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KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ
 Chương trình đào tạo: GIÁO DỤC TIỂU HỌC

trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy

1. Mục đích tự đánh giá
Xác định mức độ đáp ứng của chương trình đào tạo (CTĐT) so với bộ tiêu 

chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo (Thông tư số 04/2016/BGDĐT ngày 
14/3/2016).

Làm cơ sở nhà trường tiến hành tự rà soát, xem xét, đánh giá thực trạng việc 
thực hiện CTĐT; xác định những điểm mạnh, tồn tại để từ đó xây dựng kế hoạch cải 
tiến và nâng cao chất lượng CTĐT.

Làm căn cứ giải trình với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và xã 
hội về thực trạng chất lượng của chương trình đào tạo.

Làm cơ sở cho người học lựa chọn chương trình đào tạo và nhà tuyển dụng lao 
động tuyển chọn nhân lực.

Là điều kiện cần thiết để Nhà trường đăng ký đánh giá ngoài và đề nghị công 
nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng CTĐT với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.

2. Phạm vi tự đánh giá
Đánh giá các hoạt động của đơn vị thực hiện CTĐT theo tiêu chuẩn đánh giá 

chất lượng CTĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành trong một chu kỳ 
KĐCLGD.

3. Công cụ tự đánh giá
Công cụ tự đánh giá là tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT gồm 11 tiêu chuẩn 

và 50 tiêu chí ban hành theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của 
Bộ Giáo dục & Đào tạo và các tài liệu hướng dẫn sau:

Căn cứ Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục Quản lý 
chất lượng về việc thay thế Tài liệu đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các 
trình độ của Giáo dục đại học ban hành kèm theo Công văn số 769/QLCL-
KĐCLGD;

Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2020 của Cục Quản lý chất 
lượng về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo

Công văn số 774/QLCL-KĐCLGD ngày 10/6/2021 của Cục Quản lý chất lượng 
về việc điều chỉnh một số phụ lục Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD;



2

IV. Hội đồng tự đánh giá
1. Thành phần Hội đồng tự đánh giá
a) Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá
Hội đồng tự đánh giá CTĐT ngành Giáo dục Tiểu học được thành lập theo 

Quyết định số 106/QĐ-ĐHQN ngày 19/01/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học 
Quảng Nam, Hội đồng gồm có 19 thành viên (danh sách kèm theo).

b) Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng tự đánh giá
Theo Điều 8 - Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013
2. Ban Thư ký giúp việc và các nhóm công tác chuyên trách 
Ban Thư ký giúp việc và các nhóm công tác chuyên trách ngành Giáo dục Tiểu 

học được thành lập theo Quyết định số 106/QĐ-ĐHQN ngày 19/01/2022 của Hiệu 
trưởng Trường Đại học Quảng Nam (danh sách kèm theo).

3. Phân công thực hiện
a) Ban Thư ký

- Trưởng ban Thư ký: 
+ Chịu trách nhiệm chung về việc biên tập, tổng hợp các báo cáo từ các 

nhóm thành bản dự thảo báo cáo và chỉnh sửa theo góp ý để hoàn thiện báo cáo.
+ Lập kế hoạch hoạt động của Hội đồng theo phân công của Chủ tịch hội 

đồng, thay mặt chủ tịch hội đồng giám sát việc thực hiện kế hoạch của các thành 
viên trong Hội đồng và các nhóm chuyên trách.

- Thư ký trong nhóm công tác chuyên trách: 
  Xây dựng dự thảo báo cáo tổng hợp các tiêu chuẩn và tiêu chí, góp ý cho 

bản báo cáo các tiêu chí, tiêu chuẩn và báo cáo chung.
b) Các nhóm công tác, cá nhân (Có thể bao gồm: Các thành viên trong Hội 

đồng TĐG, cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên, ...)
- Nhóm trưởng trong nhóm công tác chuyên trách: 

Điều hành chung, chủ động tổ chức họp nhóm để phân công công việc cụ thể 
cho các thành viên, cung cấp cách thức tìm minh chứng và minh chứng. Chịu trách 
nhiệm về các tiêu chuẩn, kế hoạch thực hiện và báo cáo cuối cùng của tiêu chuẩn mà 
nhóm mình được phân công, Biên tập báo cáo của các thành viên trong nhóm theo 
kế hoạch Tự đánh giá của trường và gửi cho Trưởng ban Thư ký.

- Thành viên nhóm công tác chuyên trách: 
Tìm minh chứng, xử lý dữ liệu, viết báo cáo theo từng tiêu chí do nhóm trưởng 

phân công.
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TT Tiêu chuẩn
Nhóm 

chịu trách 
nhiệm

Thời gian thu 
thập thông tin và 

minh chứng

Ghi 
chú

1
Tiêu chuẩn 1
Mục tiêu và chuẩn đầu ra của CTĐT.

2
Tiêu chuẩn 2
Bản mô tả chương trình đào tạo.

3
Tiêu chuẩn 3
Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học.

Nhóm 1

4
Tiêu chuẩn 4
Phương pháp tiếp cận trong dạy và học.

5
Tiêu chuẩn 5
Đánh giá kết quả học tập của người học

Nhóm 2

6
Tiêu chuẩn 6
Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên.

7
Tiêu chuẩn 7 
Đội ngũ nhân viên

Nhóm 3

8
Tiêu chuẩn 8
Người học và hoạt động hỗ trợ người học.

9
Tiêu chuẩn 9 
Cơ sở vật chất và trang thiết bị.

Nhóm 4

10
Tiêu chuẩn 10 
Nâng cao chất lượng

11
Tiêu chuẩn 11
Kết quả đầu ra

Nhóm 5

Từ 01/03/2022
Đến 31/03/2022

V. Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá (nếu có)
1. Thời gian: Tháng 02/2022
2. Thành phần: Hội đồng tự đánh giá - Ban Thư ký - Nhóm công tác
3. Nội dung, chương trình tập huấn:

- Phổ biến hệ thống văn bản tự đánh giá Chương trình đào tạo
- Quy trình và thủ tục tự đánh giá
- Hướng dẫn tìm minh chứng, mã hóa, số hóa
- Hướng dẫn viết phiếu đánh giá tiêu chí và báo cáo tự đánh giá.
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VI. Dự kiến các nguồn lực (nhân lực, tài chính, ...) và thời điểm cần huy 
động/cung cấp

1. Nhân lực

Các thành viên Hội đồng Tự đánh giá, Ban Thư ký và nhóm công tác là các 
Trưởng, Phó phòng/ khoa; các tổ trưởng, chuyên viên, giảng viên; các tổ chức, đoàn 
thể: Tổ chức Đảng, Đoàn; Hội Sinh viên, Công đoàn…

2. Cơ sở vật chất 

Tận dụng cơ sở vật chất sẵn có của Nhà trường, các đơn vị 

Có thể mua thêm các dụng cụ (văn phòng) cần thiết cho công tác tự đánh giá 
trên cơ sở lập dự trù kinh phí và xét duyệt của Nhà trường.

3. Tài chính

Các mức kinh phí chi cho hoạt động tự đánh giá bao gồm: Các phiên họp, xây 
dựng báo cáo, tìm minh chứng, biên tập, sửa chữa, đánh giá, văn phòng phẩm trên 
cơ sở lập dự trù kinh phí và xét duyệt của Nhà trường.

VII. Dự kiến thu thập thông tin từ nguồn ngoài cơ sở giáo dục và đơn vị 
thực hiện chương trình đào tạo (nếu có)

Tùy tình hình thực tế, các nhóm công tác chuyên trách có nhu cầu thu thập 
thông tin minh chứng từ nguồn ngoài trường theo các đề xuất sau:

Các lĩnh vực cần khảo sát

Các đối tượng/ các bên liên quan cần khảo sát

Các thông tin/ dữ liệu cần cho so sánh, đối sánh và so chuẩn

VIII. Dự kiến thuê chuyên gia tư vấn để giúp Hội đồng triển khai TĐG 

Trong tháng 5 năm 2022, Nhà trường mời chuyên gia tư vấn đến tập huấn 
công tác tự đánh giá với các nội dung về kỹ thuật tìm minh chứng và viết báo cáo 
tự đánh giá theo từng tiêu chuẩn, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác tự đánh 
giá và giải quyết những vấn đề phát sinh trong lúc triển khai công tác tự đánh giá.

IX. Lập Bảng danh mục mã minh chứng

Sau khi các nhóm công tác, cá nhân thực hiện xác định nội hàm, phân tích tiêu 
chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí; phân loại và mã hoá các minh chứng thu được. 
Hội đồng TĐG thảo luận các minh chứng cho từng tiêu chí đã thu thập được và lập 
Bảng danh mục mã minh chứng.

Bảng danh mục mã minh chứng được trình bày bảng theo chiều ngang của khổ 
A4 (có thể để riêng và để ở phần Phụ lục của báo cáo TĐG).
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X. Thời gian và nội dung hoạt động

Thời gian Nội dung hoạt động

Tuần 1 – 2
01/01/2022
16/01/2022

1. Họp Lãnh đạo cơ sở giáo dục và lãnh đạo đơn vị thực hiện CTĐT 
để thảo luận mục đích, yêu cầu, thời gian biểu và xác định các thành 
viên của Hội đồng TĐG CTĐT.

2. Thủ trưởng cơ sở giáo dục ra quyết định thành lập Hội đồng TĐG CTĐT.

3. Họp Hội đồng TĐG CTĐT để: 

- Công bố quyết định thành lập Hội đồng TĐG;

- Tập huấn về quy trình TĐG và bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT;

- Thảo luận về nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng;

- Dự thảo kế hoạch TĐG CTĐT.

Tuần 3 - 4
17/01/2022
31/01/2022

1. Phổ biến chủ trương triển khai TĐG đến toàn thể cán bộ quản lý, 
giảng viên, nhân viên và sinh viên tham gia thực hiện CTĐT.
2. Tổ chức hội thảo/hội nghị về chuyên môn, nghiệp vụ triển khai 
TĐG cho đội ngũ chủ chốt liên quan.
3. Họp Hội đồng TĐG CTĐT để thông qua:
- Bảng kế hoạch TĐG CTĐT; 
- Dự thảo đề cương báo cáo TĐG (dựa trên cơ sở tài liệu hướng dẫn 
của Bộ Giáo dục & Đào tạo và điều kiện cụ thể của đơn vị thực hiện 
CTĐT);
- Trình Thủ trưởng cơ sở giáo dục đề nghị ban hành kế hoạch TĐG.

Tuần 5 - 8
14/02/2022
13/3/2022

1. Công bố kế hoạch TĐG đã được phê duyệt, thông báo phân công 
nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng, Ban Thư ký và các nhóm 
công tác chuyên trách giúp việc cho Hội đồng.

2. Phân tích tiêu chí, thu thập thông tin và minh chứng.

3. Mã hoá các thông tin và minh chứng thu được.

4. Phân tích thông tin và minh chứng thu được.

5. Phân tích, lý giải nội hàm của các minh chứng để xem xét sự phù 
hợp của minh chứng với các yêu cầu trong từng tiêu chí của tiêu 
chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT.

Tuần 9 - 15
14/3/2022
01/5/2022

1. Các nhóm công tác chuyên trách viết các báo cáo của từng tiêu 
chí (thu thập thông tin bổ sung nếu cần thiết).

2. Trưởng các nhóm chuyên trách tổng hợp các báo cáo tiêu chí thành 
các báo cáo tiêu chuẩn (thu thập thông tin bổ sung nếu cần thiết).
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Thời gian Nội dung hoạt động

Tuần 16
02/5/2022
08/5/2022

Hội đồng TĐG CTĐT:
- Xem xét các báo cáo của từng tiêu chuẩn, tiêu chí do các nhóm 
chuyên trách dự thảo;
- Kiểm tra lại các thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo 
cáo TĐG;
- Xác định các vấn đề phát sinh từ các thông tin và minh chứng thu được;
- Xác định các thông tin cần thu thập bổ sung;
- Thư ký Hội đồng tập hợp các báo cáo tiêu chuẩn thành dự thảo 
báo cáo TĐG CTĐT.

Tuần 17-18
09/5/2022
22/5/2022

1. Hội đồng TĐG CTĐT xem xét dự thảo báo cáo TĐG và đề xuất 
những chỉnh sửa (nếu cần).
2. Hội đồng TĐG CTĐT họp với các bộ môn, phòng, ban, … để 
thảo luận về báo cáo TĐG, xin ý kiến góp ý. 

Tuần 19-21
23/5/2022
12/6/2022

1. Công bố bản báo cáo TĐG (đã chỉnh sửa sau góp ý của các bộ 
môn, phòng, ban, …) trong nội bộ cơ sở giáo dục và đơn vị thực 
hiện CTĐT.
2. Các bộ môn, phòng ban, cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên, 
người học, ... đóng góp ý kiến phản biện về báo cáo TĐG.

Tuần 22-23
13/6/2022
26/6/2022

1. Hội đồng TĐG CTĐT họp để tiếp tục bổ sung và hoàn thiện báo 
cáo TĐG theo các ý kiến phản biện.
2. Hội đồng TĐG CTĐT thông qua báo cáo TĐG lần cuối và nộp 
báo cáo TĐG cho lãnh đạo đơn vị thực hiện CTĐT và thủ trưởng cơ 
sở giáo dục để xem xét.
3. Hoàn thiện báo cáo TĐG.

Tuần 24
13/6/2022
19/6/2022

1. Cơ sở giáo dục gửi báo cáo TĐG và công văn cho cơ quan quản 
lý trực tiếp, Bộ Giáo dục & Đào tạo.
2. Cơ sở giáo dục bảo quản báo cáo TĐG, lưu giữ các thông tin 
minh chứng theo thứ tự mã minh chứng đã ghi trong báo cáo TĐG. 

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác tự đánh giá chương trình đào tạo 
ngành Giáo dục Tiểu học, Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng các đơn vị nghiêm túc triển 
khai nội dung theo đúng tiến độ của Kế hoạch.

Kế hoạch này thay thế cho Kế hoạch số 68/KH-ĐHQN ngày 13/01/2022./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để b/c);
- Hội đồng TĐG (để th/h);
- Các đơn trực thuộc (để th/h);
- Lưu: VT, P.QLCL&TTr.

HIỆU TRƯỞNG

#ChuKyLanhDao
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