
TT Nội dung Thời gian Đơn vị thực hiện

1 Xây dựng kế hoạch hoạt động ĐBCL năm

học 2018-2019

Tháng 

8/2018
- P. Khảo thí & ĐBCLGD

2 Thông qua và công bố Triết lý giáo dục của

Trường

Tháng 

8/2018

- P. Khảo thí & ĐBCLGD          

- TT CNTT&TT

3 Tổng hợp và công bố kết quả khảo sát sinh

viên về hoạt động giảng dạy năm học 2017-

2018

Tháng 

8/2018

- P. Khảo thí & ĐBCLGD           

- Các khoa

4 Tổng hợp và công bố kết quả khảo sát sinh

viên tốt nghiệp đợt 2 năm học 2017-2018

Tháng 

8/2018

- P. Khảo thí & ĐBCLGD           

- Các khoa

5 Triển khai thu thập, chuẩn bị dữ liệu và thực

hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào

tạo năm học 2018-2019 theo yêu cầu Thông

tư 36/2017/TT-BGDĐT.

Tháng 8-

9/2018

- Các phòng: TC-HC, Đào tạo,

CSVC, KH-TC, Khảo thí &

ĐBCLGD, CTSV, Khoa học

&HTQT; Thư viện
6 Triển khai và hoàn thành báo cáo khảo sát

tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp

Tháng 8-

10/2018

- P. Khảo thí & ĐBCLGD           

- Các khoa

7 Hoàn thành và thông qua Bản thảo (lần 2)

Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Kế toán và

QTKD

Tháng 

9/2018

- Hội đồng TĐG CTĐT               

- Khoa Kế toán, QTKD

8 Kiểm tra CTĐT và các hoạt động đào tạo đối

với ngành Kế toán và QTKD theo tiêu chuẩn

AUN-QA để chuẩn bị kiểm định

Tháng 

9/2018

- Ban ĐBCLGD, ĐH Đà Nẵng  

- P. Khảo thí và ĐBCLGD         

- Khoa: Kế toán, QTKD

9 Nghiệm thu ngân hàng đề thi đối với các học

phần đăng ký trong HK2, năm học 2017 -

2018

Tháng 

9/2018

- P. Khảo thí & ĐBCLGD             

- Các khoa

10 Kiểm tra việc hoàn thành và công khai kế

hoạch giảng dạy (lesson plan)

Tháng 

9/2018

- Phòng: Đào tạo, TT & PC                         

- Các khoa

11 Đăng ký và xây dựng kế hoạch kiểm định

chất lượng các CTĐT đến hết năm 2020

Tháng 

9/2018

- P. Khảo thí & ĐBCLGD           

- Các khoa

12 Tập huấn công tác đảm bảo chất lượng cơ sở

giáo dục theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT
Tháng 

9/2018

- Ban Giám hiệu, Lãnh đạo các 

Phòng, Khoa, Trung tâm trong 

toàn Trường

13 Khảo sát nhà tuyển dụng đối với chất lượng

chương trình đào tạo và sinh viên tốt nghiệp
Tháng 9-

10/2018

- Các khoa                                              

- Phòng: Khảo thí &ĐBCLGD   

14 Khảo sát sự hài lòng của CBVC trong công

việc
Tháng 9-

10/2018

- Phòng: TC-HC, Khảo thí 

&ĐBCLGD                                

- Các khoa

15 Đăng ký và triển khai xây dựng ngân hàng

đề thi trong HK 1, năm học 2018-2019
Tháng 9-

12/2018 
- Các khoa

Hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2018-2019
KẾ HOẠCH

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 
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TT Nội dung Thời gian Đơn vị thực hiện

16 Hoàn thành việc thu thập minh chứng cho

báo cáo Tự đánh giá CTĐT ngành Kế toán

và QTKD

Tháng 

10/2018

- Các Phòng; Trung tâm; Thư 

viện                                                 

- Khoa: Kế toán, QTKD

17 Tập huấn công tác đảm bảo chất lượng

Chương trình đào tạo theo Thông tư

04/2016/TT-BGDĐT

Tháng 

10/2018

- Ban ĐBCLGD, ĐH Đà Nẵng          

- Các khoa, bộ môn trong toàn 

trường                                          

- Các phòng, Trung tâm

18 Triển khai hoạt động tự đánh giá các CTĐT

đăng ký kiểm định giai đoạn 2019-2020

Theo kế 

hoạch 

riêng

- Hội đồng tự đánh giá                

- Các khoa có CTĐT đăng ký          

- Các phòng 

19 Kiểm tra Báo cáo tự đánh giá (bản tiếng

Anh), minh chứng và thực hiện đánh giá nội

bộ CTĐT ngành Kế toán và QTKD

Tháng 

11/2018

- Ban ĐBCLGD, ĐH Đà Nẵng  

- P. Khảo thí và ĐBCLGD         

- Khoa: Kế toán, QTKD

20 Hoàn chỉnh Báo cáo tự đánh giá và minh

chứng ngành Kế toán & QTKD để nộp cho

AUN.

Tháng 

12/2018

- Ban ĐBCLGD, ĐH Đà Nẵng  

- P. Khảo thí và ĐBCLGD         

- Khoa: Kế toán, QTKD

21 Khảo sát sinh viên về đợt thực tập tốt nghiệp Tháng 

12/2018

- Phòng Khảo thí & ĐBCLGD

- Các khoa

22 Hoàn thành và thông qua Bản thảo Báo cáo

Tự đánh giá CTĐT theo chuẩn AUN-QA các

ngành Marketing, Kinh doanh quốc tế và

Kiểm toán 

Tháng 

1/2019

- Hội đồng tự đánh giá                 

- Khoa: Marketing, Kinh doanh 

quốc tế, Kế toán                          

- Các Phòng, Trung tâm

23 Kiểm tra công tác chuẩn bị của chương trình

Kế toán & QTKD để đón Đoàn kiểm định

của AUN vào tháng 2/2019

Tháng 

1/2019

- Ban ĐBCLGD, ĐH Đà Nẵng  

- P. Khảo thí và ĐBCLGD         

- Khoa: Kế toán, QTKD             

- Các đơn vị trong Trường

24 Đăng ký và triển khai xây dựng ngân hàng

đề thi trong HK 2, năm học 2018-2019

Tháng 1-

6/2019
- Các Khoa

25 Khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy

học kỳ I/2018-2019
Tháng 1-

2/2019

- Phòng Khảo thí & ĐBCLGD

- Trung tâm CNTT&TT, Các 

khoa

26 Kiểm tra việc hoàn thành và công khai kế

hoạch giảng dạy (lesson plan)

Tháng 1-

2/2019

- Phòng: Đào tạo, TT & PC                         

- Các khoa

27 Khảo sát cựu sinh viên về tình trạng việc làm

và thu nhập sau khi tốt nghiệp 

Tháng 2-

3/2019

- Phòng Khảo thí & ĐBCLGD

- Các khoa

28 Nghiệm thu ngân hàng đề thi đối với các học

phần đăng ký trong HK1, năm học 2018 -

2019

Tháng 

3/2019

- P. Khảo thí & ĐBCLGD             

- Các khoa

29 Kiểm tra CTĐT và các hoạt động đào tạo đối

với ngành Marketing, Kinh doanh quốc tế và

Kiểm toán theo tiêu chuẩn AUN-QA để

chuẩn bị kiểm định

Tháng 

3/2019

- Ban ĐBCLGD, ĐH Đà Nẵng  

- P. Khảo thí và ĐBCLGD         

- Khoa: Marketing, KDQT, Kế 

toán

30 Tổng hợp và công bố kết quả khảo sát sinh

viên về hoạt động giảng dạy kỳ 1, năm học

2018-2019

Tháng 

3/2019

- P. Khảo thí & ĐBCLGD             

- Các khoa

31 Tổng hợp và công bố kết quả khảo sát sinh

viên tốt nghiệp đợt 1 năm học 2018-2019

Tháng 

3/2019

- P. Khảo thí & ĐBCLGD           

- Các khoa



TT Nội dung Thời gian Đơn vị thực hiện

32 Triển khai thu thập, chuẩn bị dữ liệu và thực

hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào

tạo năm học 2018-2019 theo yêu cầu Thông

tư 36/2017/TT-BGDĐT.

Tháng 3-

5/2018

- Các phòng: TC-HC, Đào tạo,

CSVC, KH-TC, Khảo thí &

ĐBCLGD, CTSV, Khoa học

&HTQT; Thư viện
33 Hoàn thành việc thu thập minh chứng cho

báo cáo Tự đánh giá CTĐT ngành

Marketing, Kinh doanh quốc tế và Kiểm toán 

Tháng 

4/2019

- Các Phòng; Trung tâm; Thư 

viện                                                 

- Khoa: Marketing, Kinh doanh 

quốc tế và Kế toán 

34 Kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng

giáo dục đáp ứng các mốc chuẩn và minh

chứng theo yêu cầu của Thông tư

12/2017/TT-BGDĐT 

Tháng 

4/2019

- Ban ĐBCLGD, ĐH Đà Nẵng  

- P. Khảo thí và ĐBCLGD         

- Các đơn vị trong Trường

35 Khảo sát sinh viên về thực tập tốt nghiệp Tháng 

5/2019

- Phòng Khảo thí & ĐBCLGD

- Các khoa

36 Khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy

học kỳ 2/2018-2019

Tháng 

5/2018

- Phòng Khảo thí & ĐBCLGD

- TT CNTT&TT, các khoa

37 Hoàn thành và thông qua Báo cáo tự đánh

giá CTĐT (bản tiếng Anh) các ngành

Marketing, Kinh doanh quốc tế, Kiểm toán

Tháng 

6/2019

- Hội đồng Tự đánh giá                

- Khoa: Marketing, Kinh doanh 

quốc tế và Kế toán                       

- P. Khảo thí và ĐBCLGD     

38 Khảo sát sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm học

2018-2019

Tháng 

6/2019

- Phòng Khảo thí & ĐBCLGD

- Các khoa, Phòng CTSV

39 Kiểm tra Báo cáo tự đánh giá (bản tiếng

Anh), minh chứng và thực hiện đánh giá nội

bộ CTĐT ngành Marketing, Kinh doanh

quốc tế và Kiểm toán 

Tháng 

6/2019

- Ban ĐBCLGD, ĐH Đà Nẵng  

- P. Khảo thí và ĐBCLGD         

- Khoa: Marketing, Kinh doanh 

quốc tế và Kế toán 

40 Khảo sát nhà tuyển dụng đối với chất lượng

chương trình đào tạo và sinh viên tốt nghiệp

Tháng 7-

8/2019

- Các khoa                                              

- Phòng: Khảo thí &ĐBCLGD   

41 Khảo sát cựu sinh viên về tình trạng việc làm

và thu nhập sau khi tốt nghiệp 

Tháng 7-

8/2019

- Phòng Khảo thí & ĐBCLGD

- Các Khoa

42 Hoàn chỉnh Báo cáo tự đánh giá và minh

chứng ngành Marketing, Kinh doanh quốc tế

và Kiểm toán để nộp cho AUN.

Tháng 

8/2019

- Ban ĐBCLGD, ĐH Đà Nẵng  

- P. Khảo thí và ĐBCLGD         

- Khoa: Marketing, Kinh doanh 

quốc tế và Kế toán 

43 Nghiệm thu ngân hàng đề thi đối với các học

phần đăng ký trong HK2, năm học 2018 -

2019

Tháng 

8/2019

- P. Khảo thí & ĐBCLGD             

- Các khoa

44 Hoàn thành bản thảo Báo cáo tự đánh giá các

CTĐT đăng ký kiểm định trong giai đoạn

2019-2020. 

Tháng 

8/2019

- Hội đồng tự đánh giá                

- Các khoa có CTĐT đăng ký          

- Các phòng 

Nơi nhận  HIỆU TRƯỞNG

- Các đơn vị trong Trường;

- Ban ĐBCLGD - Đại học Đà Nẵng (để báo cáo );

- Lưu VT, P. Khảo thí và ĐBCLGD.



Đà Nẵng, ngày     tháng     năm 2018 






