
Kiểm định chất lượng giáo dục: Yêu cầu sống còn đối với các  

trường Đại học 

 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, các quốc gia không chỉ cạnh tranh về kinh tế, về chất 

lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ mà còn cạnh tranh về giáo dục. Điều này đã đặt ra một 

yêu cầu sống còn đối với các cơ sở giáo dục trong việc tìm chỗ đứng, khẳng định uy tín 

và hội nhập vào nền giáo dục toàn cầu. 

               Một nội dung quan trọng trong công tác đảm bảo chất lượng đào tạo tại các cơ 

sở giáo dục chính là công tác kiểm định chất lượng. Kiểm định chất lượng giáo dục đã 

được hình thành và phát triển từ lâu ở Hoa Kỳ và Bắc Mỹ. Hiện nay, hoạt động này ngày 

càng phổ biến bởi nó là một công cụ hiệu quả giúp các trường kiểm soát và đảm bảo chất 

lượng đào tạo nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. 

Theo Hội đồng kiểm định giáo dục đại học của Hoa Kỳ (CHEA, 2003), “Kiểm 

định chất lượng là một quá trình xem xét chất lượng từ bên ngoài, được giáo dục đại học 

sử dụng để khảo sát, đánh giá các cơ sở giáo dục và các ngành đào tạo nhằm đảm bảo 

và cải tiến chất lượng”. 

Tại Việt Nam, lần đầu tiên khái niệm “kiểm định chất lượng” được đưa vào Luật 

Giáo dục 2005: “Kiểm định chất lượng giáo dục là biện pháp chủ yếu nhằm xác định mức 

độ thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục đối với nhà trường và cơ sở giáo 

dục khác. Việc kiểm định chất lượng giáo dục được thực hiện định kỳ trong phạm vi cả 

nước và đối với từng cơ sở giáo dục. Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục được công 

bố công khai để xã hội biết và giám sát” (Điều 17, Luật Giáo dục). 

Năm 2007, Bộ GD&ĐT đã có các văn bản quy định và hướng dẫn cụ thể các tiêu 

chuẩn dùng để làm công cụ đánh giá và kiểm định. Tháng 5/2013 Cục Khảo thí và Kiểm 

định chất lượng giáo dục thuộc Bộ GD&ĐT đã ban hành công văn số 462 (về quy trình) 

và công văn số 527 (về tiêu chí) đánh dấu sự hoàn thiện về quá trình chuyển giao các 

phương pháp đánh giá của Bộ GD&ĐT dành cho các trường đại học trên cả nước, chuẩn 

bị tiến đến kiểm định chất lượng toàn diện. 

Từ đó đến nay, hoạt động kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục tại Việt Nam 

đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch kiểm định với 

mục tiêu đến năm 2020 tất cả các trường đại học trong cả nước phải được kiểm định. 

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cũng đang áp dụng bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cấp 

chương trình đào tạo theo AUN-QA, đồng thời đang triển khai áp dụng thí điểm bộ tiêu 

chuẩn đánh giá cấp trường theo AUN-QA với 25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí.    



Như vậy, kiểm định chất lượng có vai trò rất to lớn đối với các trường đại học.  

Thứ nhất, kiểm định chất lượng giáo dục giúp các trường đại học có cơ hội xem xét lại 

toàn bộ hoạt động của mình  một cách có hệ thống để từ đó điều chỉnh các hoạt động 

theo một chuẩn mực nhất định. Đã có nhiều quan điểm khác nhau về chất lượng như: chất 

lượng được đánh giá bằng yếu tố “đầu vào”, “đầu ra” hay bởi “giá trị gia tăng”… Tuy 

nhiên, để đánh giá chính xác chất lượng của một trường, không thể chỉ xem xét ở một 

khía cạnh về chất lượng đầu vào hay đầu ra, mà cần có cái nhìn tổng thể về toàn bộ hoạt 

động của nhà trường. Đó chính là vai trò của kiểm định, bản thân kiểm định chất lượng sẽ 

không tạo ra chất lượng ngay cho mỗi trường, mà nó chính là tấm gương phản ánh toàn 

bộ thực trạng của nhà trường, giúp cho các nhà quản lý nhìn nhận những mặt mạnh, mặt 

yếu của đơn vị mình để từ đó có bước hành động tiếp theo phù hợp. 

Thứ hai, kiểm định chất lượng giúp các trường đại học định hướng và xác định 

chuẩn chất lượng cho từng hoạt động. Chuẩn mực chất lượng đã được Bộ GD&ĐT xác 

định đầu tiên vào năm 2007 (Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 1 tháng 11 năm 

2007 của Bộ trưởng GD&ĐT) đó là bộ tiêu chuẩn gồm 10 tiêu chuẩn với 61 tiêu chí và 

những chỉ số cụ thể mà các trường cần phải đạt để đảm bảo chất lượng toàn diện. Việc 

phân tích, mô tả hiện trạng, tìm ra điểm mạnh, tồn tại đồng thời lập kế hoạch hành động, 

đề ra giải pháp nhằm giải quyết các tồn tại này chính là các định hướng phát triển cho 

giai đoạn tiếp theo của các trường đại học. 

Thứ ba, kiểm định chất lượng giáo dục là lời tuyên bố chắc chắn tới các bên liên 

quan về hiện trạng chất lượng của trường. Trước tiên, việc tự nguyện đăng ký kiểm định 

được xem là lời cam kết về chất lượng đào tạo mà nhà trường mang lại cho người họcvà 

các bên liên quan khác như: nhà tuyển dụng, các đối tác, xã hội. Thêm vào đó, hoạt động 

đánh giá ngoài được thực hiện thông qua bên thứ ba là các chuyên gia có kinh nghiệm 

trong đào tạo, nghiên cứu và quản lý giáo dục đại học, có chứng nhận đào tạo kiểm định 

viên và/hoặc thẻ kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục sẽ mang tính khách quan 

cao trong việc công nhận chất lượng của nhà trường. Vì vậy, kết quả kiểm định cung cấp 

cho các bên liên qua những thông tin kịp thời, chính xác để xác nhận chất lượng đào tạo 

của nhà trường, từ đó có cơ sở lựa chọn được các dịch vụ phù hợp. 

Thứ tư, kiểm định chất lượng giáo dục tạo tiền đề xây dựng văn hoá chất lượng 

cho cơ sở giáo dục.Hoạt động kiểm định chất lượng dựa trên các chỉ số, các chuẩn mực 

để đánh giá, do đó, các thông tin này sẽ giúp mỗi thành viên của nhà trường hiểu rõ hơn 

công việc của mình và của những người liên quan làm thế nào là đạt chất lượng, nhờ đó 

họ biết chủ động không ngừng nâng cao chất lượng công việc của mình, góp phần cùng 

những người liên quan hành động theo chất lượng, khi đó văn hóa chất lượng sẽ dần hình 

thành tại cơ sở GDĐH. 



Chính vì vậy, với những lý do trên có thể khẳng định Kiểm định chất lượng giáo 

dục đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của Nhà trường và xã hội, 

               Với sự nỗ lực, quyết tâm đổi mới và không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ 

đào tạo, kết quả kiểm định Trường đã đạt yêu cầu 50/61 tiêu chí đánh giá (chiếm 82%). 

Với kết quả này, Nhà trường đã được Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc 

TTKĐCLGD - ĐHQG Hà Nội công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục 

(Theo Quyết định số 228/QĐ-KĐCL ngày 30/06/2018). 

 

 

 

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng của Trường ĐH Hà Tĩnh 



Kết quả này là dấu mốc ghi nhận sự phát triển của Trường trong 10 năm thành lập, 

là thành quả của sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, viên chức Nhà trường trong giai 

đoạn đầu phát triển; góp phần nâng cao nhận thức về công tác đảm bảo chất lượng của 

cán bộ, giảng viên của và là đòn bẩy quan trọng giúp Trường cải tiến, nâng cao chất 

lượng giáo dục hướng tới tiêu chuẩn chất lượng khu vực và quốc tế. 

Kết quả kiểm định chất lượng còn là căn cứ quan trọng để Trường giải trình với 

Bộ GD&ĐT và xã hội về chất lượng đào tạo, phục vụ; nâng cao vị thế và hình ảnh của 

Trường giúp người học và nhà tuyển dụng lao động có thêm cơ sở để lựa chọn học tập và 

hợp tác./. 

 

      Nguyễn Thị Hải Lý ( Phòng TT-ĐBCL) 


