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1 Triển khai vqf - mục tiêu chung

❖ Đổi mới hoạt động đào tạo gắn với bảo đảm nâng
cao chất lượng của GDĐH phù hợp với quyền tự
chủ và trách nhiệm giải trình của các cơ sở GDĐH;

❖ Mở rộng cơ hội hội nhập với cộng đồng đại học khu
vực và thế giới; tạo ra cơ chế liên thông và hình
thành hệ thống giáo dục mở. 



Mục tiêu cụ thể

Năm 2020: (i) Xây dựng và ban hành chuẩn đầu ra cho lĩnh vực
(ngành, nhóm ngành): Khoa học sức khỏe, Kỹ thuật, Tài chính, Du lịch,
Giáo dục; (ii) Xây dựng chuẩn chương trình đào tạo (Luật số 34).

Năm 2021: (i) Xây dựng và ban hành các Bộ chuẩn CTĐT cho lĩnh 
vực: Khoa học sức khỏe, Kỹ thuật, Tài chính, Du lịch, Giáo dục; (ii) Xây
dựng và ban hành chuẩn đầu ra cho lĩnh vực còn lại.

Năm 2022: Hoàn thành báo cáo tham chiếu VQF với Khung tham
chiếu trình độ ASEAN (AQRF).

Năm 2023: Hoàn thành xây dựng và ban hành các Bộ chuẩn CTĐT đối
với các lĩnh vực còn lại.

Năm 2025: Các cơ sở GDĐH hoàn thành rà soát, cập nhật CTĐT trên
cơ sở các bộ chuẩn CTĐT đã ban hành đối với các lĩnh vực được đào
tạo trong GDĐH.



2 Chuẩn giáo dục đại học
(trong đó có chuẩn chương trình đào tạo)

Đảm bảo chất lượng của GDĐH;

Tạo sự thống nhất trong không gian GDĐH Việt Nam;

Làm căn cứ để đánh giá khách quan hoạt động của cơ

sở GDĐH;

Công nhận và xác định sự tương đương văn bằng của

Việt Nam cũng như giữa các quốc gia về GDĐH.



Chuẩn chương trình đào tạo
(theo Luật GDĐH số 34/2018/QH14)

Điều 36, khoản 1, điểm b: “b) Chương trình đào tạo được xây dựng theo đơn vị
tín chỉ, bao gồm các loại chương trình định hướng nghiên cứu, định hướng ứng
dụng, định hướng nghề nghiệp; bảo đảm yêu cầu liên thông giữa các trình độ,
ngành đào tạo; bảo đảm quy định về chuẩn chương trình đào tạo”.

Điều 49, khoản 3: Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành chuẩn chương trình đào tạo
các trình độ của GDĐH và yêu cầu tối thiểu để thực hiện chương trình đào tạo;
tiêu chuẩn đánh giá chất lượng, quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng
GDĐH.

Điều 68, khoản 2, điểm b: b) [Bộ GDĐT có trách nhiệm] Quy định chuẩn GDĐH
bao gồm chuẩn cơ sở GDĐH, chuẩn chương trình đào tạo, chuẩn giảng viên,
cán bộ quản lý và các chuẩn khác; quy định về xây dựng, thẩm định, ban hành
chương trình đào tạo trình độ GDĐH; ban hành danh mục thống kê ngành đào
tạo của GDĐH, quy chế tuyển sinh, đào tạo, kiểm tra đánh giá và cấp văn bằng,
chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân; quản lý việc bảo đảm chất lượng
và kiểm định chất lượng GDĐH.



Chuẩn chương trình đào tạo

• Cấu trúc;
• Khối lượng;
• Phương pháp đánh giá kết quả học tập;
• Số lượng và trình độ giảng viên;
• Điều kiện nhập học;
• Nguyên tắc đăng ký học tập;
• Tiêu chí đánh giá tốt nghiệp;
• Đảm bảo chất lượng chương trình;
• Đánh giá, cải tiến chương trình
• Giám sát thực hiện chương trình.



Chuẩn chương trình đào tạo
KHỐI NGÀNH SỨC KHỎE

• Cấu trúc;
• Khối lượng;
• Chuẩn đầu ra (learning outcomes) lĩnh vực sức

khỏe
• Phương pháp đánh giá kết quả học tập;
• Số lượng và trình độ giảng viên;
• Điều kiện nhập học;
• Nguyên tắc đăng ký học tập;
• Tiêu chí đánh giá tốt nghiệp;
• Đảm bảo chất lượng chương trình;
• Đánh giá, cải tiến chương trình
• Giám sát thực hiện chương trình.



3 XÂY DỰNG CHUẩẨN CTĐT KHỐI NGÀNH SỨC KHỎE

Bộ GDĐT:

- Xây dựng và ban hành hệ thống các văn bản để triển khai VQF 
đối với các trình độ của GDĐH;

- Hướng dẫn xây dựng chuẩn chương trình đối với các ngành
đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe.

Bộ Y tế:

- Phối hợp với Bộ GDĐT thành lập Hội đồng tư vấn xây dựng
chuẩn chương trình đối với các ngành đào tạo thuộc khối
ngành sức khỏe;

- Xây dựng chuẩn chương trình đào tạo đối với các ngành đào
tạo thuộc khối ngành sức khỏe;

- Đề nghị Bộ GDĐT thẩm định và ban hành Chuẩn chương trình
đào tạo khối ngành sức khỏe.



CƠ SỞ giáo dục đại học THỰC HIỆN VQF

Căn cứ hướng dẫn của Bộ GDĐT và Chuẩn chương trình đào tạo, 
các cơ sở GDĐH đào tạo khối ngành sức khỏe thực hiện rà soát, 
điều chỉnh, cập nhật đối với CTĐT đang thực hiện hoặc phát triển 
CTĐT cụ thể đảm bảo phù hợp với chuẩn chương trình;

Triển khai hoạt động BĐCL bên trong và thực hiện kiểm định chất 
lượng đối với chương trình CTĐT;

Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ phát triển CTĐT và 
đảm bảo chất lượng tại cơ sở GDĐH;

Thực hiện thanh tra, kiểm tra việc triển khai VQF tại các cơ sở
GDĐH. 



Lộ trình thực hiện

Giai đoạn 2020-2021:
Xây dựng và ban hành chuẩn đầu ra cho lĩnh vực (ngành, 
nhóm ngành) Khoa học sức khỏe.
Xây dựng và ban hành Chuẩn chương trình đào tạo
(Theo kế hoạch xây dựng các văn bản dưới Luật số 34)

Giai đoạn 2021-2022:
Xây dựng và ban hành Bộ chuẩn chương trình đào tạo
lĩnh vực Khoa học sức khỏe.

Giai đoạn 2023-2025:
Các cơ sở GDĐH rà soát, cập nhật CTĐT trên cơ sở Bộ
chuẩn chương trình đào tạo đã ban hành đối với lĩnh vực
Khoa học sức khỏe.



Đà Nẵng, tháng 10/2019

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!


