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NGHI QUYÉT 
Ve viÇe thâm dËnh kêt quà �ánh giá chât luong 

Chrong trinh �ào t¡o th¡c s+ Quan lý công 
cüa Truong Dgi hÍe QuÑc té, D¡i hÍe Quóe gia Thành phÑ Hô Chí Minh 

HOI DONG KIÈM �INH CHÁT LUONG GIÁO DrC 

Cán cr Thóng tu só 38/2013/TT-BGD�T ngåy 29/11/2013 cia Bo trrong Bo Gido 
duc và Dào tao ban hành Quy dinh ve quy trinh vå chu k kiém dinh chát luong churong 
trinh dào tgo cça các truong �ai hoc, cao d�ng và trung câp chuyên nghiëp; 

Can cu Quyêt dinh só 308/0Ð-KÐCL ngày 16/8/2019 cia Giám dóc Trung tám 
Kiem dinh chât hugng giáo duc - Dai hoc Quóc gia Hà NÙi vë viÇec thành láp HÙi dóng 

Kiêm dinh chât lugng giáo duc và Quyét dinh só 451/QD-KÐDCL ngày 30/10/2019 cua 
Gidm doc Trung tam Kiém dinh chát luong gido duc - Dai hoc Quóc gia Hà NÙi vé viÇec 
dieu chinh, bó sung nhân su HÙi dông Kiém dinh chát luong giáo duc; 

Can cú Quyét dinh só 03/QÐ-KÐCL ngày 28/02/2014 cça Giám dóc Trung tâm 
Kiem dinh chát hrong gido dyc - �ai hoe Quóe gia Hà NÙi ve viÇc ban hành Quy dinh 

ve hoat dong cia HÙi dong Kiem dinh chát luong gido duc và Quyét dinh só 153/0Ð- 
KDCL ngày 06/11/2017 cia Giám �Ñc Trung tám Kiêm dinh chát luong giáo duc - Dai 
hoc Quoc gia Hà NÙi vé viêc diêu chinh Quy dinh é hoat �Ùng cua HÙi dong Kiem dinh 
chat luong giáo duc; 

Can cú Quyét dinh só 182/QÐ-KÐCL ngày 26/6/2020 cia Giám �óc Trung 
Kiêm dinh chât lhugmg gido duc - Dai hoc Quoc gia Hà NÙi vë viÇc tó chiic Phiê. 
XIlI cça HÙi dông Kiem dinh chát lrong giáo duc; 

Can ct két quå nghiên cúu Hó so te dánh giá Chuong trinh dào tao th¡c s+ Quán 
lý cong cia Truong Dai hoc Quoc té, �ai hoc Quóc gia Thành phó Hô Chi Minh; Báo 
cáo dánh giá ngoài cça Doàn chuyên gia dánh gid ngoài; Báo eáo thám dinh cça Tiêu 
ban chuyên môn và các tài liÇu liên quan; 

Cän ct két quå trao dói, tháo huán và bó phiéu kin thóng qua De thdo Nghi quyét 
tai Phiên hop XIlI ngày 1l/7/2020 cüa HÙi dông. 

QUYÉT NGHJ: 
1. Thong nhât vÛi kêt quá �ánh giá chât lugng Chuong trinh dào t¡o thac s+ Quàn 

ý công (sau dây goi là Chuong trinh dào tao) cùa Truong Dai hoc Quöc té, �¡i hoc 
Quoc gia Thành phó Hô Chí Minh (�HQG-HCM) cça �oàn chuyên gia dánh giá ngoài. 
Doàn chuyên gia dánh giá ngoài �� thrc hiÇn �ánh giá chât hugng Chuong trinh �ào t¡o 
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theo dúng quy �inh hiÇn hành, �Ùc lp, khách quan, công khai, minh b¡ch. Két quå �ánh 
giá phån ánh �úng hiÇn trang cça Chuong trinh �ào t¡o. Nhà ruòong ckng �ông ý vÛi kêt
quà dánh giá chât lrong cça Doàn chuyên gia �ánh giá ngoài. Thâm dinh kêt quà �ánh 
giá chât lung Chuong trinh dào t¡o cho thây sô tiêu chí duge dánh giá "dat yêu càu"là 
40 tiêu chi (trong tông só 50 tiêu chí), chi¿m 80%, trong dó mõi tiêu chuân có it nhát 
50% so tiêu chí �uge �ánh giá "d¡t yêu cau" (chi ti¿t trong Phu luc I). 

2. Kiên nghË Truông �¡i hÍc Quóc té, �HQG-HCM, Khoa Quân trË kinh doanh 
và Trung tâm �ào t¡o Quån lý công cân thrc hiÇn 11 nhóm giäi pháp �ê cài tiên chât 

lugng Chuong trinh dào t¡o (chi tiêt trong Phu luc I). 
3. Cän cú Diêu 23, Thông tu só 38/2013/TT-BGDÐT ngày 29/1 1/2013 cua BÙ 

truong BÙ Giáo dåc và �ào t¡o, HÙi �ông �Á nghË Giám �ôc Trung tâm Kiêm dinh chât 
luong giáo dåc �ai hÍe Quôc gia Hà NÙi câp Giây chéng nhn kiêm dËnh chât lugng 
cho Chuomg trinh �ào t¡o th¡c s+ Quán lý công cça Truong �ai hoc Quoc tê, �HQG-

HCM 

TM. HO �ÓNG 

CHU TICH 
aUOC 

TRUNG TAM 
KIÊM BIHA 
CHAT LO 
GIADUC 

Dinh V�n Toàn 



Phy lye I 
KÉT QUÁ DÁNH GIÁ CHÁT LUONG CHUONG TRINH �AO TAO 

THAC SI QUÂN LÝ CÔNG CÙA TRUÒNG �AI HOC QUÓC TÉ, 
DAIHQC QUÓC GIA THÀNH PHÓ HÓ CHÍ MINH 

(Kèm theo Nghi quyét s6: kHNO-H�KÐCL ngày AS tháng 7 näm 2020 
Hoi dông Kiêm dinh chát lugng giáo duc, Trung tám KÐCLGD - DHQGHN) 
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Phy lyc II 

CAC KIÈN NGH. C�I TIÉN CHÁT LUONG �ÓI VÓI CHUONG TRÌNH ÐÀO TAO 
HA ACS QUÅN LÝ cÔNG CjA TRUÒNG �AI HOC QUÓC TÉ, 

DAI HOC QUÓC GIA THÀNH PHÓ HÓ CHÍ MINH 
(Kèm theo Nghi quyêt só: 4h /NQ-HÐKÐCL ngày 15 tháng 7 n�m 2020 

eia Hoi dong Ki¿m dinh chát luong gido duc, Trung tám KEÐCLGD - DHQGHN) 

Chuong trinh �ào t¡o th¡c s+ Quàn lý công cça Truong �ai hÍc Quoc te, DHQG-HCM 
(Chuong trinh �ào tao) d�ã duçc Nhà truong tu �ánh giá và duge Doàn chuyên gia �ánh giá ngoài 

dánh giá chât luong. Kêt quà �ánh giá chât luong �ói vói Chuong trinh dào t¡o giai �oan 2015-

2019 cho thay Chuong trinh �ào tao có nhïng diÃm m¡nh nhr sau: 

Muc tiêu và chuân �âu ra cça Chuong trinh �ào t¡o duçc rà soát, cp nht, phù hãp vÛi måc 
tieu giáo duc �uroe quy dinh t¡i Lut Giáo dåc �¡i hÍc, huóng �én sù mang và tâm nhin cça Nhà 

truong và tùng buóc tiÇm cân chuân quoc té. Bàn mô tà Chuong trinh �ào t¡o �ugc xây dåmg có 

dây dù thông tin, duge câp nht. Chuong trinh day hoc dugc x�y dung dua trên chuán dâu ra, duoc 

rà soát diêu chinh và tham khào mÙt só chuong trinh �ào t¡o cça các truong d¡i hoc nuóc 

ngoài. Triêt lý giáo duc cça Nhà truong duge ban hành, công bô và dugc chuyên tài vào trong 
các hoat �Ùng d¡y - hÍc. Ho¡t dÙng kièm tra - �ánh giá �ugc quy �Ënh vå trièn khai thuc hiÇn 

theo quy trinh. �Ùi ngü giáng viên cótrinh �Ù chuyên môn cao, dã d¡t dugc nhïng thành tích 

dáng kê trong nghiên eéu và công bô khoa hÍc. EÙi ngü cán bÙ hð trg có n�ng lyc, có trách 

nhiÇm cao vói công viÇc. Kêt quà thåc hiÇn nhiÇm vu cia dÙi ngü giàng viên và cán bÙ duge 
quàn lý, giám sát và �ánh giá theo quy trinh và tiêu chi khá cht ch�. Chính sách, quy �inh tuyÁn 

sinh, tiêu chí tuyên chon nguròi hÍe duge thÃ hiÇn ro trong �è án và thông báo tuyên sinh h£ng 
näm. Viec quán lý nguôi hoe duoe hô tro thông qua hÇ thóng các phân mêm. Co so vt ch¥t và 
trang thiêt bj t¡i các dia diém �ào t¡o duçc dâu tu phù hop; c�nh quan môi truÝng s�ch, dep, 
dàm bào vÇ sinh, an ninh an toàn. ViÇc khào sát lây ý kiên các bên liên quan vè ch¥t luong 
Chuong trinh dào t¡o, quá trinh day hoc, kiêm tra - �ánh giá duçe quy dinh. Ti lÇ sinh viên 

thoi hÍc, ti lÇ sinh viên tôt nghiÇp, thÝi gian tôt nghiÇp trung binh cça ngurôi hÍc duoc xác lâp 

và giám sát; co sß dït liÇu co b£n vêti lÇ thôi hÍc, ti lÇ tôt nghiÇp, thoi gian tôt nghiÇp trung 

binh, ti lÇ nguòi hÍc có viÇe làm, kêt quà nghiên céu khoa hÍc cça nguòi hÍc và méc dÙ hài 

long cça các bên liên quan dugc thu thp và có các giäi pháp �ê cäi tiên, nâng cao chât luong. 

Tuy nhiên, Chuong trinh �ào t¡o còn nhïng diêm tôn t¡i càn kh¯c phåc (cu thÃ chi tiê 
nhu dã neu trong Báo cáo dáanh giá ngoài cça �oàn chuyên gia �ánh giá ngoài). Trên co sò Hô 

sa thám dinh và két quà thào lun tai Phiên hop, HÙi dông kién nghË Nhà truròng, Khoa Quán 
tri kinh doanh và Trung tâm �ào t¡o Quán lý côngg xåy dung kê ho¡ch cài tiên chât lugng theo 
11 nhóm giäi pháp duói dây: 

(1) Cân täng cuong tham kháo ý kièn các bên liên quan, nh¥t là cua các �ói tác chi¿n 
luoc, các co quan quàn lý Nhà nuóe dê hoàn chinh muc tiêu cça Chuong trinh �ào t¡o, thÃ hiÇn 

dày dç hon các yêu câu �ôi vói trinh �Ù �ào t¡o th¡c s+ theo Khung trinh �Ù quÑc gia ViÇt Nam, 
luru y dên måc tiêu phát triên tâm nhìn và n�ng lyrc phán biÇn cça nguoi hÍc; t�ng cuòng n�ng 
luc cho cán bÙ, giäng viên trong xây dumg chuán dâu ra, phát triên chrong trinh �ào t¡o; to 
chúc rà soát, hoàn thiÇn chuân �âu ra, luu ý lra chon các dÙng tër chuân xác �ê thÃ hiÇn �ày �çt 
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các múc n�ng luc cân có cça nguroi hÍc theo tëng nhóm vË trí viÇc làm và co hÙi thäng tiên 
nghê nghiÇp, �âm bào tính khå thi, khá n�ng do luong cça chuân d§u ra và �áp úng �ày �ç yêu 
câu cça các bên liên quan. 

(2) Cân xay dung quy dinh, huóng d�n vè quy trinh rà soát, câp nhât dè cuong hÍc phân, 
trong dó �·c biÇt chú trÍng viÇc tham kh£o, lây ý kién cça các bên liên quan; tiêp tyc hoàn thiÇn 

de cuong chi tiêt cça các hÍc phân �ám bào måc tiêu hÍc phân duoc ou thÃ hóa vào các chuân 

dau ra rà soát, phát triên hÇ thông tài liÇu tham khâo các hÍe phân, dám bão dáp úng y�u câu 
gån két ly thuyêt vÛi thåc ti�n cça chuong trinh dào t¡o, phù hop vÛi nhu câu và n�ng lrc cùa 
nguroi hoc; �a d¡ng các hinh théc công khai, t�ng khå n�ng tiép cân, n�m bát �éë cuong các hoe 

phân cça cán bÙ, giäng viên và nguòi hÍc. 

3) Cân xây dyng và ban hành oác quy �Ënh, huóng dân vÁ quy trinh xây dung và phát 
triên chuong trinh d¡y hoc dya trên chuân �§u ra; rà soát ma trn trong thích giïa chuân �âu 

ra cùa các hÍc phân vói chuân �âu ra cça chuong trinh �ào t¡o và tó hop các ho¡t �Ùng day 

hoc, kiêm tra- dánh giá phù hop, th� hiÇn rö th¿ m¡nh vå dinh huóng unu tien; täng cuong su 
tham gia cùa các bên liên quan, �c biÇt là nhà sië dung lao �Ùng và cyu hÍc viên dÃ rå soát, 
dieu chinh câu trúc, nÙi dung chuong trinh d¡y hoc �áp úng �ây �ç quy dËnh cça BÙ Giáo dåc 
và Dào t4o và DHQG-HCM; nghiên cru t�ng tý lÇ các khói kiÃn théc tr chon, bò sung thêm 
các khôi kiên théc vÁ chính trË - pháp lut, xác �Ënh các �iêu kiÇn tiên quyêt cho các hoc phân 

và s�p xêp các hÍc phân trong chuong trinh d¡ay hÍc logic, hop lý hon. 

(4) Cân nâng cao n�ng lyc cho cán bÙ, giàng viên trong thiêt kê các ho¡t �Ùng d�¡y - hÍc 
phù hop de hÑ tro ngui hoc d¡t duçc chuân �âu ra; t�ng cuòng tp huán, khuy¿n khich giàng 
vien câp nht, st dung các phuomg pháp d¡y hoe tich ce nhu lóp hoc dào chiÁu (flipped 
class), dóng vai (role-play), mô phong (simulation), tranh biÇn (debate),.; tich cyc úmg dång 
công nghÇ thông tin dê chuyên �ôi d¡y - hÍc theo mô hinh giáo dåc huóng tói �¡t duoc chuân 

dàu ra và giáo dåc theo công nghÇ sô �ê xây dung môi trròng hÍc tp tich cyc, rèn luyÇn n�ng 
luc sáng t¡o, phån biÇn và tâm nhin chiên lugc, �ông thoi täng cuông các ho¡t �Ùng nghiên cúu 

khoa hÍc cho nguroi hÍc. 

5) Cân ban hành quy dËnh, huóng dân và t�ng cuông n�ng luc cho cán bÙ, gi£ng viên 
trong thiêt kê các lo¡i hinh kiêm tra - �ánh giá däm bào �ánh giá chuân xác n�ng lrc và do 

luong dugc múc �Ù �¡t chuân dâu ra, nhât là các chuân dâu ra vê ky näng, múc tu chù và trách 
nhiem cça nguòi hÍc; xây dung thang dánh giá, liên kêt giïa �ánh giá - giâng d¡y hÍc tp; 

phát huy các tác �Ùng tích cyc cça kiêm tra �ánh giá (backwash) tÛi d¡y và hÍc; thue hiÇn phân 

tich, dánh giá kêt quå thi �ê �àm bào dÙ giá tri, dÙ phân biÇt cho dê thi, kêt quå thi; luu ý �én y 
kiên phán hôi cça các bên liên quan trong viÇc diêu chinh, cåi tiên phuong pháp, nÙi dung kiêm 
tra dánh giá. 

(6) Cân xây dyung chính sách tuyên dång, quy ho�ch, phát triên �Ùi ngü giàng viên, nghiên 
cuu viên phù hop vÛi xu thê phát triên cça ngành �ào t¡o; câp nht, diêu chinh khung n�ng luc 
giang viên thåuc hiÇn Chuong trinh �ào t¡o, luru ý dôi vÛi n�ng lyc úng dung công nghÇ thông 
tin trong day hÍc, n�ng hrc quán lý länh �¡o, tinh thân khÝi nghiÇp, dôi mói sáng t¡o,., rà soát, 
bo sung quy chê giang day, chuân hóa viÇc quy dôi các ho¡t �Ùng kêt nôi, phåc vu công �òng; 
chú trong �ào t¡o, bôi duöng chuyên môn, nghiÇp vy cho dÙi ngü giáng viên, nhât là vÁ kién, 
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Tren dày là 11 nhóm giài pháp tông hop. Nhà truong, Khoa Quan tr/ kinh doanh và Trung 

tam Dào tao Quàn lý công cân nghien cuu ky Báo cáo �ánh giá ngoài Chuong trinh �ào t¡o cça 
Doàn chuyên gia dánh giá ngodi dê có thèm nhïmg giäi pháp chi tièt trong quá trinh triên khai 
thre hien. Sau nua chu ky kiem dËnh chát luong giáo duc (2,5 n�m sau khi dugc công nhn d¡t 
tieu chuân chât luçng). Nhà trrong cân có báo c£o két quå thurc hiÇn cài tiên chât lugng Chuong 
trinh �ào t¡o th¡c s+ Quàn lý công gii co quan chù quàn. BÙ Giáo dåc và �ào t¡o và Trung tâm 
Kiêm dinh chåt luomg giáo dåc - D¡i hoe Quoe gia Hà NÙi.4 


