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Kính gửi: Quý Lãnh đạo Trường đại học 
      

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng 

Việt Nam (CEA-AVU&C), xin kính gửi Quý Trường:  

Kế hoạch  tư vấn, đào tạo bồi dưỡng, hỗ trợ và kiểm định chất lượng giáo dục  

các trường đại học và cao đẳng Việt Nam trong năm 2016 

1. Tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về hoạt động đảm bảo chất lượng trong 

trường đại học/cao đẳng;  

2. Tư vấn nâng cao hiệu quả hệ thống đảm bảo chất lượng của Nhà trường; 

3. Tư vấn và đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực viết báo cáo tự đánh giá (TĐG) 

cơ sở giáo dục theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học/cao đẳng 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

4. Tư vấn và đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực viết báo cáo TĐG chương trình 

đào tạo theo tiêu chuẩn đánh giá của AUN (ASEAN University Network); 

5. Tư vấn và đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực viết báo cáo TĐG chương trình 

đào tạo giáo viên theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ GD&ĐT;  

6. Tư vấn và thẩm định báo cáo TĐG của Nhà trường; 

7. Tư vấn và triển khai đánh giá các hoạt động/các chương trình đào tạo của nhà 

trường theo những mục tiêu cụ thể của Nhà trường; 

8. Tư vấn và thiết kế các công cụ khảo sát ý kiến của người học/giảng viên/cán bộ 

và nhân viên của Nhà trường; 

9. Tư vấn và tập huấn kiến thức và kỹ năng đánh giá đồng cấp; đánh giá ngoài; 

Quý Trường Đại học/Cao đẳng có nhu cầu cần tư vấn và tổ chức đào tạo bồi 

dưỡng các chuyên đề trên, xin vui lòng liên hệ chúng tôi theo địa chỉ trên. 

Trân trọng./. 


