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KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, các quốc gia không chỉ cạnh tranh về khoa học
công nghệ, kinh tế, 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, thương hiệu và hội nhập vào nền giáo dục
toàn cầu thông qua công tác kiểm định, đảm bảo chất lượng đào tạo.
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. Tính đến tháng 03/2017, theo kết quả thống kê của 4 trung tâm kiểm
định trực thuộc các đơn vị: ĐHQGHN, ĐHQG-HCM, ĐH Đà Nẵng và Hiệp Hội
các trường cao đẳng đại học Việt Nam, cả nước đã có 22 trường đại học được cấp
giấy chứng nhận đạt chuẩn kiểm định theo tiêu chuẩn của Bộ GD & ĐT.
Trung tâm TT-TV, ĐHQGHN hân hạnh giới thiệu tới các thư viện đại học một số
ebook mới về Kiểm định chất lượng đại học, có kèm liên kết điện tử sau đây:
1/ Quality Assurance in Higher Education : Contemporary Debates / edited by
Maria João Rosa, Alberto Amaral.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32969

2/ Engineering Education Quality Assurance : A Global Perspective / edited by
Arun Patil, Peter Gray.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33056
3/ Quality assurance in LIS education : an international and comparative study /
Makiko Miwa, Shizuko Miyahara, editors.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33057
4/ Quality Assurance in Medical Education : A Practical Guide / by Geraldine
MacCarrick.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33058
5/ Quality Assurance In Higher Education : Trends in Regulation, Translation and
Transformation / edited by Don F. Westerheijden, Bjørn Stensaker, Maria João
Rosa.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33059
6/ Cross-border higher education and quality assurance : commerce, the
services directive and governing higher education / Maria João Rosa [and
3 others], editors.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33060
7/ Handbook of research on quality assurance and value management in
higher education
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33061
8/ Sustainable Development and Quality Assurance in Higher Education

: Transformation of Learning and Society / edited by Zinaida Fadeeva, Laima
Galkute, Clemens Mader, Geoff Scott.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33063
9/ Quality assurance in Asia-Pacific Universities : implementing massification in
higher education / Deane E. Neubauer, Catherine Gomes, editors.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33064
10/ Quality assurance in distance education and E-learning : challenges and
solutions from Asia / edited by Insung Jung, Tat Meng Wong, and Tian Belawati.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33067
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