&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/file/d/1gY5HA7HHtLfWzSrEk24oKYCVNmoRoxPy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1A4LowssAkAq8TCAbYV32xDlAQXX1PO-B&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1A4LowssAkAq8TCAbYV32xDlAQXX1PO-B&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/file/d/10ysS8g9QjTg67B4f98bxwgx71ytY1lWU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WxryUsmPPBzoLJaNcSlNHORlu9bUoS_9/view?usp=sharing
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đổi chuyên môn, học thuật và họp mặt truyền thống của BM TLGD , các ý kiến 

của các GV, nhà khoa học, chuyên gia có uy tín cũng được ngành QLGD quan 

tâm để cải tiến việc thiết kế và phát triển CTDH [H2.02.03.03(1-3)]. Nhờ vậy, 

quy trình phát triển CTĐT cũng như CTDH được cải tiến và quy định cụ thể 

trong hệ thống văn bản của Trường ĐHCT [H1.01.01.06]. 

2. Điểm mạnh 

  Nhà trường có quy định đầy đủ, rõ ràng các nội dung liên quan đến quy 

trình thiết kế và phát triển CTDH và triển khai thực hiện qua nhiều năm trong 

đó có thực hiện rà soát, đánh giá và cải tiến. Qua đó, Nhà trường quy định rõ 

các quy trình thực hiện, đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện, và cơ chế phối hợp 

giữa các bên nhằm đảm bảo thực hiện, quản lý và báo cáo thường xuyên theo 

quy định.  

3. Điểm tồn tại 

  Công tác rà soát, điều chỉnh và cải tiến các quy trình thiết kế và phát triển 

CTDH hiện tại chủ yếu được thực hiện bởi bộ phận phụ trách đào tạo và lãnh 

đạo Khoa. Sự tham gia đóng góp ý kiến cải tiến từ lực lượng GV tham gia giảng 

dạy chương trình chưa được thể hiện rõ nét.  

4. Kế hoạch hành động 

  Trong kế hoạch hành động năm 2022 . Bộ môn cũng sẽ tổ chức ít nhất 

01 hội nghị về công tác đào tạo ở trình độ Thạc sĩ trong đó ưu tiên mời các nhân 

sự đã tham gia xây dựng CTĐT ThS ngành quản lý giáo dục cùng các nhà sử 

dụng lao động, các chuyên gia từ bên ngoài cùng tham dự nhằm tạo một diễn 

đàn đối thoại trực tiếp về chất lượng đào tạo hiện tại cũng như cùng rà soát và 

lắng nghe ý kiến các BLQ về khâu thiết kế chương trình và các quy trình trong 

thiết kế CTĐT.    

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 5/7). 

https://drive.google.com/open?id=1AX8uxlO2ev9doeE3479kvfHNj0Qiy8pL&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
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Tiêu chí 10.3: Quá trình dạy và học, việc đánh giá kết quả học tập của 

người học được rà soát và đánh giá thường xuyên để đảm bảo sự tương 

thích và phù hợp với chuẩn đầu ra 

1. Mô tả 

 Công tác dạy và học cũng như đánh giá kết quả người học bậc Thạc sĩ 

tại Trường ĐHCT được quy định rõ ràng và có quy định về việc rà soát thường 

xuyên. Tất cả những vấn đề có liên quan đến công tác dạy học và đánh giá 

người học được quy định chi tiết tại Chương III và IV – Hoạt động đào tạo của 

Quy định Đào tạo trình độ Thạc sĩ trong đó các hướng dẫn và quy định được 

cụ thể hóa tại các Điều từ 13 đến 30 [H10.10.02.01]. Các quy định cụ thể bao 

gồm công tác tổ chức đào tạo (Điều 18), hướng dẫn giảng dạy (Điều 19) bao 

gồm việc xây dựng kế hoạch học tập theo học kỳ, số tín chỉ, quy định về số giờ 

lên lớp, công tác thi, kiểm tra, đánh giá, cách tính điểm học phần cùng với các 

quy định liên quan đến Luận văn tốt nghiệp (Điều 20 đến 24). Cũng trong Quy 

định này tại Điều 31, 32, 33, và 34, Nhà trường quy định rõ trách nhiệm và 

quyền hạn của K.SĐH, Đơn vị Khoa đào tạo cùng GV tham gia giảng dạy trong 

việc báo cáo, rà soát cũng như thường xuyên đổi mới các phương pháp giảng 

dạy, nâng cao chất lượng đào tạo, thực hiện tư vấn hướng dẫn học viên trong 

học tập và NCKH. Khoa đào tạo chịu trách nhiệm “Tự đánh giá và công bố 

công khai kết quả tự đánh giá chất lượng đào tạo” (Mục 5, Điều 32).  

Công tác rà soát, đánh giá quá trình dạy và học của Nhà trường còn được 

thực hiện thông qua việc lấy ý kiến đánh giá mỗi học kỳ được thực hiện bởi 

Trung tâm Quản lý chất lượng nhà trường. Quá trình dạy và học của GV, NH 

được giám sát bởi toàn bộ hệ thống làm việc của Trường, được quy định và 

kiểm soát qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường ĐHCT 

[H4.04.01.01(1- 2)]. Trong đó, hoạt động ĐBCL được quản lý bởi Hội đồng 

ĐBCL do Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng phụ trách, Trung tâm QLCL điều 

phối. Các tổ ĐBCL ở các đơn vị chịu trách nhiệm kiểm tra, đánh giá thường 

xuyên sự tương thích và phù hợp của CTDH với CĐR [H10.10.03.01(1-3)]. 

https://drive.google.com/open?id=1K4RBCnzlsn7qG4M0xTFwDMZ42grfB3_u&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=149LqODrx0n_Eg_Dq3PcNrgE_q_cwsVyr&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/file/d/1gzo5TAolod8ClZJlPJw7O_0qMnaA3G98/view?usp=sharing
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Trưởng BM chịu trách nhiệm chính trong việc phân công, kiểm tra hoạt động 

dạy học của GV được quy định trong quy chế học vụ [H5.05.01.03(1-5)], quy 

chế tổ chức [H4.04.01.01(1,2)]. Hoạt động học của NH được kiểm soát bởi đội 

ngũ CVHT [H5.05.02.06(1-3)], hệ thống máy tính, phòng đào tạo. Ngoài ra, 

BM TLGD và quản lý nhà học cùng tham gia kiểm soát việc dạy học lý thuyết 

[H10.10.03.02], trong khi trưởng BM còn kiểm soát thêm việc giảng dạy 

[H10.10.03.03(1-3)]. 

Việc kiểm tra rà soát, đánh giá KQHT của NH thể hiện rất rõ trong Đề 

cương môn học [H3.03.01.06], quy trình đánh giá KQHT và rèn luyện 

[H5.05.01.05], quy chế học vụ [H5.05.01.03]. Trong đó theo quy chế và Đề 

cương chi tiết mẫu do Trường phát hành điểm thi cuối môn tối thiểu là 50%; 

phần còn lại là quá trình đánh giá thường xuyên được thực hiện thông qua các 

hình thức khác nhau để đánh giá kỹ năng, thái độ và kiến thức của NH 

[H2.02.02.02(1-2)]. Hoạt động dạy học, kiểm tra, đánh giá được thực hiện theo 

kế hoạch của năm học [H5.05.01.05(1-3)], lịch làm việc của Trường ĐHCT 

[H10.10.03.04] và thời khóa biểu cụ thể cho từng GV và HV [H10.10.03.05]. 

Từng GV ở cuối học kỳ kiểm tra lại hoạt động đánh giá NH của mình thông 

qua đề thi với CĐR phù hợp với HP và CTĐT. Việc ra các câu hỏi, yêu cầu 

được thực hiện dưới sự hướng dẫn của phòng đào tạo với thang chuẩn theo 

Bloom [H5.05.03.08]. Việc kiểm soát này được thực hiện thông qua phiếu kiểm 

soát do từng cá nhân thực hiện và Trưởng BM có nhiệm vụ trong việc kiểm 

soát sự tương thích giữa quá trình đánh giá NH với CĐR của CTĐT 

[H5.05.03.01]. 

Việc thành lập HĐ bảo vệ luận văn đều được thực hiện theo quy trình chặt 

chẽ, đảm bảo tính khách quan, chính xác và được quy định cụ thể trong công 

tác học vụ của Nhà trường [H5.05.01.10] và các văn bản về việc giám sát hoạt 

động của HĐ bảo vệ luận văn thạc sĩ [H10.10.03.06], Trưởng BM TLGD chịu 

trách nhiệm giám sát hoạt động này thông qua việc nộp phiếu nhận xét và bảng 

chấm điểm của HĐ bảo vệ luận văn thạc sĩ theo đúng theo yêu cầu của Nhà 

https://drive.google.com/open?id=1DbhEtdBy8kGJ_EVPToMuccnm96QqAaDo&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/file/d/1i8ilA9_pIqtgZoE6vg1eOd1kUjSaXN5u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i8ilA9_pIqtgZoE6vg1eOd1kUjSaXN5u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i8ilA9_pIqtgZoE6vg1eOd1kUjSaXN5u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i8ilA9_pIqtgZoE6vg1eOd1kUjSaXN5u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i8ilA9_pIqtgZoE6vg1eOd1kUjSaXN5u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1X86X_LndR-QUSf9qJIM3m_q9V6loKiky?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hAjcfe61ypnoaXJ274xAFHiz7k3SQMq2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kgPYsL8bRFE_IaIZsrZygKZYNCLixEFh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=19_Ket0XRQt0u-NDw0jw1SSXVNhegL4iG&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=18f3PmUyPgial1KZCCIrmUGFenq5Y5VLX&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1DbhEtdBy8kGJ_EVPToMuccnm96QqAaDo&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1DS8b-MKqa9Vw13ETWZo_dL5TmIVAAi-q&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1DS8b-MKqa9Vw13ETWZo_dL5TmIVAAi-q&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1sZw_rj-CvUOBujz6pzkd4z4AH3whi1XT&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/file/d/1hBvfARSTkMwYX6RNoAELq1A3mZ0M8I-l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1DcMoc8tQfeTDLkHk3QLTMTizEbGC3INq&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/drive/folders/1FAof6j4hbnPU_IdTU-OG2PxOlZt85lna?usp=sharing
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trường qua các công cụ đo lường [H5.05.03.08]. Trường ban hành 

[H5.05.01.03(1-5)] cũng như hướng dẫn đảm bảo sự tương thích và phù hợp 

của quá trình dạy-học, đánh giá KQHT với CĐR [H5.05.02.05]. 

2. Điểm mạnh 

Các quy định dạy và học, đánh giá HV được quy định rõ ràng bằng văn 

bản của Trường trong đó ghi rõ những yêu cầu cụ thể trong công tác đào tạo và 

đánh giá NH nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo. Nhà trường cũng phân công 

trách nhiệm rà soát và cải tiến các quy trình này đến Khoa đào tạo và GV một 

cách rõ ràng. Công tác kiểm tra đánh giá HV được quy định cụ thể theo từng 

học phần, đồng nhất với quy định chung của Trường. Công tác rà soát cũng 

được thực hiện thường xuyên nhằm đảm bảo điều chỉnh và cải tiến sự tương 

thích giữa công tác dạy học, đánh giá HV với các CĐR của CTĐT.  

3. Điểm tồn tại 

Công tác lấy ý kiến người học đối với từng học phần trong CTĐT được 

thực hiện đại trà thông qua hệ thống khảo sát trực tuyến. Do đó, vẫn còn một 

tỷ lệ nhất định trong HV chưa coi trọng và nhiệt tình trong việc đóng góp ý kiến 

này. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm 2022 trở đi, ngoài công tác lấy ý kiến của người học thông qua hệ 

thống khảo sát trực tuyến của Trường, bộ phận phụ trách công tác đào tạo sau 

đại học của Bộ môn cũng sẽ triển khai lấy ý kiến trực tiếp mang tính định tính 

thông qua các cuộc họp lấy ý kiến HV ít nhất 01 lần/ năm và thông qua các 

cuộc phỏng vấn chuyên sâu do cán bộ  quản lý đào tạo sau đại học của bộ môn 

phụ trách thực hiện.  

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 5/7).  

Tiêu chí 10.4: Các kết quả nghiên cứu khoa học được sử dụng để cải 

tiến việc dạy và học 

1. Mô tả 

https://drive.google.com/open?id=1DcMoc8tQfeTDLkHk3QLTMTizEbGC3INq&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1DbhEtdBy8kGJ_EVPToMuccnm96QqAaDo&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
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Bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy và đào tạo, NCKH là một nhiệm vụ quan 

trọng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. NCKH trong GV và HV không 

những tạo ra tri thức mới, góp phần xây dựng vị thế và tầm vóc của Trường 

ĐHCT mà còn được ứng dụng vào thực tế giảng dạy, từ đó làm tăng chất lượng 

giảng dạy.  

Trong giai đoạn 2019-2022, số lượng đề tài các cấp của GV khá nhiều. 

Trong đó, có 04 đề tài cấp cơ sở của GV không có đề tài của HV, 01 đề tài địa 

phương, 01 đề tài cấp Bộ và đề tài Nhà nước còn hạn chế [H4.04.03.02 (1)]. 

Các nghiên cứu này được đúc kết để hình thành 01 giáo trình, dùng cho việc 

giảng dạy trong CTĐT [H4.04.02.09], công bố bài báo khoa học trên các tạp 

chí chuyên ngành [H4.04.03.03].Nhà trường hướng dẫn thực hiện 

seminar[H6.06.06.02].Các sản phẩm và kết quả nghiên cứu được sử dụng để 

xây dựng bài giảng, làm tiêu bản cho hoạt động giảng dạy thực tập hoặc làm tư 

liệu cho các sách chuyên khảo được soạn thảo bởi GV của BM (Bảng 10.2 – 

Phụ lục 3). Tuy nhiên các sản phẩm và kết quả nghiên cứu này chưa được thực 

hiện báo cáo Seminar tại BM TLGD  

Đa phần các nghiên cứu mà BM TLGD thực hiện thuộc lĩnh vực chuyên 

ngành QLGD, các chương trình giảng dạy theo định hướng nghiên cứu, những 

nghiên cứu về khoa học giáo dục tuy có thực hiện nhưng vẫn còn hạn chế.  

Thông qua kết quả của các dự án nghiên cứu, sản phẩm nghiên cứu và quy 

trình đúc kết được trong các hoạt động nghiên cứu được chuyển giao về BM 

TLGD để ứng dụng trong việc giảng dạy ở các mức độ khác nhau.  

2. Điểm mạnh 

 Với định hướng của Bộ môn TLGD các đề tài NCKH do cả HV và GV thực 

hiện được đề xuất và thực hiện có tính ứng dụng cao phục vụ cho công tác cải 

tiến công tác học tập và giảng dạy trên lớp học. Các kết quả nghiên cứu cũng 

từng bước được GV ứng dụng vào nội dung và cải tiến các hoạt động giảng dạy 

trên lớp học.  

3. Điểm tồn tại 

https://drive.google.com/open?id=1p_s-JSpv0kH69dH5Fs8P1jqxTEJoNQn8&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/file/d/1HiuOOuRWXA58ddtRPI_OsQzCnm4LMmcw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1pgVepSWRoMSD1ER42-HfMQtemxfZKyez&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1vZ8IkyHL86E3HxwaRGvUx0hqhCiemT57&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
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  Bộ môn TLGD chưa thực hiện được thường xuyên công tác tổ chức các 

hội nghị NCKH trong người học, đặc biệt là dành cho HV cao học để chia sẻ ý 

tưởng NC cùng với các kết quả NC từ các đề tài NCKH trong HV. Việc chia sẻ 

rộng rãi các kết quả này trong khuôn khổ các hội nghị tại bộ môn sẽ vừa tạo 

thêm động lực NC và định hướng cho các thế hệ HV tiếp theo cũng như tạo 

điều kiện cho việc ứng dụng rộng rãi hơn các kết quả NC từ HV.  

4. Kế hoạch hành động 

Năm 2022, BMTLGD khuyến khích GV, HV NCKH và báo cáo Seminar. 

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 5/7). 

Tiêu chí 10.5: Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (tại thư viện, 

PTN, hệ thống CNTT và các dịch vụ hỗ trợ khác) được đánh giá và cải tiến 

1. Mô tả 

Trường ĐHCT là đơn vị đã được công nhận đạt chuẩn [H10.10.05.01], 

các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích cho ngành QLGD đã được tổ chức bài bản, đa 

dạng, phong phú, có ý nghĩa thiết thực; định kỳ được đánh giá, điều chỉnh và 

cải tiến để nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu NH, phù hợp với thực tiễn của xã 

hội được thể hiện trong quyết định về việc công bố quy trình công tác tại 

Trường ĐHCT. Tất cả các hoạt động hỗ trợ và tiện ích đều được quy định trong 

các quy trình làm việc của Trường, trong đó, tiêu chuẩn chất lượng của các hoạt 

động này được quy định bằng thời gian phục vụ, chất lượng và thái độ phục vụ 

[H5.05.01.04].  

Nhà trường đã thành lập đơn vị chuyên trách cung cấp các dịch vụ tư vấn, 

hỗ trợ cho NH như Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Dịch vụ, TTHL, 

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ, Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ và 

Khởi nghiệp NH, Không gian sáng chế [H8.08.04.16(1-3)].Nhà trường tổ chức 

nhiều chương trình hỗ trợ cho NH như hỗ trợ vốn, hỗ trợ khởi nghiệp, việc 

làm… góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà Trường, đáp ứng yêu cầu 

của xã hội về chất lượng nguồn nhân lực, trong đó có ngành QLGD . Các 

https://drive.google.com/file/d/1-MP5mDQVoqrL3gZArnQA7585RwYIqeaQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=18f3PmUyPgial1KZCCIrmUGFenq5Y5VLX&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1FQ_z7BA2OoSjFoMpwQJ2mVVNCVgj8XWe&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1wALjAUIcBiwvX0QavfNHDG0EKi0tUQ0F&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
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chương trình hỗ trợ NH ngày càng đa dạng và phong phú, hoạt động hỗ trợ 

được quy định đánh giá thông qua các phiếu khảo sát cho người dùng 

[H10.10.05.02], các nghiên cứu khảo sát ý kiến người dùng [H10.10.05.03], 

điều tra sự hài lòng của người dùng với dịch vụ công [H8.08.04.16] và qua các 

báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị [H9.09.02.15(1,2)]. 

Bảng 10.5a. Mức độ hài lòng của SV với một số dịch vụ công của Trường 

ĐHCT 

 

Nhà trường trang bị đầy đủ các thiết bị tin học để hỗ trợ hiệu quả các hoạt 

động quản lý.Trường ĐHCT có bộ phận chuyên trách quản trị mạng, đảm bảo 

hệ thống mạng hoạt động thông suốt. Việc nâng cấp và bảo trì các hệ thống 

phần mềm phục vụ, hỗ trợ công tác dạy và học được thực hiện thường xuyên 

nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đào tạo và nghiên cứu, theo dõi phản hồi NH và 

các BLQ về mức độ đáp ứng nhu cầu về đào tạo và nghiên cứu của hệ thống 

CNTT [H8.08.04.16 (1)]. Bên cạnh đó, BM có phân công CVHT quản lý HV, 

còn là nguồn nhân lực đắc lực hỗ trợ HV ngành QLGD [H7.07.01.14], 

[H7.07.01.15(1-5)]. Mỗi NH ở Trường ĐHCT đều được cung cấp email 

[@student.ctu.edu.vn và @gstudent.ctu.edu.vn], bao gồm cả hệ thống học tập 

trực tuyến và lưu trữ đám mây miễn phí.NH được sử dụng đến tháng thứ 3 sau 

khi ra Trường [H10.10.05.04]. 

Tất cả các quy trình công tác đều được quy định cụ thể thực hiện các bước 

(giai đoạn), thời gian cho mỗi giai đoạn, đơn vị thực hiện giai đoạn tương ứng 

và có chú thích, sơ đồ hóa cụ thể.Các quy trình này được tiếp cận dễ dàng ở 

website của Trường ĐHCT. Mặc dù các BLQ có thể phản hồi đến Nhà trường 

trực tiếp thông qua thư góp ý hoặc gián tiếp qua hệ thống CVHT nhưng việc 

https://drive.google.com/file/d/1h_1PRnAG8sjvEzP4i_zHgEqz9FYlalMS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hhN7Oi6LOLCInV3mwPKaqqtvAJLQpwcz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S0aw6fBKjEPMd3JfEyEb2zqeGymxyw1y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aXUzM6BJbHIQz19k7EzyO72UMbk_ajqT?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BA2Jli_iowvfW-K6qWjJOb09rD6y_o_a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CD0raapEwyw2CGA_Mv60gthlLmP_zGgx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aey6TzSA-frgUgHIaMiY_fPcYB5oxUvR?usp=sharing
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phản hồi thực hiện các thủ tục hành chính hoặc các quy trình chưa được nhanh 

chóng đến NH và GV.  

Thông qua việc khảo sát lấy ý kiến người dùng gồm cả GV và NH, các 

dịch vụ hỗ trợ được đánh giá và cải tiến liên tục. Năm 2015, Trường ĐHCT 

thực hiện CNTT hóa toàn Trường với internet được phủ rộng bởi dự án 1.000 

máy tính [H10.10.01.09(1)] [H10.10.05.05]. Hệ thống thư viện Trường được 

bổ sung thường xuyên về số lượng đầu sách và nâng cao chất lượng sách. Bên 

cạnh việc bổ sung theo kế hoạch hằng năm, TTHL còn bổ sung sách theo yêu 

cầu của GV [H10.10.05.06]. Căn cứ vào những điểm mạnh và hạn chế, những 

năm về sau, công tác ĐBCL được đẩy mạnh, khắc phục những điểm hạn chế 

và đạt các chuẩn GDĐH Việt Nam và quốc tế [H10.10.05.01]. Trường ĐHCT 

đã phát triển nhiều dự án nhằm phát triển hệ thống cơ sở vật chất, các trung tâm 

hỗ trợ hoạt động cho NH từ các nguồn vốn khác nhau, đặc biệt là từ nguồn vốn 

vay ODA của Chính phủ Nhật Bản khi thực hiện dự án nâng cấp Trường ĐHCT 

[H10.10.05.07]. 

2. Điểm mạnh 

Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (tại thư viện, hệ thống CNTT và 

các dịch vụ hỗ trợ khác) được đánh giá và cải tiến thường xuyên. Các dịch vụ 

hỗ trợ NH đa dạng. 

3. Điểm tồn tại 

 Hiện tại đối với các dịch vụ tiện ích tại Khoa sư phạm như khu vực tự 

học và các phòng chuyên đề của Khoa chưa có cán bộ chuyên trách và lực 

lượng trực để theo dõi hiệu quả dịch vụ cũng như thu thập thêm ý kiến đóng 

góp từ người học có sử dụng các dịch vụ. 

4. Kế hoạch hành động 

Từ năm học 2022, BM TLGD lên kế hoạch đề nghị các đơn vị dịch vụ của 

Trường bổ sung các công cụ (như máy tính bảng) để đưa phản hồi trực tiếp tại 

vị trí làm việc hoặc cung cấp đường dẫn (QRcode) để đưa phản hồi gián tiếp 

cho các tiện ích, dịch vụ hỗ trợ NH. 

https://drive.google.com/file/d/1Wf65J0ppTGeL_mJvR0DKTxIYJkHXXPK9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kKaChn2sslYuOqAuHMVK6-cW8IF3KK2u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kNxq_i8mLPkk0wcMcodtIck8q4eCqQJc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-MP5mDQVoqrL3gZArnQA7585RwYIqeaQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1iHuS9k2KOuUJRFQ53QpXVYOX7pvD9cHf&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
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5. Tự đánh giá 

Đạt (Mức 5/7). 

Tiêu chí 10.6: Cơ chế phản hồi của các BLQ có tính hệ thống, được 

đánh giá và cải tiến 

1. Mô tả 

Trường ĐHCT đã thiết lập và vận hành hiệu quả cơ chế phản hồi thông 

tin của các BLQ, trong đó Trung tâm QLCL giữ vai trò chủ trì và có sự tham 

gia của các tổ ĐBCL cấp đơn vị và các phòng ban liên quan [H10.10.01.01], 

[H10.10.03.01(1-3)]. Ngoài việc kiện toàn nhân sự tham gia vào cơ chế này, 

Trường đã ban hành các văn bản quy định [H4.04.01.01(1,2)], hướng dẫn 

[H10.10.01.03], các công cụ thực hiện (trực tiếp và trực tuyến) giúp tạo ra thông 

tin và thông tin phản hồi từ đại diện các BLQ trong và BLQ ngoài Trường về 

các khía cạnh hoạt động trong giáo dục đào tạo, nghiên cứu, phục vụ, trách 

nhiệm xã hội của Trường và của các đơn vị. Các thông tin và thông tin phản 

hồi sau khi thu thập được phân tích, báo cáo nhằm phục vụ các mục đích khác 

nhau bảo đảm nguyên tắc hướng đến các lợi ích đa chiều.  

BMTLGD với đội ngũ giảng viên 6/7 trình độ tiến sĩ[H10.10.01.03]. Một 

số hoạt động của BM trong việc phối hợp vận hành cơ chế bao gồm: Tổ chức 

thông tin đến BLQ về các văn bản, quy định, hướng dẫn cấp Trường, cử CB 

tham gia tập huấn, hội nghị về công tác BLQ và khảo sát BLQ, xây dựng thông 

tin liên lạc BLQ, phối hợp với Trung tâm QLCL trong các đợt khảo sát, nghiên 

cứu các kết quả và báo cáo khảo sát [H1.01.01.08 ] để có các điều chỉnh 

[H3.03.03.03], [H10.10.01.05], [H1.01.03.04(1-5)], cải tiến trong hoạt động 

đào tạo, [H5.05.01.05], [H10.10.01.07], [H5.05.03.02(1-5)]. Đại diện các BLQ 

của đơn vị được tham gia đóng góp ý kiến thông qua hoạt động lấy ý kiến NH, 

các buổi làm việc lãnh đạo tiếp xúc NH, các phiên phỏng vấn BLQ trong đánh 

giá nội bộ và đánh giá ngoài về CTĐT và CSGD, khảo sát mở ngành đào tạo, 

khảo sát điều chỉnh CTĐT, khảo sát đề tài NCKH của GV và HV, trao đổi tại 

hội nghị, hội thảo, họp hội, trao đổi qua điện thoại, e-mail, diễn đàn,… Bản 

https://drive.google.com/file/d/1WfdUO6YLhzvlUfDOhrXHdT0AU6E86z-h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gzo5TAolod8ClZJlPJw7O_0qMnaA3G98/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1K4RBCnzlsn7qG4M0xTFwDMZ42grfB3_u&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=149LqODrx0n_Eg_Dq3PcNrgE_q_cwsVyr&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/file/d/1WrgBWJeBLxJeysggbcgITBuP1ZhGe7km/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WrgBWJeBLxJeysggbcgITBuP1ZhGe7km/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1ABg1XzRNii-_460yUL-lSeJOQhaLdfK4&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1052I1z4GIuE5vPFZT4yuK-3G0GDrjHKe&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=18f3PmUyPgial1KZCCIrmUGFenq5Y5VLX&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/file/d/1VILC-lVbiQUbNskdnpwJk0Txh8d-Ifxy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1EbatKxTDvS2VmhedFWwfbxVCtIHwSsxF&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
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thân đơn vị quản lý CTĐT cũng có các hình thức khác nhau để thu nhận ý kiến 

phản hồi của các BLQ để kịp thời điều chỉnh CTĐT của mình như thông qua 

nghiên cứu khảo sát, qua phỏng vấn NH đã tốt nghiệp hoặc thông qua thu nhận 

ý kiến liên tục của NH trong hoạt động dạy học của mình [H1.01.03.02(3-4)]. 

Có thể khẳng định là cơ chế phản hồi thông tin các BLQ giúp Trường và 

các đơn vị không ngừng cải thiện chất lượng các khía cạnh chưa được đại diện 

các BLQ đánh giá cao và nâng cao hơn nữa chất lượng các khía cạnh nhận được 

phản hồi tích cực từ đại diện các BLQ, góp phần đáng kể vào các kết quả về 

đánh giá, kiểm định chất lượng và xếp hạng của Trường. 

2. Điểm mạnh 

Trường thiết lập được cơ chế phản hồi của các BLQ mang tính hệ thống, 

tin học hóa, được củng cố, hoàn thiện dần và đánh giá, cải tiến, giúp vận hành 

hiệu quả, đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng các khía cạnh hoạt động của 

Trường và các đơn vị. 

3. Điểm tồn tại 

 BM TLGD tuy có tổ chức được hội thảo, hội nghị… Sự tham gia của các 

BLQ trong nhiều đợt khảo sát chưa đáp ứng kỳ vọng. Đồng thời, BM chưa có 

các cơ chế ràng buộc, chế tài để chấn chỉnh, xử lý các trường hợp liên quan đến 

các kết quả phản hồi chưa tích cực. 

4. Kế hoạch hành động 

Trong năm học 2022, Trường tiếp tục tổ chức hội nghị giúp các đơn vị 

thảo luận và thực hiện các giải pháp khuyến khích các BLQ tham gia vào cơ 

chế phản hồi thông tin, qua đó nâng cao dần tỷ lệ phản hồi đáp ứng kỳ vọng. 

Năm 2022, Trường tiếp tục rà soát, điều chỉnh cơ chế phản hồi về các quy 

định giúp đơn vị có thể thực hiện việc chấn chỉnh, xử lý các trường hợp nhận 

được phản hồi chưa tích cực từ đại diện các BLQ. 

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 5/7). 

Kết luận về Tiêu chuẩn 10 

https://drive.google.com/drive/folders/1AtcEn6328R-BMqwjwqQZ0c4UAoBaaLtE?usp=sharing
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Trường ĐHCT có nhiều kênh thông tin để thu nhận các phản hồi từ các 

BLQ, từ đó làm cơ sở cho GV có những điều chỉnh đúng đắn, kịp thời cho 

CTĐT và CTDH của ngành QLGD Quy trình thu nhận thông tin này được thiết 

lập rõ ràng, minh bạch, nhanh chóng và đa dạng là nhờ hệ thống thông tin và 

đội ngũ CB chuyên trách tiếp nhận, điều chỉnh và cải tiến. Bên cạnh đó, Nhà 

trường cũng có đơn vị phụ trách là Trung tâm QLCL, đơn vị này theo dõi và 

thu nhận phản hồi của các BLQ liên tục (ít nhất là mỗi học kỳ 1 lần) về hoạt 

động dạy, học và sự tương thích giữa CĐR với hoạt động dạy và học. Phản hồi 

nhanh chóng đến GV, quản lý BM và Ban Giám hiệu là điều kiện để kịp thời 

điều chỉnh hoạt động dạy, học và quản lý.Hơn thế nữa, chất lượng của CTĐT 

còn được phát triển thêm thông qua các ứng dụng của những đề tài NCKH các 

cấp vào thực tế giảng dạy của các GV trong đơn vị. Và sau cùng là những dịch 

vụ hỗ trợ NH đi kèm như hệ thống thư viện, dịch vụ tiện ích cũng đảm bảo cho 

sự thành công của chương trình. Tuy việc thiết lập và điều chỉnh cơ chế phản 

hồi của các BLQ đã được thực hiện nhưng động lực để NH thực hiện các phản 

hồi chính xác và đầy đủ là chưa đủ mạnh nên tỷ lệ phản hồi của NH lên hoạt 

động giảng dạy và CTĐT chưa cao. Từ năm 2022, Trường ĐHCT tập trung 

thiết lập các cơ chế khuyến khích NH nghiêm túc phản hồi các ý kiến thông 

qua các kênh thông tin.Đặc biệt là trong công tác hành chính, dịch vụ.Bên cạnh 

đó, BM TLGD khuyến khích GV đầu tư nghiên cứu nhiều hơn trong lĩnh vực 

khoa học giáo dục. 

Căn cứ vào đánh giá các tiêu chí, Hội đồng TĐG chất lượng CTĐT TĐG 

Tiêu chuẩn 10 có 6/6 tiêu chí đạt. Mức đạt: 5,0. 

Tiêu chuẩn 11: Kết quả đầu ra 

Mở đầu 

  Nguồn đầu vào của ngành cao học QLGD luôn ĐBCL, thuộc 

nhóm khá cao trong số các ngành tuyển sinh cao học thuộc lĩnh vực khoa học 

giáo dục.(Cao học lý luận và phương pháp dạy học Ngữ văn; Toán; Tiếng Anh 

và Tiếng Pháp) của Trường ĐHCT.Trong công tác ĐBCL, Nhà trường không 
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những coi trọng đầu vào và quá trình tổ chức thực hiện, mà còn đặc biệt quan 

tâm đến kết quả đầu ra. Kết quả đầu ra là cơ sở quan trọng trong việc cải tiến 

chất lượng CTĐT và các hoạt động ĐBCL, được đánh giá dựa vào mức độ đạt 

được của CĐR như: tỉ lệ NH tốt nghiệp và tỉ lệ NH thôi học, thời gian tốt nghiệp 

trung bình và tỉ lệ có việc làm của NH sau khi tốt nghiệp, mứcđộ tham gia và 

kết quả NCKH của NH và mức độ hài lòng của các BLQ.  

 

Tiêu chí 11.1: Tỷ lệ thôi học, tỷ lệ tốt nghiệp được xác lập, giám sát và 

đối sánh để cải tiến chất lượng 

1. Mô tả 

Trường ĐHCT có phần mềm quản lý trên website được phân quyền theo 

các cấp quản lý để các đơn vị quản lý đào tạo giám sát, theo dõi KQHT theo 

từng HP, xét tốt nghiệp hay thông tin về cảnh báo học vụ của NH, giúp kịp thời 

đưa ra cách giải quyết thích hợp. Các quy định về xét tốt nghiệp, nghỉ học tạm 

thời, cảnh báo học vụ, đình chỉ học và buộc thôi học hiện hành được hướng dẫn 

theo Quyết định số 2093/ QĐ-ĐHCT ngày 17/08/2020 về quy chế học vụ của 

học viên sau đại học Trường ĐHCT [H5.05.01.03]. Danh sách và quyết định 

NH bị cảnh báo học vụ [H5.05.04.02)], Biên bản xét tốt nghiệp và danh sách 

tốt nghiệp [H8.08.03.03] H8.08.03.04] được cập nhật đầy đủ. 

Tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn, tỷ lệ chậm tốt nghiệp của ngành QLGD được 

cập nhật thể hiện ở Bảng 11.1 – Phụ lục 3 [H11.11.01.01] Tỷ lệ trung bình NH 

tốt nghiệp đúng tiến độ ngành QLGD là77.77%, tỷ lệ này tương đối ổn 

định.Theo kế hoạch học tập toàn khóa, 100% NH có thể hoàn thành chương 

trình trong 3 năm, tỷ lệ tốt nghiệp đúng tiến độ như trên tương đối so với kỳ 

vọng được đặt ra. Tỷ lệ NH thôi học trung bình từ K26 đến K28 là 0 %, có sự 

đối sánh với các cơ sở đào tạo [H11.11.01.02]. 

Công tác giám sát tỷ lệ NH tốt nghiệp, thôi học được Trường được thực 

hiện tốt. Khoa sau đại học giám sát, cập nhật tình hình NH bảo lưu, cảnh báo 

học. Khoa sau địa học là đầu mối quản lý về học tập, giám sát cập nhật KQHT 

https://drive.google.com/open?id=1DbhEtdBy8kGJ_EVPToMuccnm96QqAaDo&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1EmA1hYgCOMc1VPg8vCSdZPg7bnC6gR3p&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/file/d/14tY6RAA2atR3enpkijVQb5u4sJ77xUFP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14tY6RAA2atR3enpkijVQb5u4sJ77xUFP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1COnfCdTAqa9rkfPITPusbhWSBEeSNFjN
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và theo dõi tình hình tốt nghiệp của NH. Trợ lý giáo vụ về đào tạo và công tác 

sau đại học của KSP là đầu mối liên hệ giữa NH, đơn vị với các phòng ban có 

liên quan.[H7.07.01.03]. BM thường xuyên nhắc nhở Cán bộ quản lý lớp theo 

dõi việc học của NH, trao đổi trực tiếp với NH để tìm hiểu nguyên nhân chậm 

tiến độ bảo vệ luận văn tốt nghiệp, [H5.05.02.04].CVHT được chọn từ các CB 

giảng dạy có kinh nghiệm trong công tác giáo dục đào tạo, có điều kiện tham 

gia hỗ trợ các hoạt động của NH. Quyết định 2067/QĐ-ĐHCT đã nêu rõ nhiệm 

vụ của CVHT là nắm bắt tình hình cụ thể của lớp; tư vấn, hỗ trợ, NH trong quá 

trình học tập và rèn luyện; đánh giá kết quả rèn luyện, xử lý và báo cáo các vấn 

đề với cấp trên, đề xuất về khen thưởng, kỹ luật, xét tốt nghiệp, học 

bổng[H7.07.01.14]. 

Quyết định 2067/QĐ-ĐHCT đã nêu rõ nhiệm vụ của CVHT là nắm bắt 

tình hình cụ thể của lớp; tư vấn, hỗ trợ, SV HV trong quá trình học tập và rèn 

luyện; đánh giá kết quả rèn luyện, xử lý và báo cáo các vấn đề với cấp trên, đề 

xuất về khen thưởng, kỹ luật, xét tốt nghiệp, học bổng,… [H7.07.01.14]. 

Công tác xác lập, phân tích và đánh giá tỷ lệ NH tốt nghiệp, thôi học của 

Nhà trường được thực hiện tốt, theo đúng quy định, cập nhật hằng năm để cải 

tiến chất lượng CTĐT. Tỷ lệ tốt nghiệp của NH ngành QLGD được tính trung 

bình trong 4  năm gần nhất là ….% (Bảng 11.1 – Phụ lục 3). Tuy nhiên, tỷ lệ 

thôi học của ngành QLGD ở mức… % (Bảng 11.2 – Phụ lục 3). 

CVHT tăng cường theo dõi, giúp đỡ cho NH có chậm tiến độ bảo vệ luận 

văn [H11.11.01.03 (1,2,3)], [H5.05.02.04]; một số NH chưa thực hiện nghiêm 

túc các quy định về thờigian nộp luận văn bảo vệ theo tiến độ thông báo của 

Khoa Sau đại học và Khoa Sư phạm  

2. Điểm mạnh 

Tỷ lệ người học tốt nghiệp ra trường đúng thời hạn cao, do có sự giám sát 

chặt chẽ của Bộ môn và Nhà trường. 

3. Điểm tồn tại  

 Mặc dù Khoa sau đại học thực hiện giám sát tỷ lệ HV tốt nghiệp hằng năm 

https://drive.google.com/file/d/1-bmDYeasVHSAjFlZqi-O9K1jHV7MZxaS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1X86X_LndR-QUSf9qJIM3m_q9V6loKiky?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZRaUEtx8VZ0VL9EF1BC9-SsHgwsH9LWV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZRaUEtx8VZ0VL9EF1BC9-SsHgwsH9LWV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RdUFOZ5agFrXGQKj44uXy506XzZQlKNC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BZnMfeqGEM7rnE2aDobvre009zt6Wp-c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1X86X_LndR-QUSf9qJIM3m_q9V6loKiky?usp=sharing
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nhưng vẫn còn một bộ phận HV chậm tiến độ thực hiện luận văn. 

4. Kế hoạch hành động 

Bộ môn TLGD tiếp tục phối hợp với CVHT để can thiệp kịp thời khi NH 

chậm tiến độ bảo vệ luận văn. CVHT phối hợp với Ban cán sự của lớp trong 

việc nắm bắt kịp thời tình hình học tập của NH.  

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 5/7). 

Tiêu chí 11.2: Thời gian tốt nghiệp trung bình được xác lập giám sát 

và đối sánh để cải tiến chất lượng 

1. Mô tả 

Thời gian trung bình để tốt nghiệp là 2 năm (04 học kỳ) cho chương trình 

thạc sĩ QLGD. NH tốt nghiệp khi hoàn tất tổng số TC theo yêu cầu của CTĐT, 

do đó có thể tốt nghiệp sớm tiến độ hoặc chậm hơn 4 năm tùy theo khả năng 

học tập. Ngoài ra, theo quy chế học vụ của Trường ĐHCT, thời gian cho phép 

để kéo dài tối đa là 4 năm. Thời gian tối đa này là thỏa đáng, giúp NH có thể 

nhận được bằng tốt nghiệp khi phải gián đoạn việc học tập vì nhiều lý do. Nhà 

trường tổ chức xét tốt nghiệp cho NH 3 lần trong 1 năm và NH tốt nghiệp sẽ 

được nhận bằng sau 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định tốt nghiệp 

[H5.05.01.03]. Bảng 11.3– Phụ lục cho thấy có 77.77% NH hoàn thành chương 

trình học đúng tiến độ. Tỷ lệ NH tốt nghiệp chậm tiến độ trung bình là 

77.77%,[H8.08.03.02] Tỷ lệ tốt nghiệp trung bình của ngành QLGD là  77.77% 

(Bảng 11.4 – Phụ lục).  

Khi mới nhập học, NH được CVHT tư vấn lập kế hoạch học tập trong 2 

năm nhưng kế hoạch này có thể linh động thay đổi và điều chỉnh ở từng học 

kỳ, tùy theo tình hình học tập thực tế [H3.03.03.02], [H8.08.04.01(1-3)]. Do 

đó, NH có thể tốt nghiệp chậm tiến độ do nhiều lý do khác nhau nhưng phần 

lớn liên quan đến KQHT (nợ HP), kế đến là sức khỏe không đảm bảo (tạm hoãn 

để điều trị bệnh), vấn đề cá nhân (hoàn cảnh gia đình khó khăn nên nghỉ đi làm 

thêm một thời gian). Để giảm thiểu NH tốt nghiệp chậm tiến độ do quá trình 

https://drive.google.com/open?id=1DbhEtdBy8kGJ_EVPToMuccnm96QqAaDo&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
https://drive.google.com/file/d/1LPtvd5ghlwq9e4doV0YZGayVhT20R_gC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Z1rL1utIvwWcReGwIdSmettKoMdo5iZ9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rYBol2wLoVao9rCuLOrm3R3ssZ6rDzBz?usp=sharing
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làm luận văn chưa hoàn thành, Trong trường hợp NH chậm nộp luận văn CVHT 

luôn theo dõi nhắc nhở. Đối với NH tốt nghiệp chậm tiến độ Nhà trường phân 

công CVHT chuyên trách để thực hiện việc quản lý, tư vấn, hỗ trợ cho NH sớm 

tốt nghiệp [H11.11.02.01]. 

Tính ưu việt của học theo hệ thống TC là giúp NH có thể tốt nghiệp sớm 

hơn tiến độ dựa trên năng lực của từng NH nhưng do đặc thù của học quản lý 

giáo dục nên NH chưa thể tốt nghiệp trước thời hạn quy định. 

Tóm lại, thời gian tốt nghiệp trung bình được xác lập, giám sát và đối sánh 

để cải tiến chất lượng. Trường có văn bản hướng dẫn cụ thể về các hoạt động 

liên quan hoạt động học tập của NH. Ngoài ra, đội ngũ CVHT và các phòng 

ban tích cực thông tin, hỗ trợ tư vấn kịp thời giúp NH chủ động trong kế hoạch 

học tập của mình. Việc cung cấp khung kế hoạch học tập cứng và hoạt động 

cập nhật điều chỉnh trong suốt thời gian đào tạo góp phần hạn chế tối đa việc 

chậm tiến độ. Việc quản lý kế hoạch học tập qua hệ thống trực tuyến cũng là 

một điểm mạnh 

2. Điểm mạnh 

 Trường và Khoa có quy định cụ thể về thời gian hoàn thành CTĐT và hệ 

thống theo dõi, cập nhật và giám sát tiến độ học tập của HV.  

3. Điểm tồn tại 

 Một số HV còn chậm tiến độ học tập và kéo dài thời gian hoàn thành 

CTĐT do đa số HV là người đang đi làm, mặt khác do tác động của hoàn cảnh 

gia đình nên ít nhiều ảnh hưởng đến tỷ lệ tốt nghiệp chung hằng năm của CTĐT.  

4. Kế hoạch hành động 

 Kể từ năm 2022, Khoa sư phạm sẽ giao bộ phận phụ trách đào tạo sau đại 

học theo dõi sát sao tình hình học tập từng HV, xây dựng phương án đảm bảo 

tất cả các HV tốt nghiệp đúng theo thời gian quy định của CTĐT.  

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 5/7). 

https://drive.google.com/file/d/1iupLKfMZFCQrRhk8WUIfpoALB4fxgBpa/view?usp=sharing
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Tiêu chí 11.3: Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp được xác lập, giám sát 

và đối sánh để cải tiến chất lượng 

1. Mô tả 

Trường ĐHCT đã triển khai thực hiện việc điều tra khảo sát việc làm NH 

sau tốt nghiệp liên tục hằng năm từ năm 2016 [H11.11.03.01]. CVHT là người 

trực tiếp liên hệ NH để khảo sát qua nhiều kênh thông tin khác nhau. CVHT 

được giao nhiệm vụ phân tích và báo cáo kết quả khảo sát và gửi các báo cáo 

về Trường để nộp về BGDĐT [H8.08.01.06], [ [H8.08.01.06]. Để việc khảo sát 

đạt kết quả tốt, Trung tâm QLCL đã phối hợp với các đơn vị trong Trường tổ 

chức tập huấn cho các CB được phân công nhiệm vụ ở các đơn vịDanh sách 

NH tốt nghiệp có việc làm, vị trí làm việc, đơn vị công tác từ năm 2021 đến 

nay được thu thập, thống kê và lưu trữ đầy đủ.[H11.11.03.02]. 

Danh sách NH tốt nghiệp có việc làm, vị trí làm việc, đơn vị công tác từ 

năm 2021 đến nay được thu thập, thống kê và lưu trữ đầy đủ. 

Thông tin việc làm của NH sau tốt nghiệp được bộ phận ĐBCL của KSP 

xử lý, phân tích đối sánh, cùng với các thông tin phản hồi khác nhằm tìm ra 

biện pháp cải tiến chất lượng phù hợp cho CTĐT. 

Trong cuộc họp ĐBCL đầu ra của ngành SP giữa ban chủ nhiệm BM với 

các CVHT năm 2019, đã xác định một số nguyên nhân ảnh hưởng đến khả năng 

tìm việc của NH trong những năm gần đây như sau: Hiện nay có rất nhiều 

Trường Đại học ở các địa phương tham gia đào tạo ngành QLGD tạo nguồn 

cung lớn hơn nhu cầu của thị trường lao động là nguyên nhân chính dẫn đến 

NH khó tìm được việc làm đúng ngành. Ngoài ra, cũng có một số NH thiếu sự 

năng động trong xin việc làm, thường chỉ chờ thông báo tuyển dụng từ các Sở 

Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường cũng có nhiều biện pháp khắc phục để nâng 

cao khả năng tìm việc của NH trong những năm gần đây: Chỉ tiêu tuyển sinh 

liên tục giảm theo quy định của BGDĐT để giảm nguồn cung cho thị trường 

lao động ngành QLGD [H8.08.01.02(1-4)].  

https://drive.google.com/drive/folders/16Hrj9HDTp7NCSjELrqO7UzzMvfdQPGKd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eWLhue6jg-BZbMXvGWgRNTAdis1AY8GN?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FpHDnmEBBhxyKFpwWiV1l6L4nVcSvuTl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1akmh1S_P1MN6m2AnNvi4pzah3SBQwV35?usp=sharing
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Theo kết quả điều tra năm 2022 vừa qua (đối với các khóa tốt nghiệp từ 

năm 2019-2021), tỷ lệ trung bình có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp của NH 

ngành QLGD là 100%  

2. Điểm mạnh 

 Bộ môn TLGD có tiến hành khảo sát tỷ lệ HV có việc làm sau tốt nghiệp.  

3. Điểm tồn tại 

Vẫn còn NH chưa có việc làm phải tìm kiếm cơ hội việc làm ở những 

ngành nghề khác sau khi tốt nghiệp. 

4. Kế hoạch hành động 

Trường sẽ tiến hành thực hiện việc khảo sát việc làm đối với các HV cao 

học tốt nghiệp sau một năm. Các kết quả thu được về khảo sát việc làm từ các 

khoa và ngành đào tạo sẽ được sử dụng để đối sánh tỷ lệ NH tốt nghiệp có việc 

làm giữa các CTĐT trong nước. 

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 5/7). 

Tiêu chí 11.4: Loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của 

Người học được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

1. Mô tả 

Nghiên cứu khoa học  của NH là 1 trong những hoạt động quan trọng ở 

Trường ĐHCT. Các loại hình NCKH của NH được xác lập như sau: Tham gia 

thực hiện đề tài NCKH dành cho HV. Công bố các kết quả NCKH trên các tạp 

chí khoa học. Ngoài ra, NH có thể là thành viên tham gia các đề tài NCKH của 

GV làm chủ nhiệm, Các loại hình NCKH của NH được xác lập hoàn toàn phù 

hợp với sứ mạng, tầm nhìn của Nhà trường và CĐR của CTĐT. 

 Trong 4 năm gần đây, NH tham gia công bố 50  bài báo trên các tạp chí 

khoa học. Trong đó có  1 bài trên tạp chí quốc tế khác, còn lại là 49 bài đăng 

trên tạp chí khoa học trong nước [H4.04.03.03 (2) ].  
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Nhằm đẩy mạnh các hoạt động NCKH trong NH, Nhà trường đã xây dựng 

hệ thống theo dõi, giám sát các loại hình nghiên cứu và hoạt động NCKH của 

NH như: 

- Phòng Quản lý Khoa học là đầu mối để tham mưu cho Nhà trường xây 

dựng Kế hoạch phát triển Khoa học và Công nghệ. Trợ lý giáo vụ phụ trách 

NCKH đầu mối liên hệ giữa đơn vị với Phòng Quản lý Khoa học. GV là CB 

trực tiếp hướng dẫn đề tài (mỗi CB hướng dẫn 1 đề tài/ năm) [H11.11.04.02]. 

- Nhà trường ban hành đầy đủ các văn bản quy định để hướng dẫn cụ thể, 

chi tiết cho NH tham gia NCKH: quy trình quản lý đề tài cấp cơ sở (NH thực 

hiện) [H11.11.04.03], các biểu mẫu thực hiện đề tài NCKH (cấp Trường) do 

HVthực hiện [H11.11.04.04], Hướng dẫn thực hiện quản lý đề tài NCKH trong 

HV [H11.11.04.02], cácvấn đề trọng tâm cần nghiên cứu đối với đề tài cấp cơ 

sở do NV thực hiện theo 5 lĩnh vực NCKH ưu tiên của Trường. Hằng năm Nhà 

trường đều thông báo đăng ký đề tài NCKH cho NV [H11.11.04.05]. 

- Hệ thống các phần mềm quản lý của Nhà trường có mục dành riêng cho 

hoạt động NCKH thường xuyên cập nhật, liên kết chặt chẽ giữa NH thực hiện 

đề tài với các cấp quản lý để dễ dàng theo dõi, nắm bắt tình hình. 

- Kinh phí dành cho NCKH nâng cao chất lượng đào tạo của Trường 

ĐHCT được huy động từ nhiều nguồn khác nhau như: kinh phí sự nghiệp của 

nhà nước; kinh phí hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp; kinh phí hợp tác 

quốc tế về NCKH và kinh phí từ hoạt động chuyển giao các sản phẩm khoa học 

và công nghệ. Riêng kinh phí đầu tư cho NCKH của NH hằng năm được trích 

từ nguồn thu học phí, tổng nguồn kinh phí chi cho đề tài NCKH của toàn 

Trường trong 5 năm gần đây là 9.501.675.000 đồng (Chín tỉ năm trăm lẻ một 

triệu, sáu trăm bảy mươi lăm nghìn đồng)  

2. Điểm mạnh 

 Toàn bộ HV trong CTĐT thạc sĩ tham gia NCKH dưới hình thức LVTN. 

Số lượng HV xuất bản các bài báo khoa học từ đề tài LVTN trên các tạp chí 

trong nước và quốc tế ngày càng tăng, chứng minh năng lực NCKH của họ 

https://drive.google.com/file/d/1oRJhFwzfcBKs1I2HBSvnzmmJp2azPhCq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J_Tq6UvC6ees9yFHGWYuwIarPGvzi9lB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aXwvDZDwP6KoGiZCAx3bKhmbqzk8rjqc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oRJhFwzfcBKs1I2HBSvnzmmJp2azPhCq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rXiPhbK58-CBl2VPOBACITaRrBc4PfHa/view?usp=sharing
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trong giới học thuật.  

3. Điểm tồn tại 

 Việc xác lập, giám sát và đối sánh loại hình nghiên cứu và các hoạt động 

NCKH của HV chỉ được thực hiện ở cấp bộ môn.  

4. Kế hoạch hành động 

 Từ năm học 2022-2031, Trường sẽ tiến hành thực hiện việc xác lập, giám 

sát và đối sánh loại hình nghiên cứu và các hoạt động NCKH của HV trong 

toàn bộ các CTĐT thạc sĩ. Công tác này sẽ cung cấp số liệu phục vụ cho việc 

đối sánh loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của HV giữa các CTĐT 

trong Trường và giữa Trường ĐHCT và các trường khác.  

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 5/7). 

Tiêu chí 11.5: Mức độ hài lòng của các bên liên quan được xác lập, 

giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

1. Mô tả 

Sự hài lòng về CTĐT ngành QLGD và chất lượng của NH tốt nghiệp được 

đánh giá dựa trên kết quả khảo sát của các BLQ gồm NTD, GV, NH đã tốt 

nghiệp và NH đang học ở trường như sau: 

Đối với GV: Năm 2021, BM TLGD đã khảo sát lấy ý kiến của GV tham 

gia giảng dạy chương trình QLGD vào tháng 12/2021 [H1.01.01.08 (4)]. Kết 

quả khảo sát cho thấy, phần lớn các GV đều hài lòng về CTĐT. Ngoài ra, các 

cấp của Trường ĐHCT đều tổ chức Hội nghị viên chức hằng năm, tạo điều kiện 

GV đóng góp ý kiến về các hoạt động của Nhà trường [H4.04.02.08(1-3)].  

Đối với NTD: Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của NTD đối với NH 

ngành QLGD được thực hiện trực tuyến vào tháng 12/2021 và phỏng vấn trực 

tiếp vào tháng 1/2022 [H1.01.03.02(1)]. Kết quả cho thấy, NTD đều hài lòng 

với kết quả đầu ra của NH chương trình QLGD với giá trị trung bình là 4,36 ± 

0,10 (thang đáng giá 5 bậc).Tuy nhiên, một số CĐR cần được lưu ý hơn như 

năng lực sử dụng ngoại ngữ trong chuyên môn, năng lực tự học hay tự nghiên 

https://drive.google.com/open?id=19P2nIBnDAlxQ6sg_0EROYc19S73q90Wa&authuser=nthphuc%40ctu.edu.vn&usp=drive_fs
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cứu. Việc thu thập thông tin phản hồi và ý kiến đánh giá của NTD, đặc biệt 

bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp còn hạn chế chưa được thực hiện đầy 

đủ theo định kỳ. 

Đối với cựu HV: Mức độ hài lòng của cựu HV về kết quả đầu ra của CTĐT 

được BM khảo sát năm 2021 (HV).Dựa vào các kết quả khảo sát và phỏng vấn 

trực tiếp do BM tổ chức cho thấy phần lớn các cựu HV rất hài lòng và hài lòng 

về kết quả đầu ra của CTĐT ngành QLGD, Một số ý kiến cho rằng, cần tăng 

các HP để phát triển kỹ năng mềm, phát huy hơn kỹ năng NCKH và trang bị 

thêm các kiến thức về PPDH trải nghiệm sáng tạo, dạy học theo hướng phát 

triển năng lực. [H3.03.02.03 (1-3)]. 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu thập thông tin phản hồi một cách 

có hệ thống, quy mô lớn, Nhà trường chỉ đạo Trung tâm QLCL Trường thực 

hiện khảo sát các BLQ hằng năm [H10.10.01.01], [H10.10.01.02], 

[H10.10.01.03], [H10.10.01.04].  

2. Điểm mạnh 

Nhà trường có cơ chế và hệ thống thu thập thông tin phản hồi, đã triển 

khai công tác lấy ý kiến phản hồi các BLQ thường xuyên theo định kỳ, có quy 

định rõ ràng về xử lý thông tin phản hồi và sử dụng nhằm mục đích cải tiến 

chất lượng CTĐT.  

3. Điểm tồn tại 

Việc thu thập thông tin phản hồi và ý kiến đánh giá của NTD, đặc biệt 

bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp còn hạn chế chưa được thực hiện đầy 

đủ theo định kỳ. Ngoài ra, bảng khảo sát chưa được thiết kế khoa học, bộ câu 

hỏi được xây dựng chưa được đồng bộ giữa các lần khảo sát. 

4. Kế hoạch hành động 

Năm học 2022, BM TLGD sẽ tiếp tục phối hợp với Trung tâm QLCL tiến 

hành xác lập và phân tích chi tiết các dữ liệu có được từ thông tin phản hồi của 

các BLQ về các hoạt động đào tạo, NCKH của chương trình QLGD BM TLGD 

https://drive.google.com/file/d/1WfoUllm5VOxvxWLB6W03iBFoD-MFXFph/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WrgBWJeBLxJeysggbcgITBuP1ZhGe7km/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wh9tvpBRjTUXmZ_npoWFa_sK7X8sFgaX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wjg92dhkhezuc_K6_M_yhYA9Qs09ObDi/view?usp=sharing
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tổ chức hội nghị hay buổi tọa đàm để trực tiếp lắng nghe ý kiến phản hồi của 

NTD. 

5. Tự đánh giá 

Đạt (mức 5/7). 

Kết luận về Tiêu chuẩn 11 

Nhà trường có hệ thống phần mềm quản lý, đội ngũ NV hỗ trợ NH và quy 

chế rõ ràng, có quy trình cụ thể để xác lập, giám sát tỷ lệ tốt nghiệp, thôi học 

và đảm bảo cho việc tốt nghiệp đúng tiến độ của NH. Nhà trường luôn rất chú 

trọng đến công tác NCKH của NH, đa dạng về hình thức, phong phú về số 

lượng, hệ thống giám sát chặt chẽ, nguồn tài chính rõ ràng. Ngoài ra, Nhà 

trường có cơ chế và hệ thống thu thập thông tin phản hồi và đã triển khai công 

tác lấy ý kiến phản hồi của các BLQ và có quy định rõ ràng về xử lý thông tin 

phản hồi và sử dụng nhằm mục đích cải tiến chất lượng CTĐT. Tuy nhiên, tỷ 

lệ thôi học có xu hướng tăng trong các năm gần đây, chưa có nhiều đề tài NCKH 

ở lĩnh vực giáo dục, một số NH chưa tìm được việc làm phù hợp sau khi tốt 

nghiệp, chưa tổ chức được các hội nghị hay buổi toạ đàm để nghe ý kiến trực 

tiếp của NTD, chưa tổ chức đối sánh các kết quả đầu ra cùng ngành ở các trường 

đại học khác. Từ năm 2022, BM tổ chức các buổi thảo luận, hội nghị hay tọa 

đàm theo định kỳ nhằm cập nhật các yêu cầu mới, đề xuất giải pháp khắc phục 

những tồn tại để nâng cao chất lượng đầu ra cho NH ngành QLGD Căn cứ vào 

đánh giá các tiêu chí, Hội đồng TĐG chất lượng CTĐT TĐG Tiêu chuẩn 11 có 

5/5 tiêu chí đạt. Mức đạt: 5.0. 

 

PHẦN III. KẾT LUẬN 

Việc triển khai công tác TĐG CTĐT có ý nghĩa rất quan trọng để ĐBCL 

đào tạo của ngành học. Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động này, BM 

Tâm lý giáo dục, KSP, Trường ĐHCT đã triển khai TĐG CTĐT ngành quản lý 

giáo dục theo Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục 

sau đại học (Ban hành kèm thông tư 04/2016/TT-BGDÐT ngày 14/3/2016 của 
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Bộ trưởng BGDĐT và công văn 1669 ngày 31/12/2019 của cục kiểm định chất 

lượng giáo dục). Mục đích của công tác TĐG này là thu thập một bức tranh 

toàn cảnh về toàn bộ hoạt động đào tạo của ngành thạc sĩ quản lý giáo dục, làm 

cơ sở để xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng, đáp ứng yêu cầu của trường 

đại học trọng điểm, một trung tâm lớn nhất của ĐBSCL về đào tạo và bồi dưỡng 

giáo viên. Trong quá trình triển khai công tác TĐG, BM Tâm lý giáo dục đã 

nhận được sự chỉ đạo kịp thời các cấp lãnh đạo của Nhà trường, sự hỗ trợ nhiệt 

tình của cán bộ phòng/ban/các BLQ và sự đồng thuận của tập thể GV và học 

viên của BM. Công tác TĐG đã được triển khai đúng theo hướng dẫn đánh giá 

chất lượng CTĐT của BGDĐT. Đánh giá và xây dựng báo cáo đánh giá về tính 

hiệu quả của CTĐT ngành Thạc sĩ QLGD thực hiện thông qua việc đối chiếu 

với các tiêu chuẩn. Dựa trên cơ sở đó, BM Tâm lý giáo dục lập dự thảo phát 

huy những điểm mạnh, khắc phục những điểm tồn tại và đề xuất kế hoạch nhằm 

cải tiến chất lượng đào tạo sau đại học ngành Quản lý giáo dục. Cụ thể là: 

1. Những điểm mạnh của CTĐT thạc sĩ ngành Quản lý giáo dục 

Mục tiêu đào tạo và CĐR của CTĐT ngành Quản lý giáo dục được rà soát, 

điều chỉnh theo tiến trình chung của Trường/KSP. MTĐT của ngành được xác 

định rõ ràng và phù hợp với sứ mệnh và tầm nhìn của Trường và phù hợp với 

mục tiêu giáo dục của Luật GDĐH. CĐR của ngành được xác định rõ ràng, bao 

gồm các yêu cầu chung và yêu cầu chuyên biệt và phản ảnh yêu cầu của các 

BLQ. BM đã khảo sát ý kiến của các BLQ về MTĐT và CĐR và khảo sát vị trí 

việc làm của học viên tốt nghiệp. Kết quả thu thập đã cung cấp thông tin thực 

tiễn có giá trị giúp tiến trình rà soát và điều chỉnh MTĐT và CĐR hiệu quả hơn.  

Bản mô tả CTĐT và đề cương chi tiết HP được thiết kế khoa học, mô tả 

đầy đủ thông tin cần thiết để GV và NH thuận lợi trong việc tiếp cận và sử 

dụng; để các cấp quản lý chủ động trong triển khai thực hiện và cải tiến CTĐT. 

Bản mô tả CTĐT và đề cương chi tiết HP cũng được thường xuyên rà soát, cập 

nhật và bổ sung về nội dung và hình thức. 
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Chương trình dạy học ngành thạc sĩ QLGD được thiết kế dựa trên CĐR 

nên đáp ứng được KQHT mong đợi của NH. Mỗi HP trong CTDH đều đóng 

góp rõ ràng về những kết quả mong đợi đạt được trong CĐR. Đề cương chi tiết 

của các HP trong CTDH được thiết kế rõ ràng. Các mục tiêu và CĐR của HP 

đều hướng tới đạt được CĐR của CTĐT. CTDH và đề cương chi tiết HP được 

thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung và cập nhật định kỳ để đảm bảo tính 

chuyên môn và đáp ứng với nhu cầu, thực tiễn của xã hội. 

Mục tiêu giáo dục của ngành thạc sĩ QLGD được tuyên bố rõ ràng và được 

phổ biến tới các BLQ. GV của BM Tâm lý giáo dục đã thường xuyên tiếp thu 

ý kiến đóng góp, phản hồi từ các BLQ để thay đổi cách tiếp cận PPDH phù hợp, 

nhằm giúp NH rèn luyện những kỹ năng mềm (như kỹ năng giao tiếp, hợp tác, 

kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng nghiên cứu, phân 

tích và tổng hợp tài liệu), đồng thời giúp NH lựa chọn và sử dụng các chiến 

lược học tập khác nhau và thích hợp nhất đối với bản thân. Thêm vào đó, việc 

sử dụng đa dạng các PPDH hiệu quả - phương pháp học nhấn mạnh vào khả 

năng hiểu/vận dụng chứ không phải học thuộc lòng - giúp NH phát triển khả 

năng học tập suốt đời thông qua việc tạo nhiều cơ hội cho NH tham gia xây 

dựng kiến thức mới trên nền tảng kiến thức đã có của NH. Bên cạnh đó, việc 

hướng dẫn HV thực hiện NCKH và giúp họ biết khám phá tri thức của nhân 

loại và gắn kết nó với kinh nghiệm và kiến thức đã học của bản thân đã thúc 

đẩy các phát kiến mới mẻ. Nhìn chung, GV của BM TLGD đã và đang áp dụng 

PPDH theo hướng tiếp cận “NH là trung tâm”, “học đi đôi với hành” và “học 

tập qua trải nghiệm” để tạo điều kiện cho NH có nhiều cơ hội trải nghiệm, đồng 

thời khuyến khích NH rèn luyện kỹ năng hoạt động nhóm thông qua thực hiện 

các bài tập nhóm. 

Kết quả học tập của NH được đánh giá bám sát yêu cầu của CĐR về kiến 

thức, kỹ năng và thái độ. Các phương pháp và công cụ kiểm tra, đánh giá phù 

hợp với mức độ đạt được CĐR đã được Trường ĐHCT hướng dẫn rõ ràng và 

cụ thể bằng cả hình thức trực tiếp (trên website) và bản in Quy chế học vụ. 
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KQHT của NH được đánh giá bằng nhiều phương pháp để đảm bảo tính nghiêm 

túc, khách quan, chính xác, công bằng và phù hợp với hình thức đào tạo, hình 

thức học tập và mục tiêu của từng HP. Đồng thời, việc đánh giá KQHT của NH 

không ngừng được đổi mới về quy trình và phương pháp kiểm tra đánh giá. Các 

kết quả đánh giá học tập được công bố công khai và kịp thời cho NH. KQHT 

của NH được quản lý, lưu trữ và thông báo kịp thời, chính xác và an toàn cả 

trên hệ thống và nơi lưu trữ ở KSP. CVHT luôn đồng hành cùng với NH trong 

quá trình học tập để giúp NH nắm quy định liên quan đến việc đánh giá KQHT 

của mình. Trường ĐHCT đã ban hành những quy định cụ thể về giải quyết 

khiếu nại KQHT của NH, giúp NH dễ dàng tiếp cận với quy trình khiếu nại.  

Đội ngũ GV của BM Tâm lý giáo dục có trình độ phù hợp với yêu cầu 

giảng dạy, NCKH và các hoạt động cộng đồng. Việc tuyển dụng, bổ nhiệm và 

bố trí công tác của các CB được thực hiện minh bạch, công khai theo đúng quy 

trình. Khối lượng công việc GV được đo lường và đánh giá rõ ràng, làm căn cứ 

cho các hoạt động đánh giá và khen thưởng. Nhìn chung, các GV của BM Tâm 

lý giáo dục không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và trau dồi 

ngoại ngữ để phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu. Các NCKH được 

đầu tư và phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây với số lượng đề tài, bài 

báo khoa học được xuất bản trên các tạp chí có uy tín ngày càng tăng, góp phần 

nâng cao vị thế đào tạo của KSP và trường ĐHCT. Ngoài công tác đào tạo NH 

thuộc khoa sư phạm, các GV cũng tham gia giảng dạy cho SV của các ngành 

đào tạo khác trong trường và giảng dạy cho học viên ở trường bên ngoài.Ngoài 

ra, các GV cũng hỗ trợ phát triển nghiệp vụ cho giáo viên của các tỉnh thuộc 

ĐBSCL.Nhiều công trình NCKH của GV ngành QLGD thực hiện mang tính 

phục vụ cộng đồng cao, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của khu vực 

ĐBSCL. 

Đội ngũ NV hỗ trợ cho CTĐT thạc sĩ ngành QLGD có chuyên môn cao, 

nhiệt tình trong công việc, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu công tác. Đội ngũ này 

được tuyển dụng theo các tiêu chí và kế hoạch rõ ràng. Trường ĐHCT, KSP và 
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BM Tâm lý giáo dục luôn quan tâm và tạo điều kiện cho đội ngũ NV được học 

tập nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ. Việc đánh giá kết quả công 

việc của NV được thực hiện hằng năm, công khai, minh bạch tạo động lực cho 

NV hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Trường ĐHCT luôn tạo môi trường học tập và rèn luyện tốt cho NH. Chính 

sách và quy trình thu nhận NH rõ ràng đã giúp Nhà trường tuyển sinh đầu vào 

có chất lượng. Hệ thống phần mềm giám sát sự tiến bộ trong học tập của NH 

được thực hiện một cách kịp thời và minh bạch. Quá trình học tập và rèn luyện 

của NH còn được theo dõi chặt chẽ nhờ các hoạt động tư vấn và hỗ trợ NH của 

GV, CVHT, phòng/ban và các tổ chức đoàn thể trong Trường. Ngoài ra, môi 

trường tâm lý xã hội tích cực, cảnh quan xung quanh đẹp, tiện ích tốt của Nhà 

trường cũng đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đối với NH.  

Trường đảm bảo có đủ hệ thống phòng làm việc, phòng học với các trang 

thiết bị phù hợp, được duy tu, bảo dưỡng, cập nhật thường xuyên đáp ứng tốt 

nhu cầu đào tạo và nghiên cứu của ngành QLGD. Hệ thống thư viện có nguồn 

tài liệu học tập phong phú, đa dạng, thường xuyên được cập nhật, bổ sung theo 

hướng hiện đại hóa để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và NCKH. Hệ thống CNTT 

và truyền thông của Trường đáp ứng tốt nhu cầu tra cứu, ứng dụng CNTT trong 

giảng dạy và học tập của GV và NH đồng thời góp phần trong việc quản lý 

phòng học, nhân sự; công tác đào tạo và NCKH của Trường. Các tiêu chuẩn và 

quy định về môi trường, sức khỏe, an toàn được xác định rõ ràng và cụ thể. 

Trường ĐHCT có nhiều hình thức để thu nhận thông tin phản hồi từ các 

BLQ về CTĐT. Ý kiến đóng góp/phản hồi của các BLQ là cơ sở để điều chỉnh 

đúng đắn và kịp thời về CTĐT của ngành QLGD . Quy trình thu nhận thông tin 

phản hồi của các BLQ được thiết lập rõ ràng. Kết quả thu thập đa dạng, nhanh 

chóng và minh bạch là nhờ hệ thống thông tin của Trường hiện đại và đội ngũ 

CB chuyên trách trong việc tiếp nhận thông tin, điều chỉnh và cải tiến qui 

trình. Bên cạnh đó, Nhà trường đã thành lập TTQLCL để lập kế hoạch khảo 

sát, thu nhận và xử lý thông tin phản hồi của các BLQ một cách liên tục (ít nhất 
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là mỗi học kỳ 1 lần) về hoạt động dạy - học và sự tương thích giữa CĐR với 

hoạt động dạy - học. Thông tin phản hồi được GV, BM, Khoa SP và Ban giám 

hiệu làm căn cứ để kịp thời điều chỉnh hoạt động dạy học và cải tiến CTĐT. 

Hơn nữa, chất lượng của CTĐT còn được cải tiến thông qua việc ứng dụng của 

những đề tài NCKH các cấp vào thực tế giảng dạy của các GV trong đơn vị. Để 

đảm bảo cho sự thành công của CTĐT, những dịch vụ hỗ trợ cho NH như hệ 

thống thư viện, PTN và dịch vụ tiện ích đã đóng vai trò rất quan trọng. 

Nhà trường có hệ thống phần mềm để quản lý NH và có đội ngũ NV hỗ 

trợ NH; có quy chế rõ ràng, có quy trình cụ thể để xác lập, giám sát tỷ lệ tốt 

nghiệp, thôi học và đảm bảo cho việc tốt nghiệp đúng tiến độ của NH.Nhà 

trường rất chú trọng đến công tác NCKH của NH. Hoạt động NCKH đa dạng 

về hình thức, phong phú về số lượng, có hệ thống giám sát chặt chẽ và nguồn 

tài chính rõ ràng. NH có nhiều công bố trên tạp chí quốc tế và trong nước. Ngoài 

ra, Nhà trường có cơ chế và hệ thống thu thập thông tin phản hồi và đã triển 

khai công tác lấy ý kiến phản hồi của các BLQ. Hơn nữa, Nhà trường còn có 

quy định rõ ràng về xử lý thông tin phản hồi của các BLQ và sử dụng thông tin 

đó nhằm mục đích cải tiến chất lượng CTĐT.  

2. Những điểm còn tồn tại của CTĐT ngành thạc sĩ Quản lý giáo dục 

Các BLQ chỉ mới tiếp cận bản mô tả CTĐT và các đề cương chi tiết HP 

qua cổng thông tin website của Trường ĐHCT và qua online họp mặt NH đã 

tốt nghiệp của BM.  

Việc lấy ý kiến các BLQ về CTDH chưa được thực hiện thường xuyên 

hàng năm. 

Mục tiêu giáo dục của Trường được phổ biến rộng rãi trên website của 

Trường, nhà điều hành, nhà học, khu vực văn phòng Đoàn trường nhưng mục 

tiêu đào tạo của ngành QLGD vẫn chưa được thiết kế trên poster và công bố tại 

Khóa Sư phạm và BMTLGD nơi học viên đến liên hệ thường xuyên.Nhiều hình 

thức tổ chức và PPDH tích cực mới chưa được sử dụng đều khắp trong tất cả 

các HP của CTDH. Để đáp ứng nhu cầu xã hội, kiến thức chuyên môn cần phải 
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cập nhật thường xuyên; tuy nhiên, việc liên tục điều chỉnh CĐR hoặc bổ sung 

PPGD cho HP để tương thích thì chưa được thực hiện kịp thời. 

Hệ thống quản lý điểm của Trường chưa phân chia thành nhiều cột điểm 

thành phần.CVHT còn gặp khó khăn trong việc tiếp nhận ý kiến của GV giảng 

dạy HP trong từng học kỳ để giúp NH cải thiện việc học tập. 

Do số lượng học viên đào tạo chỉ mới có 04  khóa và ra trường 01 khóa 

với 21 học viên nên việc đánh giá chất lượng đào tạo còn hạn chế. 

Các khảo sát ý kiến đóng góp từ các BLQ chưa được sử dụng hiệu quả. 

Nhà trường cũng cần mở rộng, nắm bắt thêm nhu cầu của NTD để xây dựng 

chính sách và đánh giá các tiêu chí tuyển sinh. Tình trạng NH bỏ học và tốt 

nghiệp chậm tiến độ vẫn còn. Mặc dù việc thiết lập và điều chỉnh cơ chế phản 

hồi của các BLQ đã được thực hiện nhưng động lực để NH phản hồi ý kiến 

chính xác và đầy đủ là chưa cao. Vì vậy, tỷ lệ NH tham gia phản hồi ý kiến về 

hoạt động giảng dạy và CTĐT còn thấp. 

 3. Kế hoạch cải tiến  

Trên cơ sở những điểm mạnh và những điểm tồn tại về toàn bộ hoạt động 

đào tạo, BM TLGD đề xuất kế hoạch hành động để cải tiến chất lượng đào tạo. 

Dự thảo về kế hoạch cải tiến CTĐT ngành QLGD từ năm 2022 như sau: 

Bộ môn TLGD sẽ lập kế hoạch và tổ chức hội nghị để lấy ý kiến của các 

BLQ về MTĐT và CĐR theo định kỳ 2 năm/lần, làm cơ sở rà soát điều chỉnh 

MTĐT và CĐR của ngành QLGD. 

Bộ môn chủ động tổ chức lấy ý kiến góp ý, phản hồi của các BLQ mỗi 

năm một lần để làm cơ sở cho việc điều chỉnh CTDH, đề cương chi tiết HP phù 

hợp với nhu cầu thực tiễn xã hội hơn;  

Trường sẽ đa dạng hóa các phương pháp truyền thông để tuyên truyền phổ 

biến mục tiêu giáo dục của Trường tới các BLQ.Tổ chức nhiều hoạt động giúp 

GV tiếp cận nhiều PPDH mới. Bổ sung vào tiêu chí đánh giá kết quả học tập 

của NH một số kỹ năng như: kỹ năng tự học, tự làm việc độc lập, tự tìm kiếm 

tài liệu; kỹ năng tư duy phản biện và kỹ năng thuyết trình… 
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Giảng viên thực hiện rà soát và điều chỉnh phương pháp đánh giá HP để 

phù hợp với CĐR theo đề cương HP. BMTLGD thống nhất phương pháp, tiêu 

chí đánh giá KQHT của tất cả HP trong CTĐT do BM quản lý. Trường ĐHCT 

sẽ bổ sung các cột điểm thành phần trên hệ thống quản lý điểm để GV có thể 

nhập được tất các các điểm thành phần và xây dựng hệ thống lấy ý kiến phản 

hồi của các GV giảng dạy các HP trong từng học kỳ. GV cùng CVHT nhắc nhỡ 

NH hạn chế khiếu nại về KQHT qua điện thoại hoặc tin nhắn hoặc email mà 

nên đến văn phòng KSP hoặc BM để làm việc trực tiếp. 

Trường ĐHCT sẽ lập kế hoạch và đề xuất giải pháp tối ưu nhất nhằm giải 

quyết những tồn tại liên quan đến đội ngũ NV của Trường. 

KSP và BM sẽ đề xuất với Nhà trường một số kế hoạch hành động nhằm 

mang lại lợi ích cho NH như sau: Thực hiện mở rộng khảo sát ý kiến của các 

BLQ về chính sách tuyển sinh; Trường ĐHCT tập trung thiết lập các cơ chế để 

khuyến khích NH nghiêm túc phản hồi các ý kiến thông qua các kênh thông 

tin; Đồng thời, Nhà trường tiếp tục đầu tư mua sắm các thiết bị hỗ trợ (như máy 

tính bảng, phần mềm) để việc phản hồi của NH được thuận lợi hơn, đặc biệt là 

trong công tác hành chính và dịch vụ; Bên cạnh đó, BM TLGD kết hợp với 

KSP khuyến khích GV đầu tư nghiên cứu nhiều hơn trong lĩnh vực khoa học 

giáo dục. 

BMTLGD tổ chức các buổi thảo luận, hội nghị hay tọa đàm theo định kỳ 

nhằm cập nhật các yêu cầu mới, đề xuất giải pháp khắc phục những tồn tại để 

nâng cao chất lượng đầu ra cho NH của ngành QLGD. 
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BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ 

TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ 

THEO THÔNG TƯ 04/2016/TT-BGDĐT  

VÀ CÔNG VĂN 1669/CV-KĐCLGD 

Tên cơ sở giáo dục: Trường Đại học Cần Thơ  

Mã:  

Tên chương trình đào tạo: QUẢN LÝ GIÁO DỤC 

Mã chương trình đào tạo: 8140114 

Tiêu chuẩn, 

tiêu chí 

Thang đánh giá Tổng hợp theo tiêu chuẩn 

Chưa đạt Đạt 
Mức trung 

bình 

Số tiêu chí 

đạt 

Tỷ lệ tiêu 

chí đạt 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7    

Tiêu chuẩn 1  

5,00 3 100% 
Tiêu chí 1.1     5/7   

Tiêu chí 1.2     5/7   

Tiêu chí 1.3     5/7   

Tiêu chuẩn 2  

5,33 3 100% 
Tiêu chí 2.1     5/7   

Tiêu chí 2.2     5/7   

Tiêu chí 2.3      6/7  

Tiêu chuẩn 3  

5,00 3 100% 
Tiêu chí 3.1     5/7

/ 

  

Tiêu chí 3.2     5/7   

Tiêu chí 3.3     5/7   

Tiêu chuẩn 4  

5,00 3 100% 
Tiêu chí 4.1     5/7   

Tiêu chí 4.2     5/7   

Tiêu chí 4.3     5/7   
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Tiêu chuẩn, 

tiêu chí 

Thang đánh giá Tổng hợp theo tiêu chuẩn 

Chưa đạt Đạt 
Mức trung 

bình 

Số tiêu chí 

đạt 

Tỷ lệ tiêu 

chí đạt 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7    

Tiêu chuẩn 5  

5,00 5 100% 
Tiêu chí 5.1     5/7   

Tiêu chí 5.2     5/7   

Tiêu chí 5.3     5/7   

Tiêu chuẩn, 

tiêu chí 

Thang đánh giá Tổng hợp theo tiêu chuẩn 

Tiêu chí 5.4     5/7      

Tiêu chí 5.5     5/7   

Tiêu chuẩn 6  

5.29 7 100% 

Tiêu chí 6.1      6/7  

Tiêu chí 6.2     5/7   

Tiêu chí 6.3     5/7   

Tiêu chí 6.4     5/7   

Tiêu chí 6.5     5/7   

Tiêu chí 6.6     5/7   

Tiêu chí 6.7     5/7   

Tiêu chuẩn 7  

5,00 5 100% 

Tiêu chí 7.1     5/7   

Tiêu chí 7.2     5/7   

Tiêu chí 7.3     5/7   

Tiêu chí 7.4     5/7

// 

  

Tiêu chí 7.5     5/7   

Tiêu chuẩn 8  

5,60 5 100% 

Tiêu chí 8.1      6/7  

Tiêu chí 8.2     5/7   

Tiêu chí 8.3      6/7  

Tiêu chí 8.4      6/7  
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Tiêu chuẩn, 

tiêu chí 

Thang đánh giá Tổng hợp theo tiêu chuẩn 

Chưa đạt Đạt 
Mức trung 

bình 

Số tiêu chí 

đạt 

Tỷ lệ tiêu 

chí đạt 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7    

Tiêu chí 8.5     5/7   

Tiêu chuẩn 9  

5,40 5 100% Tiêu chí 9.1     5/7   

Tiêu chí 9.2      6/7  

Tiêu chí 9.3     5/7   

   Tiêu chí 9.4      

6

/

7 

 

Tiêu chí 9.5     5/7   

Tiêu chuẩn 10  

5.0 5 100% 

Tiêu chí 10.1     5/7   

Tiêu chí 10.2     5/7   

Tiêu chí 10.3     5/7   

Tiêu chí 10.4     5/7   

Tiêu chí 10.5     5/7   

Tiêu chí 10.6     5   

Tiêu chuẩn 11  

5.0 5 100% 
Tiêu chí 11.1     

5/

7 
  

Tiêu chí 10.2     
5/

7 
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Tiêu chuẩn, 

tiêu chí 

Thang đánh giá Tổng hợp theo tiêu chuẩn 

Chưa đạt Đạt 
Mức trung 

bình 

Số tiêu chí 

đạt 

Tỷ lệ tiêu 

chí đạt 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7    

Tiêu chí 11.3     
5/

7 
  

Tiêu chí 11.4     
5/

7 
  

Tiêu chí 11.5     
5/

7 
  

Đánh giá chung CTĐT 5.0 50 100% 

 

 

Cần Thơ, ngàythángnăm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

GS.TS. Hà Thanh Toàn 
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PHẦN IV. PHỤ LỤC 

Phụ lục 1. Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng chương trình đào tạo 

Thời điểm báo cáo: Tính đến ngày 31/12/2021 

I. Thông tin chung về cơ sở giáo dục 

1. Tên cơ sở giáo dục (theo Quyết định thành lập)  

 - Tiếng Việt: Trường Đại học Cần Thơ 

- Tiếng Anh: Can Tho University  

2. Tên viết tắt của cơ sở giáo dục  

- Tiếng Việt: ĐHCT 

- Tiếng Anh: CTU  

3. Tên trước đây (nếu có): Viện Đại học Cần Thơ  

4. Cơ quan/Bộ chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo  

5. Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. 

6. Thông tin liên hệ: Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474; 

7. E-mail: dhct@ctu.edu.vn.  Website: www.ctu.edu.vn  

8. Năm thành lập cơ sở giáo dục (theo quyết định thành lập): 31/03/1966 

9. Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I: 1966 

10. Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khóa I: 1970 

11. Loại hình cơ sở giáo dục:  

Công lập ☑  Bán công ⬜  Dân lập ⬜  Tư thục ⬜ 

II. Thông tin chung về đơn vị thực hiện CTĐT  

12. Tên đơn vị thực hiện chương trình đào tạo (theo Quyết định thành lập)  

- Tiếng Việt: Khoa Sư phạm (KSP) 

- Tiếng Anh: School of Education (SE) 
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13. Tên Bộ môn thực hiện chương trình đào tạo:  

- Tiếng Việt: Bộ môn Tâm lý giáo dục (BM TLGD) 

- Tiếng Anh: Educational psychology (DBE) 

14. Tên trước đây (nếu có): không có 

15. Tên chương trình đào tạo:  

- Tiếng Việt: Quản lý giáo dục 

- Tiếng Anh: Education Management 

16. Mã chương trình đào tạo: 40114 

17. Tên trước đây của chương trình đào tạo (nếu có): không có 

18. Địa chỉ của Khoa/Viện thực hiện chương trình đào tạo: Khoa Sư phạm, 

Trường Đại học Cần Thơ, Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. 

Cần Thơ 

19. Số điện thoại liên hệ: 02923830261; Số fax: 02923830261  

20. E-mail: ksp@ctu.edu.vn; Website: https://se.ctu.edu.vn  

21. Năm thành lập Khoa (theo Quyết định thành lập): 1995  

22. Thời gian bắt đầu đào tạo (của chương trình đào tạo ngành QLGD): 2019 

23. Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho: 1922. 

III. Giới thiệu khái quát về đơn vị thực hiện chương trình đào tạo 

24. Khái quát về lịch sử phát triển, tóm tắt thành tích nổi bật của đơn vị thực hiện 

CTĐT:  

Lịch sử phát triển của Khoa Sư phạm 

Khoa Sư phạm là một trong 4 đơn vị đầu tiên của Viện ĐHCT (nay là Trường 

ĐHCT), được thành lập với nhiệm vụ đào tạo các ngành SP để đáp ứng nhu cầu 

về nguồn nhân lực giáo viên cho cả khu vực ĐBSCL. Sau năm 1975, KSP được 

tách thành KSP Tự nhiên và KSP Xã hội với nhiệm vụ là đào tạo giáo viên THPT. 

Sau đó, hai Khoa này lại tiếp tục tách thành 5 Khoa: Toán - Lí (1980), Hóa - Sinh 

(1980), Sử - Địa (1982), Ngữ Văn (1983) và Ngoại ngữ (1983). Trong đó, ngành 

SPSH do Khoa Hóa – Sinh phụ trách. Đến năm 1995, KSP được tái thành lập trên 
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cơ sở các Khoa và Bộ môn: Khoa Toán Lý, Khoa Hóa Sinh, Khoa Ngữ văn, Khoa 

Ngoại ngữ, Khoa Sử Địa và Bộ môn Tâm lý Giáo dục (Quyết định số 

2960/GD&ĐT ngày 26/8/1995 của Bộ trưởng BGDĐT và Quyết định số 

147/ĐHCT.TCCB.95 ngày 6/10/1995 của Hiệu trưởng Trường ĐHCT). 

 Trong thời gian từ năm 2002 đến nay, KSP đã gặt hái được nhiều thành tích 

và đã nhận được bằng khen của Bộ Trưởng BGDĐT ở các năm: 2002, 2006, 2012, 

2015, 2017; Bằng khen BGDĐT năm 2013 vì đã đạt thành tích xuất sắc trong việc 

thực hiện Dự án Phát triển giáo viên THPT và Trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 

2007 - 2013; Bằng khen của Liên Hiệp các Hội Khoa và Kỹ thuật Việt Nam vì đã 

có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Hội thi Olympic Hóa học SV toàn 

quốc lần thứ VIII năm 2014 [Khoa Sư phạm – Trường Đại học Cần Thơ 50 năm 

xây dựng và phát triển (1966-2016)]. Năm học 2019 – 2020, KSP đã được Bộ 

trưởng BGDĐT tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. 

Tổng số viên chức, người lao động của KSP hiện tại là 117 người, trong đó 

có 08 PGS, 43 TS, 51 ThS trên tổng số 102 GV. Đội ngũ GV của KSP giàu kinh 

nghiệm, thường xuyên được bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

trong và ngoài nước; tích cực trong công tác giảng dạy và nghiên cứu; không 

ngừng đổi mới PPGD để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng kỹ 

năng SP cho SV và GV vùng ĐBSCL. 

Đào tạo và bồi dưỡng 

Khoa Sư phạm hiện đang đào tạo 09 ngành bậc đại học, bao gồm: SP Toán 

học, SP Vật lí, SP Hóa học, SPSH, SP Ngữ văn, SP Lịch sử, SP Địa lí, SP Tin học 

và Giáo dục Tiểu học bậc cử nhân. Bậc sau đại học có 03 ngành: Lí luận và PPDH 

BM Toán, Lí luận và PPDH BM Văn và tiếng Việt, Quản lí giáo dục. 

Số lượng SV và học viên cao học của KSP hiện nay là 1.449 và 202 (Báo 

cáo Thống kê định kỳ quý 4 ngày 31/12/2020 của Trường ĐHCT). KSP luôn chú 

trọng việc đổi mới PPDH theo hướng bám sát nội dung, chương trình sách giáo 

khoa; áp dụng các hình thức và PPDH hiện đại, phát huy tính tích cực, tự lực và 

sáng tạo của SV. KSP đã căn cứ vào chuẩn giáo viên THPT để xây dựng nội dung 
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CTĐT và các tiêu chí đầu ra. CTĐT giáo viên của KSP được cập nhật thường 

xuyên, đặc biệt chú trọng công tác thực hành SP, kỹ năng nghiệp vụ SP. 

Ngoài công tác đào tạo, trong nhiều năm qua, KSP đã thực hiện tốt các nhiệm 

vụ bồi dưỡng giáo viên các tỉnh ĐBSCL như: thay sách cải cách giáo dục, sách 

phân ban, hoàn thành công tác bồi dưỡng thường xuyên chu kì I (1995 – 1997), 

chu kì II (1997 – 2000) và chu kì III (2003 – 2007), bồi dưỡng giáo viên THPT 

khu vực ĐBSCL thực hiện chương trình – sách giáo khoa mới từ năm 2006 – 

2009. Ngoài ra, KSP cũng đã tổ chức các khóa tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng 

lực, nghiệp vụ SP cho giáo viên THPT ở các tỉnh ĐBSCL. BGDĐT đã giao nhiệm 

vụ cho KSP, Trường ĐHCT thực hiện những hoạt động quan trọng trong công tác 

đào tạo, bồi dưỡng giáo viên thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo 

dục và đào tạo như: Dự án Phát triển Giáo dục THPT, Dự án Phát triển Giáo viên 

THPT và Trung cấp chuyên nghiệp. Các dự án này đã hỗ trợ xây dựng Trường 

THPT Thực hành Sư phạm tại Trường ĐHCT. BGDĐT cũng đã giao nhiệm vụ 

cho KSP phối hợp với Trường THPT Thực hành Sư phạm thực hiện thí điểm phát 

triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông chuẩn bị cho việc đổi mới sách 

giáo khoa sau năm 2015. Trong Giai đoạn II của Dự án Phát triển Giáo dục THPT, 

KSP là một trong 6 đơn vị được Bộ chọn cấp kinh phí để xây dựng Trung tâm 

Phát triển Kỹ năng Nghiệp vụ Sư phạm nhằm phát triển nguồn lực đội ngũ giáo 

viên phục vụ cho việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng 

yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

Nghiên cứu khoa học 

Ngoài nhiệm vụ chính là giảng dạy và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, 

KSP đã chú trọng đẩy mạnh công tác NCKH nhằm nâng cao năng lực của 

GV.Hoạt động NCKH của KSP thông qua việc thực hiện đề tài NCKH, tham dự 

các hội nghị khoa học và các công trình xuất bản. Trong giai đoạn từ 2015 – 2020, 

KSP đã công bố 291 bài báo trên tạp chí quốc tế, 391 bài báo trong nước, 30 bài 

đăng trong kỷ yếu hội thảo nước ngoài, 230 bài đăng kỷ yếu hội thảo quốc gia. 

GV của KSP đã chủ trì và tham gia 19 đề tài Nafosted, 13 đề tài cấp Bộ, 15 cấp 
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Tỉnh/Thành phố, 79 đề tài cấp cơ sở, 263 báo cáo seminar, 61 đề tài cấp cơ sở do 

SV thực hiện. GV của KSP cũng đã biên soạn 82 giáo trình, tài liệu học tập phục 

vụ giảng dạy các HP do KSP phụ trách. 

Định kì mỗi năm, Khoa đều tổ chức Hội nghị NCKH trẻ cho SV và học viên 

(HV) cao học; 02 năm một lần tổ chức Hội thảo Khoa học dạng chuyên đề cấp 

quốc gia. Tiêu biểu là: Hội thảo Khoa học Văn hóa Nam bộ trên bình diện giao 

tiếp (Phối hợp với Viện Phát triển bền vững Vùng Nam bộ tại Thành phố Hồ Chí 

Minh) năm 2012; Hội nghị khoa học Quốc tế Nâng cao chất lượng đào tạo giáo 

viên và hoạt động NCKH (Towards Quality Teacher Education & Educational 

Research) vào tháng 10 năm 2013, Hội thảo khoa học Quốc gia Cải tiến công tác 

đào tạo SV SP, nâng cao năng lực nghiên cứu và dạy học của giáo viên, đáp ứng 

yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông năm 2015; Hội thảo đối thoại: “An ninh 

nguồn nước sông Mê kông và câu chuyện ở ĐBSCL – Việt Nam” năm 2017, Hội 

thảo quốc tế về “Giáo dục đại học STEM cho phát triển Đồng bằng sông Cửu 

Long” năm 2017…  

Hàng năm, SV của KSP tham gia các kì thi Olympic quốc gia về Toán học, 

Vật lí, Hóa học và có nhiều thành tích cao. Ví dụ về kết quả cụ thể năm 2016 như 

sau [Trích “Khoa Sư phạm – Trường Đại học Cần Thơ 50 năm xây dựng và phát 

triển (1966-2016)”]: Đội tuyển Olympic Toán học: 02 giải nhì môn Giải tích, 02 

giải ba môn Đại số và 01 giải ba một giải tích; Đội tuyển Olympic Vật lí: 01 giải 

ba toàn đoàn, 03 giải ba bài thi trắc nghiệm, 03 giải ba thi bài tập và 02 giải ba thi 

thí nghiệm; Đội tuyển Olympic Hóa học: 03 giải nhì và 02 giải ba. 

Các đề tài NCKH, các bài viết tham gia Hội thảo Khoa học cấp quốc gia, cấp 

trường của GV KSP không chỉ tập trung vào các nội dung thuộc khoa học giáo 

dục mà còn nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực toán học, khoa học tự nhiên, khoa 

học xã hội và nhân văn. Ngoài ra, KSP cũng đã thực hiện nhiều dự án, đề tài 

NCKH hợp tác với các trường Đại học của Úc, Thái Lan và tổ chức của Nhật 

trong lĩnh vực phát triển nghiệp vụ SP cho GV và giáo viên. 

Hợp tác quốc tế 
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Khoa Sư phạm đã và đang xây dựng, phát triển các chương trình, dự án hợp 

tác với các trường và tổ chức quốc tế nhằm tăng cường trao đổi kiến thức trong 

lĩnh vực khoa học giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng GV và NCKH 

thông qua một số chương trình hợp tác với các đối tác quốc tế: Hogeschool van 

Amsterdam của Đại học Amsterdam (Chương trình MHO4); Đại học Sydney 

(Úc); Đại học Phranakhon Rajabhat, Đại học Surathanee Rajabhat, Đại học 

Khonkaen (Thái Lan); Đại học New South Wales (Úc); Trường Đại học Sư phạm 

Quốc Gia Daegu (Hàn Quốc), Đại học Quốc Gia Chiao Tung (Đài Loan); Đại học 

Quirino State (Philippine), Ngân hàng Thế giới; tổ chức USAID, tổ chức SEA 

teacher, chương trình Erasmus…  

Hợp tác quốc tế của KSP được thực hiện bằng các hình thức: trao đổi GV, 

SV; giảng dạy và hướng dẫn sau đại học; tổ chức Hội nghị, hội thảo quốc tế; hợp 

tác nghiên cứu, công bố quốc tế… 

Để đẩy mạnh hợp tác, giao lưu quốc tế trong thời kì hội nhập, từ năm 2016, 

Trường ĐHCT có chủ trương cấp học bổng khuyến khích để hỗ trợ SV đi tham 

gia hội thảo, diễn đàn quốc tế, nhất là trong khối ASEAN. KSP đang có kế hoạch 

thực hiện chủ trương này bằng cách hàng năm tuyển chọn SV năm thứ ba, có trình 

độ tiếng Anh và học lực giỏi đi học tập, giao lưu với các trường đại học trong khu 

vực Đông Nam Á. Chương trình này đã được khởi động, cụ thể là đầu tháng 6 

năm 2016, đoàn GV và SV của KSP gồm 07 thành viên đã đi giao lưu, học tập tại 

Trường Đại học Srinakharinwirot, Bangkok, Thái Lan trong vòng 02 tuần 

(Nguồn: Đề án Phát triển KSP Trường ĐHCT thành trung tâm đào tạo SP, bồi 

dưỡng giáo viên và NCKH giáo dục tạiĐBSCL). 

Ngành quản lý giáo dục 

Ngành thạc sĩ quản lý giáo dục được đào tạo từ năm 2019 đến nay đã tuyển 

sinh và đào tạo 04 khóa 26;27;28; và 29 và bảo vệ 01 khóa 26 với số lượng 22 

học viên. Mục tiêu tổng quát của ngành thạc sĩ QLGD là “Đào tạo học viên trở 

thành những nhà quản lý giáo dục vừa lý luận vừa thực tiễn có năng lực chuyên 

môn nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng nghề nghiệp giáo viên 

hiện hành để giảng dạy và quản lý ở các cơ sở giáo dục từ mầm non đến Cao đẳng, 
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đại học; có khả năng làm công tác tư vấn, nghiên cứu, quản lý ở các trường học, 

cơ sở đào tạo, các cơ sở quản lý giáo dục; có khả năng tự học và tham gia các 

CTĐT sau đại học trong và ngoài nước”. Đội ngũ viên chức của BM Tâm lý giáo 

dục hiện có 07 GV, trong đó có (03 Phó GS.TS); 03 (TS, trong đó có 01 đang học 

sau tiến sĩ) .01 Thạc sĩ.Tất cả các GV của BMTLGD khi giảng dạy bậc sau đại 

học đều có bằng tiến sí trở lên.Ngoài ra tham gia chương trình đào tạo còn có sự 

tham gia giảng dạy của các Giáo sư, phó giáo sư ở các bộ phận khác và mời thỉnh 

giảng ở 01 lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo có chuyên ngành tiến sĩ Quản lý giáo 

dục. 

 25. Cơ cấu tổ chức hành chính của CSGD và đơn vị thực hiện CTĐT 

Trường Đại học Cần Thơ 

Cơ cấu tổ chức của Trường ĐHCT được thể hiện qua sơ đồ như sau: 
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Cơ cấu tổ chức của Khoa Sư phạm được thể hiện qua sơ đồ như sau: 
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26. Danh sách Ban lãnh đạo CSGD và danh sách CB lãnh đạo chủ chốt của đơn vị thực hiện CTĐT 

T

T 
Các bộ phận Họ và tên 

Năm 

sinh 

Học vị, chức danh, 

chức vụ 
Điện thoại Email 

I. Ban lãnh đạo Trường Đại học Cần Thơ 

1 Chủ tịch Hội đồng Trường Nguyễn Thanh Phương 1965 Giáo sư, Tiến sĩ 0929 3872 099 ntphuong@ctu.edu.vn 

2 Hiệu trưởng Hà Thanh Toàn 1963 Giáo sư, Tiến sĩ 0292 3830 604 httoan@ctu.edu.vn 

3 Phó Hiệu trưởng Trần Trung Tính  Phó Giáo sư, Tiến sĩ 0292 3872 098 tttinh@ctu.edu.vn 

4 Phó Hiệu trưởng Nguyễn Hiếu Trung  Phó Giáo sư, Tiến sĩ 0292 3834 746 nhtrung@ctu.edu.vn 

5 Phó Hiệu trưởng Trần Ngọc Hải  1973 Phó Giáo sư, Tiến sĩ 0292 3872 073 tnhai@ctu.edu.vn 

6 Chủ tịch Công đoàn Dương Thị Tuyền 1971 Thạc sĩ 0918432915 dttuyen@ctu.edu.vn 

Đơn vị thực hiện chương trình đào tạo 

1 Trưởng Khoa Huỳnh Anh Huy 1980 Tiến sĩ 0292.3872181 hahuy@ctu.edu.vn 

2 Phó trưởng Khoa Trần Văn Minh 1964 Phó Giáo sư, Tiến sĩ 0292.3872182 tvminh@ctu.edu.vn 

3 Phó trưởng Khoa Lâm Quốc Anh 1974 Giáo sư, Tiến sĩ 0292.3872184 quocanh@ctu.edu.vn 
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4 Phó trưởng Khoa Lê Văn Nhương 1982 Tiến sĩ 0292.3830261 lvnhuong@ctu.edu.vn 

II. Các tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên, Công đoàn, Hội 

1 Bí thư Đảng ủy Trần Văn Minh 1964 Phó Giáo sư, Tiến sĩ 0292.3872182 tvminh@ctu.edu.vn 

2 Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thị Thảo Trúc 1976 Thạc sĩ 0918550290 ntttruc@ctu.edu.vn 

3 Bí thư Đoàn thanh niên Phan Hoàng Linh 1981 Tiến sĩ 0907175881 phlinh@ctu.edu.vn 

III. Các phòng, ban 

1 
Trưởng Phòng Kế hoạch 

Tổng hợp 
Dương Thanh Long 1962 

Thạc sĩ 
0918934011 dtlong@ctu.edu.vn 

2 
Trưởng Phòng Công tác 

Chính trị 
Trần Thiện Bình 1972 

Thạc sĩ 
0913759591 ttbinh@ctu.edu.vn 

3 
Trưởng Phòng Công tác 

Sinh viên 
Nguyễn Thanh Tường 1965 Tiến sĩ 0919 636 757 nttuong@ctu.edu.vn 

4 Trưởng Phòng Đào tạo Nguyễn Minh Trí 1966 Thạc sĩ 0292.3872166 nmtri@ctu.edu.vn 

5 Trưởng Phòng Hợp tác Lê Văn Lâm 1977 Phó Giáo sư, Tiến sĩ 0292.3872 160 lvlam@ctu.edu.vn 
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Quốc tế 

6 
Trưởng Phòng Quản lý 

Khoa học 
Lê Văn Khoa 1960 Phó Giáo sư, Tiến sĩ 0292.3872 175 lvkhoa@ctu.edu.vn 

7 Trưởng Phòng Tài chính Nguyễn Văn Duyệt 1968 Thạc sĩ 0292 383 2662 nvduyet@ctu.edu.vn 

8 
Trưởng Phòng Thanh tra - 

Pháp chế 
Nguyễn Lan Hương 1976 Tiến sĩ 0292 3872 114 nlhuong@ctu.edu.vn 

9 
Trưởng Phòng Tổ chức Cán 

bộ 
Nguyễn Văn Trí 1970 Thạc sĩ 0916326193 nvtri@ctu.edu.vn 

10 Phòng Quản trị - Thiết bị Lê Phi Hùng 1963 Cử nhân 0918367309 lphung@ctu.edu.vn 

11 
Giám đốc Ban Quản lý Dự 

án ODA 
Trần Trung Tính 1973 Phó Giáo sư, Tiến sĩ 0292 3872 162 tttinh@ctu.edu.vn 

12 

Giám đốc Trung tâm 

Chuyển giao Công nghệ và 

Dịch vụ 

Lê Nguyễn Đoan Khôi 1974 Phó Giáo sư, Tiến sĩ 02923872135 lndkhoi@ctu.edu.vn 

13 Giám đốc Trung tâm Đánh Trần Văn Lựa 1962 Tiến sĩ 0292 387.2295 tvlua@ctu.edu.vn 
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giá năng lực ngoại ngữ 

14 
Giám đốc Trung tâm Học 

liệu 

Nguyễn Hoàng Vĩnh 

Vương 
1976 Thạc sĩ 0292 383 1565 nhvvuong@ctu.edu.vn 

15 
Giám đốc Trung tâm Quản 

lý Chất lượng 
Phan Huy Hùng 1967 Tiến sĩ 02923. 872 170 phhung@ctu.edu.vn 

16 
Giám đốc Trung tâm Thông 

tin và Quản trị mạng 
Lưu Trùng Dương 1971 Thạc sĩ 0292 3830 308 luutd@ctu.edu.vn 

18 

Giám đốc Trung tâm Tư 

vấn, Hỗ trợ và Khởi nghiệp 

Sinh viên 

Trần Cao Đệ 1969 Phó Giáo sư, Tiến sĩ 02923 872 284 tcde@ctu.edu.vn 

19 
Giám đốc Nhà xuất bản 

ĐHCT 
Trần Thanh Điện 1974 Tiến sĩ 02923839981 thanhdien@ctu.edu.vn 

20 
Giám đốc Tạp chí Khoa 

học Trường ĐHCT 
Hà Thanh Toàn 1963 Giáo sư, Tiến sĩ 02923 872 157 httoan@ctu.edu.vn 

IV. Các Bộ môn 
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1 
Trưởng BM Sư phạm Toán 

học 
Trần Trung Kiên 1986 Tiến sĩ 0796980454 ttkien@ctu.edu.vn 

2 
Trưởng BM Sư phạm Vật 

Lý 
Vũ Thanh Trà 1981 Phó Giáo sư, Tiến sĩ 0916777386 vttra@ctu.edu.vn 

3 
Trưởng BM Sư phạm Hóa 

học 
Nguyễn Phúc Đảm 1985 

Tiến sĩ 
0939.096.393 npdam@ctu.edu.vn 

4 
Trưởng BM Sư phạm Sinh 

học 
Đặng Minh Quân 1973 

Tiến sĩ 
0916749749 dmquan@ctu.edu.vn 

5 
Trưởng BM Sư phạm Văn 

học 
Nguyễn Thị Hồng Hạnh 1980 

Tiến sĩ 
 nthhanh@ctu.edu.vn 

6 
Trưởng BM Sư phạm Lịch 

Sử 
Phạm Đức Thuận 1987 

Tiến sĩ 
0919788346 pdthuan@ctu.edu.vn 

7 
Trưởng BM Sư phạm Địa 

lý 
Lê Văn Nhương 1982 

Tiến sĩ 
0908909726 lvnhuong@ctu.edu.vn 

8 Trưởng BM Giáo dục tiểu Trịnh Thị Hương 1979 Tiến sĩ 0985401976 tthuong@ctu.edu.vn 
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học & Mầm non 

9 Trưởng BM Tâm lý Trần Lương 1973 Phó Giáo sư, Tiến sĩ 0905520076 tluong@ctu.edu.vn 
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27. Các ngành/chuyên ngành đào tạo của đơn vị thực hiện CTĐT: 

Khoa Sư phạm: 

 Số lượng chuyên ngành đào tạo tiến sĩ: 0. 

 Số lượng chuyên ngành đào tạo thạc sĩ: 03 

 Số lượng ngành đào tạo đại học: 09. 

 Số lượng ngành đào tạo cao đẳng: 0. 

 Số lượng ngành (chuyên ngành) đào tạo khác (đề nghị nêu rõ): 0. 

 Bộ môn Tâm lý giáo dục : 

Bộ môn Tâm lý giáo dục hiện quản lý 01 ngành đào tạo ở bậc sau học là 

ngànhQuản lý giáo dục. 

28. Các loại hình đào tạo của đơn vị thực hiện chương trình đào tạo 

    Có Không 

Chính quy    ⌧ ☐ 

Không chính quy   ☐ ⌧ 

Từ xa     ☐ ⌧ 

Liên kết đào tạo với nước ngoài ☐ ⌧ 

Liên kết đào tạo trong nước  ☐ ⌧ 

Các loại hình đào tạo khác (nếu có, ghi rõ từng loại hình): 0 

29. Tổng số các ngành đào tạo:  

Khoa Sư phạm: 12 ngành. BM Tâm lý giáo dục thuộc KSP: 01 ngành. 

IV. Cán bộ, giảng viên, nhân viên của đơn vị thực hiện chương trình đào tạo 

30. Thống kê số lượng Cán bộ, GV và NV của đơn vị thực hiện CTĐT 

Số lượng Cán bộ, GV của BM TLGD thực hiện CTĐT: 
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T

T 

Phân loại Na

m 

Nữ Tổng 

số 

I 

Cán bộ cơ hữu1 

Trong đó: 

2 5 7 

I.1 Cán bộ trong biên chế 2 4 6 

I.2 
Cán bộ hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) và hợp đồng 

không xác định thời hạn 
0 1 1 

II 

Các cán bộ khác 

Hợp đồng ngắn hạn (dưới 1 năm, bao gồm cả GV thỉnh 

giảng) 

   

Tổng số 2 5 7 

Tuy nhiên, tổng GV tham gia CTĐT ngành QLGD là 10 (6 nam và 4 nữ), vì 

ngoài GV của BM TLGD còn có các GV từ các Khoa, Viện khác trong Trường 

ĐHCT tham gia giảng dạy. 

31. Thống kê, phân loại giảng viên 

Thống kê, phân loại GV của BMTLGD quản lý CTĐT ngành QLGD : 

TT 
Trình độ, học 

vị, chức danh 

Số 

lượng 

GV 

GV cơ hữu 

GV thỉnh 

giảng 

trong 

nước 

GV 

quốc 

tế 

GV trong 

biên chế 

trực tiếp 

giảng dạy 

GV hợp 

đồng dài 

hạn trực 

tiếp giảng 

dạy 

GV kiêm 

nhiệm là 

cán bộ 

quản lý 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Giáo sư 0 0 0 0 0 0 

2 Phó Giáo sư 3 2 1 0 0 0 
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3 Tiến sĩ khoa 

học 

0 0 0 0 0 0 

4 Tiến sĩ 3 3 0 0 0 0 

5 Thạc sĩ 1 1 0 0 0 0 

6 Đại học 0 0 0 0 0 0 

7 Cao đẳng 0 0 0 0 0 0 

8 Trình độ khác 0 0 0 0 0 0 

Tổng số 7 6 1 0 0 0 

Ngoài GV cơ hữu của BM TLGD, tham gia giảng dạy CTĐT ngành Thạc sĩ 

QLGD còn có 02 GS, 01 PGS, 02TS, của các Khoa, Viện khác trong Trường 

ĐHCT. 

32. Quy đổi số lượng GV của đơn vị thực hiện CTĐT theo quy định tại khoản 3, 

Điều 3 Thông tư số 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16/12/2015 của Bộ trưởng 

BGDĐT (nếu đơn vị có GV có trình độ TSKH nhưng không có học hàm thì tính 

ngang với PGS theo thứ tự như cột 3 trong bảng 32). 

Quy đổi số lượng GV của BM TLGD quản lý CTĐT ngành Thạc sĩ QLGD: 

T

T 

Trình độ, 

học vị, chức 

danh 

Hệ 

số 

quy 

đổi 
Số 

lượn

g GV 

GV cơ hữu 

GV 

thỉnh 

giảng 

trong 

nước 

GV 

quố

c tế 

 

G

V 

q

u

y 

đ

ổi 

GV trong 

biên chế 

trực tiếp 

giảng 

dạy 

GV hợp 

đồng dài 

hạn trực 

tiếp giảng 

dạy 

GV kiêm 

nhiệm là 

CB quản 

lý 

(1) (2)  (3) (4) (5) (6) (7) (8)  

1 Giáo sư 5,0 0 0 0 0 0 0 0 
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2 Phó Giáo sư 3,0 03 02 01 0 0 0 9 

3 Tiến sĩ khoa 

học 

3,0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Tiến sĩ 2,0 3 3 0 0 0 0 6 

5 Thạc sĩ 1,0 6 6 0 0 0 0 1 

6 Đại học 0,5 0 0 0 0 0 0 0 

Tổng số  3 3 1 0 0 0 16 

Tham gia CTĐT ngành Thạc sĩ QLGD còn có 2 GS, 2 PGS, 2TS của các 

Khoa, Viện trong Trường ĐHCT và tổng điểm là 36. 

Cách tính: Cột 10 = cột 3*(cột 5 + cột 6 + 0,3*cột 7 + 0,2*cột 8 + 0,2*cột 9). 

33. Thống kê, phân loại GV cơ hữu của BM TLGD theo trình độ, giới tính và độ 

tuổi (số người) tham gia đào tạo ngành thạc sĩ QLGD 

T

T 

Trình độ / 

học vị 

Số 

lượng

, 

người 

Tỷ lệ 

(%) 

Phân loại theo 

giới tính 

(người) 

Phân loại theo tuổi 

(người) 

Nam Nữ 
< 

30 

30-

40 

41-

50 

51-

60 

> 

60 

1 Giáo sư 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Phó Giáo sư 03  2 1 0 1 01 01 01 

3 Tiến sĩ khoa 

học 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Tiến sĩ 3  0 03 0 01 2 0 0 

5 Thạc sĩ 1  0 01 0 01   0 

6 Đại học 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 Tổng 7 100 2 5 0 2 2  1 

1. Tuổi trung bình của GV cơ hữu: 39,41 tuổi 

2.  Tỷ lệ GV cơ hữu có trình độ TS trở lên trên tổng số GV cơ hữu của đơn 

vị thực hiện CTĐT: 80%. 

3.  Tỷ lệ GV cơ hữu có trình độ ThS trên tổng số GV cơ hữu của đơn vị thực 

hiện CTĐT: 20%. 

34. Thống kê, phân loại GV cơ hữu của BM TLGD theo mức độ thường xuyên sử 

dụng ngoại ngữ và tin học cho công tác giảng dạy và nghiên cứu 

T

T 
Tần suất sử dụng 

Tỷ lệ (%) GV cơ hữu sử 

dụng ngoại ngữ và tin 

học 

Ngoại ngữ Tin học 

1 Luôn sử dụng (trên 80% thời gian của công 

việc) 

16,67 83,33 

2 Thường sử dụng (trên 60-80% thời gian của 

công việc) 

33,33 16,67 

3 Đôi khi sử dụng (trên 40-60% thời gian của 

công việc) 

41,67 0 

4 Ít khi sử dụng (trên 20-40% thời gian của 

công việc) 

8,33 0 

5 Hiếm khi sử dụng hoặc không sử dụng (0-

20% thời gian của công việc) 

0 0 

Tổng 100% 100% 

V. Người học (chỉ tính số lượng người học của chương trình đào tạo) 

35. Người học bao gồm SV, học viên cao học và nghiên cứu sinh 
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Tổng số người đăng ký dự tuyển vào CTĐT, số NH trúng tuyển và nhập học 

trong 5 năm gần đây (hệ chính quy): 

Năm học 

Số thí 

sinh đăng 

ký vào 

CTĐT 

(người) 

Số  

trúng 

tuyển 

(người) 

Tỷ lệ 

cạnh 

tranh 

Số 

nhập 

học 

thực tế 

(người) 

Điểm 

tuyển 

đầu vào/ 

thang 

điểm 

Điểm 

trung 

bình của 

SV được 

tuyển 

Số lượng 

SV quốc 

tế nhập 

học 

(người) 

2019 - 2020       0 

20120- 2021       0 

2021 - 2022       0 

2022 - 2023       0 

36. Thống kê, phân loại số lượng NH theo học CTĐT trong 5 năm gần đây các hệ 

chính quy và không chính quy 

Đơn vị: người 

Các tiêu chí 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 

1. Nghiên cứu sinh     

2. Học viên cao học     

3. Sinh viên đại học 

Trong đó: 

    

 Hệ chính quy     

 Hệ không chính 

quy 

    

4. Sinh viên cao     
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đẳng 

Trong đó: 

 Hệ chính quy     

 Hệ không chính 

quy 

    

5. Học sinh trung 

cấp  

Trong đó: 

    

 Hệ chính quy     

 Hệ không chính 

quy 

    

6. Khác…     

37. Số SV quốc tế theo học CTĐT trong 5 năm gần đây: 

Đơn vị: người 

 Năm học 

2014 - 

2015 

2015 – 

2016 

2016 - 

2017 

2017 - 

2018 

2018 - 

2019 

2019-

2020 

Số lượng 

(người) 

0 0 0 0 0 0 

Tỷ lệ (%) trên 

tổng số NH 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

38. Người học của CTĐT có chỗ ở trong ký túc xá/tổng số NH có nhu cầu: 

Các tiêu chí 2019 - 

20219 

2020 - 

2020 

2021 - 

2021 

2022 - 

2022 
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1. Tổng diện tích phòng ở 

(m2) 

24.960 24.960 24.960 24.960  

2. Người học có nhu cầu về 

phòng ở (trong và ngoài ký 

túc xá) (người) 

     

3. Người học được ở trong ký 

túc xá (người) 

     

4. Tỉ số diện tích trên đầu 

NHở trong ký túc xá 

(m2/người) 

     

39. Số lượng (người) và tỷ lệ (%) NH của CTĐT tham gia NCKH 

 

Năm học 

2019 - 

2020 

2020-

2021 

2021- 

2022 

2022- 

2023 

Số lượng (người)     

Tỷ lệ (%) trên tổng số SV     

40. Thống kê số lượng NH của CTĐT tốt nghiệp trong 5 năm gần đây: 

Đơn vị: người 

Các tiêu chí 

Năm tốt nghiệp 

2019 - 2020 2020 - 2021 2021 -2022 2022 -2023 

1. Nghiên cứu sinh bảo vệ 

thành công luận án TS 

    

2. Học viên tốt nghiệp cao học     
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3. Sinh viên tốt nghiệp đại học 

Trong đó: 

    

 Hệ chính quy     

 Hệ không chính quy     

4. Sinh viên tốt nghiệp cao 

đẳng 

Trong đó: 

    

 Hệ chính quy     

 Hệ không chính quy     

5. Học sinh tốt nghiệp trung 

cấp 

Trong đó: 

    

 Hệ chính quy     

 Hệ không chính quy     

6. Khác…     

 (Tính cả những NH đã đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định nhưng đang chờ 

cấp bằng) 

41. Tình trạng tốt nghiệp của HV hệ chính quy của CTĐT: 

Các tiêu chí 

Năm tốt nghiệp 

2019 - 

2020 

2020 - 

2021 

2021 - 

2022 

2022 -

2023 

1. Số lượng NH tốt nghiệp 

(người). 
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2. Tỷ lệ NH tốt nghiệp so với số 

tuyển vào (%). 
    

3. Đánh giá của NH tốt nghiệp về 

chất lượng CTĐT: 

A. Cơ sở giáo dục/Đơn vị thực 

hiện CTĐT không điều tra về vấn 

đề này 🡪 chuyển xuống câu 4 

B. Cơ sở giáo dục/Đơn vị thực 

hiện CTĐT có điều tra về vấn đề 

này 🡪 điền các thông tin dưới đây: 

    

3.2. Tỷ lệ NH trả lời chỉ học được 

một phần kiến thức và kỹ năng 

cần thiết cho công việc theo ngành 

tốt nghiệp (%). 

    

3.3. Tỷ lệ NH trả lời không học 

được những kiến thức và kỹ năng 

cần thiết cho công việc theo ngành 

tốt nghiệp 

    

4. NH có việc làm trong năm đầu 

tiên sau khi tốt nghiệp: 

A. Cơ sở giáo dục/đơn vị thực 

hiện CTĐT không điều tra về vấn 

đề này 🡪 chuyển xuống câu 5 

B. Cơ sở giáo dục/ đơn vị thực 

hiện CTĐT có điều tra về vấn đề 

này 🡪 điền các thông tin dưới đây: 
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4.1. Tỷ lệ NH có việc làm đúng 

ngành đào tạo (%). 
    

 - Sau 6 tháng tốt nghiệp.     

 - Sau 12 tháng tốt nghiệp.     

4.2. Tỷ lệ NH có việc làm trái 

ngành đào tạo (%). 
    

4.3. Thu nhập bình quân/tháng 

của NH có việc làm. 

    

5. Đánh giá của NTD về NH tốt 

nghiệp có việc làm đúng ngành 

đào tạo: 

A. Cơ sở giáo dục/đơn vị thực 

hiện CTĐT không điều tra về vấn 

đề này 🡪 chuyển xuống kết thúc 

bảng này. 

B. Cơ sở giáo dục/đơn vị thực 

hiện CTĐT có điều tra về vấn đề 

này 🡪 điền các thông tin dưới đây: 

    

5.1. Tỷ lệ NH đáp ứng yêu cầu của 

công việc, có thể sử dụng được 

ngay (%). 

Không có điều tra 

5.2. Tỷ lệ NH cơ bản đáp ứng yêu 

cầu của công việc, nhưng phải đào 

tạo thêm (%). 

Không có điều tra 

5.3. Tỷ lệ NH phải được đào tạo 

lại hoặc đào tạo bổ sung ít nhất 6 

Không có điều tra 
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tháng (%). 

Ghi chú:  

- NH tốt nghiệp là NH có đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp theo 

quy định, kể cả những NH chưa nhận được bằng tốt nghiệp. 

- NH có việc làm là NH tìm được việc làm hoặc tạo được việc làm. 

- Năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: 12 tháng kể từ ngày tốt nghiệp. 

- Các mục bỏ trống đều được xem là cơ sở giáo dục/đơn vị thực hiện CTĐT 

không điều tra về việc này. 

VI. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 

42. Số lượng đề tài NCKH và chuyển giao Khoa học công nghệ của đơn vị thực 

hiện CTĐT (BM SPSH) được nghiệm thu trong 5 năm gần đây: 

T

T 
Phân loại đề tài 

Hệ 

 số** 

Số lượng 

2017 

- 

2018 

2018 

- 

2019 

2019 

- 

2020 

2020 

- 

2021 

2021 

-

2022 

Tổng 

(đã quy 

đổi) 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Đề tài cấp Nhà 

nước 

       

2 Đề tài cấp 

Bộ/Tỉnh* 

       

3 Đề tài cấp Trường        

 Tổng        

Cách tính: Cột 9 = cột 3*(cột 4 + cột 5 + cột 6 + cột 7 + cột 8) 

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước. 
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**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng 

chức danh giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh). 

Tổng số đề tài quy đổi: 9,5 

Tỉ số đề tài NCKH và chuyển giao Khoa học công nghệ (quy đổi) trên cán 

bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT: 100%. 

43. Doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ của đơn vị thực hiện CTĐT 

trong 5 năm gần đây: 

TT Năm 

Doanh thu từ 

NCKH và 

chuyển giao công 

nghệ (triệu 

VNĐ) 

Tỷ lệ doanh thu từ NCKH 

và chuyển giao công nghệ 

so với tổng kinh phí đầu 

vào của đơn vị thực hiện 

CTĐT (%) 

Tỉ số doanh thu từ 

NCKH và chuyển 

giao công nghệ trên 

CB cơ hữu 

(triệu VNĐ/ người) 

1 2017 0 0 0 

2 2018 0 0 0 

3 2019 0 0 0 

4 2020 0 0 0 

5 2021 0 0 0 

6 2022 0 0 0 

44. Số lượng CB cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT (BMTLGD) tham gia thực 

hiện đề tài khoa học trong 5 năm gần đây: 

 

 

Số lượng đề tài 

Số lượng CB tham gia  

Ghi 

chú 

Đề tài cấp 

NN 

Đề tài cấp 

Bộ* 

Đề tài cấp 

trường 

Từ 1 đến 3 đề tài     
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Từ 4 đến 6 đề tài      

Trên 6 đề tài      

Tổng số CB tham gia     

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước 

45. Số lượng đầu sách của đơn vị thực hiện CTĐT được xuất bản trong 5 năm 

gần đây: 

TT Phân loại sách 
Hệ 

 số** 

Số lượng 

2017 2018 2019 2020 2021 
202

2 
Tổng (đã quy đổi) 

1 Sách chuyên khảo 2,0        

2 Sách giáo trình 1,5        

3 Sách tham khảo 1,0        

4 Sách hướng dẫn 0,5        

Tổng         

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng 

chức danh giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh). 

Tổng số sách (quy đổi):  

Tỉ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên CB cơ hữu: . 

46. Số lượng CB cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT (BMTLGD) tham gia viết 

sách trong 5 năm gần đây: 

 Số lượng CB cơ hữu tham gia viết sách 
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Số lượng sách 
Sách chuyên 

khảo 

Sách giáo 

trình 

Sách tham 

khảo 

Sách hướng 

dẫn 

Từ 1 đến 3 cuốn 

sách  
    

Từ 4 đến 6 cuốn 

sách  
    

Trên 6 cuốn 

sách  
    

Tổng số CB 

tham gia 
    

 

47.Số lượng bài của các CB cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT (BM TLGD) 

được đăng tạp chí trong 5 năm gần đây: 

T

T 
Phân loại tạp chí 

 

Hệ 

 

số** 

Số lượng 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 
2021 2022 

Tổng 

(đã 

quy 

đổi) 

1 Tạp chí khoa học 

quốc tế 
1,5       

 

2 Tạp chí khoa học 

cấp ngành trong 

nước 

1       

 

3 Tạp chí/tập san 0,5        
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của cấp trường 

Tổng         

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng 

chức danh giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh). 

Tổng số bài đăng tạp chí (quy đổi): 124 

Tỉ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên CB cơ hữu của BM SPSH: 9,54. 

48. Số lượng CB cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT (BM SPSH) tham gia viết 

bài đăng tạp chí trong 5 năm gần đây: 

Số lượng CB cơ hữu có 

bài báo đăng trên tạp 

chí 

Nơi đăng 

Tạp chí 

khoa học 

quốc tế 

Tạp chí khoa học 

cấp ngành trong 

nước 

Tạp chí/tập 

san cấp 

trường 

Từ 1 đến 5 bài báo     

Từ 6 đến 10 bài báo     

Từ 11 đến 15 bài báo     

Trên 15 bài báo     

Tổng số CB tham gia    

49. Số lượng báo cáo khoa học do CB cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT (BM 

SPSH) báo cáo tại các hội nghị, hội thảo, được đăng toàn văn trong tuyển tập công 

trình hay kỷ yếu trong 5 năm gần đây: 

T Phân loại  Số lượng 
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T hội thảo Hệ 

 

số** 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Tổng (đã 

quy đổi) 

1 Hội thảo 

quốc tế 

1,0      
 

 

2 Hội thảo 

trong nước 

0,5      
 

 

3 Hội thảo 

cấp trường 

0,25      
 

 

Tổng         

(Khi tính Hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các Hội thảo của CSGD vì 

đã được tính 1 lần) 

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng 

chức danh giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh). 

Tổng số bài báo cáo (quy đổi): 12,25 

Tỉ số bài báo cáo (quy đổi) trên CB cơ hữu: 0,962. 

50. Số lượng CB cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT (BM TLGD có báo cáo khoa 

học tại các hội nghị, hội thảo được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay 

kỷ yếu trong 5 năm gần đây: 

 Số lượng CB cơ hữu có báo cáo khoa 

học 

 tại các hội nghị, hội thảo 

Cấp hội thảo 

Hội thảo 

quốc tế 

Hội thảo  

trong nước 

Hội thảo ở 

trường 

Từ 1 đến 5 báo cáo    

Từ 6 đến 10 báo cáo     

Từ 11 đến 15 báo cáo     
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Trên 15 báo cáo     

Tổng số CB tham gia    

(Khi tính Hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các Hội thảo của trường) 

51. Số bằng phát minh, sáng chế được cấp 

Năm học 
Số bằng phát minh, sáng chế được cấp 

(ghi rõ nơi cấp, thời gian cấp, người được cấp) 

2017 - 2018 0 

2018 - 2019 0 

2019 - 2020 0 

2020 - 2021 0 

2021 - 2022 0 

52. Nghiên cứu khoa học của NH 

52.1. Số lượng NH của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia thực hiện đề tài khoa 

học trong 5 năm gần đây: 

 

Số lượng đề tài 

Số lượng NH tham gia  

Ghi 

chú 

Đề tài cấp 

NN 

Đề tài cấp 

Bộ* 

Đề tài cấp 

trường 

Từ 1 đến 3 đề tài     

Từ 4 đến 6 đề tài      

Trên 6 đề tài      

Tổng số NH tham gia     

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước 
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52.2. Thành tích NCKH của HV: (Thống kê các giải thưởng NCKH, sáng tạo, các 

bài báo, công trình được công bố) 

T

T 
Thành tích NCKH 

Số lượng 

2019 -2020 2020 -2021 2021 -2022 

1 
Số giải thưởng NCKH, 

sáng tạo 

   

2 
Số bài báo được đăng, 

công trình được công bố 

   

 

VII. Cơ sở vật chất, thư viện 

53. Tổng diện tích đất sử dụng của CSGD (tính bằng m2): 2.249.773,47m2.  

54. Tổng diện tích đất sử dụng của đơn vị thực hiện CTĐT (tính bằng m2): 

49.693 m2 

55. Diện tích sử dụng cho các hạng mục của Khoa Sư phạm (tính bằng m2):  

- Nơi làm việc: 1.719,72 m2 

- Nơi học (phòng học, phòng máy tính, PTN, PTH): 14.593 m2 

- Nơi vui chơi giải trí (sử dụng chung toàn trường gồm sân bãi ngoài trời 

cho các hoạt động văn hóa thể thao): 55.879 m2 

56. Diện tích phòng học (tính bằng m2) 

- Tổng diện tích phòng học lý thuyết: 3.662 m2  

- Tỉ số diện tích phòng học trên NH chính quy: (1449 SV tính đến quý 4 

năm 2020): 2,53 m2/SV. 

57. Tổng số đầu sách thuộc ngành đào tạo được sử dụng tại TTHL và thư viện 

KSP: 1846 đầu sách và 3974 quyển. 
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Tổng số đầu sách trong phòng tư liệu của đơn vị thực hiện CTĐT (nếu có): 

58. Tổng số máy tính của đơn vị thực hiện CTĐT (sử dụng chung hệ thống 

CNTT Trường): 3.947 

- Dùng cho hệ thống văn phòng: 197 

- Dùng cho NH học tập: 3.750 

- Tỉ số số máy tính dùng cho NH/NH chính quy: 8,93 SV/máy tính. 

 

VIII. Tóm tắt một số chỉ số quan trọng 

Từ kết quả khảo sát ở trên, tổng hợp thành một số chỉ số quan trọng dưới 

đây: 

 1. Giảng viên: 

Tổng số GV cơ hữu (người) của BM TLGD quản lý CTĐT ngành QLGD  

07 Tỷ lệ GV cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu (%): 100% 

Tỷ lệ GV cơ hữu có trình độ TS trở lên trên tổng số GV cơ hữu của đơn vị 

thực hiện CTĐT (%): 80% % (Chỉ tính GV của BMTLGD). 

2. Người học: 

Tổng số NH chính quy (người): 23 (Tính từ khóa 26) 

Tỉ số NH chính quy trên GV: .. 

Tỷ lệ NH tốt nghiệp so với số tuyển vào (%): 83,80% (Tính từ khóa 26) 

3. Đánh giá của NH tốt nghiệp về chất lượng CTĐT: 

Tỷ lệ NH trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho 

công việc theo ngành tốt nghiệp (%): 90,4% (kiến thức) và 93,37% (kỹ năng). 

Tỷ lệ NH trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho 

công việc theo ngành tốt nghiệp (%): 9,6% (kiến thức) và 6,63% (Kỹ năng). 
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4. Người học có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: 

Tỷ lệ NH có việc làm đúng ngành đào tạo (%): ..% (Khảo sát năm 2021) 

Tỷ lệ NH có việc làm trái ngành đào tạo (%): % (Khảo sát năm 2021,) 

Thu nhập bình quân/tháng của NH có việc làm (triệu VNĐ): 3,5 triệu – 10 

triệu. 

5. Đánh giá của NTD về NH tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo: 

Tỷ lệ NH đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay 

(%):…. 

Tỷ lệ NH cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc, nhưng phải đào tạo thêm 

(%): . 

6. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ: 

Tỉ số đề tài NCKH và chuyển giao KHCN (quy đổi) trên CB cơ hữu: =  

Tỉ số doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ trên CB cơ hữu: 0 

Tỉ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên CB cơ hữu: =  

Tỉ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên CB cơ hữu: =  

Tỉ số bài báo cáo (quy đổi) trên CB cơ hữu: =  

7. Cơ sở vật chất: 

Tỉ số máy tính dùng cho NH trên NH chính quy: 8,93 SV/máy tính 

Tỉ số diện tích phòng học trên NH chính quy: 1,61 m2/người 

Tỉ số diện tích ký túc xá trên NH chính quy: 2,07 m2/người. 
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Phụ lục 2: Quyết định thành lập Hội đồng Tự đánh giá (bổ sung QĐ) 

        (Kèm theokế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo ngành thạc sĩ QLGD) 
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Phụ lục 3: Các bảng số liệu 

Bảng 1.1. Nội dung của mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của CTĐT năm 

2022 

Yêu 

cầu 

Định hướng  

nhân lực đào 

tạo 

Năng lực và phẩm chất Vị trí việc làm 

Mục 

tiêu 

chung  

Cán bộ quản lý, 

lãnh đạo, giáo 

viên, chuyên 

viên tại các cơ 

sở giáo dục – 

đào tạo các cấp 

và tại các đơn 

vị quản lý 

nguồn nhân lực 

của các cơ 

quan, xí 

nghiệp. 

 

Đào tạo trình độ thạc sĩ 

chuyên ngành Quản lý giáo 

dục nhằm giúp học viên có 

kiến thức khoa học và kỹ 

năng chuyên sâu cho nghiên 

cứu về quản lý giáo dục và 

tham gia hoạt động quản lý 

giáo dục có chất lượng và 

hiệu quả; có khả năng làm 

việc độc lập, sáng tạo; có khả 

năng phát hiện, giải quyết 

những vấn đề thuộc chuyên 

ngành quản lý giáo dục và có 

thái độ chuẩn mực trong 

nghiên cứu, thực thi công tác 

quản lý giáo dục đáp ứng nhu 

cầu nguồn nhân lực quản lý 

giáo dục, góp phần phát triển 

giáo dục - đào tạo. 

 

- Cán bộ quản lý, 

lãnh đạo, giáo viên, 

chuyên viên tại các 

cơ sở giáo dục – đào 

tạo các cấp và tại các 

đơn vị quản lý nguồn 

nhân lực của các cơ 

quan, xí nghiệp. 

- Giảng viên, nghiên 

cứu viên, chuyên 

viên tại các trường 

cao đẳng, đại học, 

viện, trung tâm 

nghiên cứu về khoa 

học giáo dục. 

Có thể học tiếp bậc 

tiến sĩ 
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Mục 

tiêu cụ 

thể* 

 

a) Trang bị cho học viên kiến 

thức chuyên sâu về phương 

pháp luận khoa học,  khối 

ngành ngành quản lý giáo dục 

và chuyên ngành quản lý giáo 

dục; 

b) Đào tạo học viên có kỹ 

năng nghiên cứu chuyên sâu 

và giải quyết những quyết vấn 

đề trong công tác quản lý giáo 

dục; 

c) Hình thành tác phong làm 

việc khoa học, tính tự chủ, 

trách nhiệm và thái độ chuẩn 

mực trong nghiên cứu và 

công tác quản lý giáo dục. 

 

- Cán bộ quản lý, 

lãnh đạo, giáo viên, 

chuyên viên tại các 

cơ sở giáo dục – đào 

tạo các cấp và tại các 

đơn vị quản lý nguồn 

nhân lực của các cơ 

quan, xí nghiệp. 

- Giảng viên, nghiên 

cứu viên, chuyên 

viên tại các trường 

cao đẳng, đại học, 

viện, trung tâm 

nghiên cứu về khoa 

học giáo dục. 

Có thể học tiếp bậc 

tiến sĩ 

*Thay đổi so với MTĐT năm 2019 
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Bảng 1.2. Sự phù hợp mục tiêu của CTĐT với mục tiêu của Luật GDĐH 

Mục tiêu của CTĐT 

Mục tiêu của Luật GDĐH 

Phẩm 

chất 

chính 

trị, 

đạo 

đức 

Kiến 

thức 

Kỹ 

năng 

thực 

hành 

nghề 

nghiệ

p 

Năng 

lực 

nghiên 

cứu và 

phát 

triển ứng 

dụng 

khoa học 

& công 

nghệ 

Sức 

khỏ

e 

Kh

ả 

nă

ng 

sá

ng 

tạo 

Trách 

nhiệm 

nghề 

nghiệ

p 

Ý 

thức 

phục 

vụ 

nhân 

dân 

Đào tạo trình độ thạc sĩ 

chuyên ngành Quản lý 

giáo dục nhằm giúp học 

viên có kiến thức khoa học 

và kỹ năng chuyên sâu 

cho nghiên cứu về quản lý 

giáo dục và tham gia hoạt 

động quản lý giáo dục có 

chất lượng và hiệu quả; có 

khả năng làm việc độc lập, 

sáng tạo; có khả năng phát 

hiện, giải quyết những vấn 

đề thuộc chuyên ngành 

quản lý giáo dục và có thái 

độ chuẩn mực trong 

nghiên cứu, thực thi công 

 x x x     
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tác quản lý giáo dục đáp 

ứng nhu cầu nguồn nhân 

lực quản lý giáo dục, góp 

phần phát triển giáo dục - 

đào tạo. 

 

Trang bị cho học viên 

kiến thức chuyên sâu về 

phương pháp luận khoa 

học, khối ngành ngành 

quản lý giáo dục và 

chuyên ngành quản lý 

giáo dục; 

 

x    x x x x 

Đào tạo học viên có kỹ 

năng nghiên cứu chuyên 

sâu và giải quyết những 

quyết vấn đề trong công 

tác quản lý giáo dục; 

 

     x   

Hình thành tác phong 

làm việc khoa học, tính 

tự chủ, trách nhiệm và 

thái độ chuẩn mực trong 

nghiên cứu và công tác 

quản lý giáo dục. 

  x      
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Bảng 1.3. Kết quả khảo sát về MTĐT (Trung bình ± SE) 

Nội dung 

Năm 

khảo sát Giảng viên Sinh viên 

Nhà 

tuyển 

dụng 

1. MTĐT rõ ràng và phù 

hợp với mục tiêu GDĐH  

2019-

2020 
   

2. MTDT tạo phù hợp sứ 

mạng và tầm nhìn của 

trường ĐHCT 

2019-

2020 
   

Bảng 1.4.So sánh CĐR năm 2019, CĐR 2022 

Khối kiến 

thức 
So sánh 

Khối kiến 

thức chung  

- Giống nhau về nội dung: Hiểu biết cơ bản chủ nghĩa Mác – 

Lênin; đường lối, chính sách của Đảng và tư tưởng Hồ Chí 

Minh, giáo dục quốc phòng, pháp luật đại cương, về khoa học 

xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, có sức khỏe 

- Khác nhau:  

 + Nội dung: CĐR năm 2019, yêu cầu Tiếng Anh/tiếng Pháp 

tương đương trình độ A Quốc gia. CĐR năm 2019 yêu cầu 

tiếng Anh B1 (Khung tham chiếu Châu Âu) 

 + Hình thức: Cách diễn đạt và độ dài (CĐR năm 2022 dài hơn) 

Khối kiến 

thức 

- Giống nhau về nội dung: Kiến thức khoa học giáo dục, tâm lý 

học, lý luận và PPDH… 
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cơ sở ngành - Khác nhau về hình thức: Cách diễn đạt và độ dài (CĐR năm 

2022 dài hơn) 

Khối kiến 

thức chuyên 

ngành 

- Giống nhau về nội dung: Cam kết về kiến thức cơ bản và 

chuyên sâu về SH; các nguyên tắc trong thiết kế chương trình 

môn học SH trong trường phổ thông và mối liên hệ kiến thức 

môn SH sẽ dạy với các môn khoa học khác nhằm đảm bảo tính 

liên môn trong dạy học và cam kết về kỹ năng chuyên môn 

- Khác nhau  

 + Nội dung: CĐR năm 2022 thêm cam kết về năng lực vận 

dụng kiến thức SH trong thực tiễn 

 + Hình thức: CĐR năm 2022 dài hơn, dùng động từ đo được 

Kỹ năng cứng 

và kỹ năng 

mềm 

- Giống nhau về nội dung: cam kết về kỹ năng chuyên môn và 

kỹ năng mềm 

- Khác nhau  

 + Nội dung: CĐR năm 2019 nhấn mạnh kỹ năng thích ứng với 

yêu cầu đổi mới giáo dục, xu hướng hội nhập quốc tế và môi 

trường đa văn hóa; kỹ năng học tập suốt đời và kỹ năng tư duy 

phản biện, … 

 + Hình thức: CĐR 2022 dài hơn 

Thái độ/Mức 

độ tự chủ và 

trách nhiệm 

bản thân 

- Giống nhau về nội dung cam kết về đạo đức cá nhân và đạo 

đức nghề nghiệp 

- Khác nhau về hình thức: CĐR năm 2022 dài hơn 
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Bảng 3.1. Các HP, phương pháp dạy và học, phương pháp đánh giá của các HP 

trong CTDH đáp ứng các CĐR về kiến thức, kỹ năng và thái độ NH của CTĐT 

ngành QLGD  

TT 
Mã số 

HP 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Bắt 

buộ

c 

Tự 

chọ

n 

Số  

tiết 

LT 

Số 

tiết 

TH 

HP 

tiên 

quyết 

HK 

thực 

hiện 

Phần kiến thức chung 

1 ML606 Triết học 4 X  60   I, II 

Cộng: 4TC (bắt buộc: 4 TC, tựchọn: 0 TC) 

Phần kiến thức khối ngành 

2 SPQ628 
Phương pháp nghiên cứu khoa học 

giáo dục 
2 X  20 20  I, II 

3 SPQ602 Lý luận dạy học hiện đại 3 X  25 40  I, II 

4 SPQ629 Giáo dục so sánh 2  X 20 20  I, II 

5 SPQ626 Tư vấn học đường 2  X 20 20  I, II 

6 SPQ607 Xã hội học giáo dục 2  X 20 20  I, II 

7 SPQ608 Giáo dục vì sự phát triển bền vững 2  X 20 20  I, II 

8 SPQ610 
Ứng dụng công nghệ thông tin trong 

quản lý giáo dục 
2  X 20 20  I, II 

9 SPQ003 
Chuyên đề: Giáo dục Việt Nam trong 

xu thế hội nhập 
2  X 20 20  I, II 

Cộng: 11 TC (bắt buộc: 5 TC, tự chọn: 6 TC)  

Phần kiến thức chuyên ngành 

10 SPQ604 Tâm lí học quản lý 3 X  25 40  I, II 
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TT 
Mã số 

HP 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Bắt 

buộ

c 

Tự 

chọ

n 

Số  

tiết 

LT 

Số 

tiết 

TH 

HP 

tiên 

quyết 

HK 

thực 

hiện 

11 SPQ625 
Xây dựng và phát triển chương trình 

giáo dục 
3 X  25 40  I, II 

12 SPQ611 Khoa học quản lý giáo dục 3 X  25 40  I, II 

13 SPQ615 
Quản lý tài chính trong cơ sở giáo dục 

– đào tạo 
3 X  25 40  I, II 

14 SPQ609 Quản lý sự thay đổi trong giáo dục 2  X 20 20  I, II 

15 SPQ616 Thanh tra trong giáo dục 2  X 20 20  I, II 

16 SPQ627 
Quản lý cơ sở vật chất và thiết bị trong 

giáo dục 
2  X 20 20  I, II 

 SPQ622 Pháp luật trong giáo dục 2  X 20 20  I, II 

17 SPQ623 Quản lý giáo dục cộng đồng 2  X 20 20  I, II 

Cộng: 18 TC (bắt buộc: 12 TC, tự chọn: 6 TC) 

Phần nghiên cứu khoa học 

18 SPQ000 Luận văn tốt nghiệp 15 X      

19 SPQ004 
Chuyên đề. Chiến lược và kế hoạch 

phát triển giáo dục 
2 X  20 20  I, II 

20 SPQ005 
Chuyên đề. Quản lí và phát triển 

nguồn nhân lực trong giáo dục 
2 X  20 20  I, II 

21 SPQ006 
Chuyên đề. Kiểm định và đánh giá 

chất lượng giáo dục 
2 X  20 20  I, II 

22 SPQ007 
Chuyên đề. Tiếp cận hiện đại trong 

quản lý giáo dục 
2  X 20 20  I, II 

23 SPQ008 Chuyên đề. Kinh tế học giáo dục 2  X 20 20  I, II 
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TT 
Mã số 

HP 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Bắt 

buộ

c 

Tự 

chọ

n 

Số  

tiết 

LT 

Số 

tiết 

TH 

HP 

tiên 

quyết 

HK 

thực 

hiện 

24 SPQ009 
Chuyên đề. Xây dựng văn hóa nhà 

trường 
2  X 20 20  I, II 

25 SPQ010 
Chuyên đề. Xây dựng và quản lý dự 

án giáo dục 
2  X 20 20  I, II 

Cộng: 27 TC (bắt buộc: 21 TC, tự chọn: 6 TC) 

  Tổng cộng 60 42 18     

Kế hoạch dạy học  

1. HỌC KỲ 1  

TT 
Mã số 

HP 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Số  

tiết 

LT 

Số 

tiết 

TH 

Ghi chú 

Phần kiến thức chung  

1 ML606 Triết học 4 X  60   

  

Ngoại ngữ: Học viên tự học đạt chứng chỉ B2 (4/6) theo Khung năng 

lực ngoại ngữ 6 bậc dùngcho Việt Nam hoặc tương đương theo quy 

định chung của Bộ Giáo dục &Đào tạo 

 

Phần kiến thức khối ngành  

2 SPQ628 
Phương pháp nghiên cứu khoa 

học giáo dục 
2 X  20 20 

 

3 SPQ602 Lý luận dạy học hiện đại 3 X  25 40  

4 SPQ629 Giáo dục so sánh 2  X 20 20 Học viên 

tự chọn 6 
5 SPQ626 Tư vấn học đường 2  X 20 20 
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6 SPQ607 Xã hội học giáo dục 2  X 20 20 tín chỉ (3 

học phần 

trong số 6 

học phần)  

7 SPQ608 Giáo dục vì sự phát triển bền vững 2  X 20 20 

8 SPQ610 
Ứng dụng công nghệ thông tin 

trong quản lý giáo dục 
2  X 20 20 

9 SPQ003 
Chuyên đề: Giáo dục Việt Nam 

trong xu thế hội nhập 
2  X 20 20 

Phần kiến thức chuyên ngành  

10 SPQ611 Khoa học quản lý giáo dục 3 X  25 40  

11 SPQ615 
Quản lý tài chính trong cơ sở giáo 

dục – đào tạo 
3 X  25 40 

 

  Tổng cộng 21 15 6    

2. HỌC KỲ 2 

Phần kiến thức chuyên ngành  

TT 
Mã số 

HP 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Số  

tiết 

LT 

Số 

tiết 

TH 

Ghi chú 

1 SPQ604 Tâm lí học quản lý 3 X  25 40  

2 SPQ625 
Xây dựng và phát triển chương 

trình giáo dục 
3 X  25 40 

 

3 SPQ609 Quản lý sự thay đổi trong giáo dục 2  X 20 20 Học viên 

tự chọn 6 

tín chỉ (3 

học phần 

trong số 5 

học phần)  

4 SPQ616 Thanh tra trong giáo dục 2  X 20 20 

5 SPQ627 
Quản lý cơ sở vật chất và thiết bị 

trong giáo dục 
2  X 20 20 

 SPQ622 Pháp luật trong giáo dục 2  X 20 20 

6 SPQ623 Quản lý giáo dục cộng đồng 2  X 20 20 
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Phần nghiên cứu khoa học  

7 SPQ004 
Chuyên đề. Chiến lược và kế 

hoạch phát triển giáo dục 
2 X  20 20 

 

8 SPQ005 
Chuyên đề. Quản lí và phát triển 

nguồn nhân lực trong giáo dục 
2 X  20 20 

 

  Tổng cộng 16 10 6    

HỌC KỲ 3 

Phần nghiên cứu khoa học  

TT 
Mã số 

HP 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Số  

tiết 

LT 

Số 

tiết 

TH 

Ghi chú 

1 SPQ006 
Chuyên đề. Kiểm định và đánh 

giá chất lượng giáo dục 
2 X  20 20 

 

2 SPQ007 
Chuyên đề. Tiếp cận hiện đại trong 

quản lý giáo dục 
2  X 20 20 

Học viên 

tự chọn 6 

tín chỉ (3 

học phần 

trong số 4 

học phần)  

3 SPQ008 Chuyên đề. Kinh tế học giáo dục 2  X 20 20 

4 SPQ009 
Chuyên đề. Xây dựng văn hóa nhà 

trường 
2  X 20 20 

5 SPQ010 
Chuyên đề. Xây dựng và quản lý 

dự án giáo dục 
2  X 20 20 

  Tỗng cộng 8 2 6    

HỌC KỲ 4 

TT 
Mã số 

HP 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Số  

tiết 

LT 

Số 

tiết 

TH 

Ghi chú 

1 SPQ000 Luận văn tốt nghiệp 15 X     
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  Tổng cộng 60 42 18    

Bảng 3.2: Cơ cấu phân bố TC theo khối kiến thức đại cương, cơ sở ngành và 

chuyên ngành 

Các khối kiến thức TC Tỷ lệ (%) 

1. Kiến thức chung 4  

   Triết học 4  

 2. Kiến thức khối ngành ngành  11  

  Kiến thức khối ngành bắt buộc  5  

  Kiến thức khối ngành tự chọn 6  

     

2. Kiến thức chuyên ngành  18  

  Kiến thức Chuyên ngành bắt buộc 12  

  Kiến thức chuyên ngành tự chọn 6  

3. Nghiên cứu khoa học 21   

   Kiến thức NCKH bắt buộc 15  

  Kiến thức NCKH tự chọn 6  

  LVTT 15  

Bảng 6.1: Thông tin về cơ cấu độ tuổi, giới tính, trình độ của đội ngũ GV BM 

TLGD (2019 - 2022)  

Năm 

Tổng 

số 

GV 

FTE 
Độ tuổi 

trung bình 

Giới tính Trình độ 

Nam Nữ TS ThS 
Đang học  

sau NCS 

2019 5  45  4 4 01  

2020 6  45.7  5 5 01  

2021 7  46.7  5 6 01 01 
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2022 7  47.2  5 6 01  

 

Bảng 6.2. Tỷ lệ GV/NH của CTQLGD từ năm 2019 – 2022 

Năm học Số NH FTE của NH FTE của GV Tỷ lệ GV/NH 

2019     

2020     

2021     

2022     

Bảng 6.3: Quy định giờ chuẩn của GV theo chức danh, học vị và công việc 

Chức danh, trình độ, hệ số lương 

Định 

mức giờ 

chuẩn 

giảng 

dạy 

Định 

mức giờ 

chuẩn 

NCKH 

Định mức giờ 

chuẩn phục vụ 

cộng đồng và 

nhiệm vụ 

chuyên môn 

khác 

GV cao cấp có chức danh GS 270 240 58 

GV cao cấp có chức danh PGS 270 190 48 

GV cao cấp không có chức danh GS, 

PGS 

290 170 70 

GV chính hệ số lương ≥ 5,76 300 140 40 

GV chính hệ số lương ≥ 4,4 280 140 55 

GV hệ số lương ≥ 4,32  250 130 58 
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Chức danh, trình độ, hệ số lương 

Định 

mức giờ 

chuẩn 

giảng 

dạy 

Định 

mức giờ 

chuẩn 

NCKH 

Định mức giờ 

chuẩn phục vụ 

cộng đồng và 

nhiệm vụ 

chuyên môn 

khác 

GV hệ số lương ≥ 3,33 220 110 110 

GV hệ số lương ≤ 3,00 200 80 150 

GV trong thời gian tập sự 50 0 403 

Trợ giảng 0 0 440 

Theo Quyết định số 871/QĐ-ĐHCT, ngày 14/04/2021 

Bảng 6.4: Kết quả đánh giá và phân loại GV BM TLGD  

Năm 

Số lượng GV (tỷ lệ %) 

Số 

lượng 

GV 

Hoàn thành 

xuất sắc 

Hoàn 

thành tốt 

Hoàn 

thành 

Không 

hoàn 

thành 

Không 

xét 

2019 5      

2020 6      

2021 7      

2022 7      
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Bảng 6.5. Thống kê công tác đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn ngắn hạn của 

GV BM TLGD từ năm 2017-2022 

Năm 

Tiến sĩ Thạc sĩ 
bồi dưỡng và tập 

huấn ngắn hạn 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

phần 

trăm 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

phần 

trăm 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

phần 

trăm 

2019       

2020       

2021       

2022       

 

Bảng 6.6. Bảng danh hiệu Thi đua/khen thưởng GV BM TLGD từ năm 2019-

2022 

Năm 

Số lượng GV (tỷ lệ phần trăm) đạt danh hiệu thi đua/khen 

thưởng 

Chiến sĩ thi 

đua cấp Bộ 

Chiến sĩ thi 

đua cấp cơ sở 

Lao động tiên 

tiến 

Bằng khen Bộ 

trưởng 

2019  01 03  

2020  01 03  

2021   03  

2022  01 04  
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Bảng 6.7: Thống kê danh hiệu khen thưởng BMTLGD năm học giai đoạn 

2019– 2022 

Năm học 

Số lượng CBVC đạt 

danh hiệu Chiến sĩ thi 

đua cấp cơ sở 

Số lượng CBVC đạt danh hiệu lao 

động tiên tiến 

2019-2020 02 03 

2020-2021 01 03 

2021-2022 01 04 

 

Bảng 6.8: Số lượng đề tài NCKH nghiệm thu trong giai đoạn 2019- 

2022 

 

 

 

TT 

 

 

 

Phân loại đề tài 

 

 

Hệ số 

Số lượng 

2019 2020 2021 Tổng (đã quy đổi) 

(1) (2) (3) (7) (8) (9) (10) 

1 Đề tài cấp NN 2,0  01   

2 Đề tài cấp Bộ 1,0  01   

3 Đề tài cấp Trường 0,5 01 02 01  

Tổng 
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Bảng 6.9: Số lượng đầu sách do GV cơ hữu BM TLGD xuất bản giai đoạn 

2019 - 2022  

TT Phân loại sách 

 

Hệ  

số** 

Số lượng 

2019 2020 2021 2022 
Tổng 

(đã quy đổi) 

1 Sách chuyên khảo 2,0 01     

2 Sách giáo trình 1,5  01    

3 Sách tham khảo 1,0      

4 Sách hướng dẫn 0,5      

Tổng      

Bảng 6.10: Số lượng bài đăng tạp chí của GV cơ hữu BM TLGD Giai đoạn 

2019-2022 

 

 

 

TT 

 

 

 

Phân loại tạp chí 

 

 

Hệ 

số** 

Số lượng 

2019 2020 2021 2022 Tổng (đã quy đổi) 

1 
Tạp chí khoa học 

quốc tế 
1,5 04 9 8  02  

2 

Tạp chí khoa học 

cấp ngành trong 

nước 

1,0 14 5 35 25  

3 
Tạp chí/tập san 

của cấp Trường 
0,5      

Tổng  



215 

 

 

Bảng 6.11: Số lượng báo cáo khoa học do GV cơ hữu BM TLGD thực hiện 

trong giai đoạn 2019 - 2022 

 

 

TT 

 

 

Phân loại 

hội thảo 

 Số lượng 

Hệ 

số** 
2019 2020 2021 2022 Tổng 

1 
Hội thảo 

quốc tế 
1,0    01  

2 
Hội thảo 

trong nước 
0,5   02   

3 
Hội thảo cấp 

trường 
0,25      

Tổng 

 

Bảng 7.1. Số lượng NV cấp trường tính đến 30/07/2022 

Nhân viên 

Trình độ văn hóa cao nhất 

Tổng số 
Khác 

Cao 

đẳng -

Đại học 

Thạc sĩ Tiến sĩ 

NV thư viện 3 23 7 1 34 

NV PTN 27 23 14 0 64 

NV CNTT  16 5 0 21 

NV hành chánh 13 118 67 0 198 

NV hỗ trợ NH (quản lý 

nhà học, bảo vệ cơ quan, 
83 13 0 0 96 
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Nhân viên 

Trình độ văn hóa cao nhất 

Tổng số 
Khác 

Cao 

đẳng -

Đại học 

Thạc sĩ Tiến sĩ 

lái xe, vệ sinh) 

Tổng số 126 193 93 1 413 

 

Bảng 7.2: Thống kê đội ngũ  NV các đơn vị chức năng tínhđến 30/7/2022 

Nhân viên 

Trình độ cao nhất đạt được 
Tổng 

số 
Dưới 

sơ cấp 

Sơ 

cấp 

Trung 

cấp 

Cao 

Đẳng 

Đại 

học 

Thạc 

sĩ 

Tiến 

sĩ 

Phòng Công tác chính trị 15 1 0 1 9 1 0 27 

Phòng Đào tạo 0 0 1 0 7 2 0 10 

Phòng Công tác SV 0 0 2 0 10 3 1 16 

Phòng Hợp tác quốc tế 0 0 0 0 7 0 3 10 

Phòng Kế hoạch tổng hợp 21 0 0 0 8 2 2 33 

Phòng Quản lý khoa học 0 0 0 0 8 2 3 13 

Phòng Quản trị thiết bị & 

quản lý phòng học 
6 0 3 0 6 1 0 16 

Phòng Tài chính 0 0 3 0 7 4 0 14 

Trung tâm Học liệu 8 0 3 1 15 7 1 35 

Trung tâm thông tin và 

quản trị mạng 
0 0 0 1 4 4 0 9 

Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ 

và Khởi nghiệp SV 
0 0 0 0 1 1 1 3 

Trung tâm Đánh giá năng 

lực Ngoại ngữ 
0 0 0 0 1 2 1 4 

http://scs.ctu.edu.vn/
http://scs.ctu.edu.vn/
http://cfla.ctu.edu.vn/
http://cfla.ctu.edu.vn/
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Phòng Thanh tra - Pháp chế 0 0 0 0 1 1 1 3 

 

Bảng 7.3: Số lượng đội ngũ CBVC phục vụ thuộc chương trình QLGD  

NV Trình độ cao nhất đạt được Tổng 

số 
THPT Đại 

học 

Thạc sĩ Tiến sĩ 

NV hành chính  01    

NV trợ lý đào tạo  01    

NV bảo vệ 01     

Tổng số      

 

Bảng 7.4. Tổng hợp kết quả đánh giá của NV hỗ trợ tại Khoa sư phạm 

Năm 
Tổng 

số NV 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

nhiệm vụ 

Không 

xét 

2019      

2020      

2021      

2022      
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Bảng 7.5. Bảng thống kê số lượt NV của Khoa Sư phạm được học tập nâng 

cao trình độ  

T

T 
Nội dung đào tạo 

Số lượt CB tham dự 

2019 2020 2021 2022 

1 

Bồi dưỡng kiến thức 

quốc phòng và an ninh 

đối tượng 4 

    

2 
Lễ tân sự kiện và lễ tân 

hành chính 
    

3 Văn thư lưu trữ     

4 
Tập huấn phần mềm 

VSSID 
    

5 
Bồi dưỡng ngạch 

chuyên viên 
    

6 
Tập huấn kiểm tra tiến 

độ NH 
    

7 Nghiệp vụ chữa cháy     

8 

Tập huấn sử dụng phần 

mềm đánh giá điểm rèn 

luyện trực tuyến 

    

9  
Lớp bảo vệ bí mật nhà 

nước 
    

 

Bảng 7.6.Tổng hợp thành tích của NV hỗ trợ của khoa Sư phạm  

Năm Tổng số NV 
Lao động tiên 

tiến 

Chiến sĩ thi 

đua cơ sở 

Nâng lương 

trước hạn 

2019 5 03 2 0 

2020 6 02 1 0 
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2021 7 03  0 

2022 7 03 0 0 

 

Bảng 8.1: Tổng số NH ghi danh vào chương trình QLGD giai đoạn 2019-2022 

Năm học 

Số lượng nộp 

hồ sơ dự 

tuyển 

Số lượng hồ 

sơ được chấp 

nhận (trúng 

tuyển) 

Số lượng NH  

nhập học 

Điểm chuẩn 

Đầu vào 

2019 (K26) 28 28 28 3.52 

2020 (K27) 31 31 28 3.62 

2021 (K28) 45 35 32 3.72 

2022 (K29) 38 36 35  

 

Bảng 8.2. Số NH đang học ngành QLGD (giai đoạn 2021-2023) 

Năm học 

NH 

Tổng 

số 

Năm thứ nhất 

(2022 - 2023) 

K29 ( 36) 

Năm thứ hai 

(2021 - 

2023) 

K28 (33) 

Năm thứ ba (2020 - 2022) 

K27 (26) 
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Bảng 9.1: Thống kê hiện trạng CSVC của Trường năm 2022 

STT Nội dung Ðơn vị tính Số lượng 

I Tổng diện tích đất  m2 2.249.773,47 

II 
Diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo 

và NCKH 
m2 127.882,01 

1 Nơi làm việc m2 22.345,50 

2 Nơi học m2 135.548,13 

 

- Giảng đường, hội trường, phòng học 

Số phòng/hội trường 
phòng/hội 

trường 
378 

Tổng diện tích sàn xây dựng m2 58.881,30 

- Phòng học đa năng, multimedia 

Số phòng  phòng 15 

Tổng diện tích sàn sử dụng m2 830,94 

- Thư viện và TTHL m2 11.795,00 

- PTN, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập 

Số phòng phòng 134  

Tổng diện tích sàn xây dựng m2 42.715,48 

- Nhà thi đấu thể dục – thể thao 

Số phòng Nhà thi đấu 02 

Tổng diện tích sàn xây dựng m2 4.965,00 

3 Nơi vui chơi, giải trí m2 55.879,00 

4 Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý 
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STT Nội dung Ðơn vị tính Số lượng 

 Số phòng phòng 1.330 

 Tổng diện tích sàn xây dựng m2 73.020,60 

III Số SV chính quy (quý 4/2020) Người 35.262 

 Số SV được bố trí chỗ ở ký túc xá Người 8780 

Bảng 10.1: Các bước thực hiện xây dựng CTĐT 

Bước Nội dung 

1 Khảo sát và xác định nhu cầu nguồn nhân lực theo trình độ và CTĐT; khảo 

sát nhu cầu của người sử dụng lao động đối với SV tốt nghiệp của CTĐT 

kết hợp với khối lượng yêu cầu kiến thức tối thiểu và yêu cầu trình độ của 

NH học sau khi tốt nghiệp.  

2 Thiết lập mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể và CĐR của CTĐT.  

3 Xác định cấu trúc, khối lượng kiến thức cần thiết của CTĐT, xây dựng 

CTĐT đảm bảo MTĐT và CĐR 

4 Đối chiếu, so sánh với CTĐT cùng trình độ, cùng ngành/ chuyên ngành của 

các cơ sở đào tạo khác ở trong nước và nước ngoài để hoàn thiện CTĐT 

5 Thiết kế Đề cương chi tiết các HP theo CTĐT đã xác định 

6 Tổ chức hội thảo lấy ý kiến của GV, CB quản lý trong và ngoài cơ sở đào 

tạo, các nhà học, đại diện đơn vị sử dụng lao động liên quan và người đã 

tốt nghiệp (nếu có) về CTĐT;  

7 Hoàn thiện dự thảo CTĐT trên cơ sở tiếp thu ý kiến phản hồi của các BLQ 

và trình Hội đồng khoa học và đào tạo của cơ sở đào tạo xem xét tiến hành 

các thủ tục thẩm định và áp dụng;  
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Bước Nội dung 

8 Đánh giá và cập nhật thường xuyên nội dung chương trình môn học và 

PPGD dựa trên các tiến bộ mới của lĩnh vực chuyên ngành và yêu cầu của 

việc sử dụng lao động.  

Bảng 11.1: Thống kê NH tốt nghiệp ngành QLGD giai đoạn 2019 - 2022 

 

Năm tốt 

nghiệp 

Số lượng 

toàn khóa 

Số lượng 

tốt nghiệp 

Tỷ lệ 

% tốt 

nghiệp 

Số lượng NH tốt nghiệp trong 

thời gian 

1 

năm 

2 

năm 

3 

năm 

4 

năm 

5 

năm 

2020 - 2021 27 21 77.77 21     

Bảng 11.2. Thống kê NH thôi học giai đoạn 2019 - 2022  

 

 

Năm tốt 

nghiệp 

 

 

 

Khóa 

 

 

Số lượng 

toàn 

khóa 

Số lượng NH thôi học trong thời gian đào 

tạo 

Năm 

thứ 

1 

Năm 

thứ 

2 

Năm thứ 

3 

Năm thứ 4 

 

2019– 2020 26 27     

2020 – 2021 27 26     

2021 - 2022 28 33     

2022-2023 29 36     

Số liệu thống kê chỉ tính NH hệ chính quy 
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Bảng 11.3: Thời gian tốt nghiệp trung bình của NH giai đoạn 2019 - 2021 

Năm tốt nghiệp Khóa 
Số lượng 

toàn khóa 

Tổng số tốt 

nghiệp 

Thời gian tốt nghiệp 

trung bình (năm) 

2019 – 2021 26 27 21  

Bảng 11.4: Thống kê việc làm của NH tốt nghiệp ngành Thạc sĩ QLGD 

(2021-2022) 

Năm 

khảo 

sát 

Tổng số 

NH 

khảo 

sát 

Tổng số 

NH 

phản 

hồi 

Tỷ lệ 

phản 

hồi (%) 

Tỷ lệ có 

việc (%) 

Tình hình việc làm (người) 

Có việc 

Đang học 

nâng cao 

trình độ 

Chưa 

có việc 

2021        

Bảng 11.5: Mức độ hài lòng của NH tốt nghiệp CTĐT ngành Thạc sĩ QLGD 

về một số tiêu chí điển hình (%) 

Tiêu chí Mức độ hài lòng 
Năm 

2020 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

 

 

Hài lòng về CTĐT 

Rất không hài lòng    

Không hài lòng    

Hài lòng    

Rất hài lòng    

Xuất sắc    

 

Điều kiện phòng 

học, trang thiết 

Rất không hài lòng    

Không hài lòng    

Hài lòng    
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Tiêu chí Mức độ hài lòng 
Năm 

2020 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

bị Rất hài lòng    

Xuất sắc    

 

 

Hoạt động trợ 

giúp NH 

Rất không hài lòng    

Không hài lòng    

Hài lòng    

Rất hài lòng    

Xuất sắc    

Bồi đắp, khuyến 

khích 

hoạt động 

Rất không hài lòng    

Không hài lòng    

Hài lòng    

NCKH 
Rất hài lòng    

Xuất sắc    

 

 

 

 

 

 

 

 


