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Lần đầu gắn 'thương hiệu' cho 20 trường đại học 

 

Bên cạnh các trường danh tiếng như ĐH Bách khoa Hà Nội, Giao thông Vận tải, Kiến trúc Hà Nội, Kinh tế TP 

HCM..., sắp tới Bộ GD&ĐT sẽ công bố kết quả kiểm định chất lượng của ĐH DL Duy Tân, Hồng Bàng... 

> Năm 2009 lần đầu công bố chất lượng giáo dục đại học 

Trao đổi với VnExpress.net, Cục phó Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT) Phạm Xuân Thanh 

cho hay, năm 2008 Cục tiến hành kiểm định chất lượng giáo dục 20 trường đại học và đã thực hiện xong. Năm 2009, 

Bộ hợp tác với cơ quan kiểm định của Mỹ để tiếp tục đánh giá 60 trường theo 3 đợt. 

Theo ông Thanh, kiểm định là quá trình kéo dài 6-12 tháng, không chỉ đánh giá tại một thời điểm nhất định nên các 

trường chưa đạt chuẩn sẽ được nhắc nhở và có thời gian hoàn thiện, cải tiến chất lượng.  

"Bộ GD&ĐT công bố những trường đại học đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục chính là việc khẳng định thương 

hiệu cho các trường. Khi khẳng định được thương hiệu, các trường sẽ thu hút được nhiều sinh viên, giảng viên, nhà 

đầu tư...", ông Cục phó nhấn mạnh. 

Do đây là lần đầu tiên thực hiện kiểm định đại trà nên các cơ quan chức năng của Bộ đang xem xét, thống nhất về 

thể thức. Cuối tháng 5, sẽ có kết quả 20 trường được kiểm định năm 2009 và tháng 7-8, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức hội 

nghị công bố kết quả đánh giá các trường này. 

Theo báo cáo của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, 3 năm qua, đã có 173 đại học và 178 cao đẳng đã 

và đang triển khai tự đánh giá, trong đó có 20 đại học (gồm 2 trường dân lập) hoàn thành tự đánh giá và đã được 

đánh giá ngoài để chờ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng. 27 đại học, 16 cao đẳng và 10 chương trình cao đẳng 

hoàn thành tự đánh giá và đang chờ được đánh giá ngoài. 

Bên cạnh hàng chục đại học công lập đã và đang được đánh giá chất lượng, 4 trường ngoài công lập là ĐH DL Duy 

Tân, Hồng Bàng, Văn Lang và DL Hải Phòng cũng đã được kiểm định chất lượng. 

(Theo Vnexpress) 

 

http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/Giao-duc/2008/12/3BA09CF8/

