
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG  

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP 

 

Theo UNESCO (2003) xác định đảm bảo chất lượng trong giáo dục đại học là 

“các thủ tục quản lý và đánh giá có tính hệ thống nhằm giám sát hoạt động của các cơ sở 

giáo dục đại học”. Để phát triển, thực hiện, duy trì và nâng cao chất lượng trong giáo dục 

đại học, cơ sở giáo dục cần phải thiết lập một hệ thống đảm bảo chất lượng. Trong đó, hệ 

thống đảm bảo chất lượng bên trong là một hệ thống quản lý tổng thể, được thực hiện 

trong các trường đại học, nhằm thực hiện các chính sách chất lượng đảm bảo thực hiện 

mục đích của mình và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng được thiết lập bởi các tổ chức 

kiểm định chất lượng bên ngoài. Theo đó, hệ thống đảm bảo chất lượng của Trường Đại 

học Lâm nghiệp được thưc hiện qua mô hình dưới đây: 

 

Hình 01: Hệ thống đảm bảo chất lượng Trường Đại học Lâm nghiệp 

Trường Đại học Lâm nghiệp đã thực hiện tự đánh cơ sở giáo dục từ những năm 

2009 với chu kỳ thứ nhất cho giai đoạn 2003-2008, chu kỳ thứ hai giai đoạn 2012-2016 

đồng thời cũng đã được Bộ giáo dục và Đào tạo đồng ý cho đánh giá ngoài theo quy định. 

Năm 2018, Nhà trường được đánh giá ngoài và được cấp giấy chứng nhận đạt kiểm định 

chất lượng giáo dục cho giai đoạn 2018-2023 với tỷ lệ tiêu chí đạt yêu cầu 86,9%. Theo 

chu kỳ kiểm định, Trường Đại học Lâm nghiệp tiếp tục tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo 

dục cho giai đoạn 2019-2023 theo bộ tiêu chuẩn tại Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT 

ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ tiêu chuẩn của 

Thông tư này gồm có 25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí chia theo 04 lĩnh vực  như hình 02. 

Sau khi đạt chất lượng kiểm định giáo dục theo quy định từ tháng 04 năm 2018, 

Nhà trường đã chỉ đạo và tự đánh giá được 13/37 chương trình đào tạo. Trong đó, có 07 

chương trình đào tạo trình độ đại học gồm các ngành: Quản lý đất đai; Quản lý tài 

nguyên; Quản trị kinh doanh; Công nghệ sinh học; Công nghệ chế biến lâm sản; Kỹ thuật 



xây dựng; Lâm sinh đã được đánh giá ngoài và nhận giấy chứng nhận đạt kiểm định chất 

lượng chương trình đại học năm 2020 và 2021. Năm 2021, Nhà trường tiếp tục triển khai 

tự đánh giá 04 chương trình đào tạo trong đó có 02 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ 

ngành: Quản lý kinh tế; Quản lý tài nguyên rừng và 02 chương trình đào tạo trình độ đại 

học ngành: Kế toán; Thiết kế nội thất. Hiện tại 04 ngành này đã hoàn thành báo cáo tự 

đánh giá và đang triển khai thủ tục để thực hiện đánh giá ngoài. Trong số 13 chương trình 

đào tạo thực hiện trên có 12 chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo (theo chuẩn Việt Nam), còn 01 chương trình đào tạo trình độ đại học ngành 

Quản lý tài nguyên thiên nhiên (Tiếng Anh) thực hiện tự đánh giá theo chuẩn AUN-QA. 

 

Hình 02: Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học tại Thông tư  

số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2017. 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục hơn nữa, Nhà trường tiếp tục triển khai 

kế hoạch tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục giai đoạn từ năm 2019-2023. Đồng thời 

tự đánh giá chất lượng cho toàn bộ các chương trình đào tạo còn lại trong những năm tiếp 

theo./. 
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