
Ngày 20/7/2022, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) Nguyễn Hoàng Hải đã có buổi
làm việc với đoàn công tác của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University
Network - AUN) do ông Choltis Dhirathiti - Giám đốc điều hành dẫn đầu

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Hải cho biết, ĐHQGHN luôn tiên phong
và chủ động tham gia hoạt động kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo theo chuẩn
quốc gia và quốc tế, trong đó có kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA (AUN – Quality
Assurance), nhằm duy trì và phát triển văn hóa chất lượng một cách toàn diện tại ĐHQGHN. Ông
bày tỏ mong muốn ĐHQGHN và AUN sẽ có những hợp tác sâu hơn về mảng đảm bảo chất lượng
và tin rằng ĐHQGHN sẽ là nguồn cung cấp chuyên gia đánh giá, chuyên gia đảm bảo chất lượng
cho AUN. ĐHQGHN sẵn sàng phối hợp với AUN tổ chức các hội thảo, khóa đào tạo, tập huấn và các
hoạt động kiểm định, đảm bảo chất lượng tại Việt Nam.

Lãnh đạo Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục đã đưa ra một số đề xuất nhằm tăng cường hợp tác
giữa ĐHQGHN và AUN như: tăng số lượng các chương trình đào tạo của ĐHQGHN đăng ký kiểm
định theo tiêu chuẩn AUN-QA; ban hành tài liệu hướng dẫn đánh giá chương trình đào tạo theo
tiêu chuẩn AUN-QA phiên bản 4.0 bằng tiếng Việt; đồng tổ chức các hội thảo và tọa đàm về đảm
bảo chất lượng; thể chế hóa Cổng thông tin đảm bảo chất lượng như một công cụ kỹ thuật số để
thực hành đảm bảo chất lượng.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn đại biểu AUN-QA cũng đã làm việc với Trung tâm Kiểm
định Chất lượng Giáo dục (KĐCLGD). Tiếp đón đoàn có TS. Tạ Thị Thu Hiền - Giám đốc, PGS. TS.
Đinh Văn Toàn - Phó Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng KĐCLGD và các chuyên gia, kiểm định viên là
thành viên Hội đồng

Tại buổi làm việc, TS. Tạ Thị Thu Hiền đã giới thiệu khái quát về Trung tâm, kết quả hoạt động, hệ
thống tiêu chí kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo và quy trình KĐCLGD
của Việt Nam, đồng thời mong muốn cơ hội hợp tác với AUN-QA trong các hoạt động đảm bảo và
kiểm định chất lượng giáo dục, trong việc đào tạo cán bộ, nâng cao năng lực kiểm định viên của
Trung tâm, tham gia các mạng lưới quốc tế trong đảm bảo chất lượng giáo dục.
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https://vnu.edu.vn/ttsk/?C2093/N31180/dHQGHN-va-AUN:-Hop-tac-vi-su-phat-trien-van-hoa-chat-luong-toan-dien.htm
https://cea.vnu.edu.vn/article-Trung-tam-Kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-DHQGHN-tiep-va-lam-viec-voi-Doan-dai-bieu-Mang-luoi-Dam-bao-chat-luong-cac-truong-dai-hoc-ASEAN-(AUN-QA)-16786-1242.html

