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V/v: hướng dẫn xây dựng và công bố
chuẩn đầu ra ngành đào tạo

Kính gửi:

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2010

- Các đại học, học viện;
- Các trường đại học, cao đẳng.

Thực hiện Chỉ thị số 7823/CT-BGDĐT ngày 27 tháng 10 năm 2009 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm
học 2009-2010 và Quyết định số 179/QĐ-BGDĐT ngày 11/01/2010 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo về Phê duyệt Chương trình hành động triển khai thực hiện
Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục
và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012, các trường
ĐH, CĐ cần tổ chức xây dựng và công bố chuẩn đầu ra cho các ngành nghề đào
tạo của trường. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm học này, là một trong những
giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của từng cơ sở đào tạo và toàn
ngành, là cam kết của các cơ sở giáo dục đại học về chất lượng đào tạo với xã hội,
về năng lực của người học sau khi tốt nghiệp.
Để thống nhất về nội dung, cách thức xây dựng và công bố chuẩn đầu ra các
ngành đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học xây
dựng và công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học như
sau:
1. Khái niệm chuẩn đầu ra ngành đào tạo
Chuẩn đầu ra là quy định về nội dung kiến thức chuyên môn; kỹ năng thực
hành, khả năng nhận thức công nghệ và giải quyết vấn đề; công việc mà người học
có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp và các yêu cầu đặc thù khác đối với từng trình
độ, ngành đào tạo.
2. Mục tiêu xây dựng và công bố chuẩn đầu ra
a) Công khai với xã hội về năng lực đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất
lượng của trường để: Người học, phụ huynh, nhà tuyển dụng biết và giám sát;
Thực hiện những cam kết của nhà trường với xã hội về chất lượng đào tạo để cán
bộ quản lý, giảng viên và người học nỗ lực vươn lên trong giảng dạy và học tập;
Đổi mới công tác quản lý đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp
kiểm tra đánh giá và đổi mới phương phương pháp học tập; đồng thời, xác định rõ
nghĩa vụ và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên trong các

hoạt động giảng dạy, phục vụ giảng dạy và quản lý nhằm giúp người học vươn lên
trong học tập và tự học để đạt chuẩn đầu ra.
b) Công khai để người học biết được các kiến thức sẽ được trang bị sau khi tốt
nghiệp một chuyên ngành, một trình độ về chuẩn năng lực nghề nghiệp, về kiến
thức chuyên môn, kỹ năng thực hành, khả năng nhận thức và giải quyết vấn đề,
công việc mà người học có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp.
c) Tạo cơ hội tăng cường hợp tác, gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp
trong đào tạo và sử dụng nhân lực cho xã hội, đáp ứng yêu cầu của các nhà sử
dụng lao động.
3. Nội dung của chuẩn đầu ra
Căn cứ vào mục tiêu, yêu cầu chuyên môn của từng ngành đào tạo, nhà
trường xây dựng và công bố chuẩn đầu ra trên cơ sở nghiên cứu, tham khảo kinh
nghiệm của nước ngoài; thực tiễn đào tạo và điều kiện đặc thù của trường để bảo
đảm chuẩn đầu ra có tính khoa học, thực tiễn và thực hiện được trên thực tế. Chuẩn
đầu ra của ngành đào tạo ở mỗi trình độ bao gồm các nội dung sau:
a) Tên ngành đào tạo: tiếng Việt và tiếng Anh;
b) Trình độ đào tạo: cao đẳng hoặc đại học;
c) Yêu cầu về kiến thức: tri thức chuyên môn, năng lực nghề nghiệp,…
d) Yêu cầu về kỹ năng:
- Kỹ năng cứng: Kỹ năng chuyên môn, năng lực thực hành nghề nghiệp, kỹ
năng xử lý tình huống, kỹ năng giải quyết vấn đề,…
- Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm, khả năng sử dụng
ngoại ngữ, tin học, …
đ) Yêu cầu về thái độ:
- Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân;
- Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ;
- Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc.
e) Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp;
g) Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường;
h) Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo.
4. Quy trình xây dựng và công bố chuẩn đầu ra
Bước 1. Hiệu trưởng thành lập Ban chỉ đạo xây dựng và công bố chuẩn đầu
ra của trường. Thành phần gồm: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo,
Trưởng phòng Kế hoạch Tài vụ, Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Khoa học,
Trưởng các Khoa, Trưởng các bộ môn, các chuyên gia thuộc bộ môn hoặc đại diện
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các khoa khác đối với một số ngành đào tạo mang tính liên ngành, đại diện các nhà
tuyển dụng (sử dụng lao động).
(Đối với các đại học, việc xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo
do các trường thành viên thực hiện).
Bước 2. Ban chỉ đạo xây dựng và công bố chuẩn đầu ra tổ chức các phiên
họp, thảo luận và thống nhất về mục tiêu, nội dung, cấu trúc, kế hoạch thời gian,
cách thức triển khai, các nguồn lực và giao nhiệm vụ cho các khoa xây dựng chuẩn
đầu ra của các ngành đào tạo thuộc quản lý của Khoa.
Bước 3. Các khoa tổ chức xây dựng dự thảo chuẩn đầu ra, tổ chức hội thảo
rộng rãi để lấy ý kiến đóng góp của các nhà quản lý, các nhà khoa học, giảng viên,
các nhà tuyển dụng lao động, cựu sinh viên,… và hoàn thiện chuẩn đầu ra của từng
ngành đào tạo.
Bước 4. Các khoa gửi dự thảo chuẩn đầu ra để lấy ý kiến phản hồi từ các
nhà tuyển dụng, doanh nghiệp, cựu sinh viên…
Bước 5. Hội đồng khoa học – đào tạo khoa bổ sung, hoàn thiện dự thảo
chuẩn đầu ra ngành đào tạo trên cơ sở thu thập và phân tích ý kiến phản hồi từ các
doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, các cựu sinh viên… và báo cáo Hội đồng khoa học
– đào tạo trường.
Bước 6. Hội đồng Khoa học – Đào tạo trường tổ chức hội thảo, lấy ý kiến
đóng góp cho dự thảo chuẩn đầu ra của tất cả các ngành đào tạo.
Bước 7. Công bố dự thảo chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trên trang Web của
trường để cán bộ quản lý, các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên, các nhà tuyển
dụng, cựu sinh viên, các trường/khoa cùng khối ngành,… trong và ngoài trường
cho ý kiến đóng góp.
Bước 8. Tiếp thu, hoàn thiện và Hiệu trưởng ký công bố chuẩn đầu ra các
ngành đào tạo của trường thông qua website của trường, sổ tay sinh viên, sổ tay
cán bộ giảng viên, tờ rơi; công bố cho xã hội thông qua báo chí và gửi văn bản báo
cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Đại học, Cục Khảo thí và Kiểm
định chất lượng giáo dục).
Bước 9. Chuẩn đầu ra phải được rà soát, điều chỉnh và bổ sung định kỳ,
nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu ngày càng cao của xã hội, của người sử dụng lao
động.
Hằng năm, nhà trường rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra cho phù hợp với yêu
cầu thực tiễn, sự phát triển của khoa học, công nghệ và đặc biệt là đáp ứng nhu cầu
xã hội, yêu cầu của các nhà tuyển dụng theo từng thời kỳ.
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5. Các điều kiện đảm bảo chuẩn đầu ra
Trên cơ sở chuẩn đầu ra đã được công bố công khai, các trường cần tập tập
trung củng cố và tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng để thực hiện đúng
cam kết theo chuẩn đầu ra, cụ thể là đảm bảo các chuẩn về: chương trình đào tạo,
thư viện giáo trình, cơ sở vật chất thiết bị, thí nghiệm, thực hành, thực tập, đội ngũ
giảng viên, phương pháp giảng dạy, thi kiểm tra, đánh giá, liên kết giữa trường với
doanh nghiệp và các hoạt động xã hội nghề nghiệp khác.
Việc xây dựng và công bố chuẩn đầu ra là yêu cầu bắt buộc, là cam kết của
các trường về năng lực và chất lượng đào tạo để xã hội giám sát, vì vậy, căn cứ
hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đại học, học viện, các trường đại học,
cao đẳng tổ chức triển khai xây dựng và công bố chuẩn đầu ra cho từng ngành,
từng trình độ đào tạo ngay trong học kỳ II năm học 2009 - 2010.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để p/h);
- Các đơn vị thuộc Bộ (để t/h);
- Lưu Vụ GDĐH.

(Đã ký)

Phạm Vũ Luận
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