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Sáng ngày 22/3/2019, Trung tâm Kiểm định chất 
lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-
ĐHQGHN) đã khai mạc Hội thảo tập huấn: “Nâng 

cao năng lực quản trị đại học đáp ứng các yêu cầu tiêu 
chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo”. Đây là hội thảo tập huấn thứ 2, kế tiếp thành 
công của Hội thảo tập huấn 1 do Trung tâm tổ chức đợt 
tháng 12/2018.

Tham dự Khai mạc Hội thảo có TS. Lê Mỹ Phong, Phó Cục 
trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo 
(GDĐT); Ban Giám đốc Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN; 
GS.TS. Nguyễn Quý Thanh, Cố vấn của Trung tâm; các 
chuyên gia là cộng tác viên tích cực của Trung tâm và hơn 
100 đại biểu là các nhà lãnh đạo, quản lý, các chuyên gia 
giáo dục, các cán bộ chuyên trách và các giảng viên của 52 
cơ sở giáo dục đại học và các đơn vị trong cả nước.    

Phát biểu khai mạc và đề dẫn trong buổi khai mạc, TS. Tạ 
Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm nhấn 
mạnh, mục tiêu của Hội thảo tập huấn là nhằm nâng cao 
năng lực quản trị đại học và hỗ trợ cho cơ sở giáo dục đại 

học triển khai các hoạt động tự đánh giá, đánh giá ngoài 
và cải tiến chất lượng sau đánh giá đáp ứng yêu cầu của bộ 
tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học ban 
hành theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 
và bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào 
tạo ban hành theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 
14/3/2016 của Bộ GDĐT. Với các mục tiêu đó, Hội thảo đã 
tập trung vào các vấn đề cốt lõi về quản trị chất lượng tổng 
thể; quản trị đại học; xây dựng chiến lược phát triển cơ sở 
giáo dục đại học; hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong 
và hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bên trong, xây 
dựng văn hóa chất lượng; lập kế hoạch cải tiến chất lượng 
sau đánh giá cơ sở giáo dục đại học và chương trình đào 
tạo; đổi mới xây dựng chuẩn đầu ra, chương trình dạy học 
và hoạt động đào tạo, v.v. trong bối cảnh CMCN lần thứ 
4 và theo yêu cầu các tiêu chuẩn đánh giá của Bộ GDĐT.

TS. Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng 
đánh giá cao các hoạt động chuyên môn do Trung tâm 
KĐCLGD-ĐHQGHN tổ chức, trong đó việc tổ chức Hội thảo 
tập huấn về nâng cao năng lực quản trị đại học vừa tạo cơ 
hội để các cơ sở giáo dục đại học, các chuyên gia cập nhật 
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Tháng 3/2019, Trung tâm Kiểm định chất 
lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội 
(KĐCL-ĐHQGHN) đã được công nhận là thành 

viên chính thức (full member) của Mạng lưới các Tổ 
chức Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học quốc tế 
(International Network for Quality Assurance Agencies 
in Higher Education – INQAAHE). Trung tâm KĐCLGD-
ĐHQGHN là một trong 4 tổ chức của Việt Nam được 
INQAAHE công nhận là thành viên chính thức của 
mạng lưới này.

INQAAHE được thành lập năm 1991 tại Hong Kong 
với chỉ 8 thành viên ban đầu. Hiện nay, tổng số thành 
viên (bao gồm cả thành viên chính thức và thành viên 
liên kết) đã vượt qua con số 300. INQAAHE có sứ 
mạng thúc đẩy và nâng cao chất lượng giáo dục đại 
học thông qua sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế các 
cơ quan đảm bảo và kiểm định chất lượng. Để đạt 
được mục tiêu này, mạng lưới tập trung vào phát triển 

lý thuyết và thực tiễn về công tác đánh giá, cải tiến và 
duy trì đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, trao đổi 
về chính sách và hành động của các tổ chức thành 
viên nhằm thúc đẩy đảm bảo chất lượng vì lợi ích của 
giáo dục đại học, cơ sở giáo dục, người học và xã hội.

Việc trở thành thành viên chính thức của INQAAHE đã 
tạo cơ hội cho Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN trong 
việc thường xuyên cập nhật, tiếp cận các hoạt động 
cũng như các kết quả nghiên cứu mới nhất liên quan 
đến đảm bảo và kiểm định chất lượng, góp phần nâng 
cao năng lực và phát triển, mở rộng quan hệ hợp tác, 
trở thành trung tâm đánh giá chất lượng có uy tín 
trong khu vực và quốc tế.

INQAAHE hiện có trụ sở tại Cơ quan Đảm bảo chất 
lượng – Đại học Catalan, AQU Catalunya, C. dels 
Vergós, 36-42, 08017 Barcelona, Tây Ban Nha.

với những yêu cầu mới về chuẩn chất lượng tiếp cận theo 
chuẩn chất lượng của khu vực, quốc tế, vừa để Trung tâm 
chia sẻ các kinh nghiệm trong quá trình thực tiễn triển khai 
các hoạt động.

Hội thảo diễn ra trong hai ngày và được nghe 8 diễn giả 
trình bày các nội dung chuyên đề chuyên sâu về: quản trị 
chất lượng tổng thể cơ sở giáo dục đại học, các yêu cầu 
quy định về quy trình tự đánh giá và đánh giá ngoài, các 
quan điểm tiếp cận về phương pháp đánh giá đối với bộ 
tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học ban 
hành theo Thông tư 12/2017 và bộ tiêu chuẩn đánh giá 
chương trình đào tạo ban hành theo Thông tư 04/2016 của 
Bộ GDĐT; các vấn đề liên quan đến xếp hạng, so chuẩn, sử 
dụng các chỉ số xếp hạng, so chuẩn để xây dựng các chỉ số 
mục tiêu trong chiến lược phát triển cơ sở giáo dục và các 
đặc trưng và tiêu chí đối với đại học thông minh, đại học 
đổi mới, sáng tạo; xây dựng và phát triển chương trình đào 
tạo dựa trên chuẩn đầu ra; xây dựng hệ thống thông tin 
đảm bảo chất lượng bên trong; kỹ năng lập kế hoạch cho 
lộ trình cải tiến chất lượng cơ sở giáo dục đại học, chương 
trình đào tạo sau đánh giá; các vấn đề về xây dựng văn hóa 
chất lượng trong cơ sở giáo dục đại học.

Trong số các nội dung được trình bày, Hội thảo tập huấn 
đặc biệt tập trung vào vấn đề quản trị đại học để đáp ứng 

với yêu cầu và thích ứng với bối cảnh của cuộc CMCN 4.0 
như: bản chất của quản trị đại học, mô hình và công cụ 
quản trị, quản trị đại học tiên tiến trong bối cảnh mới, quản 
trị đại học gắn với đảm bảo chất lượng và trách nhiệm xã 
hội…

Bên cạnh phần trình bày của các diễn giả, các đại biểu tham 
dự Hội thảo tập huấn đã thảo luận sôi nổi và thực hành về 
nhiều nội dung liên quan đến quản trị đại học, xây dựng 
sứ mạng, chiến lược của cơ sở giáo dục, chuẩn đầu ra của 
chương trình đào tạo, xây dựng hệ thống đảm bảo chất 
lượng bên trong, hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng 
bên trong…

Với những kết quả đạt được của Hội thảo, các đại biểu thể 
hiện mong muốn Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN tiếp tục tổ 
chức các Hội thảo tập huấn tiếp theo tập trung đến các vấn 
đề chuyên sâu như xây dựng chiến lược phát triển, quản trị 
và phương pháp quản lý cơ sở giáo dục đại học, xây dựng 
chuẩn đầu ra và chương trình dạy học; xây dựng hệ thống 
đảm bảo chất lượng bên trong, v.v. Đáp ứng yêu cầu của 
đa số các đại biểu, Trung tâm dự định sẽ tiếp tục tổ chức 
các chuỗi Hội thảo tập huấn tiếp theo trong thời gian tới.
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