
Phụ lục VI  

MẪU BÁO CÁO GIỮA KỲ 

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC 

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

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)  

 

BÁO CÁO GIỮA KỲ  

Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo 
 

Thực hiện quy định tại Thông tư số .../20.../TT-BGDĐT ngày .../.../20... của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về kiểm định chất lượng cơ 

sở giáo dục (CSGD) đại học; căn cứ báo cáo đánh giá ngoài và Nghị quyết số 

…… ngày … tháng … năm … của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục - 

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) …, Trường Đại học/Học 

viện … báo cáo giữa kỳ về kết quả cải tiến chất lượng chương trình đào tạo như 

sau: 

I. KHÁI QUÁT 

1. Đặt vấn đề: 

2. Tổng quan chung: 

3. Các chính sách và hoạt động bảo đảm chất lượng của CSGD 

(Tóm tắt về các chính sách và hoạt động bảo đảm chất lượng của CSGD) 

5. Thời gian CTĐT được công nhận KĐCLGD:….  

6. Trung tâm KĐCLGD ... đánh giá, công nhận: 

II. KẾT QUẢ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG 

1. Kết quả chung 

Tiêu chuẩn,  

tiêu chí 

Đánh giá tiêu chí Ghi chú 

(Đối với tiêu chí 

sau khi cải tiến 

chất lượng có thay 

đổi kết quả so với 

ĐGN: nêu vắn tắt 

lí do) 

TĐG ĐGN 

CSGD tự xác định 

kết quả đạt được sau 

khi thực hiện cải 

tiến nâng cao chất 

lượng (tính đến thời 

điểm báo cáo) 

Tiêu chuẩn 1      

Tiêu chí 1.1     

...     

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN 

TÊN ĐƠN VỊ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /BC -…. Địa danh, ngày ….. tháng ….. năm 20… 
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Tiêu chuẩn,  

tiêu chí 

Đánh giá tiêu chí Ghi chú 

(Đối với tiêu chí 

sau khi cải tiến 

chất lượng có thay 

đổi kết quả so với 

ĐGN: nêu vắn tắt 

lí do) 

TĐG ĐGN 

CSGD tự xác định 

kết quả đạt được sau 

khi thực hiện cải 

tiến nâng cao chất 

lượng (tính đến thời 

điểm báo cáo) 

Tiêu chuẩn 2     

Tiêu chí 2.1     

.....     

Tiêu chuẩn 3     

Tiêu chí 3.1     

.....     

Tiêu chuẩn …     

Tiêu chí …     

.....     

Đánh giá 

chung  

Số 

tiêu 

chí 

đạt 

   

 

Tỉ lệ 

% 
   

 

2. Kết quả cải tiến chất lượng theo từng tiêu chí (theo phụ lục đính kèm) 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:… 

Nơi nhận: 

- Cục QLCL (để b/c); 

- ……………; 

- Lưu: VT, …. . 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Họ và tên, chữ ký, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 


