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QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHUẨN ĐẦU RA 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:1230 ngày 31 tháng12 năm 2012 của Hiệu trưởng 

trường Đại học Kinh tế &QTKD ) 

 

Đề thực hiện công tác xây dựng chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo, nay Hiệu 

trưởng Trường Đại học Kinh tế &QTKD ra quy trình xây dựng như sau:  

Bước 1. Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng và công bố chuẩn 

đầu ra.   

Bước 2: Ban chỉ đạo xây dựng và công bố chuẩn đầu ra, tổ chức các phiên họp, thảo 

luận và thống nhất mục tiêu, nộp dung, cấu trúc, kế hoạch thời gian, cách thức triển 

khai các nguồn lực và giao nhiệm vụ cho các khoa xây dựng chuẩn đầu ra của các 

ngành đào tạo thuộc quản lý của khoa. 

Bước 3: Các khoa xây dựng dự thảo chuẩn đầu ra (trong đó có tập hợp ý kiến từ các 

nhà tuyển dụng, doanh nghiệp và cựu sinh viên…) 

Bước 4: Hội đồng khoa học khoa hoàn thiện chuẩn đầu ra ngành đào tạo trên cơ sở thu 

thập và phân tích ý kiến phản hồi từ các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, cựu sinh viên… 

và báo cáo Hội đồng khoa học nhà trường. 

Bước 5: Hội đồng khoa học nhà trường tổ chức họp, lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo 

chuẩn đầu ra của tất cả các ngành đào tạo. 

Bước 6: Hiệu trưởng ký, công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo của trưởng thông qua 

website của trường, sổ tay sinh viên, sổ tay cố vấn học tập.  

Bước 7. Định kỳ chuẩn đầu ra được rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu thực 

tiễn, yêu cầu của nhà tuyển dụng. 

Trên đây là các bước nội dung xây dựng quy trình chuẩn đầu ra các chương trình đào 

tạo. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Ban chỉ đạo sẽ giải thích và điều 

chỉnh bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trường./. 

Nơi nhận: 
- BGH (để báo cáo); 

- Các khoa, phòng; 

- Lưu: VT, ĐT. 

HIỆU TRƯỞNG 

                             (Đã ký) 

 

PGS.TS Trần Chí Thiện 



 

 




