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TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC VOÕ TRÖÔØNG TOAÛN 

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ KĐCL 

Số :  51/BC-KT&KĐCL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Hậu Giang, ngày 10 tháng 10 năm 2016 

BÁO CÁO 

CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2015 – 2016 

Thực hiện Kế hoạch Đảm bảo chất lượng năm 2015-2016 ban hành kèm theo 

công văn số 380B/KH-ĐHVTT ngày 15 tháng 9 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Võ Trường Toản, Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng (TT. 

KT&KĐCL) tiến hành tổng kết và báo cáo Kết quả thực hiện hoạt động Đảm bảo chất 

lượng (ĐBCL) năm học 2015-2016 như sau: 

1. Đặc điểm, tình hình năm học 2015-2016 

Năm học 2015-2016 là năm học đầu tiên Nhà trường thực hiện Kế hoạch cụ thể 

về hoạt động ĐBCL, gắn liền với Kế hoạch Chiến lược Trường Đại học Võ Trưởng 

Toản giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn năm 2025. 

Ban Giám hiệu cùng các khoa, phòng, ban, trung tâm trực thuộc nhà trường 

nhận thức được tầm quan trọng của công tác đảm bảo chất lượng. Nhà trường quan 

tâm đến công tác đảm bảo chất lượng giáo dục. 

Năm học 2015-2016 cũng là năm học đầu tiên Nhà trường có sinh viên thuộc 

khối ngành Khoa học sức khỏe được công nhận tốt nghiệp, góp phần cung cấp lực 

lượng nhân sự chất lượng cao cho thị trường lao động. 

2. Kết quả thực hiện công tác đảm bảo chất lượng trong năm học 2015 – 2016  

- Công tác rà soát, chỉnh sửa đề cương chi tiết các học phần theo hệ thống tín 

chỉ ứng với từng chương trình đào tạo: được duy trì thực hiện mỗi học kỳ bởi Phòng 

Đào tạo và Công tác sinh viên và các Khoa cùng phối hợp thực hiện. Đề cương chi tiết 

học phần đảm bảo được phổ biến đến sinh viên. Căn cứ vào đề cương học phần, sinh 

viên sẽ nắm bắt được mục tiêu học tập để đảm bảo hoàn thành chuẩn đầu ra của học 

phần. 

- TT. KT&KĐCL phối hợp các Khoa hoàn thành tốt công tác rà soát, bổ sung, 

thay thế ngân hàng câu hỏi thi theo đúng kế hoạch đề ra (hơn 70% học phần có hình 

thức đánh giá là trắc nghiệm khách quan có ngân hàng câu hỏi). Ngân hàng câu hỏi thi 

được quản lý theo nguyên tắc an toàn, bảo mật. 

- Qua các kỳ thi, tỷ lệ sinh viên từ điểm F (không đạt chuẩn đầu ra môn học) 

dưới 10%. Số lượng sinh viên xếp loại Khá giỏi trở lên là 65.45%; có khoảng 80% 

sinh viên giữ vững thành tích học tập hoặc có tiến bộ trong học tập. 

- Đảm bảo tổ chức 12 kỳ đánh giá/ năm để đánh giá về chuẩn đầu ra ngoại ngữ, 

tin học cho sinh viên. 

- Quy hoạch cán bộ, giảng viên đào tạo sau đại học trong năm học 2015-2016: 

cử 07 cán  ộ, giảng viên đi học cao học; 05 cán  ộ, giảng viên đi học nghiên cứu sinh 

và dự tuyển nghiên cứu sinh; thực hiện công tác tham gia tập huấn,   i dư ng nâng 

cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ  iáo dục và Đào tạo, các cấp các ngành c  

liên quan tổ chức. 
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- Trung tâm Quản lý nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế đã xây dựng và 

triển khai Kế hoạch nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế năm học 2015-2016 với 

kết quả c    đề tài khoa học của giảng viên, 1  đề tài của sinh viên. Các loại hình 

nghiên cứu khoa học đa dạng như: các  ài  áo khoa học,  iên soạn  ài giảng, giáo 

trình,.. tham dự các hội nghị, hội thảo và các sáng kiến-  tưởng kinh doanh của sinh 

viên. 

- Thực hiện rà soát các quy chế: Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm 

Khảo thí và Kiểm định chất lượng; Quy chế tổ chức kiểm tra và đánh giá học phần áp 

dụng cho sinh viên được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thuộc Trường Đại học Võ 

Trường Toản và không c  điều chỉnh. 

- Nhà trường luôn tiếp nhận các ý kiến phản h i của người học, cựu người học. 

Kênh tiếp nhận chủ yếu các ý kiến về kiểm tra, đánh giá học phần của Trung tâm 

KT&KĐCL chủ yếu là qua thư điện tử (email).  

- Tiến hành khảo sát lấy ý kiến về việc làm của cựu sinh viên sau khi tốt nghiệp, 

báo cáo BGH và báo cáo lên Bộ  D&ĐT theo quy định: có 74,91% sinh viên phản h i 

trong đ  c  86,41% sinh viên có việc làm và 1,94% sinh viên tiếp tục học lên. 

- Đảm bảo thực hiện đầy đủ công khai về các điều kiện đảm  ảo chất lượng 

giáo dục. 

- Nâng cấp phần mềm phục vụ công tác: Bổ sung chức năng thông  áo lịch thực 

hành cho Trung tâm Thực hành Y-Dược để thuận lợi chuẩn  ị phòng học; Bổ sung 

chức năng gửi e-mail tự động đối với lịch học lại; Triển khai áp dụng phần mềm thi 

trắc nghiệm trong công tác kiểm tra đánh giá kết thúc học phần; Triển khai tra cứu 

Bảng điểm toàn kh a cho sinh viên. 

- Tổ chức thi an toàn, đúng quy chế, không có hiện tượng tiêu cực trong thi cử. 

- Cấp phát văn  ằng, chứng chỉ chính xác, đúng quy định.  

3. Tồn tại, hướng khắc phục  

a. Tồn tại 

Nhân sự cho công tác ĐBCL hiện đang là cán bộ kiêm nhiệm, chưa được đào 

tạo, b i dư ng bài bản về công tác Đảm bảo chất lượng.  

b. Hướng khắc phục  

Bổ sung thêm nhân sự cho công tác ĐBCL của nhà trường và cử cán bộ đi tập 

huấn về công tác ĐBCL khi c  chương trình phù hợp. 

 
Nơi nhận: 

- Các đơn vị; 

- B H (để báo cáo); 

- Lưu: KT&KĐCL. 

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ KĐCL 

 
(đã ký) 

 

 

Trần Thị Phương Thảo 

 

 


