HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ NGOÀI CƠ SỞ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Thực hiện theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDÐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục đại học;
Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành các bước tự đánh giá
và đăng ký đánh giá ngoài cơ sở đào tạo với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại
học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Chương trình làm việc cụ thể như sau:

CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT SƠ BỘ
Thời gian: Ngày 16/11/2022 (01 ngày).
Thành phần Đoàn ĐGN: Tất cả thành viên Đoàn
Địa điểm: Phòng làm việc của Đoàn đánh giá ngoài - Lầu 3 (nhà học lý thuyết),
Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM, số 5 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình
Thạnh, TP.HCM
Lịch làm việc:
Thời gian

Nội dung

Người thực
hiện

Phòng làm việc của

- Họp quán triệt nhiệm vụ, cách thức
08:00 –
09:30

và kế hoạch làm việc
- Nghiên cứu hồ sơ minh chứng

Địa điểm

Đoàn ĐGN

Đoàn đánh giá ngoài
- Lầu 3, nhà học lý
thuyết

Khảo sát cơ sở vật chất:
- Trung tâm Thông tin thư viện
Cơ sở chính

- Phòng học, giảng đường, hội trường
09:30 –

- Khu vực xưởng chất liệu, phòng

11:30

thực hành, phòng thực hành máy tính
- Cơ sở hạ tầng, hệ thống công nghệ

Đoàn ĐGN
Khu KTX Sinh viên,

thông tin, hệ thống PCCC.

Phường Hiệp Bình

- Bộ phận Y tế

Chánh, Thủ Đức.

- Cơ sở vật chất phục vụ đợt KSCT:
Phòng làm việc của Đoàn, Phòng
phỏng vấn
- Văn phòng Khoa Mỹ thuật tạo hình
- Văn phòng Khoa Mỹ thuật ứng
dụng
- Văn phòng Khoa Lý luận và Sư
phạm mỹ thuật
- KTX sinh viên và xưởng điêu khắc.
(Đại diện Đoàn sẽ đi tham quan lúc
15g00)
Khảo sát và trao đổi với các đơn
vị:
- Phòng Hành chính tổng hợp
- Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học
và Hợp tác quốc tế

Đoàn ĐGN

Cơ sở chính

- Phòng Đảm bảo chất lượng giáo
dục và Công tác sinh viên
- Trung tâm Mỹ thuật ứng dụng, Tin
học và Ngoại ngữ
11:30 –

Nghỉ trưa

13:00
Phòng làm việc của
13:00 –
14:45

Đoàn ĐGN kiểm tra hồ sơ minh
chứng và làm việc nội bộ

Đoàn ĐGN

Đoàn đánh giá ngoài
- Lầu 3, nhà học lý
thuyết

Đoàn ĐGN và Trường họp, trao đổi:
- Kết quả nghiên cứu hồ sơ TĐG.
14:45 16:00

- Kế hoạch khảo sát chính thức
- Thảo luận thống nhất những vấn
đề đơn vị cần chuẩn bị:

- Đoàn ĐGN,

Phòng làm việc của

Lãnh đạo

Đoàn đánh giá ngoài

Trường, đại

- Lầu 3, nhà học lý

diện các đơn vị thuyết

+ Tài liệu, minh chứng cần bổ
sung;
+ Số lượng, thành phần các đối
tượng phỏng vấn;
+ Đối tượng cần quan sát, kiểm
tra;
+ Công tác hậu cần cho Đoàn.
- Ký Biên bản đợt khảo sát sơ bộ.

CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT CHÍNH THỨC (DỰ KIẾN)
Thời gian: 29/11/2022 – 03/12/2022 (5 ngày)
Thành phần: Đoàn ĐGN
Địa điểm: Phòng: Phòng Họp lầu 3- Nhà học lý thuyết, Trường Đại học Mỹ
thuật TP.HCM, số 5 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Lịch làm việc:

Thời gian

Nội dung

Người thực
hiện

Địa điểm

Ngày làm việc thứ nhất: 29/11/2022 (Thứ Ba)
Phòng làm việc của
8:00 –

Họp quán triệt nhiệm vụ, cách thức

8:30

và kế hoạch làm việc

Đoàn ĐGN

Đoàn đánh giá ngoài
- Lầu 3, nhà học lý
thuyết
Phòng làm việc của

08:30 –

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh

10:30

chứng

Đoàn ĐGN

Đoàn đánh giá ngoài
- Lầu 3, nhà học lý
thuyết

10:30 11:30
11:45 –
13:00

Phòng Họp lầu 1, Nhà
Lễ khai mạc

Đoàn ĐGN

học thực hành

Nghỉ trưa
Phòng làm việc của

13:00 –

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh

14:00

chứng

Đoàn ĐGN

Đoàn đánh giá ngoài
- Lầu 3, nhà học lý
thuyết

Thời gian

Nội dung

Người thực
hiện

Địa điểm

Đoàn ĐGN

Tại các đơn vị

Đoàn ĐGN

Tại các đơn vị

Tham quan các phòng chức năng,
Khoa/ Trung tâm/các đơn vị/tổ chức
- Phòng Hành chính tổng hợp
- Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học
và Hợp tác quốc tế
- Phòng Đảm bảo chất lượng giáo
14:00 –
16:00

dục và Công tác sinh viên
- Trung tâm Thông tin thư viện
- Trung tâm Mỹ thuật ứng dụng, Tin
học và Ngoại ngữ
- Khoa Mỹ thuật tạo hình
- Khoa Mỹ thuật ứng dụng
- Khoa Lý luận và Sư phạm mỹ
thuật

16:00 –
17:00

Phòng làm việc của

- Đoàn ĐGN làm việc nội bộ
- CB, GV, NV và NH tự do gặp gỡ

Đoàn ĐGN

Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu).

Đoàn đánh giá ngoài
- Lầu 3, nhà học lý
thuyết

Ngày làm việc thứ hai: 30/11/2022
Phòng làm việc của
8:00 –

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh

9:00

chứng

Đoàn ĐGN

Đoàn đánh giá ngoài
- Lầu 3, nhà học lý
thuyết

9:00 –
10:15

Phỏng vấn đại diện Đảng ủy, Hội
đồng trường, Ban Giám hiệu, đại
diện Hội đồng Khoa học và đào tạo

Đoàn ĐGN

Phòng phỏng vấn số
01

Thời gian

Nội dung

Người thực
hiện

cấp trường, đại diện BCH Công

Lầu 10 - Nhà học lý

đoàn, BCH Đoàn Thanh niên.

thuyết

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh
10:15 –

chứng

11:45

Đoàn làm việc với một số phòng, ban,

Phòng làm việc của
Đoàn ĐGN

khoa (trực tiếp/trực tuyến).
11:45 –
13:00

Địa điểm

Đoàn đánh giá ngoài
- Lầu 3, nhà học lý
thuyết

Nghỉ trưa
Phòng làm việc của

13:00 –
13:30

Đoàn họp nội bộ

Đoàn ĐGN

Đoàn đánh giá ngoài
- Lầu 3, nhà học lý
thuyết

Phỏng vấn lãnh đạo các đơn vị chức
năng và đơn vị đào tạo
- Phòng Hành chính tổng hợp

Phòng phỏng vấn

- Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học

Số 01

và Hợp tác quốc tế
13:30 14:30

- Phòng Đảm bảo chất lượng giáo

Đoàn ĐGN

Lầu 10 - Nhà học lý
thuyết

dục và Công tác sinh viên
- Trung tâm Thông tin thư viện
- Trung tâm Mỹ thuật ứng dụng, Tin
học và Ngoại ngữ
Phỏng vấn nhà tuyển dụng

Phòng phỏng vấn
Đoàn ĐGN

Số 02

Thời gian

Nội dung

Người thực
hiện

Địa điểm
Lầu 10 - Nhà học lý
thuyết
(Trực tiếp, trực tuyến)

Phỏng vấn lãnh đạo 3 Khoa:
- Khoa Mỹ thuật ứng dụng
- Khoa Lý luận và Sư phạm mỹ thuật

Phòng phỏng vấn
Số 03
Đoàn ĐGN

Lầu 11 - Nhà học lý
thuyết

- Khoa Mỹ thuật tạo hình

Phòng phỏng vấn
Phỏng vấn Giảng viên của 03 các
Khoa

Số 01
Đoàn ĐGN

Lầu 10 - Nhà học lý
thuyết

14:45 –
15:45

Phòng phỏng vấn
Số 02

Phỏng vấn Cựu người học của 03
các khoa

Đoàn ĐGN

Lầu 10 - Nhà học lý
thuyết
(Trực tiếp, trực tuyến)

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh
Phòng làm việc của

chứng
15:45 –
17:00

Đoàn làm việc với một số phòng,

Đoàn đánh giá ngoài
Đoàn ĐGN

ban, khoa (trực tiếp/trực tuyến).

- Lầu 3, nhà học lý
thuyết

Ngày làm việc thứ ba: 01/12/2022
08:00 –
09:15

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh
chứng

Đoàn ĐGN

Phòng làm việc của
Đoàn đánh giá ngoài

Thời gian

Nội dung

Người thực
hiện

Địa điểm
- Lầu 3, nhà học lý
thuyết

Phỏng vấn Đội ngũ hỗ trợ:
- Phòng Hành chính tổng hợp
- Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học
và Hợp tác quốc tế

Phòng phỏng vấn

- Phòng Đảm bảo chất lượng giáo
dục và Công tác sinh viên

Đoàn ĐGN

- Trung tâm Thông tin thư viện
09:15 –
10:15

Số 02
Lầu 10 - Nhà học lý
thuyết

- Trung tâm Mỹ thuật ứng dụng, Tin
học và Ngoại ngữ
- Cán bộ nhân viên, chuyên viên 3
khoa

Phòng phỏng vấn
Phỏng vấn Người học của 03 các
Khoa

Đoàn ĐGN

Số 01
Lầu 10 - Nhà học lý
thuyết

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh
10:15 –

chứng

11:45

Đoàn làm việc với một số phòng,

Phòng làm việc của
Đoàn ĐGN

ban, khoa (trực tiếp/trực tuyến).
11:45 –
13:00

Đoàn đánh giá ngoài
- Lầu 3 (nhà học lý
thuyết)

Nghỉ trưa

13:00 –

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh

16:00

chứng

Đoàn ĐGN

Phòng làm việc của
Đoàn đánh giá ngoài

Thời gian

16:00 –
17:00

Nội dung

Người thực
hiện

Địa điểm

Đoàn làm việc với một số phòng,

- Lầu 3 (nhà học lý

ban, khoa (trực tiếp/trực tuyến).

thuyết)

Phòng làm việc của

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ
CB, GV, NV và NH tự do gặp gỡ Đoàn

Đoàn ĐGN

ĐGN (nếu có nhu cầu).

Đoàn đánh giá ngoài
- Lầu 3 (nhà học lý
thuyết)

Ngày làm việc thứ tư: 02/12/2022
Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh
08:00 –

chứng

11:45

Đoàn làm việc với một số phòng, ban,

Phòng làm việc của
Đoàn ĐGN

khoa (trực tiếp/trực tuyến).
11:45 –
13:00

Đoàn đánh giá ngoài
- Lầu 3 (nhà học lý
thuyết)

Nghỉ trưa
Phòng làm việc của

13:00 15:30

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

Đoàn ĐGN

Đoàn đánh giá ngoài
- Lầu 3 (nhà học lý
thuyết)

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ
Đoàn làm việc với một số phòng, ban,
15:30 –

khoa (trực tiếp/trực tuyến)

17:00

CB, GV, NV và NH tự do gặp gỡ Đoàn
ĐGN (nếu có nhu cầu).

Ngày làm việc thứ năm: 03/12/2022

Phòng làm việc của
Đoàn ĐGN

Đoàn đánh giá ngoài
- Lầu 3 (nhà học lý
thuyết)

Thời gian

Nội dung

Người thực
hiện

Địa điểm
Phòng làm việc của

08:00 –
09:30

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

Đoàn ĐGN

Đoàn đánh giá ngoài
- Lầu 3 (nhà học lý
thuyết)
Phòng làm việc của

09:30 –
10:30

Trao đổi với Lãnh đạo Trường

Đoàn ĐGN

Đoàn đánh giá ngoài
- Lầu 3 (nhà học lý
thuyết)
Phòng làm việc của

10:30 –
11:45

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

Đoàn ĐGN

Đoàn đánh giá ngoài
- Lầu 3 (nhà học lý
thuyết)

11:45 –
13:00

Nghỉ trưa
Phòng làm việc của

13:00 –
14:00

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

Đoàn ĐGN

Đoàn đánh giá ngoài
- Lầu 3 (nhà học lý
thuyết)

14:00 –
16:00

Lễ Bế mạc

Đoàn ĐGN

Phòng Họp lầu 1, Nhà

CSGD

học thực hành

Phòng ĐBCLGD&CTSV

