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Abstract: Quality assurance in education is a very important factor for each higher education
institution in Vietnam, especially in the context of international integration today. The reality of
implementing quality assurance at the National University of Ho Chi Minh City shows that internal
quality assurance plays an important and decisive role in quality policies. It needs to be focused on
building and developing before deploying synchronized assessment / quality accreditation by
external organizations. The article mentions some research results of quality assurance in education
at the National University of Ho Chi Minh city today.
Keywords: Quality assurance in education, higher education, educational institutions.
cụ, quy trình, thủ tục mà thông qua sự hiện diện và sử
dụng chúng có thể đảm bảo rằng sứ mạng và mục tiêu
giáo dục được thực hiện, các chuẩn mực đang được duy
trì và nâng cao.
Hệ thống ĐBCL giáo dục đại học gồm các thành phần:
- ĐBCL bên trong là tổng thể các hệ thống, nguồn lực và
thông tin được sử dụng để thiết lập, duy trì và cải tiến chất
lượng cũng như các tiêu chuẩn liên quan đến hoạt động
giảng dạy, học tập, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng. Các
cơ chế giám sát trong hệ thống ĐBCL bên trong được vận
hành nhằm duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục đại học
[1; tr 9]; - ĐBCL bên ngoài: hoạt động do tổ chức bên
ngoài CSGD triển khai. Tổ chức này thực hiện đánh giá
hoạt động của CSGD/chương trình đào tạo (CTĐT) để xác
định CSGD/CTĐT có đáp ứng các tiêu chuẩn đã thống
nhất, xác định từ trước hay không [2].
Hệ thống ĐBCL giáo dục đại học có thể được khái
quát như sau: ĐBCL bên trong bao gồm hoạt động giám
sát, tự đánh giá và cải thiện chất lượng; trong khi đó hình
thức của ĐBCL bên ngoài gồm việc thực hiện đối sánh,
kiểm toán, đánh giá - kiểm định. Mặc dù có sự khác biệt
trong hoạt động, nhưng cả ĐBCL bên trong và ĐBCL
bên ngoài đều cùng hướng đến mục tiêu chung là cải tiến
liên tục và nâng cao chất lượng đào tạo. Cơ sở để triển
khai các hoạt động này là sự lãnh đạo hiệu quả và xây
dựng môi trường văn hóa lành mạnh.
2.2. Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục ở các
trường đại học
Cùng với sự phát triển của công tác ĐBCL giáo dục
thế giới, công tác ĐBCL giáo dục đại học tại Việt Nam
được triển khai từ khá sớm. Từ năm 2003, khái niệm về
mô hình ĐBCL đã bắt đầu được nghiên cứu và đề xuất

1. Mở đầu
Đảm bảo chất lượng (ĐBCL) giáo dục là yêu cầu bắt
buộc, đồng thời là trách nhiệm của tất cả các cơ sở giáo
dục (CSGD) đại học tại Việt Nam. ĐBCL không chỉ
phục vụ mục tiêu đánh giá ngoài mà còn là yếu tố nền
tảng giúp duy trì, cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo
ở mỗi CSGD đại học. Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập
quốc tế ngày càng mạnh mẽ hiện nay, chất lượng nội tại
là nhân tố quyết định chất lượng đào tạo của mỗi trường
đại học.
Để ĐBCL giáo dục, hệ thống chính sách và văn bản
hướng dẫn đóng vai trò rất quan trọng, nhất là khi ĐBCL
vẫn còn là khái niệm khá mới đối với các CSGD đại học.
Hệ thống chính sách, quy định, hướng dẫn sẽ giúp các
CSGD định hướng, phát triển hệ thống ĐBCL bên trong
trước khi triển khai đánh giá, kiểm định chất lượng
(KĐCL).
Bài viết đề cập công tác ĐBCL giáo dục - những kinh
nghiệm và kết quả đạt được của Đại học Quốc gia TP.
Hồ Chí Minh; qua đó, cung cấp thông tin tham khảo cho
các cơ quan quản lí nhà nước nhằm rà soát và xây dựng
hệ thống chính sách, văn bản hướng dẫn phù hợp về
ĐBCL giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo đại học.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khái niệm về đảm bảo chất lượng trong giáo dục
đại học
Có thể hiểu, ĐBCL trong giáo dục đại học là: các quy
trình quản lí và đánh giá một cách có hệ thống nhằm giám
sát hoạt động của các trường/tổ chức giáo dục đại học,
ĐBCL đầu ra và cải tiến chất lượng. Theo định nghĩa của
tổ chức SEAMEO thì ĐBCL giáo dục là những quan
điểm, chủ trương, chính sách, mục tiêu, hành động, công
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áp dụng. ĐBCL là nhiệm vụ bắt buộc đối với các CSGD,
được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật ở
cấp cao nhất, gồm: Luật Giáo dục năm 2005, quy định
trách nhiệm của nhà trường phải “tự đánh giá chất lượng
giáo dục và chịu sự KĐCL giáo dục của cơ quan có thẩm
quyền KĐCL giáo dục”; Luật Giáo dục đại học năm 2012,
điều 50, chương VII quy định “trách nhiệm của CSGD
trong việc ĐBCL giáo dục đại học”. Ngoài ra, công tác
đảm bảo và KĐCL giáo dục cũng được quy định cụ thể
trong các văn bản quan trọng khác của Chính phủ như
Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020, trong đó yêu
cầu các trường cần “chuẩn hóa đầu ra và các điều kiện
ĐBCL”. Văn bản về điều chỉnh quy hoạch mạng lưới các
trường đại học và cao đẳng giai đoạn 2006-2020 do Thủ
tướng chính phủ phê duyệt đưa ra giải pháp “tăng cường
quản lí công tác tuyển sinh, đào tạo của các trường, đáp
ứng tiêu chí ĐBCL do Bộ GD-ĐT quy định”.

giữa ĐBCL bên trong và ĐBCL bên ngoài nhằm nâng
cao chất lượng đào tạo. Để làm được điều này, việc hoàn
thiện hệ thống văn bản quy định, hướng dẫn, đặc biệt là
văn bản hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ ĐBCL bên trong là
vấn đề cấp thiết mà Bộ GD-ĐT cũng như các cơ quan
quản lí cần sớm nghiên cứu và ban hành.
2.3. Xây dựng chính sách và tổ chức triển khai công
tác đảm bảo chất lượng ở Đại học Quốc gia Thành phố
Hồ Chí Minh
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh gồm 7 đơn vị
thành viên: Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học
Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Xã hội
- Nhân văn, Trường Đại học Quốc tế, Trường Đại học
Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Kinh tế - Luật,
Viện Môi trường - Tài nguyên và các đơn vị trực thuộc
khác. Ngay từ những năm đầu thành lập, Đại học Quốc
gia TP. Hồ Chí Minh đã rất chú trọng đến công tác ĐBCL
và là một trong hai CSGD đại học đầu tiên của cả nước
thành lập bộ phận chuyên trách về ĐBCL (Trung tâm
Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo) năm 1999.
Triển khai công tác ĐBCL tại Đại học Quốc gia TP.
Hồ Chí Minh thực hiện theo chủ trương và lộ trình thống
nhất, xuất phát từ việc xây dựng một hệ thống ĐBCL bên
trong vững chắc; sau đó triển khai KĐCL theo các bộ tiêu
chuẩn khu vực và quốc tế trước khi chủ động tham gia
xếp hạng đại học. Các thành tố này có mối quan hệ chặt
chẽ với nhau trên tinh thần cải tiến liên tục để không
ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học
và phục vụ cộng đồng.
2.3.1. Quá trình phát triển công tác đảm bảo chất lượng
ở Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
- Xây dựng hệ thống ĐBCL bên trong: hệ thống
ĐBCL tại Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh gồm hai
cấp: cấp Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và cấp đơn
vị thành viên. Cấp Đại học Quốc gia là Hội đồng ĐBCL
giáo dục với Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng
đào tạo là đơn vị thường trực, đóng vai trò nòng cốt. Cấp
đơn vị thành viên gồm bộ phận ĐBCL và tổ công tác
chuyên môn tại các phòng/ban chức năng, khoa/bộ môn.
Trong mối quan hệ này, Hội đồng ĐBCL giáo dục có
chức năng hoạch định chính sách, xây dựng chiến lược
và ban hành kế hoạch ĐBCL. Hội đồng họp định kì 2
lần/năm để đánh giá, rà soát, chỉ đạo và định hướng
chung cho hoạt động ĐBCL trong toàn trường.
Để hệ thống vận hành hiệu quả, Đại học Quốc gia TP.
Hồ Chí Minh đã ban hành các văn bản quản lí và hướng
dẫn, tạo cơ sở triển khai công tác ĐBCL tại từng đơn vị.
Trường cùng các trường thành viên đã ban hành trên 50
văn bản, tài liệu hướng dẫn như quy định về hệ thống
ĐBCL nội bộ, quy định về khảo sát ý kiến các bên liên

Từ năm 2004, nhằm cụ thể hóa hệ thống văn bản luật,
Bộ GD-ĐT đã ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện
công tác ĐBCL. Trong giai đoạn 2011-2015, nhiều văn
bản hướng dẫn đã được ban hành. Tính từ năm 2016 đến
nay, hệ thống văn bản này liên tục được bổ sung, cập
nhật. Các văn bản quy định, hướng dẫn ĐBCL bao gồm:
- Quy định về quy trình và chu kì KĐCL giáo dục; - Quy
định về bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cấp CSGD và
cấp CTĐT; - Quy định về mốc chuẩn quốc gia; - Quy
định về tổ chức KĐCL giáo dục; - Quy định về kiểm định
viên KĐCL giáo dục; - Hướng dẫn thực hiện tự đánh giá
cấp CSGD và cấp CTĐT; - Hướng dẫn thực hiện đánh
giá ngoài cấp CSGD và cấp CTĐT; - Hướng dẫn sử dụng
các bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cấp CSGD và
CTĐT; - Hướng dẫn thực hiện khảo sát ý kiến phản hồi
của các bên liên quan.
Xét một cách tổng thể về nội dung của các văn bản quy
định, hướng dẫn cho thấy tình trạng thiếu cân đối giữa
mảng ĐBCL bên trong và ĐBCL bên ngoài. Các văn bản
chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đánh giá ngoài và phục vụ
công tác đánh giá ngoài, trong khi đó còn hạn chế về văn
bản hướng dẫn thực hiện công tác ĐBCL bên trong. Điều
này dẫn đến thực trạng chung là chưa có sự đồng bộ và
hiệu quả trong hoạt động ĐBCL của các CSGD. Về mặt
hệ thống, mặc dù hầu hết các trường đều thành lập bộ phận
ĐBCL, tuy nhiên cơ cấu, quy mô, chức năng của các đơn
vị lại khác nhau, tùy thuộc sự phát triển của CSGD. Nhiều
trường đại học quan niệm rằng quá trình tự đánh giá chính
là ĐBCL bên trong nên không thực hiện hoạt động ĐBCL
nào khác ngoại trừ các hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu
của các bộ tiêu chuẩn KĐCL [3].
Thực tế trên đặt ra yêu cầu mỗi CSGD cần triển khai
công tác ĐBCL một cách đồng bộ theo hướng cân bằng
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quan, quy định về đánh giá và KĐCL giáo dục, sổ tay
chất lượng,... Năm 2007, Trường ban hành Quy định tạm
thời về Kiểm toán và KĐCL giáo dục, sau đó phát triển
thành Quy chế ĐBCL giáo dục đại học. Văn bản này đã
định hướng cho tất cả các hoạt động ĐBCL tại các đơn
vị thành viên, trực thuộc. Trường cũng là đơn vị đầu tiên
xây dựng và ban hành Quy chế ĐBCL giáo dục đại học.
Quy chế ĐBCL giáo dục đại học tại Đại học Quốc
gia TP. Hồ Chí Minh được xây dựng trên cơ sở tham
khảo Khung ĐBCL ASEAN (Asean Quality Assurance
Framework). Đây là tài liệu do Mạng lưới ĐBCL
ASEAN (AQAN) xây dựng, ban hành năm 2016 nhằm
phục vụ các mục tiêu: - Là cơ sở để các tổ chức ĐBCL
và CSGD đại học ở các quốc gia Đông Nam Á tham khảo
nhằm cải tiến hoạt động, tương thích với các cơ sở và hệ
thống giáo dục đại học khác trong khu vực; - Tăng cường
sự tương thích về ĐBCL giữa các quốc gia trong khu
vực, qua đó thúc đẩy hoạt động công nhận kết quả đào
tạo của các CSGD, hỗ trợ sự lưu động của người học,
người lao động và chuyên gia giữa các quốc gia trong
khu vực và quốc tế; - Thúc đẩy sự hài hòa giữa các hệ
thống giáo dục đại học trong khu vực nhưng vẫn tôn
trọng những khác biệt giữa các quốc gia [4].
Khung ĐBCL ASEAN gồm 4 bộ nguyên tắc liên
quan với nhau: 1) Nguyên tắc áp dụng cho các cơ quan
ĐBCL bên ngoài; 2) Nguyên tắc áp dụng cho hoạt động
ĐBCL bên ngoài - tiêu chuẩn và quy trình; 3) Nguyên
tắc áp dụng cho hoạt động ĐBCL bên trong; 4) Nguyên
tắc áp dụng cho khung trình độ quốc gia.
Mỗi bộ nguyên tắc chung gồm 10 nguyên tắc cụ thể,
được xây dựng phù hợp với đặc thù khu vực ASEAN,
trình bày khái quát, không mang tính chuẩn tắc nhằm
đảm bảo có thể áp dụng trong những bối cảnh văn hóa,
chính trị khác nhau, không ảnh hưởng đến các giá trị
truyền thống, giá trị cơ bản của quốc gia sở tại.
Quy chế ĐBCL giáo dục đại học ở Đại học Quốc gia
TP. Hồ Chí Minh là sự kết hợp thống nhất giữa bộ
nguyên tắc áp dụng cho công tác ĐBCL bên trong của
khung ĐBCL ASEAN và đặc thù của Đại học Quốc gia
TP. Hồ Chí Minh. Các nguyên tắc này được điều chỉnh
phù hợp, kèm theo những hướng dẫn cụ thể để triển khai.
Quy chế gồm 03 chương: Chương 1: Những quy định
chung; Chương 2: Các nguyên tắc về ĐBCL giáo dục đại
học tại nhà trường; Chương 3: Hệ thống ĐBCL giáo dục
đại học. Quy chế ĐBCL giáo dục đại học của Trường
gồm 10 nguyên tắc sau: + ĐBCL giáo dục đại học là
trách nhiệm của CSGD đại học; + Đảm bảo cân bằng
giữa quyền tự chủ của CSGD đại học và trách nhiệm giải
trình với xã hội; + Đảm bảo có sự tham gia và hợp tác
của tất cả các bên liên quan trong công tác ĐBCL giáo
dục đại học; + Tất cả các hoạt động của CSGD đại học

được triển khai trên nền tảng văn hóa chất lượng;
+ Hệ thống ĐBCL bên trong có cấu trúc hợp lí, vận hành
hiệu quả, trách nhiệm của các bộ phận được xác định rõ;
+ Lãnh đạo CSGD đại học quan tâm, chỉ đạo hoạt động
của hệ thống ĐBCL giáo dục nhằm triển khai hiệu quả,
bền vững; + Hệ thống ĐBCL giáo dục được cung cấp đủ
nguồn lực để hoạt động hiệu quả; + CSGD đại học có cơ
chế, quy trình chính thức để xét duyệt, rà soát định kì và
theo dõi chất lượng các chương trình, sự tiến bộ của sinh
viên để cải tiến chất lượng; + Chất lượng được thường
xuyên giám sát, đánh giá ở tất cả các cấp độ nhằm cải
tiến liên tục; + CSGD đại học thường xuyên cung cấp
cho xã hội thông tin cập nhật, có liên quan đến CSGD,
các CTĐT, những kết quả đạt được và quy trình ĐBCL
giáo dục.
Mỗi nguyên tắc trên sẽ được cụ thể hóa bằng nhiều nội
dung, biện pháp phù hợp để thực hiện. Để đảm bảo các
nguyên tắc được áp dụng hiệu quả, chương 3 của Quy chế
quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các bộ
phận trong hệ thống ĐBCL, cũng như trách nhiệm của các
bên liên quan trong công tác ĐBCL giáo dục bao gồm lãnh
đạo, nhà quản lí, giảng viên, nhân viên và sinh viên.
Quy chế ĐBCL giáo dục đại học là “kim chỉ nam”
cho công tác ĐBCL của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí
Minh. Có thể nói, đây vừa là văn bản quản lí, vừa là văn
bản hướng dẫn, định hướng cho hoạt động ĐBCL tại các
đơn vị trong hệ thống. Với cách tiếp cận dựa trên nguyên
tắc thay vì quy định, quy chế ĐBCL giáo dục đại học trở
thành công cụ cần thiết giúp đội ngũ quản lí của nhà
trường quản lí chung hoạt động ĐBCL nhưng vẫn đảm
bảo tính linh hoạt, chủ động cho các trường thành viên.
Dựa trên các nguyên tắc, từng đơn vị trong hệ thống tiến
hành xây dựng, cải tiến và phát triển các hoạt động
ĐBCL phù hợp.
Bên cạnh đó, do Quy chế được xây dựng dựa trên
Khung ĐBCL ASEAN nên việc áp dụng sẽ giúp các đơn
vị cải tiến hoạt động ĐBCL theo hướng tương thích với
xu thế chung trong khu vực và quốc tế, qua đó tạo điều
kiện thuận lợi hơn cho hoạt động công nhận kết quả đào
tạo lẫn nhau, hỗ trợ sự lưu động của người học, người lao
động và chuyên gia trong khu vực ASEAN.
- Triển khai tự đánh giá, đánh giá ngoài và cải tiến
liên tục. Trên cơ sở hệ thống ĐBCL và văn bản quản lí,
tài liệu hướng dẫn đã được hoàn thiện, Đại học Quốc gia
TP. Hồ Chí Minh đã triển khai công tác đánh giá chất
lượng theo quy trình sau: + Tự đánh giá: CSGD hoặc
khoa/bộ môn tự đánh giá theo các bộ tiêu chuẩn chất
lượng, phù hợp với điều kiện và bối cảnh thực tế của đơn
vị; + Đánh giá nội bộ: CSGD tiến hành đánh giá nội bộ
theo hình thức tổ chức hội đồng đánh giá nội bộ hoặc
thẩm định hồ sơ; + Đánh giá cấp Đại học Quốc gia TP.
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Hồ Chí Minh: Căn cứ kế hoạch ĐBCL của CSGD và kết
quả đánh giá nội bộ, nhà trường tiến hành đánh giá chất
lượng các CSGD hoặc khoa/bộ môn theo hình thức tổ
chức hội đồng đánh giá hoặc thẩm định hồ sơ; + Đánh
giá ngoài: CSGD/CTĐT được đánh giá ngoài bởi các tổ
chức KĐCL giáo dục trong nước hoặc ở nước ngoài khi
có kết quả đánh giá cấp Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí
Minh ở mức “đạt” trở lên.

kinh doanh, quản lí, từ năm 2015 đã tiếp tục mở rộng
sang một số CTĐT thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và
nhân văn. Đến tháng 8/2016, Đại học Quốc gia TP. Hồ
Chí Minh có 62 CTĐT tham gia áp dụng CDIO thuộc
cả 06 trường đại học thành viên. Trước yêu cầu ngày
càng cao về chất lượng đào tạo, việc triển khai mô hình
CDIO được coi là một trong những biện pháp hữu
hiệu, góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng giáo
dục. Bên cạnh đó, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
cũng đẩy mạnh công tác phát triển đội ngũ cán bộ
ĐBCL đáp ứng yêu cầu của công tác tự đánh giá, đánh
giá ngoài, tư vấn và cải tiến chất lượng thông qua các
khóa đào tạo trong và ngoài nước.

Trong các hoạt động trên, đánh giá cấp Đại học Quốc
gia TP. Hồ Chí Minh (trước đây gọi là đánh giá ngoài nội
bộ) đóng vai trò quan trọng, hỗ trợ cho quá trình xây
dựng cơ chế và cải tiến chất lượng. Công tác này được
thực hiện thường xuyên ở cấp CSGD và cấp CTĐT với
sự tham gia của các chuyên gia trong và ngoài nhà
trường, thể hiện chi tiết quy trình đánh giá của một tổ
chức kiểm định. Kết quả đánh giá là cơ sở để các đơn vị
xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng, đồng thời chuẩn
bị tốt cho hoạt động đánh giá ngoài chính thức theo các
bộ tiêu chuẩn trong nước, khu vực và quốc tế.

2.3.2. Kết quả về đánh giá chất lượng đào tạo và xếp
hạng quốc tế
Với chủ trương tập trung trước hết vào ĐBCL bên
trong, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh cùng các đơn
vị thành viên đã xây dựng cơ sở, nền tảng cho hoạt động
cải tiến chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của các bên
liên quan, phù hợp với chuẩn mực khu vực và quốc tế.
Thực hiện trách nhiệm giải trình về chất lượng đào tạo
cũng như thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế, Đại học
Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã tích cực tham gia đánh
giá/KĐCL, tiến tới xếp hạng đại học quốc tế:

Đánh giá ngoài bởi các tổ chức kiểm định độc lập
chỉ được thực hiện khi các đơn vị đã đáp ứng đầy đủ
yêu cầu về ĐBCL cũng như đạt kết quả tốt trong đánh
giá chất lượng cấp Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
Hoạt động này được triển khai đồng bộ ở cả cấp CSGD
và cấp CTĐT theo bộ tiêu chuẩn trong nước và quốc
tế như bộ tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT, bộ tiêu chuẩn
AUN-QA, ABET,…

- Đánh giá và KĐCL: Hoạt động đánh giá và
KĐCL được thực hiện với nhiều mục tiêu, trong đó có
mục tiêu giám sát chất lượng, đảm bảo trách nhiệm
giải trình với xã hội và tạo niềm tin với đối tác. Trong
KĐCL, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh ưu tiên
kiểm định cấp CTĐT, tiếp đó triển khai kiểm định cấp
CSGD theo các bộ tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.
Các kết quả kiểm định được Đại học Quốc gia TP. Hồ
Chí Minh sử dụng để xây dựng kế hoạch và triển khai
các hoạt động cải tiến. Hiện nay, Trường có số lượng
đơn vị và chương trình đạt chuẩn kiểm định nhiều nhất
cả nước (xem biểu đồ 1, trang bên).

Thông qua các kết quả đánh giá, những điểm mạnh
cần phát huy và những tồn tại cần cải thiện đã được
xác định. Trong đó, việc đổi mới công nghệ đào tạo
được Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đặc biệt quan
tâm, thu hút sự tham gia của các bên liên quan nhằm
thúc đẩy hoạt động dạy và học, từng bước nâng cao
chất lượng đào tạo. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí
Minh là CSGD đầu tiên của Việt Nam tiên phong đổi
mới công nghệ đào tạo bằng phương pháp tiếp cận
CDIO (Conceive - Design - Implement Operate). Hoạt
động này nhằm đáp ứng 02 mục tiêu: 1) Chuẩn hóa
một cách có hệ thống các CTĐT nhằm cung cấp cho
sinh viên những kiến thức, kĩ năng và năng lực nghề
nghiệp, đáp ứng kì vọng của các bên liên quan; 2) Vận
dụng những “thực tiễn tốt” trong quá trình triển khai
phương pháp tiếp cận CDIO để xây dựng mô hình có
thể áp dụng tại tất cả các CSGD đại học tại Đại học
Quốc gia TP. Hồ Chí Minh cũng như ở Việt Nam.

Từ năm 2015-2017, 05 trường đại học thành viên
thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã đạt chuẩn
kiểm định theo tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT. Riêng Trường
Đại học Bách khoa đã được công nhận đạt chuẩn chất
lượng theo bộ tiêu chuẩn HCERES và AUN-QA.
Trường Đại học Bách khoa là một trong 4 trường đại học
khối ngành kĩ thuật của Việt Nam đạt chuẩn chất lượng
của châu Âu và là trường đầu tiên trong cả nước đạt
chuẩn AUN-QA cấp CSGD và chuẩn ABET cấp CTĐT.
Theo lộ trình đã được Hội đồng ĐBCL giáo dục phê
duyệt, đến năm 2022, tất cả các trường thành viên của
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh sẽ được đánh giá cấp
trường bởi AUN-QA.

CDIO bắt đầu được triển khai tại Đại học Quốc gia
TP. Hồ Chí Minh từ năm 2010 bằng việc thí điểm một
số CTĐT. Từ năm 2013, CDIO được mở rộng trong
các lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ kĩ thuật, khoa học,
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Biểu đồ 1. Biểu đồ số chương trình được đánh giá cấp Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
và AUN-QA (tính đến tháng 6/2018)
cơ hội tốt để các CSGD thực hiện trách nhiệm giải trình,
cải tiến chất lượng liên tục và đẩy nhanh tiến trình hội
nhập. Tuy nhiên, hoạt động này cần được định hướng
phù hợp, tránh tình trạng “chạy đua thành tích” hoặc thực
hiện “đối phó”. Thực trạng mất cân đối hiện nay trong hệ
thống văn bản hướng dẫn nhà nước giữa “ĐBCL bên
trong” và “đánh giá ngoài” có thể dẫn đến nguy cơ các
CSGD tập trung nguồn lực cho đánh giá ngoài mà thiếu
quan tâm đến các yếu tố nội tại mang tính nền tảng, từ đó
ý nghĩa của công tác đánh giá ngoài bị nhận thức sai lệch.
Từ những phân tích trên, chúng tôi kiến nghị một số
nội dung như sau:
- Đối với cấp xây dựng chính sách: Hoàn thiện hệ
thống văn bản quản lí về ĐBCL bên trong. Mặc dù một
số nội dung liên quan đến ĐBCL bên trong đã được đề
cập trong các văn bản “đánh giá ngoài”, tuy nhiên các
CSGD sẽ được định hướng tốt hơn nếu các hướng dẫn
này được hệ thống lại trong nhóm các văn bản “ĐBCL
bên trong” thay vì các văn bản “đánh giá ngoài” như hiện
nay. Cần xem xét điều chỉnh, bổ sung để làm rõ và đầy
đủ hơn nội dung về ĐBCL bên trong tại Luật giáo dục
đại học. Đồng thời, xem xét việc xây dựng và ban hành
quy chế ĐBCL căn cứ trên Khung ĐBCL ASEAN để áp
dụng thống nhất trong cả nước.
- Đối với cấp triển khai: Chú trọng xây dựng và phát
triển công tác ĐBCL bên trong, tạo nền tảng vững chắc
trước khi tham gia đánh giá ngoài chính thức. Dựa trên cơ
sở các văn bản quản lí và hướng dẫn về ĐBCL của nhà
nước, xu thế chung trên thế giới và những đặc thù riêng,
CSGD xây dựng hệ thống ĐBCL bên trong và triển khai

- Xếp hạng đại học quốc tế. Trên cơ sở triển khai có
hiệu quả công tác ĐBCL bên trong và bên ngoài, từ năm
2016, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã chủ động
tham gia xếp hạng đại học quốc tế thông qua việc cung
cấp các số liệu chính thức nhằm khẳng định chất lượng
đào tạo cũng như đạt được sự công nhận quốc tế. Năm
2017, lần đầu tiên Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
vươn lên xếp hạng thứ 142 châu Á theo bảng xếp hạng
QS (Quacquarelli Symonds), tăng 5 hạng so với năm
2016. Đặc biệt, năm 2018 đánh dấu bước tiến của Đại
học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh khi lần đầu tiên xuất hiện
trong Bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2019 (The QS
World University Rankings) và được xếp vào nhóm 701750. Đây là kết quả của một quá trình phát triển lâu dài
và cải tiến liên tục của nhà trường nhằm thực hiện các
mục tiêu về chất lượng, khẳng định những định hướng
chính sách và phương thức triển khai công tác ĐBCL
thời gian qua là đúng đắn và phù hợp với xu thế phát triển
của giáo dục đại học trên thế giới. Các hoạt động triển
khai đã thể hiện cam kết và nỗ lực không ngừng của nhà
trường nhằm hướng đến xây dựng một hệ thống đại học
trong tốp đầu châu Á.
3. Kết luận
Thực tiễn tổ chức triển khai công tác ĐBCL tại Đại
học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh cho thấy, ĐBCL bên
trong đóng vai trò quan trọng và mang tính quyết định.
Hoạt động này cần được quan tâm xây dựng và phát triển
trước khi thực hiện đánh giá/KĐCL bởi các tổ chức bên
ngoài. Đánh giá/KĐCL là yêu cầu bắt buộc, đồng thời là
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các hoạt động phù hợp. Bên cạnh đó, việc nâng cao nhận
thức và năng lực về ĐBCL cho cán bộ quản lí, giảng viên,
nhân viên, cũng như việc thường xuyên tổ chức các hoạt
động đào tạo, tập huấn về ĐBCL; tổ chức biên soạn, dịch
và phổ biến các tài liệu về ĐBCL,... sẽ là những yếu tố
quan trọng, mang tính quyết định góp phần không nhỏ để
hình thành một hệ thống ĐBCL bên trong vững chắc.
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