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Nội dung 

� Bối cảnh kiểm định chất lượng

� Sơ lược về tổ chức ABET

� Qui trình kiểm định

� Các tiêu chí kiểm định

� Các thuật ngữ cơ bản
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Bối cảnh của KĐCL 

� Toàn cầu hoá

� Thế giới phẳng

� Việt Nam gia nhập
WTO

� Kinh tế tri thức
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Bối cảnh của KĐCL

� Vị trí của các sinh viên Việt Nam trong
cộng đồng hàn lâm quốc tế?

� Vị trí của những người tốt nghiệp Việt
Nam trong thị trường nhân lực toàn
cầu?
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Bối cảnh của KĐCL

� Vị trí của các trường đại học của Việt
Nam còn thấp trong khu vực và trên
thế giới

� Đạt được các chuẩn kiểm định chất
lượng quốc tế là một cách để tự khẳng
định mình
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Bối cảnh của KĐCL

� Các lợi ích của việc tham gia quá trình
kiểm định chất lượng:

� Đánh giá ngoài để quản lý chất lượng

� Cơ hội và động lực để thực hiện cải cách

� Giấy thông hành trong thế giới phẳng
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Bối cảnh của KĐCL

� Nhu cầu và sự bùng nổ về số lượng
các trường đại học ở Việt Nam

� Xã hội và Bộ GDĐT đã đặt ra vấn đề
về kiểm định chất lượng các trường
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Sơ lược về ABET 

� ABET (Accreditation Board for Engineering 
and Technology):

� Có bề dày lịch sử và uy tín trong cộng
đồng quốc tế

� Bắt đầu thực hiện kiểm định các chương
trình kiểm định quốc tế vào mùa Thu 
2007
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Sơ lược về ABET

� Các uỷ ban:

� EAC (Engineering Accreditation Commission)

� TAC (Technology Accreditation Commission)

� CAC (Computing Accreditation Commission)

� ASAC (Applied Science Accreditation Commission)
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Sơ lược về ABET

� Lịch sử:

� 1932: ECPD (Engineers’ Council for Pro. Dev.)

� 1933: ECPD chấp thuận đề nghị kiểm định
các chương trình kỹ thuật ���� EAC

� 1944: ECPD bổ nhiệm tiểu ban về các viện
kỹ thuật, trở thành hội đồng kiểm
định các chương trình công nghệ
vào 1964 ���� TAC
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Sơ lược về ABET

� Lịch sử (tt.):

� 1976: ECPD lập hội đồng kiểm định thứ ba, 
trở thành RAC (Related Accreditation 
Commission) vào 1983 ���� ASAC

� 2000: CSAB (Computing Sciences Accreditation 
Board) gia nhập ABET ���� CAC
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Qui trình kiểm định

� Cấp kiểm định:

� Đơn vị đào tạo (institution)

� Chương trình đào tạo (program)
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Qui trình kiểm định

� Chương trình được kiểm định:

� Tên CT quyết định UB kiểm định

� 1 CT có thể được kiểm định bởi 2 UB

� Không dùng chung tên cho CT được kiểm
định và CT không được kiểm định



05 December 2008 Cao Hoang Tru - CSE HCMUT 14

BK

TP.HCM

Qui trình kiểm định

� Các bước kiểm định:

� Xem xét tài liệu tự đánh giá

� Kiểm tra thử tại cơ sở đào tạo

� Kiểm tra chính thức chương trình

� Duy trì chứng nhận kiểm định
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Các tiêu chí kiểm định

� Mỗi UB có 1 bộ tiêu chí riêng cho nhóm
các chương trình tương ứng:

� Các tiêu chí chung

� Các tiêu chí bổ sung cho từng CT cụ thể
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Các tiêu chí kiểm định

� Các tiêu chí chung của CAC:

� TC1: Các sinh viên (Students)

� TC2: Các mục tiêu giáo dục của CT 
(Program Educational Objectives)

� TC3: Các kết quả kỳ vọng của CT 
(Program Outcomes)

� TC4: Sự cải thiện liên tục
(Continuous Improvement)
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Các tiêu chí kiểm định

� Các tiêu chí chung của CAC (tt.):

� TC5: Các môn học (Curriculum)

� TC6: Ban giảng huấn (Faculty)

� TC7: Cơ sở vật chất (Facilities)

� TC8: Sự hỗ trợ (Support)

� TC9: Các tiêu chí chương trình
(Program Criteria)
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Các tiêu chí kiểm định

� TC1: Các sinh viên

� Có thể hoàn tất chương trình trong khoảng
thời gian hợp lý

� Có nhiều cơ hội tương tác với giảng viên

� Được cố vấn tốt và kịp thời
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Các tiêu chí kiểm định

� TC2: Các mục tiêu giáo dục của CT

� Có minh chứng

� Đo được

� Dựa trên nhu cầu của các nhóm đối tượng
khác nhau của CT
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Các tiêu chí kiểm định

� TC3: Các kết quả kỳ vọng của CT

� Khả năng áp dụng kiến thức điện toán và
toán học phù hợp với ngành

� Khả năng phân tích, nhận diện và xác định
các yêu cầu tính toán phù hợp với giải
pháp

� Khả năng thiết kế, hiện thực, và đánh giá
một hệ thống dựa trên máy tính
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Các tiêu chí kiểm định

� TC3: Các kết quả kỳ vọng của CT (tt.)

� Khả năng hoạt động hiệu quả trong nhóm

� Sự hiểu biết về trách nhiệm và các vấn đề
nghề nghiệp, đạo đức, luật pháp, an ninh, 
và xã hội

� Khả năng giao tiếp hiệu quả với các giới
thính giả khác nhau
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Các tiêu chí kiểm định

� TC3: Các kết quả kỳ vọng của CT (tt.)

� Khả năng phân tích các tác động cục bộ
và toàn cục của điện toán đối với các cá
nhân, tổ chức, và xã hội

� Nhận thức về sự cần thiết và khả năng
phát triển nghề nghiệp liên tục

� Khả năng sử dụng các phương pháp, kỹ
năng, và công cụ cần thiết cho thực hành
điện toán
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Các tiêu chí kiểm định

� TC4: Sự cải thiện liên tục

� Sử dụng một qui trình đánh giá mức độ
đạt được các mục tiêu và kết quả kỳ vọng
của chương trình

� Có kế hoạch ghi nhận và sử dụng các kết
quả đánh giá để cải thiện liên tục chương
trình
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Các tiêu chí kiểm định

� TC5: Các môn học

� Kết hợp các yêu cầu về kỹ thuật chuyên
môn với các yêu cầu về giáo dục tổng
quát

� Kiến thức toán trên mức phổ thông phù
hợp với ngành

� Các chủ đề căn bản và nâng cao có cập
nhật của ngành
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Các tiêu chí kiểm định

� TC6: Ban giảng huấn

� Tiến bộ và tích cực trong lĩnh vực điện
toán

� Có chuyên môn phù hợp với ngành

� Hợp lại có kiến thức đủ rộng và đủ sâu để
vận hành CT
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Các tiêu chí kiểm định

� TC6: Ban giảng huấn (tt.)

� Đủ giảng viên toàn thời gian để tạo sự ổn
định cho tất cả các môn học

� Giảng viên có được sự hài hoà giữa việc
giảng dạy và phát triển nghề nghiệp

� Có sự tự chủ thích hợp cho việc sáng tạo, 
cung cấp, đánh giá, và sửa đổi chương
trình thường xuyên
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Các tiêu chí kiểm định

� TC7: Cơ sở vật chất

� Có đủ thư viện, hệ thống truy hồi thông
tin, mạng máy tính, phòng học, văn phòng

� Các tài nguyên tính toán phải sẵn dùng, 
được bảo trì và nâng cấp một cách có hệ
thống
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Các tiêu chí kiểm định

� TC8: Sự hỗ trợ

� Cơ sở đào tạo và các nguồn tài chính

� Môi trường làm việc và học tập

� Thu hút và giữ lại được các giảng viên có
phẩm chất tốt

� Thu nhập và bảo trì các tài nguyên tính
toán và các phòng thí nghiệm
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Các tiêu chí kiểm định

� TC9: Các tiêu chí của CT

� Mỗi CT phải thoả mãn thêm các tiêu chí
riêng của CT nếu có
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Các tiêu chí kiểm định

� Các tiêu chí của chương trình CS

� TC3: Các kết quả kỳ vọng của CT 

� Khả năng ứng dụng các cơ sở toán học, 
nguyên lý giải thuật, và lý thuyết khoa học
máy tính

� Khả năng ứng dụng các nguyên lý phát triển
và thiết kế trong việc xây dựng các hệ thống
phần mềm với độ phức tạp thay đổi
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Các tiêu chí kiểm định

� Các tiêu chí của chương trình CS (tt.)
� TC5: Các môn học

� Khoa học máy tính: 1 +    năm
� Kiến thức nền tảng về khoa học máy tính

� Tiếp cận với các ngôn ngữ lập trình khác nhau

� Tinh thông ít nhất một ngôn ngữ lập trình cấp cao

� Kiến thức nâng cáo về khoa học máy tính

� Toán học: ½ năm

� Kiến thức tổng quát

3
1
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Các tiêu chí kiểm định

� Các tiêu chí của chương trình CS (tt.)

� TC6: Ban giảng huấn

� Một số giảng viên toàn thời gian có học vị
Tiến sĩ về khoa học máy tính
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Các thuật ngữ cơ bản

� Program Educational Objectives             
(Các mục tiêu giáo dục của CT)

� Program Outcomes                               
(Các kết quả kỳ vọng của CT)

� Performance Criteria                             
(Các tiêu chí thành tích) 

� Assessment                                        
(Kiểm tra)

� Evaluation                                         
(Đánh giá)
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Các thuật ngữ cơ bản

� Program Educational Objectives

Các phát biểu tổng quát mô tả những
thành tựu nghề nghiệp mà chương trình
chuẩn bị cho người tốt nghiệp (sau 3-5 
năm) đạt được
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Các thuật ngữ cơ bản

� Program Outcomes

Các phát biểu mô tả những điều mà
chương trình kỳ vọng sinh viên sẽ biết và
có thể làm được đến khi tốt nghiệp
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Các thuật ngữ cơ bản

� Performance Criteria

Các phát biểu cụ thể và đo được xác định
những thành tích cần có để đáp ứng các
kết quả kỳ vọng của chương trình
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Các thuật ngữ cơ bản

Người tốt nghiệp sẽ có khả
năng tham gia vào một môi
trường làm việc theo nhóm

Khả năng
hoạt động
hiệu quả
trong một
nhóm

• Tìm kiếm và thu
thập thông tin

• Hoàn thành nhiệm
vụ được giao trong
nhóm

• Chia sẻ công việc
trong nhóm

• Lắng nghe các
thành viên trong
nhóm

Obj
ecti
ves

Out
com
es

Crit
eria
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Các thuật ngữ cơ bản

� Assessment

Quá trình xác định, thu thập, và chuẩn bị
dữ liệu dùng để đánh giá chất lượng
chương trình
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Các thuật ngữ cơ bản

� Evaluation

Quá trình xem xét kết quả của sự thu thập
và phân tích dữ liệu, xác định giá trị của
những điều tìm thấy và các hành động sẽ
cần thực hiện
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Các thuật ngữ cơ bản

Program 
Educational 
Objectives

Program 
Outcomes

Measurable 
Performance
Criteria

Educational 
Practices

Assessment:
Data Collection, 

Analysis

Evaluation:
Interpretation 
of Evidence

Feedback for 
Continuous 
Improvement

Mission

Program 
Educational 
Objectives

Evaluation:
Interpretation 
of Evidence

Program 
Outcomes

Program 
Educational 
Objectives

Evaluation:
Interpretation 
of Evidence

Measurable 
Performance
Criteria

Program 
Outcomes

Program 
Educational 
Objectives

Evaluation:
Interpretation 
of Evidence

Educational 
Practices

Measurable 
Performance
Criteria

Program 
Outcomes

Program 
Educational 
Objectives

Evaluation:
Interpretation 
of Evidence

Assessment:
Data Collection, 

Analysis

Educational 
Practices

Measurable 
Performance
Criteria

Program 
Outcomes

Program 
Educational 
Objectives

Evaluation:
Interpretation 
of Evidence
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Tài liệu tham khảo

� ABET: Mục tiêu và động lực của việc đổi mới các
chương trình đào tạo về kỹ thuật và công nghệ.    
Hội nghị chất lượng giáo dục ĐHQG TP.HCM, 06/2007.    
http://www.cse.hcmut.edu.vn/~tru/ABET

� ABET Accreditation Policy and Procedure Manual.

� ABET Criteria for Accrediting Engineering Programs. 

� ABET Criteria for Accrediting Computing Programs. 
http://www.abet.org

� ABET Faculty Workshop Handouts, Gloria Rogers, 
10/2008.
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Cám ơn quý thầy cô đã theo dõi


