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MỞ ĐẦU 
 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Giáo dục đại học (GDĐH) luôn đóng một vai trò quan trọng 

trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, 

cơ bản quyết định đến phát triển nền kinh tế - xã hội

đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 

nhập  

Tuy nhiên, trên thực tế chất lượng GDĐH ở nước ta còn thấp, 

không đồng đều giữa các vùng, miền, quan tâm đến phát triển số 

lượng nhiều hơn chất lượng,… iệc đảm bảo và nâng 

cao chất lượng đào tạo luôn được các trường đại học (ĐH) 

xem đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của nhà trường. 

 cho đất nước, Trường Đại học Kỹ 

thuật Y – Dược Đà Nẵng 

 phương pháp 

dạy học  Tuy nhiên, theo 

đánh giá sơ bộ của các cơ sở y tế cho thấy trong thời gian gần đây 

chất lượng của sinh viên (SV) tốt nghiệp tại Trường có phần giảm 

sút. 

quản lý chất lượng 

(QLCL)  

Xuất phát từ những lý do trên, tôi chọn đề tài “Biện pháp 

quản lý chất lƣợng dạy học ở Trƣờng Đại học Kỹ thuật Y – Dƣợc 

Đà Nẵng” để nghiên cứu. 
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2. Mục tiêu nghiên cứu  

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát, phân tích, đánh giá 

thực trạng QLCL dạy học, đề xuất các biện pháp QLCL dạy học 

nhằm góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường 

Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Biện pháp QLCL dạy học ở Trường ĐH Kỹ thuật Y – Dược 

Đà Nẵng.   

 

  Trường ĐH Kỹ thuật Y 

– Dược Đà Nẵng. 

3.3. Phạm vi nghiên cứu 

Luận văn tập trung nghiên cứu công tác QLCL dạy học              

cho sinh viên cao đẳng chính quy tập trung ử dụng số liệu thống 

kê của Trường ĐH Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng trong giai đoạn 

2010 - 2013.  

4. Giả thuyết khoa học  

Chất lượng dạy học ở Trường ĐH Kỹ thuật Y – Dược Đà 

Nẵng trong thời gian qua đã đạt nhiều kết quả khả quan, tuy nhiên 

vẫn còn một số hạn chế  biện pháp QLCL 

dạy học ở Trường ĐH Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng một cách khoa 

học, đồng bộ, phù hợp và khả thi thì chất lượng dạy học sẽ được đảm 

bảo và nâng cao, đáp ứng nhu cầu của xã hội. 
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5. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về QLCL dạy học ở 

trường đại học. 

- Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng QLCL dạy học ở 

Trường ĐH Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng. 

- Đề xuất các biện pháp QLCL dạy học ở Trường ĐH Kỹ thuật 

Y – Dược Đà Nẵng. 

6. Phƣơng pháp nghiên cứu 

6.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết  

6.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

6.3. Nhóm phương pháp xử lý thông tin 

7. Cấu trúc luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, danh mục tài 

liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý chất lượng dạy học ở 

trường đại học. 

Chương 2: Thực trạng QLCL dạy học ở Trường Đại học Kỹ 

thuật Y – Dược Đà Nẵng. 

Chương 3: Biện pháp quản lý chất lượng dạy học ở Trường 

Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng. 

8. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Trong quá trình thực hiện đề tài, tác giả luận văn đã đọc, tham 

khảo các tài liệu về quản lý, quản lý giáo dục; đồng thời nghiên cứu 

các văn bản quy định về chiến lược phát triển giáo dục nói chung và 

đổi mới trong quản lý giáo dục đại học Việt Nam; các tài liệu về chất 

lượng, quản lý chất lượng dạy học của các tác giả trong và ngoài 

nước như: Achieving Educational Excellence của Astin A. (1985); 

The Evidence for Quality của Bogue E., Saunders R.(1992); Quality 
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Assuarance in Higher Education của Frazer M. (1992); Kiểm định 

chất lượng trong giáo dục đại học của tác giả Nguyễn Đức Chính 

(2002); Hệ thống đảm bảo chất lượng quá trình dạy học ở trường đại 

học của tác giả Nguyễn Quang Giao (2012);… 

CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG DẠY 

HỌC Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

1.1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN LÝ CHẤT 

LƢỢNG DẠY HỌC Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC  

 Ở nước ngoài, có nhiều tác giả chất lượng, 

chất lượng dạy học, chất lượng GDĐH, ĐBCL như: “Quality 

Assurance in Teaching at James Cook University of North 

Queensland” của Annesley F. King H. and Harte J (1994); “QA 

Standard Requirements for teaching and learning units” của 

Chulalongkorn University (2001); “Quality assurance for university 

teaching: Issues and approaches” của Ellis R(1993),... 

 Ở Việt Nam, đến nay đã có nhiều tác giả, đã nghiên cứu về 

chất lượng chất lượng GDĐH như: “Quản lý chất lượng toàn 

diện” của Vũ Quốc Bình (2003); “Kiểm định chất lượng trong giáo 

dục đại học” của Nguyễn Đức Chính (2002); “Hệ thống đảm bảo 

chất lượng quá trình dạy học ở trường đại học” của Nguyễn Quang 

Giao (2012),.. Các tác giả đều thống nhất khái niệm chất lượng là sự 

phù hợp với mục tiêu. 

 Nhìn chung, đã có khá nhiều công trình nghiên cứu trong và 

ngoài nước về chất lượng, chất lượng GDĐH, QLCL giáo dục đại 

học, QLCL dạy học. Song chưa có công trình nghiên cứu nào đề cập 

cụ thể đến việc quản lý chất lượng dạy học ở Trường ĐH Kỹ thuật Y 

– Dược Đà Nẵng. 
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1.2. CÁC KHÁI NIỆM CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI 

 1.2.1. Chất lƣợng, chất lƣợng dạy học   

 a. Chất lượng 

          về chất lượng, nhưng tựu 

trung lại chất lượng là sự phù hợp mục tiêu. Đối với lĩnh vực GDĐH 

thì chất lượng GDĐH là sự phù hợp với mục tiêu của cơ sở GDĐH.   

 b. Chất lượng dạy học  

 -  

 Dạy học là khái niệm chỉ quá trình hoạt động chung của người 

dạy và người học. Quá trình này là một bộ phận hữu cơ của quá trình 

giáo dục tổng thể. 

-  

 Trên cơ sở định nghĩa về chất lượng, chất lượng dạy học là sự 

phù hợp với mục tiêu dạy học. Chất lượng dạy học ở trường ĐH là 

sự phù hợp với mục tiêu dạy học ĐH. 

 1.2.2. Quản lý chất lƣợng, quản lý chất lƣợng dạy học   

 a. Quản lý chất lượng 

  là quản lý theo hướng chuẩn hóa, duy trì 

cho sự vật ở trạng thái ổn định và phát triển, tựu trung bao gồm 3 

hoạt động tiến hành đồng thời, liên tục: Xác lập các mục tiêu và 

chuẩn mực; Đánh giá thực trạng đối chiếu với chuẩn; Cải tiến thực 

trạng theo chuẩn.  

 b. Quản lý chất lượng dạy học   

 Theo định nghĩa của QLCL, quản lý chất lượng dạy học là 

quản lý quá trình dạy học theo hướng chuẩn hóa quá trình dạy học.  
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1.3. QUẢN  LÝ CHẤT LƢỢNG Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

 1.3.1. Các cấp độ quản lý chất lƣợng 

 Theo Sallis, các cấp độ quản lý chất lượng bao gồm: Kiểm 

soát chất lượng; Đảm bảo chất lượng và Quản lý chất lượng tổng thể.  

 1.3.2. Các nguyên tắc của quản lý chất lƣợng 

 Là một lĩnh vực quản lý có những đặc thù riêng, các 

nguyên tắc sau: QLCL phải được định hướng bởi khách hàng; Coi 

trọng con người trong QLCL; QLCL phải được thực hiện toàn diện 

và đồng bộ; QLCL phải thực hiện đồng thời với các yêu cầu đảm bảo 

và cải tiến chất lượng; QLCL theo quá trình; Nguyên tắc kiểm tra. 

 1.3.3. Lợi ích của việc áp dụng QLCL ở trƣờng ĐH 

 Lợi ích có được khi các trường ĐH áp dụng QLCL sẽ làm 

thay đổi văn hóa làm việc của đơn vị, cải tiến công tác quản lý, lề lối 

làm việc, tăng sự hài lòng, củng cố niềm tin của người học, của xã 

hội về chất lượng đào tạo  tạo tiền đề thuận lợi để các 

trường tham gia kiểm định chất lượng GDĐH. 

1.4. QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG DẠY HỌC Ở TRƢỜNG         

ĐẠI HỌC 

 1.4.1. Mục tiêu của quản lý chất lƣợng dạy học ở trƣờng 

đại học 

 Việc QLCL dạy học ở trường ĐH với mục tiêu là đẩy mạnh 

hoạt động dạy học đảm bảo chất lượng bên trong nhà trường theo 

chuẩn, góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời 

góp phần đổi mới công tác quản lý ở các trường ĐH Việt Nam.  

 1.4.2. Nội dung quản lý chất lƣợng dạy học ở trƣờng       

đại học 

 a. Tổ chức nâng cao nhận thức cho CBQL, GV và SV về 

chất lượng dạy học 
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 Nâng cao nhận thức cho CBQL, GV và SV trong nhà trường 

về chất lượng dạy học là một trong những nhiệm vụ quan trọng trước 

khi triển khai và thực hiện QLCL dạy học, 

 

 b. Xây dựng các qui trình quản lý chất lượng dạy học 

 Đặc trưng cơ bản của QLCL là tính nghiêm ngặt của các qui 

trình trong quản lý. Để các qui trình được vận hành thành công đòi 

hỏi các qui trình phải được xây dựng theo mô hình IPO (Đầu vào – 

quá trình – đầu ra). Đồng thời các qui trình dạy học còn được xây 

dựng trên chu trình PDCA (Plan – Do – Check – Act). 

 c. Xây dựng tiêu chí đánh giá các qui trình quản lý chất 

lượng dạy học 

 Trong QLCL dạy học, các tiêu chí được sử dụng để đánh giá 

đầu vào, quá trình, đầu ra của các qui trình dạy học cũng như nội 

dung các bước trong qui trình. Vì vậy, nhà trường cần phải xây dựng 

các tiêu chí đánh giá cụ thể nhằm giúp các thành viên trong trường 

thông qua việc thực hiện các qui trình với các chuẩn mực đã được 

xác lập sẽ dễ dàng phát hiện được lỗi xảy ra trong quá trình thực hiện 

nhằm có biện pháp điều chỉnh. 

       d. Áp dụng các qui trình quản lý chất lượng dạy học 

 Áp dụng và vận hành qui trình là công việc thiết thực đối với 

QLCL ,  các qui trình không được vận hành thì không có ý 

nghĩa trong việc đảm bảo và nâng cao chất lượng của nhà trường.  

 e. Kiểm tra – đánh giá việc thực hiện các qui trình quản lý 

chất lượng dạy học 

 Kiểm tra – đánh giá việc thực hiện các qui trình QLCL dạy 

học là bước có ý nghĩa thiết thực khi xây dựng và áp dụng các qui 
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trình QLCL dạy học ở trường đại học, bởi lẽ không có kiểm tra – 

đánh  giá thì các qui trình đã được xây dựng sẽ trở thành có những 

qui trình mang tính áp đặt một chiều, không có cơ chế phản hồi.  

      f. Hoàn thiện các qui trình quản lý chất lượng dạy học 

 Hoàn thiện các qui trình dạy học nhằm sữa 

chữa, khắc phục những sai sót trong các qui trình, để cho các qui 

trình QLCL dạy học hoàn thiện tối ưu, phù hợp và đạt hiệu quả cao 

nhất. 

Tiểu kết chƣơng 1 

 Để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, nhất thiết lãnh 

đạo nhà trường phải dạy học. 

dạy học là quản lý theo các chuẩn mực được xác định từ trước thông 

qua việc thực hiện nghiêm túc các qui trình đã được xây dựng, đồng 

thời tiến hành đánh giá thực trạng đối chiếu với chuẩn làm cơ sở cho 

cải tiến thực trạng theo chuẩn. dạy học của nhà 

trường vừa là mục tiêu, vừa là điều kiện quan trọng nhất để tạo ra 

những bước đột phá nâng cao chất lượng dạy học. 

 

CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG DẠY HỌC Ở 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y – DƢỢC ĐÀ NẴNG 

2.1. SƠ LƢỢC VỀ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y – DƢỢC 

ĐÀ NẴNG 

 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển   

 2.1.2. Cơ cấu tổ chức  

 2.1.3. Hoạt động đào tạo  

 2.1.4. Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của nhà trƣờng 

2.2. KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH KHẢO SÁT 
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 2.2.1. Mục đích khảo sát 

 2.2.2. Nội dung khảo sát 

 2.2.3. Đối tƣợng, địa bàn khảo sát 

 2.2.4. Tổ chức khảo sát 

 2.2.5. Xử lý số liệu và viết báo cáo kết quả khảo sát 

2.3. THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG DẠY HỌC Ở TRƢỜNG 

ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y – DƢỢC ĐÀ NẴNG 

 2.3.1. Thực trạng nhận thức của CBQL, GV và SV về tầm 

quan trọng của chất lƣợng dạy học  

 Hầu hết CBQL, GV và SV đều có nhận thức tích cực về chất 

lượng dạy học. Điều này có ý nghĩa rất lớn trong việc đạt được mục 

tiêu đào tạo của nhà trường. Tuy nhiên, một số CBQL, GV và SV 

vẫn chưa thật sự nhận thức được tầm quan trọng của chất lượng dạy 

học trong nhà trường hiện nay, có đến 3,3%  ý kiến  CBQL, GV và 

8,3% ý kiến SV cho rằng chất lượng dạy học là không quan trọng.  

 2.3.2. Thực trạng chƣơng trình đào tạo ở Trƣờng Đại học 

Kỹ thuật Y – Dƣợc Đà Nẵng 

 Theo  chương trình đào tạo ờng ĐH 

Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng nhìn chung . Tuy 

nhiên, chương trình đào tạo ở trường chưa thật sự có tính mềm dẻo, 

để cho phép SV thực hiện những lựa chọn phù hợp với nguyện vọng 

và năng lực của bản thân.  

 2.3.3. Thực trạng tài liệu chuyên môn ở Trƣờng Đại học 

Kỹ thuật Y – Dƣợc Đà Nẵng 

 Theo  tất cả các CBQL, GV, SV cho rằng tài 

liệu chuyên môn của Trường ĐH Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đạt 

mức khá, điểm TBC đạt từ 3,40 trở lên.  
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 Tuy nhiên, vẫn còn có một bộ phận ý kiến CBQL, GV, SV 

đánh giá tài liệu chuyên môn ở mức độ trung bình và yế

hiện nay tại thư viện của trường nguồn tài liệu tham khảo phần lớn 

tập trung vào lĩnh vực y học cơ sở, tài liệu dành cho chuyên ngành 

vẫn còn hạn chế và chưa đáp ứng được nhu cầu của GV và SV. 

 2.3.4. Thực trạng giảng dạy của giảng viên ở Trƣờng Đại 

học Kỹ thuật Y – Dƣợc Đà Nẵng 

 Qua kết quả của bảng 2.6 cho thấy: Hầu hết các CBQL, GV và 

SV đều đánh giá việc giảng dạy của giảng viên ở Trường ĐH Kỹ 

thuật Y – Dược Đà Nẵng ở mức độ tương đối tốt

nội dung giảng viên chỉ được 

đánh giá ở mức trung bình (Điểm TBC từ 3,20 đến 3,36).  

 2.3.5. Thực trạng học tập của sinh viên ở Trƣờng Đại học 

Kỹ thuật Y – Dƣợc Đà Nẵng 

 các CBQL, GV và SV được hỏi ý kiến về hoạt động 

học tập của SV đều đánh giá ở mức độ khá tốt (điểm TBC là từ 3,30 

trở lên) và tất cả các ý kiến đánh giá của SV ở hoạt động này đều cao 

hơn CBQL, GV.  

 2.3.6. Đánh giá thực trạng chất lƣợng dạy học ở Trƣờng 

Đại học Kỹ thuật Y – Dƣợc Đà Nẵng 

 Hầu hết CBQL, GV và SV đều đánh giá chất lượng dạy học ở 

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng ở mức độ khá và tốt. 

Có 80% CBQL, GV đều cho rằng khá và tố

74,3%. Tuy nhiên, có 12,5% CBQL, GV và 17,7 % SV được hỏi ý 

kiến cho rằng chất lượng dạy học ở Trường ĐH Kỹ thuật Y – Dược 

Đà Nẵng chỉ ở mức độ trung bình và yếu.  
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2.4. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG DẠY HỌC Ở 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y – DƢỢC ĐÀ NẴNG 

 2.4.1. Thực trạng công tác tổ chức nâng cao nhận thức cho 

CBQL, GV và SV về chất lƣợng dạy học 

 Theo kết quả khảo sát cho thấy, phần lớn CBQL, GV và SV 

đều cho rằng công tác tổ chức nâng cao nhận thức về chất lượng dạy 

học trong nhà trường chỉ ở mức độ khá với 70% đối với CBQL, GV 

và 65,7% đối với SV. Bên cạnh đó, các ý kiến đánh giá ở mức độ 

trung bình chiếm tỷ lệ tương đối cao với 19,2% cho CBQL, GV và 

24% cho SV. Ngoài ra, còn có 1 ý kiến của SV đánh giá ở mức độ 

yếu, chiếm tỷ lệ 0,3%.   

 2.4.2. Thực trạng xây dựng các qui trình quản lý chất 

lƣợng dạy học 

 Từ kết quả khảo sát ở bảng 2.11 cho thấy, phần lớn các ý kiến 

đánh giá của CBQL, GV về việc xây dựng các quy trình QLCL dạy 

học hầu như ở mức độ không có, tỷ lệ này là 75,8% cho qui trình xây 

dựng chương trình đào tạo; 81,7% đối với qui trình biên soạn tài liệu 

chuyên môn; 75% đối với qui trình giảng dạy của giảng viên và 

70,8% cho qui trình học tập của sinh viên.  

 2.4.3. Thực trạng xây dựng tiêu chí đánh giá các qui trình 

quản lý chất lƣợng dạy học 

  GV Trường ĐH Kỹ thuật Y – 

Dược Đà Nẵng hầu như chưa triển khai thực hiện việc xây dựng tiêu 

chí đánh giá các qui trình QLCL dạy học với kết quả đánh giá trên 

70% ý kiến khảo sát trở lên. Trong đó, qui trình học tập của sinh viên 

chiếm tỷ lệ cao nhất với 83,3%.  
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 2.4.4. Thực trạng áp dụng các qui trình quản lý chất lƣợng 

dạy học 

 Theo kết quả khảo sát ở bảng 2.13, các CBQL, GV cho rằng, 

Trường ĐH Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng về cơ bản chưa triển khai việc 

áp dụng các qui trình QLCL dạy học, tỷ lệ này là 80,8% cho qui trình 

chương trình đào tạo; 75% đối với biên soạn tài liệu chuyên môn; 

- 70% đối với qui trình giảng dạy của  

 2.4.5. Thực trạng kiểm tra – đánh giá việc thực hiện các 

qui trình quản lý chất lƣợng dạy học 

 cho thấy Trường ĐH Kỹ thuật Y 

– Dược Đà Nẵng hầu như chưa thực hiện kiểm tra – đánh giá các qui 

trình QLCL dạy học, với kết quả đánh giá gần 70% ý kiến khảo sát 

trở  thực tế là các qui trình chưa được xây dựng và áp dụng.  

 2.4.6. Thực trạng hoàn thiện các qui trình quản lý chất 

lƣợng dạy học  

 cho thấy, việc hoàn thiện các qui 

trình QLCL dạy học chưa được lãnh đạo Nhà trường quan tâm và 

triển khai thực hiện, . Ð  thể hiện 

Trường ĐH Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng chưa áp dụng QLCL trong 

dạy học. 

2.5. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG DẠY 

HỌC Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y – DƢỢC                  

ĐÀ NẴNG 

 2.5.1. Mặt mạnh 

 Trong thời gian qua, nhà trường đã nhận được sự quan tâm, 

ủng hộ của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ GD & ĐT, sự hỗ trợ giúp đỡ của 

thành phố Đà Nẵng cùng với sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy 
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Đảng, sự phối hợp và nổ lực của các tổ chức đoàn thể và các Phòng, 

Khoa, Bộ môn trong toàn trường. 

 Đội ngũ GV đủ về số lượng và đạt về chất lượng, rất năng 

động, có những nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của chất 

lượng dạy học, quyết tâm cao trong giảng dạy để nâng cao chất 

lượng dạy học sự nghiệp phát triển nhà trường.  

 2.5.2. Hạn chế 

 Trường ĐH Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng quan tâm đến chất 

lượng dạy học, QLCL dạy học, nhưng chưa đầu tư sâu vào công tác 

tổ chức để nâng cao nhận thức về QLCL dạy học, chưa kích thích 

được đội ngũ GV tích cực đổi mới phương pháp dạy học, tự học tập, 

ột số GV trẻ còn thiếu 

kinh nghiệm giảng dạy. Mặt khác, nhà trường chưa có các giải pháp 

tích cực nhằm tăng cường hoạt động tự học của sinh viên. Các 

phương pháp kiểm tra đánh giá còn chậm đổi mới. Phòng Khảo thí 

và ĐBCL giáo dục đã thành lập nhưng nhìn chung bước đầu mới 

triển khai làm đề thi, chấm điểm, đánh giá kết quả học tập của sinh 

viên là chính, chưa triển khai công tác  và 

ĐBCL của nhà trường.  

 2.5.3. Thời cơ 

 Chất lượng đào tạo nguồn nhân lực mà điển hình là chất lượng 

dạy học trong các trường Y – Dược là vấn đề được xã hội quan tâm.  

Trường ĐH Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng luôn nhận được sự quan 

tâm, chỉ đạo và hỗ trợ nhiệt tình, kịp thời của chính phủ, của ngành, 

các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương ác cơ sở thực hành 

bệnh viện. 

 Đồng thời, trong giai đoạn hội nhập quốc tế, nên nhiều CBQL, 

 được gửi đi đào tạo, tham quan học tập kinh nghiệm, bồi 
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dưỡng ở nước ngoài để nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ quản 

lý, kinh nghiệm lâm sàng, kinh nghiệm giảng dạy phục vụ công tác 

đào tạo ngày càng tốt hơn.   

 2.5.4. Thách thức 

 Trường ĐH Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng là trường mới được nâng 

cấp trên cơ sở trường Cao đẳng, nên ĐH 

 và cần phải học hỏi kinh nghiệm từ các trường bạn rất 

nhiều. Chất lượng đội ngũ GV chưa đồng đều về năng lực, đa số là GV trẻ 

còn thiếu kinh nghiệm giảng dạy, một bộ phận GV chưa bắt kịp yêu cầu 

đổi mới, năng lực tự bồi dưỡng còn chưa cao. 

  đầu tư thêm các thiết bị 

tiên tiến, hiện đại tương xứng với các trang thiết bị đang được sử 

dụng tại các bệnh viện phục vụ cho công tác dạy học, đặc biệt là dạy 

thực hành tiền lâm sàng để nâng cao chất lượng luôn là những vấn đề 

khó khăn đối với nhà trường trong giai đoạn hiện nay. 

 2.5.5. Đánh giá chung 

 Ban giám hiệu nhà trường đã có nhiều cố gắng trong việc chỉ đạo 

xây dựng nề nếp dạy học trong trường, động viên khuyến khích GV cải 

tiến phương pháp dạy học, chú trọng đến chất lượng giảng dạy. Tuy 

nhiên, đội ngũ GV của nhà trường hiện nay đa phần GV trẻ, kinh nghiệm 

giảng dạy còn thiếu, đặc biệt là kinh nghiệm lâm sàng. Hơn nữa, công tác 

QLCL dạy học chưa được quan tâm đúng mức. Ngoài ra, cơ sở vật chất, 

trang thiết bị dạy học luôn được tăng cường hàng năm, số lượng mô hình, 

dụng cụ thực hành ngày càng tăng nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ cho dạy 

học do số lượng SV ngày càng đông. 
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Tiểu kết chƣơng 2 

 Trong thực hiện , nhà trường cần quan tâm 

quản lý chất lượng dạy học. Trong chương 2, luận văn đã khảo sát, 

phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dạy học và QLCL dạy học, 

đồng thời đưa ra những điểm mạnh, hạn chế, thời cơ và thách thức ở 

Trường ĐH Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng. Cùng với cơ sở lý luận đã 

được xác lập ở chương 1, thực trạng chất lượng dạy học và QLCL 

dạy học ở Trường ĐH Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng trong chương 2 

là cơ sở để đề xuất các biện pháp QLCL dạy học ở nhà Trường trong 

giai đoạn hiện nay. 

 

CHƢƠNG 3 

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG DẠY HỌC Ở  

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y – DƢỢC ĐÀ NẴNG 

3.1. CÁC NGUYÊN TẮC ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP  

        3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích 

        3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả 

        3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ 

        3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính phù hợp 

        3.1.5. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 

3.2. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG DẠY HỌC Ở 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y – DƢỢC ĐÀ NẴNG 

3.2.1. Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giảng viên 

và sinh viên về chất lƣợng dạy học  

- Thông qua các buổi sinh hoạt Ban giám hiệu và 

phòng Quản lý đào tạo nêu rõ tầm quan trọng của chất lượng dạy học 

đối với chất lượng đào tạo của nhà trường, đồng thời nêu rõ và phân 

tích những lợi ích của áp dụng QLCL dạy học vào nhà trường trong 
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vấn đề nổ lực đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo của nhà 

trường trong hiện tại và tương lai.  

- Tổ chức, tạo điều kiện cho CBQL, GV nghiên cứu lý luận và 

tìm hiểu thực tiễn về chất lượng dạy học và công tác QLCL dạy học. 

- Tổ chức các buổi tọa đàm, các buổi nói chuyện theo chuyên 

đề với sự tham gia và tư vấn của các chuyên gia về lĩnh vực QLCL 

giáo dục để cho các CBQL, GV và SV có thể trao đổi trực tiếp và 

học tập kinh nghiệm.  

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, các đợt tập huấn cho toàn thể 

CBQL, GV, SV nhà trường về nội dung QLCL dạy học để mọi người 

trao đổi, đề đạt những nguyện vọng, nhu cầu của bản thân và còn để 

mọi người có ý thức, có trách nhiệm tự giác thực hiện nghiêm túc các 

qui trình đã được xây dựng một cách tốt nhất. 

3.2.2. Xây dựng các qui trình quản lý chất lƣợng dạy học  

- Lãnh đạo nhà trường cần có sự cam kết bằng văn bản của đối 

với chính sách chất lượng của Trường nói chung, chất lượng dạy học 

nói riêng. Đồng thời ban hành các nội quy, quy định và chích sách 

chất lượng đến toàn thể nhân viên và sinh viên trong trường.  

- Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng các qui trình QLCL dạy 

học. Trong đó, qui trình dạy học được xây theo chu trình trình PDCA 

(Plan – Do – Check – Act ). 

- Ban giám hiệu chỉ đạo Phòng khảo thí và Đảm bảo chất 

lượng giáo dục với vai trò là đầu mối quan trọng cho quá trình xây 

dựng các qui trình QLCL dạy học. 

-

 

-  xây dựng các qui trình QLCL dạy học bao gồm: Qui 

trình xây dựng chương trình đào tạo; Qui trình biên soạn tài liệu 

chuyên môn; Qui trình giảng dạy của GV; Qui trình học tập của SV.        
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3.2.3. Xây dựng tiêu chí đánh giá các qui trình QLCL dạy học  

- Xây dựng chuẩn, tiêu chí đánh giá cho các qui trình trong 

QLCL dạy học ở Trường ĐH Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng bao gồm: 

Tiêu chí đánh giá qui trình chương trình đào tạo; Tiêu chí đánh giá 

qui trình tài liệu chuyên môn; Tiêu chí đánh giá qui trình dạy học của 

giảng viên; Tiêu chí đánh giá qui trình học tập của sinh viên. 

- Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng các tiêu chí đánh giá và 

triển khai xây dựng các tiêu chí đánh giá qui trình QLCL dạy học. 

- Các thành viên trong nhà trường cần đảm bảo đạt được các 

tiêu chí đánh giá trong từng bước của qui trình khi vận hành qui trình 

trong thực tế.  

3.2.4. Áp dụng các qui trình quản lý chất lƣợng dạy học   

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác ĐBCL, tập 

huấn, giới thiệu cho toàn thể CBQL, GV, SV về công tác QLCL dạy 

học được Trường xây dựng để mọi người hiểu rõ về các qui trình và 

tích cực, tự giác tham gia khi các qui trình được áp dụng. 

- Nhà trường cần tạo điều kiện thuận lợi, ưu đãi, động viên các 

cán bộ làm công tác ĐBCL. Đồng thời cung cấp các nguồn lực cần 

thiết đảm bảo cho các qui trình được vận hành một cách liên tục. 

- Triển khai áp dụng các qui trình của QLCL dạy học theo chu 

trình PDCA. Bên cạnh đó, yêu cầu tất cả các thành viên trong trường 

nghiêm túc thực hiện nội dung của các qui trình và đảm bảo đạt được 

các tiêu chí đánh giá trong từng công đoạn của qui trình khi áp dụng 

qui trình vào thực tế. 

- Tăng cường, đa dạng các loại hình thông tin thông về 

công tác QLCL dạy học đến toàn thể nhân viên và SV nhà trường để 

mọi người nhận thức đúng đắn và tự giác thực hiện các qui trình 

QLCL dạy học đã xây dựng được vận hành đạt hiệu quả. 
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3.2.5. Kiểm tra – đánh giá việc thực hiện các qui trình 

quản lý chất lƣợng dạy học   

- Các đơn vị (Bộ môn, Khoa) định kỳ tiến hành báo cáo tự 

đánh giá kèm theo hồ sơ minh chứng theo các lĩnh vực quản lý của 

công tác QLCL dạy học ở Trường ĐH Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng. 

- Nhà trường tiến hành đánh giá các qui trình QLCL dạy học 

với mục đích nhằm giúp nhà quản lý phát hiện ra những sai sót, 

những lỗi tồn tại ở khâu nào trong quá trình áp dụng và vận hành các 

qui trình để có cơ sở chính xác cho việc khắc phục, điều chỉnh và 

hoàn thiện các qui trình. 

- Đẩy mạnh công tác thanh tra giáo dục nhằm kiểm tra việc 

thực hiện nội dung của các qui trình QLCL dạy học. Xử lý các kết 

quả thanh kiểm tra, đề xuất các biện pháp để chấn chỉnh kịp thời 

những sai lệch. 

- Tổ chức các hội thảo, hội nghị tổng kết để rút kinh nghiệm 

những hạn chế trong xây dựng và thực thi các qui trình 

dạy học. Tuyên dương, khen thưởng những đơn vị, cá nhân 

thực hiện nghiêm túc, tốt. Đồng thời phê bình, khiển trách hoặc kiểm 

điểm những đơn vị, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, không tốt. 

3.2.6. Hoàn thiện các qui trình quản lý chất lƣợng dạy học 

- Trường thành lập Ban chỉ đạo hoàn thiện các qui trình QLCL 

dạy học. 

- Dựa vào kết quả kiểm tra – đánh giá các qui trình QLCL dạy 

học, dựa vào các minh chứng sẵn có tiến hành điều chỉnh, sữa chữa 

ngay tức khắc những lỗi xuất hiện trong các qui trình, đồng thời phát 

triển những phương thức nhằm ngăn ngừa tái diễn, tiến đến hoàn 

thiện các qui trình. 

- Việc điều chỉnh, hoàn thiện các qui trình QLCL dạy học cần 

phải quan tâm đến mục đích nâng cao chất lượng dạy học ở Trường 

Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng theo hướng đáp ứng nhu cầu 
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ngày càng cao của xã hội, đồng thời hướng tới đạt các chuẩn mực 

của khu vực và quốc tế. 

3.3. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BIỆN PHÁP   

 Mỗi biện pháp đều có vai trò, ý nghĩa quan trọng đặc trưng 

riêng, trong đó biện pháp chủ đạo của q dạy học là: 

Xây dựng các qui trình QLCL dạy học; Xây dựng tiêu chí đánh giá 

các qui trình QLCL dạy học; Áp dụng các qui trình QLCL dạy học. 

Thiếu một trong ba biện pháp này thì quản lý hoạt động dạy học 

không thể thực hiện theo cách tiếp cận QLCL.  

Biện pháp nâng cao nhận thức của đội ngũ CBQL, GV và SV 

về chất lượng dạy học tạo tiền đề để tất cả thành viên của nhà trường 

luôn tích cực, tự giác vì chất lượng chung của nhà trường. Kiểm tra – 

đánh giá việc thực hiện các qui trình QLCL dạy học; Hoàn thiện các 

qui trình QLCL dạy học là hai biện pháp nhằm để kiểm tra, đánh giá 

việc xây dựng cũng như áp dụng thực hiện các qui trình, để dựa trên 

cơ sở đó điều chỉnh, hoàn thiện các qui trình nhằm 

 dạy học với hiệu quả cao hơn. 

 

cần phải thực hiện đồng bộ, thống nhất nhằm đảm bảo chất lượng 

dạy học ở Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng. 

3.4. KHẢO NGHIỆM TÍNH CẤP THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI 

CỦA CÁC BIỆN PHÁP  

       3.4.1. Mục đích khảo nghiệm 

       3.4.2. Lựa chọn đối tƣợng khảo nghiệm 

       3.4.3. Quá trình khảo nghiệm 

       3.4.4. Kết quả khảo nghiệm 

 

 



20 

Bảng 3.1. Kết quả đánh giá tính cấp thiết của các biện pháp QLCL 

dạy học ở Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng 

 

T

T 

Nội dung các biện 

pháp 

Mức độ đánh giá 

TBC 
Thứ 

bậc 

Rất 

cấp 
thiết 

Cấp 

thiết 

Phân 

vân 

Không 

cấp 
thiết 

Hoàn 

toàn 
không 

cấp thiết 

1 

Nâng cao nhận thức 

của CBQL, GV và SV 

về chất lượng dạy học 

24 6 0 0 0 4,86 1 

2 
Xây dựng các qui trình 

QLCL dạy học 
22 6 2 0 0 4,66 2 

3 

Xây dựng tiêu chí đánh 

giá các qui trình QLCL 

dạy học 

21 6 3 0 0 4,60 3 

4 
Áp dụng các qui trình 

QLCL dạy học 
20 7 3 0 0 4,56 4 

5 

Kiểm tra – đánh giá 

việc thực hiện các qui 

trình QLCL dạy học 

19 8 3 0 0 4,53 5 

6 
Hoàn thiện các qui 

trình QLCL dạy học 
17 11 2 0 0 4,50 6 

 Về tính cấp thiết, thông qua kết quả khảo nghiệm cho thấy: 

Hầu hết các CBQL, GV được hỏi ý kiến đều cho rằng các biện pháp 

QLCL dạy học ở Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng do 

luận văn đề xuất là rất cấp thiết, được đánh giá ở mức độ rất cao 

(điểm TBC từ 4,50 trở lên).  

Bảng 3.2. Kết quả đánh giá tính khả thi của các biện pháp QLCL dạy 

học ở Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng 

T

T 

Nội dung các biện 

pháp  

Mức độ đánh giá 

TBC 
Thứ 

bậc 

Rất 
khả 

thi 

Khả 
thi 

Phân 
vân 

Không 
khả thi 

Hoàn 
toàn 

không 

khả thi 

1 

Nâng cao nhận thức 

của CBQL, GV và 

SV về chất lượng 

dạy học 

25 3 2 0 0 4,76 

1 
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2 
Xây dựng các qui 

trình QLCL dạy học 
20 8 2 0 0 4,60 2 

3 

Xây dựng tiêu chí 

đánh giá các qui 

trình QLCL dạy học 

18 9 3 0 0 4,50 3 

4 
Áp dụng các qui 

trình QLCL dạy học 
16 9 5 0 0 4,36 4 

5 

Kiểm tra – đánh giá 

việc thực hiện các 

qui trình QLCL dạy 

học 

13 13 4 0 0 4,3 5 

6 
Hoàn thiện các qui 

trình QLCL dạy học 
11 14 5 0 0 4,20 6 

 Đối với tính khả thi, thông qua kết quả khảo nghiệm thể hiện: 

Các biện pháp QLCL dạy học ở Trường  ĐHKT Y – Dược Đà Nẵng 

do luận văn đề xuất được các CBQL, GV đánh giá có tính khả thi 

khá cao trong giai đoạn hiện nay, ở mức độ điểm TBC từ 4,2 trở lên.  

Tiểu kết chƣơng 3 

 Từ cơ sở lý luận về QLCL dạy học ở Trường Đại học Kỹ thuật 

Y – Dược Đà Nẵng được trình bày ở chương 1, thông qua kết quả 

khảo sát bằng phiếu hỏi và trao đổi trực tiếp với CBQL, GV và SV 

về thực trạng QLCL dạy học ở Truờng Đại học Kỹ thuật Y – Dược 

Đà Nẵng ở chương 2, luận văn đề xuất 6 biện pháp QLCL dạy học ở 

Trường ĐH Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng. Kết quả khảo nghiệm thể 

hiện 6 biện pháp mà luậnvăn đề xuất có tính cấp thiết rất cao và tính 

khả thi cao.  

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. KẾT LUẬN 

Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và trong tiến trình 

hội nhập của Việt Nam hiện nay, nguồn nhân lực chất lượng cao 

đóng một vai trò hết sức quan trọng trong chiến lược phát triển kinh 

tế xã hội của đất nước. Trong bối cảnh đó, chất lượng giáo dục đại 
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học nói chung và chất lượng đào tạo của Trường Đại học Kỹ thuật Y 

– Dược Đà Nẵng nói riêng đã nhận được sự quan tâm của toàn xã 

hội. Vì vậy, đảm bảo chất lượng đào tạo là nhiệm vụ tiên quyết của 

các trường Đại học. Trong đó, yếu tố quan trọng và có tính chất 

quyết định đến chất lượng đào tạo là chất lượng dạy học.  

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng trong những 

năm gần đây đã có những đổi mới đáng kể trong xây dựng và phát 

triển, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại nhất định trong việc quản lý 

chất lượng dạy học. Trong giai đoạn hiện nay, vai trò của quản lý 

chất lượng dạy học trở nên vô cùng quan trọng và cấp bách quyết 

định sự tồn tại và phát

 

Do đó, để ÐBCL dạy học, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược 

Đà Nẵng cần QLCL dạy học, trong đó xây dựng các qui trình QLCL 

dạy học; xây dựng tiêu chí đánh giá các qui trình; áp dụng các qui 

trình; kiểm tra – đánh giá và hoàn thiện các qui trình QLCL dạy học 

là giải pháp tối ưu và có tính cấp thiết.  

Luận văn đề xuất 6 biện pháp QLCL dạy học ở Trường Đại 

học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng bao gồm: Nâng cao nhận thức của 

đội ngũ CBQL, GV và SV về chất lượng dạy học; Xây dựng các qui 

trình QLCL dạy học; Xây dựng tiêu chí đánh giá các qui trình QLCL 

dạy học; Áp dụng các qui trình QLCL dạy học; Kiểm tra – đánh giá 

việc thực hiện các qui trình QLCL dạy học; Hoàn thiện các qui trình 

QLCL dạy học.  

Kết quả thăm dò ý kiến của các chuyên gia thể hiện các biện 

pháp QLCL dạy học luận văn đề xuất là hợp lý, đồng thời khẳng 

định tính cấp thiết và khả thi của việc áp dụng QLCL dạy học vào 

trong điều kiện hiện nay của nhà trường. 
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Việc áp dụng đồng bộ 6 biện pháp của luận văn đề xuất có ý 

nghĩa quan trọng góp phần nâng cao chất lượng dạy học trong giai 

đoạn hiện nay ở Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng nhằm 

đảm bảo và nâng cao chất lượng dạy học, giữ vững những thế mạnh 

truyền thống của trường đã được khẳng định và được xã hội chấp 

nhận. Bên cạnh đó còn chủ động mở rộng thị trường đào tạo đối với 

khu vực và quốc tế. 

2. KHUYẾN NGHỊ 

2.1. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo 

- Yêu cầu các trường ÐH công bố chuẩn đầu ra đúng theo quy 

định và phù hợp với yêu cầu của ngành đào tạo. 

- Đẩy mạnh hoạt động kiểm định chất lượng các trường đại 

học và chương trình đào tạo. 

- Quan tâm, hỗ trợ và sớm phê duyệt đồng ý cho nhà trường 

trong việc mở các mã ngành đào tạo mới. 

2.2. Đối với Bộ Y tế 

-  Quan tâm đầu tư kinh phí cho việc xây dựng, mua sắm, 

trang bị, sửa chữa và bảo quản cơ sở vật chất và thiết bị dạy học theo 

hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá. 

- Tiếp tục đầu tư kinh phí để xây dựng cơ sở II của Trường tại 

quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà  Nẵng. 

- Đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế trong các chương trình 

kết nghĩa, liên kết đào tạo của trường với các trường đại học Y – 

Dược trong khu vực và trên thế giới.   

2.3. Đối với Trƣờng Đại học Kỹ thuật Y – Dƣợc Đà Nẵng  

- Đẩy mạnh hoạt động của Phòng khảo thí và Đảm bảo chất 

lượng giáo dục. 
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- Ban hành các văn bản, quy định về công tác khảo thí và kiểm 

định chất lượng giáo dục đào tạo theo đúng quy định của Bộ GD & 

ĐT phù hợp với thực tế, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo 

dục đào tạo của trường. 

- Đẩy mạnh hoạt động lấy ý kiến phản hồi của CBQL, GV, 

SV, cựu SV, nhà tuyển dụng lao động, các tổ chứ ổ 

chức khác đối với chất lượng sản phẩm đào tạo làm cơ sở để duy trì, 

đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo của nhà truờng. 

- Tạo điều kiện để CBQL, GV của trường được tham quan, 

học tập kinh nghiệm về công tác quản lý chất lượng ở các đơn vị 

điển hình tiên tiến. 

2.4. Đối với giảng viên Trƣờng Đại học Kỹ thuật Y – Dƣợc 

Đà Nẵng 

- Am hiểu kiến thức về lĩnh vực quản lý chất lượng, đặc biệt là 

QLCL dạy học. 

- Tự giác, tích cực thực hiện đầy đủ các qui trình quản lý, thực 

hiện đầy đủ các bước trong qui trình dạy học nhằm đảm bảo và nâng 

cao chất lượng dạy học của nhà trường. 

- Trau dồi, nâng cao năng lực ngoại ngữ của bản thân tiến đến 

giảng dạy các môn chuyên ngành bằng ngoại ngữ.  


