
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số: 72 /2007/QĐ-BGDĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                         Hà Nội, ngày 30  tháng 11 năm  2007 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 

chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các 

bộ, cơ quan ngang bộ; 

Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo 

dục; 

Căn cứ Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2005 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng, nâng cao chất lượng 

đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005-2010”; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo 

dục, 

 

QUYẾT ĐỊNH : 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tiêu chuẩn đánh 

giá chất lượng chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao 

đẳng. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng 

Công báo. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất 

lượng giáo dục, Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau đại học, Thủ trưởng các đơn vị có 

liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường 

đại học, cao đẳng có đào tạo ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Văn phòng Chủ tịch nước;         
- Văn phòng Chính phủ;                            
- Văn phòng Quốc hội;                
- Ban Tuyên giáo TƯ; 
- UBVHGDTNTN&NĐ của QH; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,      
  cơ quan trực thuộc CP;       
- Kiểm toán nhà nước;       
- Cục KTrVB QPPL (Bộ Tư pháp);               
- Như Điều 3;                       
- Công báo;                              
- Website Chính phủ;                  
- Website Bộ GD&ĐT;           
- Lưu: VT, Vụ PC, Cục KT&KĐ.         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY ĐỊNH 

Về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục  

ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số:  72 /2007/QĐ-BGDĐT 

ngày 30  tháng 11 năm 2007  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Văn bản này quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình 

giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng. 

2. Quy định này được áp dụng đối với các đại học, học viện, trường đại 

học, cao đẳng thực hiện chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ 

cao đẳng (sau đây gọi chung là trường có đào tạo giáo viên tiểu học). 

Điều 2. Chất lượng giáo dục và tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 

chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng 

1. Chất lượng giáo dục chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học 

trình độ cao đẳng là sự đáp ứng mục tiêu do nhà trường đề ra, đảm bảo các yêu 

cầu về mục tiêu giáo dục đại học trình độ cao đẳng của Luật Giáo dục, phù hợp 

với yêu cầu đào tạo giáo viên tiểu học trình độ cao đẳng của địa phương và của 

ngành. 

2. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng là mức độ yêu cầu và điều kiện mà 

chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng phải đáp ứng 

để được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.  

Điều 3. Mục đích ban hành tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương 

trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng 

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục chương trình giáo dục ngành 
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Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng được ban hành làm công cụ để trường tự 

đánh giá nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và để giải trình với các 

cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng đào tạo; để cơ quan chức 

năng đánh giá và công nhận chương trình đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục; để 

người học có cơ sở lựa chọn ngành và nhà tuyển dụng lao động tuyển chọn nhân lực. 

 

Chương II  

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG  

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC  

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG 

Điều 4. Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu, cơ cấu tổ chức, quản lý đào tạo và 

công tác đánh giá hoạt động đào tạo giáo viên tiểu học trình độ cao đẳng 

1. Mục tiêu đào tạo giáo viên tiểu học quy định trong chương trình khung 

giáo dục đại học ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng do Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành được cụ thể hoá thành mục tiêu đào tạo của trường, phù hợp 

với thực tiễn của địa phương. 

2. Cơ cấu tổ chức đào tạo hợp lý và thực hiện quản lý đào tạo giáo viên 

tiểu học có hiệu quả. 

3. Đội ngũ cán bộ quản lý chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học 

trình độ cao đẳng đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong Điều lệ trường cao 

đẳng hiện hành, được phân định rõ ràng về trách nhiệm và quyền hạn cho từng 

cán bộ quản lý. 

4. Công tác đánh giá các hoạt động đào tạo giáo viên tiểu học được thực 

hiện trên cơ sở đảm bảo tính kế hoạch và hệ thống. 

Điều 5. Tiêu chuẩn 2: Chương trình và các hoạt động đào tạo giáo 

viên tiểu học trình độ cao đẳng 

1. Trường có đào tạo ngành Giáo dục Tiểu học thực hiện đầy đủ chương 

trình khung ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng. 

2. Thực hiện việc tổ chức đào tạo giáo viên tiểu học và công nhận kết quả 

học tập của người học theo học phần (tích luỹ theo học phần); chuyển dần quy 
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trình tổ chức đào tạo theo năm học sang hình thức tích luỹ tín chỉ. 

3. Đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát triển năng lực tự học, tự 

nghiên cứu và tinh thần hợp tác của người học. 

4. Đổi mới phương pháp đánh giá kết quả học tập, đảm bảo nghiêm túc, 

khách quan, chính xác trong kiểm tra, đánh giá. 

5. Đảm bảo an toàn, chính xác và khoa học trong lưu trữ kết quả học tập 

của người học. 

6. Kết hợp hoạt động dạy và học với nghiên cứu khoa học trong đào tạo 

giáo viên tiểu học. 

7. Phối hợp chặt chẽ với sở giáo dục và đào tạo, các phòng giáo dục và 

đào tạo, các trường tiểu học để tiến hành có hiệu quả các hoạt động thực tập sư 

phạm cho người học. 

Điều 6. Tiêu chuẩn 3: Đội ngũ giảng viên tham gia chương trình giáo 

dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng 

1. Đội ngũ giảng viên tham gia chương trình giáo dục ngành Giáo dục 

Tiểu học trình độ cao đẳng có trình độ đáp ứng yêu cầu đào tạo giáo viên tiểu 

học. 

2. Đội ngũ giảng viên tham gia chương trình giáo dục ngành Giáo dục 

Tiểu học trình độ cao đẳng có đủ về số lượng, phù hợp với yêu cầu của nội dung 

chương trình và đáp ứng nhu cầu đào tạo. 

3. Giảng viên tham gia chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học 

trình độ cao đẳng được định kỳ đánh giá năng lực giảng dạy. 

4. Nhà trường có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên và phân 

công giảng viên theo yêu cầu đào tạo giáo viên tiểu học; tạo điều kiện cho giảng 

viên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

5. Giảng viên tham gia chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học 

trình độ cao đẳng được đảm bảo các quyền theo quy định. 

6. Đội ngũ giảng viên tham gia chương trình giáo dục ngành Giáo dục 

Tiểu học trình độ cao đẳng được tạo điều kiện tham gia nghiên cứu khoa học. 
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Điều 7. Tiêu chuẩn 4: Người học và công tác hỗ trợ người học thuộc 

chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng 

1. Người học thuộc chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình 

độ cao đẳng được đảm bảo tuyển chọn công bằng và khách quan. 

2. Người học được phổ biến các quy định về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi 

và công nhận tốt nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và các quy định 

khác có liên quan của nhà trường. 

3. Người học được cung cấp các dịch vụ hỗ trợ đời sống. 

4. Người học được tạo điều kiện để rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, 

và lối sống.   

5. Người học được tạo điều kiện tham gia các tổ chức Đảng, Đoàn và 

đoàn thể khác. 

6. Người học được đảm bảo các chế độ chính sách xã hội theo quy định. 

7. Người học được tạo điều kiện để nâng cao sức khoẻ, phát triển thể chất 

và được đảm bảo về dịch vụ y tế trường học. 

8. Người học được tạo điều kiện tham gia nghiên cứu khoa học. 

Điều 8. Tiêu chuẩn 5: Thư viện, trang thiết bị dạy học và cơ sở vật 

chất khác hỗ trợ chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ 

cao đẳng 

1. Hệ thống thư viện đáp ứng yêu cầu đào tạo giáo viên tiểu học.  

2. Phòng thực hành nghiệp vụ, phòng nghe nhìn và các trang thiết bị dạy 

học được sử dụng có hiệu quả đáp ứng yêu cầu đào tạo giáo viên tiểu học. 

3. Sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ các hoạt động đào tạo giáo viên 

tiểu học. 

4. Có đủ phòng học phục vụ cho hoạt động đào tạo giáo viên tiểu học.  

5. Hệ thống sân bãi, nhà tập, các cơ sở vật chất phục vụ giáo dục thể chất 

đáp ứng nhu cầu tập luyện và tổ chức các hoạt động thể dục thể thao để nâng 

cao sức khoẻ, phát triển thể chất cho người học. 
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Điều 9. Tiêu chuẩn 6: Công tác tài chính phục vụ chương trình giáo 

dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng 

1. Có kế hoạch tài chính và quản lý tài chính cho chương trình giáo dục 

ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng. 

2. Kinh phí dành cho chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học 

trình độ cao đẳng được đảm bảo theo kế hoạch, sử dụng đúng mục đích và quy 

định. 

3. Có nguồn tài chính hợp pháp hỗ trợ đào tạo giáo viên tiểu học. 

4. Thực hiện công khai tài chính để giảng viên, cán bộ, công nhân viên 

biết và tham gia kiểm tra, giám sát. 

Điều 10. Tiêu chuẩn 7: Công tác đánh giá sinh viên tốt nghiệp chương 

trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng và hoạt động tư 

vấn việc làm  

1. Thực hiện đánh giá phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị của sinh viên 

tốt nghiệp chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng. 

2. Thực hiện đánh giá năng lực của sinh viên tốt nghiệp. 

3. Triển khai các hoạt động của nhà trường về tư vấn việc làm cho sinh 

viên tốt nghiệp. 

  

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 11. Trách nhiệm của các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương 

 Các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương có trường đào tạo giáo viên tiểu học trình độ cao đẳng chịu trách nhiệm 

đảm bảo những điều kiện cần thiết để có chương trình giáo dục ngành Giáo dục 

Tiểu học trình độ cao đẳng đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.     

Điều 12. Trách nhiệm của trường đào tạo giáo viên tiểu học trình độ 

cao đẳng  

Các trường đào tạo giáo viên tiểu học trình độ cao đẳng căn cứ vào tình 
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hình cụ thể của trường để lập kế hoạch xây dựng chương trình giáo dục ngành 

Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cho 

từng giai đoạn và có các biện pháp thực hiện kế hoạch đề ra./. 

 

 

 

 

 

 
 


