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TIEÂN PHONG ÑAØO TAÏO 
NHAÂN LÖÏC QUAÛN TRÒ 

CHAÁT LÖÔÏNG GIAÙO DUÏC
QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG LÀ MỘT TRONG NHỮNG XU THẾ TẤT YẾU TRONG THỜI ĐẠI 
HỘI NHẬP HIỆN NAY, GIÁO DỤC CŨNG KHÔNG NẰM NGOÀI XU THẾ ĐÓ. CHƯƠNG 
TRÌNH CỬ NHÂN QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC LÀ MỘT TRONG NHỮNG 
NGÀNH HỌC TIỀM NĂNG VỚI CƠ HỘI VIỆC LÀM RỘNG MỞ.

GIAÙO DUÏC

VIỆT HÀ 
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TIÊN PHONG ĐÀO TẠO NHÂN 
LỰC QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG 
GIÁO DỤC

Xu hướng toàn cầu hóa đã du nhập 
và phát triển ở khắp các ngành nghề 
trong cả nước. Bên cạnh những 
thành tựu, điều này còn mang đến 
những thách thức cho mọi lĩnh vực 
kinh tế, giáo dục, an ninh quốc 
phòng. Một trong số đó chính là tính 
cạnh tranh khốc liệt của thị trường 
kinh tế toàn cầu, bắt buộc hệ thống 
quản trị chất lượng phải được đặt lên 
hàng đầu.

Quản trị chất lượng là các hoạt động 
có phối hợp để định hướng và kiểm 
soát một tổ chức về chất lượng. Việc 
định hướng và kiểm soát về chất 
lượng nói chung bao gồm: lập chính 
sách chất lượng và mục tiêu chất 
lượng, hoạch định chất lượng, kiểm 

soát chất lượng, đảm bảo chất lượng 
và cải tiến chất lượng.

Quản trị chất lượng đảm bảo cho tổ 
chức làm đúng những việc phải làm 
và những việc quan trọng, theo triết 
lý “làm việc đúng” và “làm đúng 
việc”, “làm đúng ngay từ đầu” và 
“làm đúng tại mọi thời điểm”. Để 
làm được những điều này, những cán 
bộ quản trị chất lượng cần phải được 
trang bị đầy đủ kiến thức, kĩ năng, 
kinh nghiệm.

Trong giáo dục, đảm bảo chất lượng 
giáo dục chính là quản lý quá trình 
đào tạo ở các cấp học, bậc học, nhằm 
tạo ra nguồn lực lao động thích hợp 
và đáp ứng yêu cầu sử dụng. Sản 
phẩm của giáo dục tạo ra chính là 
nguồn nhân lực, chính vì vậy quản 
trị chất lượng giáo dục kiểm soát cả 
quá trình để đảm bảo sản phẩm đầu 

ra đáp ứng yêu cầu xã hội. Chúng ta 
cũng thấy rằng, xu thế quốc tế hóa 
và toàn cầu hóa của giáo dục đại học 
và giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt là 
sự phát triển nhanh chóng của giáo 
dục đại học và giáo dục nghề nghiệp 
xuyên biên giới đòi hỏi nhu cầu cấp 
thiết cần phải thiết lập và phát triển 
hệ thống đảm bảo chất lượng khắp 
nơi trên thế giới. Chất lượng giáo dục 
là một vấn đề luôn được chú trọng 
vì chất lượng gắn liền với lợi ích của 
người học và xã hội. Chất lượng kém 
đồng nghĩa với sự thất bại, đồng 
nghĩa với sự lãng phí trong giáo dục.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, 
Trường Đại học Giáo Dục đã tiên 
phong đào tạo Cử nhân Quản trị 
Chất lượng Giáo dục. Ông Nguyễn 
Quý Thanh - Hiệu trưởng Nhà trường 
- khẳng định: “Đào tạo Cử nhân 
Quản trị Chất lượng giáo dục là một 
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chuyên ngành cần thiết và cấp bách, 
cần được thực hiện triển khai đào 
tạo sớm, để cung cấp nguồn nhân 
lực chuyên nghiệp làm việc. Đối với 
nước ta, vấn đề đào tạo Quản trị Chất 
lượng giáo dục luôn đóng vai trò đặc 
biệt không chỉ vì đội ngũ chuyên viên 
quản trị chất lượng hiện tại ở nước 
ta còn mỏng mà còn vì yêu cầu cấp 
bách của kế hoạch đổi mới giáo dục 
quốc gia phục vụ sự nghiệp hiện đại 
hóa, công nghiệp hóa đất nước trong 
hoàn cảnh cạnh tranh và hội nhập 
quốc tế”. 

Xây dựng chương trình đào tạo Quản 
trị Giáo dục Đại học theo định hướng 
đổi mới giáo dục toàn diện. Thời 
gian đào tạo là 4 năm với 134 tín chỉ 
gồm các môn học lý thuyết và thực 
hành với khung chương trình được 
tham khảo và nhận được sự góp ý 
của các chuyên gia hàng đầu đến từ 

các trường đại học lớn trên thế giới. 
Ngoài kiến thức được trang bị, sinh 
viên luôn nhận được sự hỗ trợ tối đa 
của giảng viên, các chuyên gia hàng 
đầu trong lĩnh vực quản trị chất lượng 
giáo dục, trang thiết bị học tập hiện 
đại, môi trường mở, năng động, hội 
nhập quốc tế.

CƠ HỘI HỌC BẰNG KÉP VÀ VIỆC 
LÀM RỘNG MỞ

Chương trình Quản trị Chất lượng 
Giáo dục trang bị cho người học phát 
triển nhóm kỹ năng nghề nghiệp, kỹ 
năng nhận thức, kỹ năng bổ trợ. Các 
nhóm kỹ năng này giúp hình thành 
những năng lực cần thiết: Hỗ trợ phát 
triển chuyên môn của các giáo viên, 
nhân viên; Tổ chức, hỗ trợ và giám sát 
hoạt động dạy học và giáo dục; Tư vấn 
cho lãnh đạo và quản lý nhà trường về 
quản trị trường học; Hướng dẫn, tổ 
chức cho giáo viên và nhân viên thực 

hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo chất 
lượng dạy học và giáo dục; Hỗ trợ, tư 
vấn cho phụ huynh, học sinh và cộng 
đồng trong các hoạt động giáo dục 
trong và ngoài nhà trường, từ đó từng 
bước nâng cao chất lượng hoạt động 
của đơn vị.

Hơn nữa, người học được đáp ứng đủ 
kĩ năng về ngoại ngữ, cơ hội nghiên 
cứu và tiếp cận với các chuyên gia 
quốc tế; trở thành các chuyên viên cốt 
cán về công tác so chuẩn và xếp hạng 
đại học, hỗ trợ tối đa để nhà trường 
có thứ hạng cao trong các bảng xếp 
hạng, nâng cao vị thế nhà trường 
trong khu vực và trên thế giới. Từ đó, 
người học sẽ phát triển dần thành các 
chuyên gia đánh giá cơ sở giáo dục, 
chuyên gia đánh giá về chương trình 
đào tạo, các chuyên gia về công tác 
so chuẩn và xếp hạng đại học, chuyên 
gia khảo thí tiến đến các vị trí bậc 

GIAÙO DUÏC
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trung và bậc cao trong lĩnh vực quản 
trị đại học.

Ông Nguyễn Quý Thanh cho biết 
thêm: “Tốt nghiệp chương trình đào 
tạo cử nhân Quản trị chất lượng giáo 
dục, người học có kiến thức trong lĩnh 
vực quản trị nhà trường, nắm vững kỹ 
thuật để giải quyết các hoạt động tác 
nghiệp; tích lũy được kiến thức nền 
tảng về giáo dục và đào tạo để phát 
triển kiến thức mới và có thể tiếp tục 
theo học thạc sĩ, tiến sĩ về Đo lường và 
Đánh giá trong giáo dục, Quản lý giáo 
dục, Quản trị trường học tại trường 
ĐH Giáo dục”.

Bên cạnh hoạt động học tập, nghiên 
cứu, bạn còn có cơ hội tham gia trao 
đổi sinh viên với các trường đại học 
Quốc tế như Đại học ChiBa - Nhật 
Bản; Đại học Giáo dục quốc gia - Hàn 
Quốc…; Tham gia học chương ngành 
này, người học có cơ hội học văn bằng 
2 tại ĐH Giáo dục và học bằng kép tại 
các trường thuộc ĐHQGHN như: Đại 
học Ngoại ngữ, Đại học Kinh tế, Đại 
học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ trở 
thành nhà quản trị, công tác tại các 
trung tâm đảm bảo chất lượng giáo 
dục, trung tâm kiểm định chất lượng 
giáo dục, trung tâm khảo thí, phòng 
đào tạo, phòng quản lý khoa học. Tính 
đến cuối năm 2017, hệ thống giáo 
dục của nước ta hiện có 235 trường 
đại học, học viện, 37 viện nghiên cứu 
khoa học được giao nhiệm vụ đào tạo 
trình độ tiến sĩ, 33 trường cao đẳng sư 
phạm và 2 trường trung cấp sư phạm. 
Yêu cầu của bộ Giáo dục là 100% các 
cơ sở này phải có đơn vị đảm bảo chất 
lượng. Tuy nhiên, hiện nay các trường 
đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên 
nghiệp, phổ thông đang thiếu rất 
nhiều đội ngũ làm công tác đảm bảo 
chất lượng, công tác khảo thí.

Những năm gần đây, Bộ Giáo dục và 
Đào tạo Việt Nam đã quan tâm đặc 
biệt tới công tác đảm bảo chất lượng 
và chỉ đạo triển khai trên toàn hệ 
thống giáo dục. Các trường học từ đại 
học đến tiểu học cần kiểm định chất 
lượng định kỳ 5 năm một lần đòi hỏi 

các trường phải có đội ngũ chuyên 
trách triển khai công tác đảm bảo 
chất lượng. Vì vậy, cơ hội làm việc của 
các bạn đang rộng mở. Bên cạnh đó, 
63 sở giáo dục và đào tạo cùng các 
phòng Giáo dục trên cả nước cũng là 
cơ hội của các bạn sau khi tốt nghiệp.

Như vậy, có thể thấy rằng, Quản trị 
Chất lượng Giáo dục trong thời đại 
cạnh tranh cao, yếu tố chất lượng 
được đặt lên hàng đầu và trở thành 
một trong những lĩnh vực rất được 
đón nhận. 

Với tâm huyết và lòng quyết tâm cao, 
Khoa Quản trị Chất lượng, trường Đại 
học Giáo dục - ĐHQGHN tự tin là đơn 
vị đào tạo cử nhân quản trị chất lượng 
giáo dục chuẩn mực, hàng đầu trong 
cả nước.


