KHẢO SÁT SƠ BỘ CHUẨN BỊ ĐỢT KHẢO SÁT
CHÍNH THỨC 3 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA
ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH
NGÀY 15 – 03 – 2019
Ngày 15/3/2019 đoàn Đánh giá ngoài đến Trường khảo sát sơ bộ chuẩn bị khảo
sát chính thức chương trình đào tạo các ngành: Công nghệ sinh học - trình độ đại
học; Công nghệ Kỹ thuật môi trường - trình độ đại học; Đảm bảo chất lượng &
An toàn thực phẩm - trình độ đại học theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ GDĐT
Trong hơn 01 năm qua, toàn Trường đã tập trung việc thực hiện tự đánh giá kiểm
định chất lượng các chương trình đào tạo (CTĐT) theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục
và Đào tạo (MOET). Đây là một khâu quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng CTĐT
của Nhà trường, giúp Nhà trường và các Khoa quản lý CTĐT tự rà soát, xem xét, đánh
giá thực trạng của CTĐT; xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động nhằm cải
tiến và nâng cao chất lượng CTĐT; từ đó điều chỉnh mục tiêu cho giai đoạn tiếp theo
theo hướng cao hơn. Đồng thời là điều kiện cần thiết để Nhà trường đăng ký đánh giá
ngoài và đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng CTĐT với một tổ chức kiểm định
chất lượng giáo dục, thể hiện tính tự chủ và tính tự chịu trách nhiệm của Trường trong
toàn bộ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ xã hội theo chức năng, nhiệm
vụ được giao, phù hợp với sứ mạng và mục tiêu đã được xác định.
Ngày 15/3/2019, đoàn Đánh giá ngoài đã đến Trường khảo sát sơ bộ chuẩn bị
cho đợt khảo sát đánh giá chính thức từ ngày 27/03/2019 đến ngày 30/03/2019. Chương
trình khảo sát sơ bộ đã được đoàn Đánh giá ngoài và Nhà trường thống nhất, bao gồm:
Thời gian
6:00 – 8:00

8:00 – 8h30

Nội dung
Xe 07 chỗ đón Đoàn tại TT
KĐCLGD

Đón Đoàn ĐGN đến Trường

Người thực hiện

Địa điểm

T. Hiếu phụ trách, tài xế:
A.Minh. Lộ trình: T.Hiếu
sắp xếp

Khu CN phần mềm,
Kp.6, P. Linh Trung,
Thủ Đức

Lãnh đạo các đơn vị các
CT được đánh giá

Nhà C

Tổ Khánh tiết, Tổ Hậu cần
08:30 - 11:00

11:00 – 11:30

Nghiên cứu hồ sơ, minh chứng

Phỏng vấn nhóm chuyên trách viết
báo cáo TĐG (mỗi CT/phòng)

Đoàn ĐGN
Tổ trực minh chứng
Đoàn ĐGN
Nhóm Công tác chuyên
trách của các Khoa có CT

Phòng C.202
Phòng D.201
(ĐBCL&ATTP)
Phòng D.202
(CNKTMT)

Thời gian

Nội dung

11:30 - 13:30 Nghỉ trưa
Tham quan cơ sở vật chất:
Nhóm 1: P.Đào tạo, TT.QLCL,
P.Quản lý Khoa học & ĐTSĐH.

13:30 - 15:30

15:30 - 16:30

Nhóm 2: P.Tổ chức Hành chính,
P.Công tác SV và Thanh tra giáo
dục, TT.Tuyển sinh & Truyền
thông, Đoàn TN, Hội SV, Văn
phòng Khoa.

Người thực hiện

Địa điểm

được đánh giá (có mặt từ
10:30)

Phòng D.203
(CNSH)

Đoàn ĐGN

Phòng C.202, C.206

Đoàn ĐGN
T.Thành, T.Công

Đoàn ĐGN
T. Hoàng Anh, T.Hiếu

Nhóm 3: P.Quản trị - Thiết bị,
P.Kế hoạch Tài chính, Ban QLDA
TTTN Thực hành, TT.Thông tin
Thư viện, TT.Thí nghiệm Thực
hành, TT.CNTT, TT.Ký túc xá SV.

T. Quân, C.Ánh

Đoàn ĐGN họp với đại diện BGH,
TT.QLCL và các Khoa để thống
nhất chương trình khảo sát chính
thức và ký biên bản khảo sát sơ bộ.

Đoàn ĐGN, T.Hoàn,
T.Tuyển, T.Ngọc, T.Kiệt,
T.Vũ, C.Giang, C.Dung,
C.P. Anh, C.Ánh, C.Minh,
C.Trang, T.Tuấn, T.Lộc,
C.Tuyến, C.Hương,
C.Mai, C.Diễm

Đoàn ĐGN

Thầy/Cô được phân
công lên lộ trình đi
thuận lợi nhất cho
các Nhóm tham quan
của Đoàn ĐGN
Lãnh đạo mỗi đơn vị
phải có mặt để đón
tiếp các Nhóm tham
quan của Đoàn ĐGN

(xe 7 chỗ)

Phòng C.202

Dưới đây là một số hình ảnh của đoàn Đánh giá ngoài làm việc tại Trường trong
buổi sáng ngày 15/3/2019:

Đoàn Đánh giá ngoài đến Trường sáng 15/3/2019 để khảo sát sơ bộ

PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn – Phó Hiệu trưởng Nhà trường gặp gỡ 3 Đoàn đánh giá
3 CTĐT trước khi Đoàn bắt đầu nghiên cứu hồ sơ minh chứng

Đoàn ĐGN phỏng vấn Nhóm viết Báo cáo tự đánh giá ngành ĐBCL&ATTP

Đoàn ĐGN phỏng vấn Nhóm viết Báo cáo tự đánh giá ngành CNKTMT

Đoàn ĐGN phỏng vấn Nhóm viết Báo cáo tự đánh giá ngành CNSH

Đoàn tham quan nơi ở và nơi học tập của sinh viên tại Ký túc xá

Đoàn khảo sát và làm việc với Trung tâm Thư viện

Đoàn tham quan và kiểm tra tại Trung tâm Thí nghiệm thực hành

Đoàn làm việc với Khoa Công nghệ Thực phẩm

Đoàn làm việc với Khoa Công nghệ sinh học

Đoàn làm việc tại Phòng Tổ chức hành chính

Đoàn làm việc tại Phòng Đào tạo

Đoàn làm việc tại Trung tâm Quản lý chất lượng

Đại diện Đoàn đánh giá trình bày biên bản sau một ngày làm việc

Lãnh đạo Trường phát biểu và giới thiệu về Trường

Trưởng Đoàn và Lãnh đạo Trường ký và trao Biên bản làm việc của đợt khảo sát sơ
bộ 3 CTĐT

Hình 23. Đoàn và Trường chụp hình lưu niệm trong đợt khảo sát sơ bộ

