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KẾ HOẠCH 

Về việc thực hiện tự đánh giá và kiểm định chương trình tiên tiến ngành Công nghệ sinh 
học và chương trình tiên tiến ngành Nuôi trồng Thủy sản theo tiêu chuẩn AUN-QA 

----- 

Thực hiện Quyết định số 3292/QĐ-ĐHCT ngày 28/8/2013 của Hiệu Trưởng Trường Đại 
học Cần Thơ, căn cứ đề nghị của Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ sinh học và Khoa 
Thủy sản, Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí lập kế hoạch thực hiện tự đánh giá và kiểm 
định chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA đối với chương trình đào tạo tiên tiến ngành Công nghệ 
sinh học và chương trình tiên tiến ngành Nuôi trồng Thủy sản như sau: 

1. Kế hoạch thực hiện tự đánh giá (từ tháng 09/2013 đến tháng 06/2014) 

STT Nội dung hạng mục công việc Thời gian 

1 Hoàn chỉnh báo cáo tự đánh giá: 

- Phân công và viết báo cáo tự đánh giá; 

- Hoàn chỉnh báo cáo tự đánh giá, minh chứng; 

- Dịch báo cáo và minh chứng sang tiếng Anh; 

- Hoàn chỉnh báo cáo tự đánh giá và minh chứng sau khi đánh giá thử 
nghiệm; 

Từ tháng 
10/2013 đến 

tháng 05/2014 

3 Thu thập minh chứng: 

- Xác định minh chứng, thu thập minh chứng và xử lý minh chứng; 

- Sắp xếp, phân loại, cập nhật và dán nhãn minh chứng; 

- Dịch minh chứng sang tiếng Anh; 

Từ tháng 
11/2013 đến 

tháng 05/2014 

3 Khảo sát các bên liên quan: 

- Khảo sát sinh viên đang học, cựu sinh viên, nhà sử dụng lao động, 
giảng viên, cán bộ và các đối tượng khác (nếu có). 

Từ tháng 
11/2013 đến 

tháng 04/2013 

4 Hoàn thiện cơ sở vật chất: 

- Phòng học và thiết bị trong phòng học; 

- Phòng thí nghiệm và thiết bị trong phòng thí nghiệm; 

- Phòng máy tính, thư viện, văn phòng làm việc. 

Hoàn thành 
trước tháng 

03/2013 

5 Công tác tư vấn: 

- Tư vấn định kỳ hằng tháng; 

- Mời chuyên gia tư vấn trong quá trình tự đánh giá: 01 chuyên gia trong 
nước (12/2013), 01 chuyên gia nước ngoài (04/2014). 

 

 

6 Thông tin tuyên truyền: 

- Phổ biến thông tin đến các bên liên quan; 

- Cập nhật, bổ sung nội dung website; 

Thực hiện 
thường xuyên 

7 Kiểm tra tiến độ: 

- Viết báo cáo tự đánh giá và thu thập minh chứng; sửa chữa, nâng cấp 
cơ sở vật chất; 

- Công tác chuẩn bị đánh giá ngoài. 

Kiểm tra định 
kỳ; tổng kiểm 

tra lần cuối 
ngày 08/8/2014 

8 Thực hiện đánh giá thử nghiệm: 

- Mời chuyên gia của AUN thực hiện đánh giá thử nghiệm và góp ý cho 

 



công tác kiểm định chính thức; 

- Tiến hành đánh giá nội bộ; 

- Hoàn thiện báo cáo tự đánh giá sau khi đánh giá thử nghiệm (bản tiếng 
Việt và tiềng Anh) 

2. Kế hoạch thực hiện kiểm định chất lượng (từ tháng 06/2014 đến tháng 09/2014) 

STT Nội dung hạng mục công việc Thời gian 

1 Gửi báo cáo tự đánh giá và các minh chứng theo yêu cầu cho AUN. 6/2014 

2 Chuẩn bị các thủ tục cho công tác kiểm định. 6/2014 

3 Hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác kiểm định. 7/2014 

4 Chuẩn bị hội trường, phòng làm việc cho đoàn kiểm định của AUN. 6/2014 

5 Trưng bày, triển lãm sách, tạp chí… 7/2014 

6 Các công tác hậu cần khác. 6/2014 

7 Thực hiện công tác kiểm định 13 - 15/8/2014 

8 Công tác hậu kiểm định 9/2014 

3. Phân công thực hiện: 

- Tổ tự đánh giá các chương trình tiên tiến thuộc Viện NC&PT Công nghệ sinh học và 
Khoa Thủy Sản xác định các công việc cụ thể nhằm hoàn thành các hạng mục công việc theo kế 
hoạch và phân công nhân sự trực tiếp thực hiện; 

- Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí hỗ trợ các tổ tự đánh giá trong quá trình thực 
hiện, kiểm tra tiến độ thực hiện và làm đầu mối liên hệ với AUN; 

- Các Ban Đánh giá nội bộ, Tổ Thự ký và tổ Tư vấn phối hợp với Trung tâm ĐBCL&KT 
thực hiện các công tác theo kế hoạch. 

4. Kinh phí thực hiện 

Tổ tự đánh giá các chương trình tiên tiến thuộc Viện NC&PT Công nghệ sinh học và 
Khoa Thủy Sản lập dự trù kinh phí thực hiện các công việc cụ thể theo kế hoạch; sử dụng nguồn 
kinh phí của các chương trình tiên tiến. 

 

Trong quá trình thực hiện, các công việc phát sinh khác sẽ được trình và xin ý kiến chỉ đạo 
của Ban Giám Hiệu và Hội đồng tự đánh giá và kiểm định chất lượng 02 chương trình tiên tiến 
theo tiêu chuẩn AUN-QA./. 

 

DUYỆT KẾ HOẠCH 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Viện NC&PT Công nghệ sinh học; 

- Khoa Thủy Sản; 

- Lưu VT, ĐBCL&KT. 

 

 

 

 

 


