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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

    Thừa Thiên Huế, ngày  17 tháng 10  năm 2017 

       

 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2017-2018 

 

 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG  ĐẠI HỌC KHOA HỌC 

 
Căn cứ Nghị định 30/CP ngày 04/4/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học 

Huế và căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo 

dục đại học thành viên; 

Căn cứ Quyết định số 1389/QĐ-ĐHH, ngày 10/7/2014 của Giám đốc Đại học Huế  

về việc ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Huế, các trường đại học 

thành viên, đơn vị trực thuộc và Quyết định số 489/QĐ-ĐHKH ngày 30/10/2015 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Khoa học về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Trường Đại học khoa học – Đại học Huế; 

Căn cứ Quyết định số 1973/QĐ-ĐHH, ngày 31/10/2014 của Giám đốc Đại học Huế 

về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học nhiệm kỳ 2014-2019; 

Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-ĐHKH ngày 02/02/2016 của Hiệu trưởng về việc ban 

hành Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Khoa học giai đoạn 

2015-2020; 

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục 

năm học 2017-2018. 

Điều 2. Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2017-2018 là cơ sở để 

triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Khoa học và 

các đơn vị trực thuộc. 

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng các phòng chức năng và Trưởng các đơn vị trực 

thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:        HIỆU TRƯỞNG 
-Như điều 3; 

-Ban Giám hiệu; 

-Lưu: VT, P.KT-ĐBCLGD. 

        

 

 

  PGS.TS. Hoàng Văn Hiển  
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ĐẠI HỌC HUẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

KẾ HOẠCH 

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017-2018 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-ĐHKH ngày      tháng 10 năm 2017 

 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học) 

 

1. Căn cứ xây dựng Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2017-2018 

1.1. Chiến lược Đảm bảo chất lượng giáo dục của Đại học Huế giai đoạn 2015-2020, 

tầm nhìn 2030. 

1.2. Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Khoa học giai đoạn 

2015-2020. 

2. Mục tiêu 

2.1. Nâng cao năng lực của hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong Nhà trường. 

2.2. Cải tiến chất lượng giáo dục hậu kiểm định. 

2.3. Thực hiện kiểm định chất lượng chương trình đào tạo 

3. Nhiệm vụ trọng tâm 

3.1. Xây dựng hệ thống văn bản quản lý điều hành về đảm bảo chất lượng giáo dục. 

3.2. Xây dựng và triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục. 

3.3. Xây dựng và triển khai các hoạt động cải tiến chất lượng giáo dục hậu kiểm định. 

3.4. Đánh giá và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo 

4. Chỉ tiêu kế hoạch chính 

4.1. Xây dựng hệ thống văn bản quản lý điều hành về đảm bảo chất lượng giáo dục 

- Xây dựng và ban hành kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2017-2018. 

4.2. Xây dựng và triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục 

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo bậc đại học. 

- Ban hành chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo bậc sau đại học. 

- Khảo sát 100% sinh viên bậc đại học hệ chính quy trước khi tốt nghiệp về chất 

lượng toàn khóa học. 

- Khảo sát tình hình việc làm sinh viên bậc đại học hệ chính quy tốt nghiệp năm 2016. 

4.3. Xây dựng và triển khai các hoạt động cải tiến chất lượng giáo dục hậu kiểm định 

- Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục giai đoạn 2017-2022. 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục năm học 2017-2018.  

4.4. Đánh giá và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo  

- 02 chương trình đào tạo thực hiện tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn chất lượng quốc gia. 
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5. Giải pháp thực hiện 

5.1. Tuyên truyền và phổ biến nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của cán bộ, 

giảng viên và người học về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục. 

5.2.  Lãnh đạo Nhà trường chỉ đạo quyết liệt, kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác 

đảm bảo chất lượng giáo dục trong toàn trường. 

5.3.  Xây dựng các kế hoạch chi tiết, cụ thể về thời gian hoàn thành, các nguồn lực, các 

đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện. 

5.4.  Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư cải tiến nâng cao chất 

lượng giáo dục theo kế hoạch hậu kiểm định. 

6. Tổ chức thực hiện 

- Trên cơ sở Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2017-2018, các đơn vị 

chủ trì tiến hành xây dựng kế hoạch chi tiết, dự trù kinh phí cho từng hoạt động để 

triển khai.  

- Các đơn vị trong Trường thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong các kế hoạch chi tiết 

theo đúng thời hạn. 

- Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề vướng mắc, phát sinh, các đơn vị 

kiến nghị để Nhà trường xem xét điều chỉnh bổ sung. 

7. Khung logic các nhiệm vụ cụ thể 

 

Stt Nội dung công việc Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian 

bắt đầu 

Thời gian 

hoàn 

thành 

1.  

Họp Hội đồng Đảm 

bảo chất lượng giáo 

dục Nhà trường 

Hội đồng 

ĐBCLGD  
P. KT- ĐBCLGD 9/2017 9/2017 

2.  

Xây dựng và ban hành 

Kế hoạch cải tiến chất 

lượng chất lượng giáo 

dục năm học 2017-2018 

P. KT- ĐBCLGD Các đơn vị 9/2017 9/2017 

3.  

Xây dựng và ban hành 

Kế hoạch Đảm bảo 

chất lượng giáo dục 

năm học 2017-2018 

P. KT- ĐBCLGD Các đơn vị 9/2017 10/2017 

4.  

Báo cáo công khai chất 

lượng giáo dục năm 

học 2017-2018 

P. KT- ĐBCLGD Các đơn vị 10/2017 10/2017 

5.  

Khảo sát tình hình việc 

làm của SV tốt nghiệp 

năm 2016 

P. KT- ĐBCLGD Các đơn vị 10/2017 11/2017 

6.  

Xây dựng và triển khai 

kế hoạch thu thập, lưu 

trữ minh chứng phục 

vụ công tác ĐBCLGD 

P. KT- ĐBCLGD Các đơn vị 10/2017 08/2018 
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Stt Nội dung công việc Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian 

bắt đầu 

Thời gian 

hoàn 

thành 

7.  

Khảo sát ý kiến SV 

năm cuối về chất lượng 

toàn khóa học 

P. KT- ĐBCLGD Các đơn vị 11/2017 12/2017 

8.  

Xây dựng phần mềm 

khảo sát sinh viên về các 

hoạt động của Nhà trường 

P. KT- ĐBCLGD Các đơn vị 11/2017 08/2018 

9.  

Khảo sát ý kiến SV về 

hoạt động giảng dạy 

của GV học kỳ I năm 

học 2017-2018 

P. KT- ĐBCLGD Các đơn vị 12/2017 03/2018 

10.  

Rà soát, điều chỉnh bổ 

sung chuẩn đầu ra các 

chương trình đào tạo 

bậc đại học 

P. Đào tạo ĐH Các khoa 02/2018 06/2018 

11.  

Xây dựng và ban hành 

chuẩn đầu ra các 

chương trình đào tạo 

bậc sau đại học 

P. Đào tạo SĐH Các khoa 02/2018 06/2018 

12.  
Xây dựng và triển khai 

kế hoạch đánh giá 

chương trình đào tạo 

P. KT- ĐBCLGD Các khoa 02/2018 06/2018 

13.  

Xây dựng và ban hành 

kế hoạch cải tiến chất 

lượng chất lượng giáo 

dục giai đoạn 2017-

2022 

P. KT- ĐBCLGD Các đơn vị 02/2018 07/2018 

14.  

Khảo sát ý kiến SV về 

hoạt động giảng dạy 

của GV học kỳ II năm 

học 2017-2018 

P. KT- ĐBCLGD Các đơn vị 05/2018 08/2018 

15.  
Họp Hội đồng Đảm 

bảo chất lượng giáo 

dục Nhà trường 

Hội đồng 

ĐBCLGD 
P. KT- ĐBCLGD 07/2018 07/2018 

  

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 PGS.TS. Hoàng Văn Hiển 


