
ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN VI SINH VẬT 

HỌC THEO TIÊU CHUẨN AUN-UA 

Ngày 7/10/2019, Viện đã tổ chức đánh giá nội bộ chương trình đào tạo cử nhân chuyên 

ngành Vi sinh vật học theo tiêu chuẩn AUN-QA. Thành phần đoàn đánh giá bao gồm 4 

thành viên gồm: TS. Nguyễn Văn Cương, P. Trưởng Khoa Công nghệ (Trưởng đoàn); 

TS. Nguyễn Trung Kiên, Trưởng Bộ môn Sư phạm Toán, Khoa sư phạm; TS. Nguyễn 

Xuân Hoàng, P. Trưởng Khoa MT&TNTN và ThS. Nguyễn Thị Bích Nhi, GV 

Khoa  MT&TNTN. 

Tiến hành buổi họp, tổ tự đánh giá của Viện trình bày tóm tắt về nội dung tự đánh giá 

chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành Vi sinh vật học theo tiêu chuẩn AUN-QA. 

Tiếp theo, đoàn đánh giá đã làm việc với Tổ tự đánh giá, đại diện giảng viên và cán bộ hỗ 

trợ; đại diện nhà tuyển dụng; cựu sinh viên và sinh viên đang theo học chương trình cử 

nhân chuyên ngành vi sinh vật học. Sau đó, đoàn đã đi kiểm tra cơ sở vật chất của Viện 

như thư viện và một số phòng thí nghiệm. Cuối cùng, đoàn đánh giá đã hội ý và đại diện 

đoàn báo cáo kết quả đánh giá nội bộ, trình bày các điểm mạnh, tồn tại và các đề xuất cải 

thiện chất lượng chương trình đào tạo. Buổi đánh giá hoàn thành trong hơn 7 giờ làm 

việc. 

  



Một số hình ảnh của buổi đánh giá: 

 

Hình 1: TS. Nguyễn Văn Cương giới thiệu chương trình đánh giá 

 



 

Hình 2: TS. Huỳnh Xuân Phong trình bày tóm tắt nội dung tự đánh giá 



 

Hình 3: Tổ đánh giá làm việc với giảng viên và cán bộ hỗ trợ 



 

Hình 4: Tổ đánh giá phỏng vấn đại diện nhà tuyển dụng 

 



 

Hình 5: Tổ đánh giá phỏng vấn đại diện nhà cựu sinh viên 

 



 

Hình 6: Tổ đánh giá phỏng vấn đại diện sinh viên 

 

 



 

Hình 7: Tổ đánh giá khảo sát thư viện của Viện 

 



 

Hình 8: Tổ đánh giá khảo sát phòng thí nghiệm 



 

Hình 9: Tổ đánh giá trình bày kết quả đánh giá 

 


