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I. NỘI DUNG CÔNG KHAI
1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế
1.1. Các chuẩn đầu ra đã công bố
-

Công bố sứ mệnh, tầm nhìn, chiến lược phát triển của Nhà trường được công bố trên
Website của Trường tại địa chỉ http://www.due.udn.vn

-

Đối tượng tuyển sinh:
 Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh vào các trường Đại học, Cao đẳng của Bộ Giáo
Dục và Đào tạo tại thời điểm hiện hành.
 Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông, trung học chuyên
nghiệp hoặc tương đương.

-

Công khai thông tin về nội dung chương trình đào tạo và được công bố trên Website tại
địa chỉ http://www.due.udn.vn liên quan đến kiến thức, kỹ năng, năng lực, thái độ của
sinh viên). Gồm 27 chuyên ngành sau:
 Kinh tế phát triển
 Kinh tế lao động
 Kinh tế và quản lí công
 Kinh tế đầu tư
 Hành chính công
 Kinh tế chính trị
 Quản trị kinh doanh tổng quát
 Quản trị chuỗi cung ứng
 Quản trị tài chính
 Quản trị kinh doanh du lịch
 Quản trị sự kiện và lễ hội
 Quản trị khách sạn
 Marketing
 Ngoại thương
 Quản trị Kinh doanh thương mại

 Ngân hàng
 Tài chính doanh nghiệp
 Tài chính công
 Kế toán
 Kiểm toán
 Quản trị nguồn nhân lực
 Tin học quản lí
 Quản trị hệ thống thông tin
 Thương mại điện tử
 Luật học
 Luật kinh doanh
 Thống kê Kinh tế Xã hội
1.2. Công tác kiểm định chất lượng
Thực hiện chỉ đạo của Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo)
và Ban giám đốc Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Kinh tế đã hoàn thành báo cáo tự đánh
giá trong năm 2017 theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quá trình thực hiện của như sau:
-

Tháng 3/2007: Đăng ký KĐCL đơn vị đào tạo.

-

Tháng 11/2007: Hội đồng KĐCL của Trường Đại học Kinh tế đã thẩm định và thông
qua báo cáo tự đánh giá, gửi Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Bộ Giáo dục và
Đào tạo) đề nghị đánh giá ngoài.

-

Tháng 5/2009: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đánh giá ngoài, theo báo cáo đánh
giá ngoài của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài và thông qua kết luận: “Đủ điều kiện để
được công nhận đạt cấp độ 2 kiểm định chất lượng Trường Đại học theo tiêu chuẩn của
Bộ Giáo dục và Đào tạo”.
- Nhà trường đã tiến hành công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài trong tháng 04 năm 2016.

Trong năm học 2016-2017, Trường tiếp tục triển khai các hoạt động tự đánh giá, kiểm
định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo tại các thông báo số 702/TB-BGDĐT ngày 22/09/2016 và số 394/TBBGDĐT ngày 10/06/2016. Cụ thể là:

Nhà trường đã hoàn thành các thủ tục và nhận chứng chỉ công nhận chất lượng cơ sở
giáo dục vào tháng 10/2016. Bên cạnh đó, dựa trên ý kiến của đoàn đánh giá ngoài, Nhà
trường cũng đã xây dựng kế hoạch hành động khắc phục tồn tại và đang triển khai các nội
dung theo đúng kế hoạch.
Với sự hỗ trợ và chỉ đạo chung của Đại học Đà Nẵng, Nhà trường đang hoàn tất các
thủ tục đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục chương trình đào tạo theo Tiêu chuẩn AUNQA cho 05 ngành là Kế toán, Kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế và
Marketing. Thời gian đánh giá ngoài dự kiến là tháng 03 và tháng 04 năm 2019. Nhà trường
đã thành lập các Hội đồng Tự đánh giá, Ban Thư ký và nhóm chuyên trách cũng như tổ
chức các đợt tập huấn cho đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động tự đánh giá chất lượng các
chương trình trên. Đến nay, các Hội đồng Tự đánh giá của các ngành và các bộ phận liên
quan đang tích cực xúc tiến triển khai phân tích yêu cầu, xác định các tồn tại, điểm yếu để
đưa ra kế hoạch cải tiến chất lượng, hướng đến đáp ứng các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn đánh
giá chất lượng chương trình đào tạo AUN-QA phiên bản 3.0.
2. Công khai về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục
-

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018
(biểu mẫu 20 thống kê đính kèm).

-

Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học khóa tuyển sinh 2013,
tốt nghiệp năm học 2017-2018 (biểu mẫu 21 thống kê đính kèm).

-

Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm 2017-2018 (biểu mẫu 22
thống kê đính kèm).

-

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học
2017-2018 (biểu mẫu 23 đính kèm).

3. Công khai tài chính
Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2017-2018 (biểu
mẫu 24 thống kê đính kèm).
II. BIỂU MẪU CÔNG KHAI
-

Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng.

-

Biểu 20: Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng
năm học 2017-2018 (theo từng chuyên ngành).

-

Biểu 21: Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng
năm học 2017-2018.

-

Biểu 22: Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2017-2018.

-

Biểu 23: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học,
cao đẳng năm học 2017-2018.

-

Biểu 24: Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2017-2018.

