TỔNG QUAN CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TẠI BVU
Để định vị tên tuổi của mình trong hệ thống giáo dục đại học, tạo điều kiện thuận
lợi cho thí sinh và phụ huynh trong việc lựa chọn trường đăng ký theo học cũng như
cung cấp thông tin cho xã hội biết và giám sát, Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu
(BVU) đã xây dựng lộ trình và đang từng bước triển khai công tác kiểm định chất lượng
giáo dục.
Ngay từ những ngày đầu thành lập, BVU đã chú trọng đến công tác Kiểm định chất
lượng. Nhà trường đã tiến hành công tác tự đánh giá. Bản báo cáo tự đánh giá đầu tiên là
“Báo cáo Tự đánh giá chu kì 2007 – 2010” đã được hoàn thành và gửi Bộ Giáo dục và
Đào tạo ngày 19/06/2009. Trên cơ sở kế thừa kết quả này, BVU tiếp tục công tác tự đánh
giá chu kì 2011– 2015. Tự đánh giá giúp Nhà trường có cơ sở nâng cao chất lượng đào
tạo.
Kết quả của việc tự đánh giá được xây dựng thành bản báo cáo làm căn cứ minh
bạch để Nhà trường giải trình với các cơ quan chức năng, với xã hội về thực trạng chất
lượng đào tạo song song với việc nâng cấp các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục
của trường và mời cơ quan chức năng đánh giá (đánh giá ngoài), hướng tới BVU được
công nhận là trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục trước năm 2018. Hiện nay, “Báo
cáo Tự đánh giá chu kì 2011 – 2015” đã được hoàn thành và Trường đang xúc tiến các
bước đánh giá ngoài với Trung tâm kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục.
Theo đúng lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc đánh giá ngoài của Nhà
trường sẽ được tiến hành và công bố kết quả trong thời gian sớm nhất. BVU vững tin kết
quả đánh giá ngoài sẽ góp phần chứng minh vị thế của trường trong hệ thống giáo dục đại
học. Qua đó khẳng định rằng BVU tiếp tục là môi trường học tập và nghiên cứu có chất
lượng tốt, xứng đáng với sự lựa chọn của thí sinh, là nơi đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng
nhu cầu khắt khe và đa dạng của nhà tuyển dụng trong và ngoài nước.
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