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TỔ CHUYÊN GIA VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

Tổ Chuyên gia về chất lượng đào tạo được thành lập theo Quyết định số
176/QĐ-ĐHNT do Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang ký và ban hành ngày
02/3/2011.

Tổ gồm có 8 thành viên, trong đó có 1 chuyên nhiệm và 7 kiêm nhiệm:

     1)  PGS-TS NGUYỄN VĂN BA, Tổ trưởng, email: nvbadhnt@gmail.com

     2)  PGS-TS NGUYỄN THỊ KIM ANH, email: sonanhcc@gmail.com

     3)  PGS-TS LÊ PHƯỚC LƯỢNG, email: lephuocluong@yahoo.com

     4)  Tiến sĩ LÊ VĂN HẢO, email: haolevan@yahoo.com

     5)  Tiến sĩ TRẦN DANH GIANG, email: danhgiangdhnt@yahoo.com

     6)  Tiến sĩ PHẠM QUỐC HÙNG, email: pqhungait@yahoo.com

     7)  Thạc sĩ PHAN THANH LIÊM, email: phongtchc.tsb@moet.edu.vn

     8)  Thạc sĩ TRƯƠNG MAI HƯƠNG, Thư ký, email: maihuongntu@gmail.com

 Tổ có các chức năng nhiệm vụ sau:

       1)   Hoàn thiện chuẩn đầu ra của quá trình đào tạo: rà soát điều chỉnh, sửa đổie cho tất cả
các ngành/chuyên ngành... bậc ĐH, SĐH

       2)    Xây dựng các nguyên tắc khi thiết kế chương trình đào tạo đảm bảo cơ bản, hiện đại,
thực tiễn, mềm dẻo, phát triển, hội nhập và liên thông ngang – dọc.

  3)    Xây dựng các nguyên tắc biên soạn chương trình chi tiết các học phần theo hướng tiếp
cận vấn đề phù hợp với đào tạo tín chỉ.

 
  4)   Tổ chức hướng dẫn thiết kế chương trình đào tạo và xây dựng chương trình chi tiết học

phần.
 
  5)   Đề xuất phương pháp đánh giá (cách thức thi và kiểm tra) theo hướng đơn giản, tiện lợi

nhưng vẫn đảm bảo chính xác, công bằng.
 
  6)  Tổ chức thẩm định, phản biện và hoàn thiện các Chương trình đào tạo, chương trình chi tiết

học phần các ngành học và bậc học.
 
  7)   Đề xuất phương pháp tổ chức và giải pháp thực hiện chương trình đào tạo.

 

Tổ Tư vấn chất lượng Đào tạo
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