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THÔNG BAO
Vel vic phô bin 4 Tiêu chuân Kim dinh Co so' giáo dyc di hoc

Cong tác kim dinh chAt krqng Ca sâ giáo diic nhm gop ph.n Dam bão va nãng cao
ChAt krcing giáo dic dai hpc. Cong tác Kim dinh chAt krçxng giáo diic dai hc là Cong tác dinh
kS' và bt bu.c trong he thong giáo diic dai hoc cUa Vit Nam. Nam hoc 2016 - 2017 tnnlng
d.i hoc K5' thut Cong nghip da tham gia cong tác Kim dinh chAt ltrcxng giáo dic chu k5' hai
và vào ngày 11/12/2017 da duqc cAp giAy chüng nhn kim dinh chAt luçing giáo dirc cong
nhn dat tiêu chuAn chAt lirçing giáo diie di hoc do BO tn.râng B6 giáo diic và Dào tao ban
hOnh. Cáe tnrYng dai hoc dsçc kim dinh vã di.rçic cong nhn dat tiêu chuAn chAt krçng giáo
due, là can cir lam ca sâ cho ngi.rôi hçc lira chçn co sâ giáo dic và nhà tuyên ding lao dng
tuyn ch9n than 1rc.
Nhà tnthnggUi các phOng chUc nang, các khoa chuyên môn, bO mon trrc thuc trtthng và
các Trung tam trong tn.rông bO tiêu chuAn mcci di.rçic ban hành theo thông tir s6^ 12/201 7,T1' BGDDT ngày 19/5/2017 cUa Bô trtthng Bô GD&DT bao gm 25 Tiêu chuAn và 111 lieu chi
(co van ban kern theo). De^ chuAn bi t& cho cong tác dánh giá Ca sâ giáo diic cUa Nha tnrong
thu kS' ba, yeu cAu các dng chi Trthng don vi qun trit cho toàn don vi ve^ mic dich, nghia
cUa cong tãc Kim dinh chAt h.rcxng giáo dtic cCia Ca sâ giáo dijc dai h9c, dng thñ ph 6 bin noi
dung cia bo^ tiêu chuAn mOi tói trng thành viên trong don vj mIrth duçic bi&.
Nba truOng yëu cu các don vi trong trithng thrc hin nghiêm tUe ni dung thông báo
nay.
Trân trong cam on
Nii nhan:
- BGH (d We);
- Cie phOng chirc nAng, cac Trung tam;
- Cie Khoa vã BO mon trc thuc;
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