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KỸ SƯ NGÀNH MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU

THEO TIÊU CHUẨN AUN-QA

B Ế  M Ạ C  P H I Ê N  Đ Á N H  G I Á  C H Ư Ơ N G  T R Ì N H  Đ À O  T Ạ O  

Ngày 25/02/2022, Trường Đại học Công nghệ phối hợp với Mạng
lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network
– AUN) tổ chức bế mạc phiên đánh giá chương trình đào tạo kỹ
sư ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu theo tiêu chuẩn
AUN-QA bằng hình thức trực tuyến, sau 05 ngày làm việc
chuyên nghiệp và hiệu quả

Các chuyên gia kiểm định của đã đánh giá những
điểm mạnh, điểm cần khắc phục và khuyến nghị
về chương trình đào tạo (CTĐT) theo các tiêu chí
đánh giá chung của AUN. Nhìn chung, PGS. TS.
Eric Wibisono đã đánh giá khả quan đối với CTĐT
kỹ sư ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ
liệu về sự hài lòng của giảng viên và sinh viên, tính
cập nhật kịp thời và bắt nhịp nhanh chóng với các
xu thế mới của từng ngành hiện nay. Dù vậy, các
chuyên gia của AUN cũng khuyến nghị Nhà trường
nói chung và Khoa Công nghệ thông tin nói riêng
tiếp tục thường xuyên trao đổi với các cơ sở giáo
dục khác ở trong và ngoài nước để nâng cao chất
lượng. Đồng thời thường xuyên có sự xem xét,
điều chỉnh chương trình phù hợp với nhu cầu của 

sinh viên, xã hội và xu hướng học tập
trực tuyến.
  

PGS.TS Eric Wibisono, Trưởng đoàn
đánh giá ngoài cho biết, trước những
khó khăn và thách thức mà dịch bệnh
gây ra, AUN và các trường đại học
thành viên của mạng lưới đã nỗ lực
thay đổi cách thức hoạt động, thích ứng
nhanh với xu thế mới là chuyển qua
hình thức trực tuyến, từ xa. Ông đánh
giá cao nỗ lực của Đại học Quốc gia Hà
Nội và các đơn vị thành viên đã chuẩn
bị chu đáo mọi điều kiện cho phiên
đánh giá này và tin tưởng vào hoạt
động kiểm định của AUN.


