
  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 
KHOA SƯ PHẠM – BỘ MÔN SƯ PHẠM VẬT LÝ  

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. 
Điện thoại: (84-292) 3832663; Fax: (84-292) 3838474; Email: dhct@ctu.edu.vn 

 
 

Cần Thơ, ngày 18 tháng 05 năm 2020 

 

THƯ NGỎ 

GÓP Ý DỰ THẢO BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

NGÀNH SƯ PHẠM VẬT LÝ 

 

Kính gửi: Quý Đơn vị 

 

 Căn cứ Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng 

chương trình đào tạo (CTĐT) của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên 

nghiệp; 

Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của 

giáo dục đại học; 

Công văn 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2018 của Cục Quản lý Chất 

lượng - Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn tự đánh giá CTĐT;  

 Quyết định 3404/QĐ-ĐHCT ngày 19/8/2019 của Trường Đại học Cần Thơ về việc 

thành lập hội đồng tự đánh giá CTĐT ngành Sư phạm Vật lý; 

 Quyết định 2616/QĐ-ĐHCT ngày 31/10/2019 của Trường Đại học Cần Thơ về 

việc thực hiện kế hoạch tự đánh giá CTĐT ngành Sư phạm Vật lý giai đoạn 2019-2020. 



 Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ xin được tiến hành công bố công khai 

dự thảo báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Sư phạm Vật lý đến các bên liên quan ngoài 

phạm vi đơn vị Trường Đại học Cần Thơ. 

 Việc công khai dự thảo báo cáo này giúp các bên liên quan có cơ hội tiếp cận báo 

cáo tự đánh giá một cách chính thức và giúp Ban Thư ký và Hội đồng Tự đánh giá ghi 

nhận các góp ý, nhận xét từ phía bên liên quan để hoàn thiện báo cáo tự đánh giá. 

 Thời gian đóng góp ý kiến giúp chúng tôi hoàn thiện báo cáo tự đánh giá: từ ngày 

20/05/2020 đến hết ngày 02/06/2020. 

 Chúng tôi kính mong quý vị đọc qua và cho ý kiến góp ý thông qua phiếu góp ý 

đính kèm. 

Xin vui lòng gởi phiếu góp ý về đại diện Ban Thư ký (Ông Vũ Thanh Trà) qua 

email: vttra@ctu.edu.vn cho đến hết ngày 02/06/2020. 

 Chúng tôi xin chân thành cám ơn sự đóng góp, hỗ trợ tích cực từ quý vị góp phần 

giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ đào tạo, cải tiến chất lượng đào tạo của Khoa Sư 

phạm và Trường Đại học Cần Thơ. 

 Trân trọng kính chào! 

 

 

      TM Ban Thư ký Hội đồng Tự đánh giá CTĐT 
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