TẬP HUẤN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 3.5
NĂM TẠI KHOA DU LỊCH VÀ ẨM THỰC
Chiều ngày 25/9/2019, tại phòng họp C202, Trung tâm Quản lý chất lượng đã phối hợp với Khoa
Du lịch và Ẩm thực tổ chức tập huấn triển khai công tác tự đánh giá chương trình đào tạo 3.5 năm
đối với hai ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành và Khoa học Dinh dưỡng và Ẩm thực theo bộ
tiêu chuẩn của Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tham gia chương trình tập huấn có 3 thành viên phụ trách công tác kiểm định chất lượng
chương trình đào tạo (CTĐT) thuộc Trung tâm Quản lý chất lượng gồm: ThS. Dương Hoàng Kiệt –
Phó Giám đốc Trung tâm, TS. Lê Thị Linh Giang – Trưởng Ban Thư ký Hội đồng tự đánh giá
(TĐG) 10 CTĐT (giai đoạn 1) và ThS Trần Thị Lan Anh – Trưởng Ban Thư ký Hội đồng TĐG 5
CTĐT (giai đoạn 2). Về phía Khoa Du lịch và Ẩm thực có sự tham dự của TS. Cao Xuân Thủy –
Trưởng Khoa và ThS Trần Thị Minh Hà – Phó Trưởng Khoa, cùng 26 giảng viên của Khoa.
Mở đầu buổi tập huấn, ThS. Dương Hoàng Kiệt giới thiệu tổng quát các văn bản có liên
quan đến công tác kiểm định cấp CTĐT như: Thông tư 38 và 04, Công văn 1074, 1075, 1076 và
769. Từ đó đề xuất quy trình triển khai TĐG từ việc thành lập Hội đồng TĐG, Ban Thư ký và các
Nhóm công tác chuyên trách; xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện; phân tích tiêu chí, truy tìm
thông tin minh chứng và đánh giá tiêu chí đến việc hoàn thiện báo cáo TĐG. Trong quá trình thực
hiện, một số kỹ thuật viết báo cáo TĐG và tìm thông tim minh chứng được TS. Lê Thị Linh Giang
trình bày tiếp theo một cách chi tiết kèm theo hướng dẫn thực hiện một tiêu chí cụ thể. Cuối mỗi
phần trình bày, những thắc mắc của giảng viên đều được Trung tâm giải đáp và chia sẻ để giúp thầy
cô hiểu rõ trước khi bắt đầu thực hiện.

Thay mặt tập thể Khoa, TS. Cao Xuân Thủy, Trưởng Khoa đã gửi lời cảm ơn Trung tâm
dành thời gian đến hướng dẫn triển khai công tác TĐG. Qua chương trình tập huấn của Trung tâm,
Khoa đã hình dung được các bước triển khai hoạt động TĐG CTĐT cũng như một số kỹ thuật tìm
thông tin minh chứng và viết báo cáo TĐG. Khoa cam kết sẽ triển khai theo đúng tiến độ của kế

hoạch đảm bảo chất lượng của Trường năm học 2019 – 2020, đồng thời mong muốn Trung tâm sẽ
tiếp tục hỗ trợ Khoa trong quá trình thực hiện công tác này để đảm bảo đến cuối năm 2020, sau khi
có một khóa sinh viên tốt nghiệp, Khoa chủ động đăng ký hoạt động đánh giá ngoài đối với hai
chương trình Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành và Khoa học Dinh dưỡng và Ẩm thực.

Tin bài: Trung tâm Quản lý chất lượng.

