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TRANG TIN

AUN
Trong thời gian từ ngày 09/7 đến ngày 11/7/2019, Đoàn 

công tác của Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục 
- Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã tham dự 
Hội nghị Tăng cường năng lực đánh giá của các cơ quan 
đảm bảo chất lượng bên ngoài của ASEAN được tổ chức tại 
Jakarta, Indonesia. Hội nghị do Dự án hỗ trợ cho Giáo dục 
đại học trong ASEAN của Liên minh châu Âu (EU SHARE) 
tài trợ.

Hội nghị có sự tham gia của 08 nước thành viên trong AQAN 
và các chuyên gia đầu nghành về giáo dục đại học trong khu 
vực. Việt Nam có 05 đại diện tham dự, trong đó có 02 cán 
bộ của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục Đào tạo và 03 
cán bộ của Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN.

Mục tiêu Hội nghị là tập huấn cho Điều phối viên đánh giá và 
Đánh giá viên các nội dung về: Các tiêu chuẩn, quy trình đảm 
bảo chất lượng, bộ công cụ và cách thức đào tạo để phát 

triển chuyên môn theo chuẩn mực quốc tế; Thúc đẩy Khung 
đảm bảo chất lượng ASEAN (AQAF), trong đó tập trung vào 
các cơ quan đảm bảo chất lượng bên ngoài, tiêu chuẩn, quy 
trình và tài liệu hướng dẫn đánh giá thí điểm các cơ quan 
đảm bảo chất lượng bên ngoài; phương pháp đánh giá, lập 
kế hoạch, viết báo cáo đánh giá ngoài, triển khai đánh giá và 
phối hợp đánh giá các hoạt động của các cơ quan đảm bảo 
chất lượng bên ngoài; Kinh nghiệm đánh giá của châu Âu và 
quan điểm  tiếp cận từ ASEAN,...

Tham dự Hội nghị là cơ hội hợp tác tốt với các cơ quan 
đảm bảo chất lượng bên ngoài giữa các quốc gia trong 
ASEAN, đồng thời chia sẻ thực hành tốt cũng như nhận 
diện những khó khăn, thách thức trong việc triển khai 
thực hiện Khung trình độ quốc gia (NQF) trong mối quan 
hệ với Khung trình độ ASEAN (AQRF) và Khung Đảm bảo 
chất lượng ASEAN (AQAF).
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Hoạt động kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục 
ngày càng phát triển mạnh mẽ, luôn thay đổi để phù 

hợp với xu hướng phát triển và nhu cầu nhân lực của xã hội. 
Nhu cầu tuyển dụng các chuyên gia trong lĩnh vực này vô 
cùng lớn trong khi chưa có nhiều cơ sở giáo dục ở Việt Nam 
đào tạo chuyên ngành này. Năm 2019, lần đầu tiên Trường 
ĐH Giáo dục, ĐHQGHN tuyển sinh và đào tạo ngành Quản 
trị chất lượng giáo dục - tạo nền tảng và cơ sở vững chắc cho 
các chuyên gia trong lĩnh vực đo lường đánh giá chất lượng 
giáo dục tương lai.

Năm 2004, lần đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập 
Cục Quản lý chất lượng - đơn vị quản lý chất lượng trong lĩnh 
vực giáo dục nhằm kiểm soát, điều chỉnh và đánh giá chất 
lượng đào tạo của các trường đại học.

Theo số liệu thống kê, năm 1987 cả nước chỉ có 101 trường 
đại học và cao đẳng, nhưng đến năm 2004 thì con số này 
tăng lên 230, đến năm 2015 tổng số trường đại học và cao 
đẳng lên tới 445. Sự tăng trưởng này đã giúp nền giáo dục 

đáp ứng được yêu cầu về nguồn nhân lực trong giai đoạn 
mới và lĩnh vực đảm bảo chất lượng ở Việt Nam bắt đầu 
phát triển mạnh mẽ.

Nhu cầu tuyển dụng các chuyên gia về lĩnh vực đảm bảo, 
kiểm định hay đo lường đánh giá trong giáo dục cũng vì thế 
mà tăng, trong khi lại chưa có nhiều cơ sở giáo dục ở Việt 
Nam đào tạo về chuyên ngành này.

Nắm bắt được xu thế nhân lực đó, Trường ĐH Giáo dục, 
ĐHQGHN trở thành cơ sở giáo dục đầu tiên ở Việt Nam đào 
tạo ngành Quản trị chất lượng giáo dục từ bậc cử nhân, 
thạc sĩ, tiến sĩ.

Đội ngũ giảng viên của Khoa bao gồm 1 giáo sư, 6 phó 
giáo sư, 15 tiến sĩ, 3 thạc sĩ. Các giảng viên đều là các 
chuyên gia có trình độ chuyên môn cao tại các đơn vị có uy 
tín về lĩnh vực đảm bảo, kiểm định và đo lường, đánh giá 
chất lượng ở Việt Nam.

Năm 2019, Khoa Quản trị Chất lượng thực hiện tuyển sinh 
đại học chính quy với chỉ tiêu 55 sinh viên, theo nhiều cách 
thức khác nhau.
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