
Phụ lục III 

MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI 

(Kèm theo Thông tư  số          /2021/TT-BGDĐT ngày       tháng      năm 2021  

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)  
 (Bìa ngoài và bìa trong) 

 

TÊN TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI 

           CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ..................................... 

CỦA (TÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC.........) 

(Theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

 

 

 

 

 

 

Địa danh - Tháng..../20… 

 

Lô-gô của tổ chức 

KĐCLGD 



2 

 

DANH SÁCH  

CÁC THÀNH VIÊN ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI 

 

 

TT 
Họ và tên, cơ quan 

công tác 

Trách nhiệm 

được giao 
Chữ ký 

1  Trưởng đoàn  

2  Phó đoàn (nếu có)  

3  Thư ký  

4  Thành viên  

5  Thành viên  

6  Thành viên  

…    
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MỤC LỤC 

 

Danh mục các chữ viết tắt (nếu có) 

Phần I. TỔNG QUAN  

1. Giới thiệu chung 

2. Tóm tắt quá trình đánh giá ngoài  

3. Tóm tắt kết quả đánh giá ngoài  

3.1. Tóm tắt những điểm mạnh của chương trình đào tạo 

3.2. Tóm tắt những lĩnh vực cần cải tiến chất lượng của chương trình đào tạo 

Phần II. ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ 

I. Tiêu chuẩn 1: … 

Tiêu chí 1.1: … 

Tiêu chí 1.2: … 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 1 

II. Tiêu chuẩn 2: … 

Tiêu chí 2.1: … 

Tiêu chí 2.2: … 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 2 

... 

Tổng hợp kết quả TĐG và đánh giá ngoài chương trình đào tạo 

Phần III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Phần IV. PHỤ LỤC 
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Phần I. TỔNG QUAN 

I. Giới thiệu chung 

Đoàn ĐGN được thành lập theo Quyết định số ......... ngày ....... tháng ....... 

năm ..... của Giám đốc Trung tâm KĐCLGD ....... để đánh giá chất lượng CTĐT 

................................................................................................................................ 

Bản báo cáo khái quát quá trình ĐGN, các kết quả đạt được và những 

kiến nghị đối với cơ sở giáo dục có được đánh giá.  

Lưu ý: Các nội dung giới thiệu tóm tắt về cơ sở giáo dục, đơn vị thực hiện 

CTĐT và CTĐT được đánh giá; Tóm tắt kết quả TĐG CTĐT; Quyết định thành 

lập Đoàn ĐGN; Lịch trình ĐGN; Công văn phản hồi của cơ sở giáo dục có 

CTĐT được đánh giá về dự thảo báo cáo ĐGN; Văn bản của Đoàn ĐGN gửi cơ 

sở giáo dục có CTĐT được đánh giá về việc tiếp thu hoặc bảo lưu ý kiến của Đoàn 

ĐGN nên để ở Phần IV. Phụ lục của báo đánh giá ngoài. 

II. Tóm tắt quá trình đánh giá ngoài (không quá 1 trang) 

III. Tóm tắt kết quả đánh giá ngoài (không quá 3 trang) 

1. Những điểm mạnh của chương trình đào tạo  

 Chỉ ra điểm mạnh cần phát huy trong mỗi tiêu chuẩn. 

2. Những lĩnh vực cần cải tiến của chương trình đào tạo 

Chỉ ra những điểm tồn tại và những khuyến nghị để cải tiến chất lượng 

CTĐT  

3. Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá và đánh giá ngoài (Theo Phụ lục 

18a và 18b) 

Phần II. ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ 

Căn cứ vào kết quả TĐG CTĐT và quá trình nghiên cứu hồ sơ TĐG, quá 

trình khảo sát sơ bộ và khảo sát chính thức tại cơ sở giáo dục, Đoàn ĐGN đánh 

giá chất lượng CTĐT theo từng tiêu chí bằng cách chỉ ra các điểm mạnh, điểm 

tồn tại và đề xuất hướng khắc phục, đồng thời đánh giá mức đạt của tiêu chí).  

I. Tiêu chuẩn 1: .......................................................................................... 

1. Tiêu chí 1.1. ............................................................................................. 

1. Điểm mạnh 

2. Điểm tồn tại 

3. Lĩnh vực cần cải tiến chất lượng  

4. Những điểm chưa rõ (nếu có) 

5. Đánh giá mức đạt được của tiêu chí (*) 

....................................................................................................................... 
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* Lưu ý:  

- Đánh giá mức Đạt/Chưa đạt đối với CTĐT đánh giá chất lượng theo 

Thông tư số 23/2011/TT-BGDĐT, Thông tư số 49/2012/TT-BGDĐT, Thông tư 

số 33/2014/TT-BGDĐT. 

- Đánh giá Đạt/Chưa đạt kèm theo mức (từ Mức 1 đến Mức 7) đối với 

CTĐT đánh giá theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT, Thông tư số 

02/2020/TT-BGDĐT, Thông tư số 39/2020/TT-BGDĐT. 

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 1: 

- Điểm mạnh cơ bản của CTĐT: ................................................................. 

- Điểm tồn tại cơ bản của CTĐT: ............................................................... 

- Kiến nghị đối với CTĐT: .......................................................................... 

II. Tiêu chuẩn 2: ........................................................................................ 

...................................................................................................................... 

 (Các tiêu chuẩn tiếp theo được đánh giá theo cấu trúc trên) 

Phần III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 

Phần IV. PHỤ LỤC 

Phụ lục 1. Giới thiệu tóm tắt về cơ sở giáo dục, đơn vị thực hiện CTĐT và 

CTĐT được đánh giá 

Phụ lục 2. Tóm tắt kết quả tự đánh giá CTĐT  

Phụ lục 3. Quyết định thành lập Đoàn ĐGN 

Phụ lục 4. Lịch trình ĐGN 

Phụ lục 5. Công văn phản hồi của cơ sở giáo dục có CTĐT được đánh giá 

về dự thảo báo cáo ĐGN 

Phụ lục 6. Văn bản của Đoàn ĐGN gửi cơ sở giáo dục có CTĐT được 

đánh giá về việc tiếp thu hoặc bảo lưu ý kiến của Đoàn ĐGN 

Các Phụ lục khác (nếu có) 

PHÊ DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC 

TRUNG TÂM KĐCLGD 

(Chữ ký, đóng dấu) 

TRƯỞNG ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI 

(Chữ ký, họ và tên) 
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Phần III 

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 

I. KẾT LUẬN 

1. Những điểm mạnh của CTĐT 

(Chỉ ra điểm mạnh cần phát huy trong mỗi tiêu chuẩn) 

2. Những điểm tồn tại của CTĐT 

 (Chỉ ra điểm tồn tại trong mỗi tiêu chuẩn) 

3. Những lĩnh vực cần cải tiến chất lượng của CTĐT 

(Trên cơ sở điểm mạnh điểm tồn tại, nêu những khuyến nghị để cải tiến 

chất lượng)  

4. Tổng hợp kết quả đánh giá các tiêu chí 

Tiêu chuẩn, 

tiêu chí 

Thang đánh giá 
Tiêu chuẩn, 

tiêu chí 

Thang đánh giá 

Chưa 

đạt 

Đạt 

Mức 1 

Đạt 

Mức 2 

Chưa 

đạt 

Đạt 

Mức 1 

Đạt 

Mức 2 

Tiêu chuẩn 1    Tiêu chuẩn …    

Tiêu chí 1.1    Tiêu chí …    

Tiêu chí 1.2    …    

Tiêu chí 1.3        

…        

Tiêu chuẩn 2    Tiêu chuẩn …    

Tiêu chí 2.1    Tiêu chí …    

…    …    

Tiêu chuẩn 3    Tiêu chuẩn …    

Tiêu chí 3.1    Tiêu chí …    

…    …    

5. Kết quả đánh giá cơ sở giáo dục: Chưa đạt/Đạt Mức độ ... 

II. KIẾN NGHỊ 

 

 

PHÊ DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC 

TRUNG TÂM KĐCLGD 

(Chữ ký, đóng dấu) 

 

 

TRƯỞNG ĐOÀN 

ĐÁNH GIÁ NGOÀI 

(Chữ ký, họ và tên) 
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Phần IV 

PHỤ LỤC 

Phụ lục 1. Giới thiệu tóm tắt về cơ sở giáo dục, đơn vị thực hiện CTĐT và 

CTĐT được đánh giá 

Phụ lục 2. Tóm tắt kết quả tự đánh giá CTĐT  

Phụ lục 3. Quyết định thành lập Đoàn ĐGN 

Phụ lục 4. Lịch trình ĐGN 

Phụ lục 5. Công văn phản hồi của cơ sở giáo dục có CTĐT được đánh giá 

về dự thảo báo cáo ĐGN 

Phụ lục 6. Văn bản của Đoàn ĐGN gửi cơ sở giáo dục có CTĐT được 

đánh giá về việc tiếp thu hoặc bảo lưu ý kiến của Đoàn ĐGN 

Các Phụ lục khác (nếu có) 

 


