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PHẦN I. KHÁI QUÁT
1.1. Đặt vấn đề
1.1.1. Tóm tắt báo cáo tự đánh giá
Trƣờng CĐSP Đà Lạt là cơ sở chủ chốt đào tạo, bồi dƣ ng nâng cao trình độ nguồn
nhân lực cho ngành giáo dục và một số ngành nghề khác để đáp ứng nhu cầu phát triển
kinh tế x hội của t nh Lâm Đồng trong điều kiện hội nhập quốc tế và thị trƣờng lao động
của thế k XXI.
Sứ mạng của Khoa GDTH – MN là sự cụ thể h a sứ mạng của Trƣờng CĐSP Đà
Lạt trong việc đào tạo giáo viên tiểu học c tƣ tƣởng và phẩm chất đạo đức tốt, c đủ sức
khoẻ, c n ng lực giáo dục, thực hiện chƣơng trình giáo dục bậc tiểu học.
Với phƣơng châm lấy hoạt động đảm bảo chất lƣợng là yếu tố then chốt để giữ
vững chất lƣợng đào tạo, Trƣờng CĐSP Đà Lạt đ thực hiện tự đánh giá chất lƣợng
CTĐT chuyên ngành GDTH để kiểm định, đánh giá lại một cách hệ thống, toàn diện và
khách quan toàn bộ chƣơng trình. Trên cơ sở những điểm mạnh và những điểm yếu của
chƣơng trình ngành GDTH, Trƣờng và Khoa c kế hoạch, biện pháp cải tiến, từng bƣớc
nâng cao chất lƣợng đào tạo.
Cấu tr c của Báo cáo Tự đánh giá CTĐT chuyên ngành GDTH gồm c 04 phần:
- Phần I: Khái quát, bao gồm: mô tả t m tắt Báo cáo Tự đánh giá CTĐT ngành
GDTH, tổng quan chung về Trƣờng CĐSP Đà Lạt và Khoa GDTH – MN.
- Phần II: Tự đánh giá theo các tiêu chuẩn, tiêu chí với các tiểu mục:
1. Mô tả
2. Điểm mạnh
3. Điểm tồn tại
4. Kế hoạch hành động
5. Tự đánh giá
- Phần III: Kết luận, bao gồm những điểm mạnh, điểm cần phát huy của CTĐT
chuyên ngành GDTH; t m tắt những tồn tại, cần cải tiến chất lƣợng; kế hoạch cải tiến
chất lƣợng và tổng hợp kết quả tự đánh giá.
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- Phần IV: Phụ lục, bao gồm cơ sở dữ liệu kiểm định chất lƣợng CTĐT, các quyết
định và v n bản liên quan khác, Danh mục minh chứng.
Nội dung chính của Báo cáo Tự đánh giá CTĐT chuyên ngành GDTH là phần tự đánh
giá theo các tiêu chuẩn, tiêu chí của Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng giáo dục chuyên ngành
GDTH ban hành kèm theo Quyết định số 72/2007/QĐ-BGDĐT ngày 30/11/2007 của Bộ
trƣởng Bộ GD ĐT. Bộ tiêu chuẩn gồm 7 tiêu chuẩn và 37 tiêu chí. Trong đ , các tiêu
chuẩn 1, 2, 7 tập trung vào mục tiêu, cơ cấu tổ chức, quản lý đào tạo, chƣơng trình, các
hoạt động đào tạo và công tác đánh giá SV tốt nghiệp; tiêu chuẩn 3 hƣớng đến tự đánh giá
về đội ngũ GV tham gia chƣơng trình giáo dục tiểu học; tiêu chuẩn 4 tập trung đánh giá
các yếu tố liên quan đến ngƣời học và hoạt động hỗ trợ ngƣời học; tiêu chuẩn 5 gắn với
các vấn đề về cơ sở vật chất và trang thiết bị; tiêu chuẩn 6 đề cập đến công tác tài chính
phục vụ hoạt động đào tạo giáo viên.
Mỗi tiêu chí sẽ c hệ thống các thông tin, minh chứng kèm theo để đảm bảo sự đạt
đƣợc của tiêu chí.
M thông tin và minh chứng đƣợc ký hiệu bằng chuỗi c ít nhất 11 ký tự, bao gồm
1 chữ cái, ba dấu chấm và 7 chữ số, theo công thức sau: Hn.ab.cd.ef. Trong đ :
- H: viết tắt “Hộp minh chứng”;
- n: số thứ tự của hộp minh chứng đƣợc đánh số từ 1 đến hết;
- ab: số thứ tự của tiêu chuẩn (7 tiêu chuẩn đƣợc đánh số từ 01 đến 07);
- cd: số thứ tự của tiêu chí (Tiêu chuẩn 1 c 4 tiêu chí đƣợc đánh số từ 01 đến 04);
- ef: số thứ tự của minh chứng theo từng tiêu chí.
1.1.2. Mục đích, quy trình tự đánh giá
Hoạt động tự đánh giá CTĐT chuyên ngành GDTH gi p Trƣờng CĐSP Đà Lạt và
Khoa GDTH – MN thấy đƣợc bức tranh tổng thể liên quan đến CTĐT ngành GDTH,
những ƣu điểm và hạn chế trong từng mặt hoạt động, để từ đ c kế hoạch, biện pháp cải
tiến, nhằm đảm bảo và nâng cao chất lƣợng đào tạo. Việc tự đánh giá CTĐT cũng nhằm
xác định mức độ đáp ứng mục tiêu đặt ra trong từng giai đoạn của CTĐT. Mặt khác,
thông qua hoạt động tự đánh giá gi p Trƣờng thực hiện cam kết về chất lƣợng đào tạo đối
với các cơ quan quản lý và với x hội, gi p ngƣời học c cơ sở để lựa chọn CTĐT và nhà
tuyển dụng lao động tuyển chọn nhân lực.
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Về phạm vi tự đánh giá: bao gồm toàn bộ các mặt hoạt động đào tạo của CTĐT
chuyên ngành GDTH áp dụng cho bậc cao đẳng từ kh a 39 đến kh a 41.
Công cụ đánh giá là Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng CTĐT do Bộ trƣởng Bộ GD ĐT
ban hành theo Quyết định số 72/2007/QĐ-BGDĐT ngày 30/11/2007 của Bộ GD ĐT quy định
về tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng chƣơng trình giáo dục ngành GDTH trình độ cao đẳng.
Quy trình tự đánh giá CTĐT ngành GDTH của Trƣờng CĐSP Đà Lạt đƣợc thực
hiện theo các bƣớc sau:
Bƣớc 1: Thành lập Hội đồng Tự đánh giá gồm: Ban Giám hiệu, l nh đạo các
phòng, khoa, trung tâm trực thuộc, l nh đạo các đoàn thể, các tổ chức chính trị - x hội
trong trƣờng, tổ trƣởng tổ bộ môn chuyên ngành GDTH, ngƣời học; thành lập Ban Thƣ ký
gi p việc cho Hội đồng.
Sau khi Hội đồng tự đánh giá và Ban Thƣ ký đƣợc thành lập, Chủ tịch Hội đồng
thành lập 03 nh m chuyên trách phụ trách đánh giá các tiêu chuẩn, tiêu chí khác nhau của
bộ tiêu chuẩn. Ủy viên Thƣờng trực Hội đồng tham gia các nh m chuyên trách, c trách
nhiệm theo dõi, đôn đốc, xem xét và cùng với Thƣ ký hội đồng tổng hợp các báo cáo tiêu
chuẩn thành báo cáo tự đánh giá, trình Hội đồng xem xét.
Bƣớc 2: Xây dựng Kế hoạch tự đánh giá: Kế hoạch tự đánh giá gồm mục đích và
phạm vi, công cụ tự đánh giá; thành phần Hội đồng tự đánh giá; chức n ng, nhiệm vụ cụ
thể của từng thành viên Hội đồng; kế hoạch huy động các nguồn lực về nhân lực, cơ sở
vật chất, phƣơng tiện thiết bị, kinh phí; tiến độ thực hiện công tác tự đánh giá; tổ chức
thực hiện.
Bƣớc 3: Tiến hành thu thập thông tin minh chứng: phân tích nội hàm của các tiêu
chí, tiêu chuẩn để thu thập các thông tin, minh chứng phù hợp. Thông tin, minh chứng
phải đảm bảo độ tin cậy, tính xác thực, mức độ phù hợp và liên quan đến tiêu chí.
Bƣớc 4: Xử lý đối chiếu, phân tích minh chứng thu đƣợc so với yêu cầu của tiêu
chí để khẳng định những mặt đ làm đƣợc cần duy trì, phát huy, mặt khác nhìn nhận
những tồn tại chƣa đạt đƣợc, phân tích nguyên nhân và xác định những vấn đề, biện pháp
để cải tiến các vấn đề đ .
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1.2. Tổng quan chung
1.2.1.
đ m b o chất

m ng, t m nhìn, mục ti u, các chính sách chất
ng c a Tr

ng Đ

Đ

ng v ho t đ ng

t.

N m 1976, Trƣờng CĐSP Đà Lạt đƣợc thành lập theo quyết định số 1784/QĐBGD của Bộ trƣởng Bộ GD ĐT ngày 03/9/1976. Ban đầu, Trƣờng c 20 CB – GV đƣợc
Bộ Giáo dục điều động từ miền Bắc vào. Tháng 7/1976, kh a học đầu tiên của Trƣờng
CĐSP Đà Lạt đ đƣợc tuyển sinh tại Đà Lạt và Thủ Dầu Một với 533 SV, phần lớn là SV
các trƣờng Đại học miền Nam trƣớc giải ph ng. Tháng 9/1977, 44 SV tốt nghiệp của
Trƣờng ĐHSP Hà Nội I đ đƣợc phân công công tác tại Trƣờng CĐSP Đà Lạt và liên tiếp
các n m sau đ các thế hệ giáo viên tốt nghiệp từ các trƣờng đại học lớn, c uy tín trong
cả nƣớc nhƣ ĐHSP Hà Nội I, ĐHSP Vinh, ĐHSP Hà Nội II, ĐHSP Huế, ĐHSP TPHCM
đ đến Trƣờng công tác. Ngày 20/8/1992, UBND T nh Lâm Đồng ra quyết định 518/UBTC về việc hợp nhất 3 trƣờng: CĐSP Đà Lạt, Trung học Sƣ phạm Lâm Đồng và Sƣ phạm
Mầm non Lâm Đồng thành một trƣờng lấy tên là Trƣờng CĐSP Đà Lạt, c nhiệm vụ
trọng tâm là đào tạo đội ngũ giáo viên các bậc từ Mầm non, Tiểu học, THCS và bồi
dƣ ng đội ngũ cán bộ quản lý trƣờng học từ Mầm non đến THCS cho t nh Lâm Đồng.
Hơn 40 n m xây dựng và phát triển, Trƣờng liên tục mở rộng các trình độ đào tạo,
các m ngành đào tạo và loại hình đào tạo, đ đƣa Trƣờng đến sự phát triển bền vững, ổn định.
Kế hoạch phát triển của Trƣờng CĐSP Đà Lạt giai đoạn 2015 – 2020 đ xác định
rõ sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu tổng quát, cụ thể nhƣ sau:
Trƣờng CĐSP Đà Lạt với sứ mạng là cơ sở giáo dục công lập chủ chốt, đào tạo,
bồi dƣ ng nâng cao trình độ nguồn nhân lực cho ngành giáo dục và một số ngành nghề
khác để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, x hội của t nh Lâm Đồng trong điều kiện hội
nhập quốc tế và thị trƣờng lao động của thế k XXI.
Tầm nhìn đến n m 2020 và những n m tiếp theo của Trƣờng CĐSP Đà Lạt: Tiếp
tục lấy việc đào tạo nguồn nhân lực cho ngành giáo dục làm nòng cốt, vừa đào tạo, vừa
tiếp tục bồi dƣ ng nâng cao trình độ giáo viên hiện nay từ bậc học Mầm non đến THCS;
triệt để đổi mới c n bản, toàn diện để trở thành một cơ sở đào tạo c chất lƣợng cao. Nhà
trƣờng tiến hành thực hiện chủ trƣơng đa dạng h a các loại hình đào tạo, bồi dƣ ng theo
hƣớng đa cấp, đa ngành, đa l nh vực với trình độ cao đẳng và đại học trên cơ sở chiến
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lƣợc phát triển kinh tế – x hội, củng cố quốc phòng an ninh, nhu cầu nhân lực trình độ
cao của t nh Lâm Đồng.
Mục tiêu tổng quát đến n m 2020 của Trƣờng CĐSP Đà Lạt là trở thành một trung
tâm đào tạo, bồi dƣ ng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục cho các trƣờng Mầm non,
Tiểu học, THCS và đào tạo SV một số ngành học ngoài sƣ phạm c phẩm chất chính trị
vững vàng, đạo đức tốt, lối sống lành mạnh; c n ng lực và sức kh e; c ý thức và trách
nhiệm phục vụ cộng đồng; c kiến thức, k n ng và trình độ đáp ứng với chuẩn nghề
nghiệp; c n ng lực sáng tạo trong dạy học, lao động, nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu
cầu đổi mới, phát triển giáo dục và g p phần phát triển kinh tế – x hội, đảm bảo an ninh
– quốc phòng của t nh Lâm Đồng.
Trong bối cảnh thực hiện NQ 29 của BCH TW Đảng kh a XI về đổi mới c n bản,
toàn diện giáo dục và đào tạo, Trƣờng đ đƣa ra chính sách chất lƣợng giai đoạn 2015 –
2020 hƣớng đến thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Gắn kết chặt chẽ sự phát triển và nhiệm vụ đào tạo, bồi dƣ ng NCKH của trƣờng
với chiến lƣợc phát triển kinh tế – x hội, củng cố quốc phòng – an ninh, nhu cầu nguồn
nhân lực cao của t nh Lâm Đồng, xu thế phát triển khoa học và công nghệ;
- Phát triển Trƣờng CĐSP Đà Lạt trên cơ sở truyền thống với những giá trị cơ bản,
cốt lõi; tận dụng cơ hội, huy động tối đa nguồn lực trong và ngoài trƣờng để vƣợt qua thử
thách nhằm phát triển nhà trƣờng một cách mạnh mẽ và bền vững;
- Đào tạo và bồi dƣ ng các ngành Sƣ phạm là nòng cốt, đồng thời đào tạo đa
ngành, đa cấp, đa l nh vực;
- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo Luật giáo dục đại học và Điều lệ trƣờng cao đẳng;
- Đổi mới công tác tổ chức và quản lý hoạt động NCKH;
- Đổi mới công tác thi cử, kiểm tra, đánh giá một cách khoa học, khách quan;
- Đổi mới công tác quản lý SV theo hƣớng nâng cao chất lƣợng giáo dục chính trị
tƣ tƣởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, k n ng cho SV, nâng cao n ng lực quản lý SV
theo hệ thống tín ch ;
- Sửa chữa, nâng cấp, nâng cao hiệu quả sử dụng CSVC, đầu tƣ mua sắm bổ sung
các trang thiết bị phục vụ dạy – học.
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Hằng n m, c n cứ vào Hƣớng dẫn thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dƣ ng và nghiên
cứu khoa học, Trƣờng CĐSP Đà Lạt đ triển khai Kế hoạch đảm bảo chất lƣợng giáo dục
n m học, trong đ thể hiện rõ c n cứ xây dựng kế hoạch, mục đích – yêu cầu, nội dung
thực hiện và tổ chức thực hiện. N m 2018 – 2019, Trƣờng CĐSP Đà Lạt xây dựng kế
hoạch đảm bảo chất lƣợng nhằm từng bƣớc nâng cao chất lƣợng đào tạo, đáp ứng chuẩn
đầu ra các ngành đào tạo đ công bố và hƣớng tới sự hài lòng của các bên liên quan.
Chính sách đảm bảo chất lƣợng của Trƣờng còn hƣớng đến mục đích nâng cao nhận thức
của GV về công tác đánh giá CTĐT, công tác đảm bảo và kiểm định chất lƣợng giáo dục
đồng thời đƣa các nội dung về công tác tự đánh giá và đảm bảo chất lƣợng giáo dục vào
các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, g p phần xây dựng và phát triển v n h a chất
lƣợng nhà trƣờng. Kế hoạch hƣớng đến các nội dung sau: xây dựng Kế hoạch tự đánh giá
chất lƣợng cơ sở giáo dục; tự đánh giá thí điểm chất lƣợng chƣơng trình đào tạo ngành
GDTH trình độ cao đẳng; khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm của SV tốt
nghiệp K39; điều ch nh tiêu chí đánh giá Giảng viên gi i; lấy ý kiến của SV, cán bộ quản
lý về hoạt động giảng dạy của GV, cán bộ quản lý; xử lý và công bố ý kiến phản hồi của
SV và cán bộ quản lý về hoạt động giảng dạy của GV; xây dựng kế hoạch lấy ý kiến SV
về mức độ đáp ứng của chƣơng trình đào tạo và hệ thống phục vụ đào tạo.
1.2.2. h c n ng, nhi m vụ v đ nh h

ng phát tri n c a hoa

iáo dục Ti u

h c – M m non.
Khoa GDTH – MN trƣờng CĐSP Đà Lạt đƣợc thành lập theo quyết định số 179/QĐCĐSP ngày 30/6/2016 trên cơ sở sáp nhập 2 khoa Giáo dục Tiểu học và Giáo dục Mầm non.
Khoa c 02 ngành đào tạo là GDTH và GDMN, đáp ứng nhu cầu nhân lực về đội ngũ giáo
viên bậc tiểu học và mầm non của t nh nhà. Khoa GDTH – MN c các nhiệm vụ sau:
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tƣ tƣởng,
đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, GV và SV. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện
quá trình đào tạo GVTH, giáo viên Mầm non; quản lí đào tạo các hoạt động giáo dục khác
theo chƣơng trình, kế hoạch giảng dạy chung của trƣờng; bồi dƣ ng chuyên môn, nghiệp
vụ cho cán bộ, GV thuộc khoa theo kế hoạch của nhà trƣờng;
- Quản lí cán bộ, GV và SV theo phân cấp của Hiệu trƣởng;
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- Quản lí chất lƣợng, nội dung, phƣơng pháp đào tạo và NCKH, quản lí các bộ môn
thuộc khoa;
- Tổ chức phát triển chƣơng trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học, tài liệu
giảng dạy do Hiệu trƣởng giao; Tổ chức nghiên cứu cải tiến phƣơng pháp giảng dạy, học
tập; Đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập;
- Tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện qui chế dân
chủ trong hoạt động của đơn vị theo qui định của nhà trƣờng.
Với chức n ng là đơn vị chuyên môn, định hƣớng phát triển của Khoa đƣợc xây
dựng trong mỗi giai đoạn cụ thể phù hợp với định hƣớng phát triển của Trƣờng. Trong
giai đoạn phát triển 2015 – 2020, Khoa GDTH – MN hƣớng đến các mục tiêu sau:
- Đào tạo giáo viên Tiểu học, Mầm non trình độ cao đẳng nhằm cung cấp giáo viên
cho các trƣờng Tiểu học, Mầm non, cung cấp nguồn nhân lực phục vụ công tác quản lí,
nghiên cứu giáo dục về l nh vực GDTH, GDMN cho t nh Lâm Đồng;
- Tiếp tục bồi dƣ ng, nâng cao n ng lực đội ngũ GV, tích cực ứng dụng công nghệ
thông tin trong biên soạn bài giảng, qui trình lên lớp, đổi mới dạy học theo định hƣớng
phát triển phẩm chất, n ng lực ngƣời học nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo, g p phần
thực hiện mục tiêu chung của Trƣờng và của ngành giáo dục t nh Lâm Đồng;
- Nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy, đổi mới GDTH, GDMN theo lộ trình
đổi mới giáo dục của Bộ GD&ĐT;
- Tiến hành rà soát, điều ch nh, bổ sung chuẩn đầu ra nhằm thực hiện những mục
tiêu của yêu cầu đổi mới, công khai cam kết với x hội, với ngƣời học về n ng lực và chất
lƣợng đào tạo.
Đƣợc sự quan tâm của Ban Giám hiệu, Khoa GDTH – MN đ nỗ lực không ngừng
để nâng cao trình độ GV, nâng cao chất lƣợng giáo dục nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn kiến
thức, k n ng của đội ngũ nhân lực nhà giáo cấp Mầm non và Tiểu học của x hội hiện
đại. Hƣớng tới một sự phát triển bền vững và thực hiện các mục tiêu phát triển, Khoa
GDTH – MN rất quan tâm đến công tác bồi dƣ ng đội ngũ, xây dựng CSVC phục vụ dạy
và học; phối hợp với các Phòng chức n ng của Sở GD&ĐT Lâm Đồng, các Phòng
GD ĐT, các trƣờng Tiểu học, Mầm non để hợp tác nghiên cứu, phát triển chƣơng trình,
cập nhật tình hình phát triển của giáo dục phổ thông, đào tạo k n ng cho SV, xây dựng

16

CTĐT, xây dựng chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo. Giảng viên trong Khoa cũng đ tiếp
cận với chƣơng trình đào tạo ngành GDTH, GDMN trình độ đại học, tham gia đào tạo
trình độ đại học hình thức liên thông, liên kết tại Trƣờng để nâng cao trình độ chuyên
môn, tích lũy kinh nghiệm.
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PHẦN II. TỰ ĐÁNH GIÁ THEO CÁC TIÊU CHUẨN, TIÊU CHÍ
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.
Mở đ u
Trƣờng CĐSP Đà Lạt là cơ sở đào tạo Giáo viên bậc Mầm non, Tiểu học và THCS
cho t nh Lâm Đồng. Trƣờng c đội ngũ cán bộ quản lý chƣơng trình giáo dục ngành
GDTH trình độ cao đẳng đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong Luật Giáo dục đại học và
Điều lệ trƣờng cao đẳng hiện hành, đƣợc phân định rõ ràng về trách nhiệm và quyền hạn
cho từng cán bộ quản lý. Khoa GDTH – MN thuộc Trƣờng CĐSP Đà Lạt là một trong
những cơ sở đào tạo GVTH c chất lƣợng tại t nh Lâm Đồng.
Mục tiêu đào tạo GVTH của trƣờng CĐSP Đà Lạt đƣợc xác định rõ ràng, phù hợp
mục tiêu giáo dục đại học, đƣợc quy định trong Chƣơng trình khung Giáo dục đại học do
Bộ GD ĐT ban hành và các quy định, hƣớng dẫn của Trƣờng CĐSP Đà Lạt, đƣợc cụ thể
h a thành mục tiêu đào tạo của Trƣờng, phù hợp sứ mạng của nhà trƣờng và tình hình
thực tiễn của địa phƣơng.
Cơ cấu tổ chức đào tạo ngành GDTH đƣợc phân thành các cấp từ Ban giám hiệu,
Phòng chức n ng, Khoa chuyên môn và Tổ chuyên môn, cơ cấu tổ chức đƣợc bố trí hợp
lý và thực hiện quản lý đào tạo GVTH c hiệu quả.
Trong quá trình tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo ngành GDTH, công tác
đánh giá đƣợc coi trọng và thực hiện đảm bảo tính kế hoạch và tính hệ thống.
Ti u chí 1.1. Mục ti u đ o t o
khung

iáo dục đ i h c ng nh

ban h nh đ

iáo vi n Ti u h c quy đ nh trong ch ơng trình

iáo dục Ti u h c trình đ cao đẳng do B

c cụ th hóa th nh mục ti u đ o t o c a tr

D&ĐT

ng, phù h p v i thực ti n

c a đ a ph ơng.
1. Mô tả:
Mục tiêu đào tạo GVTH tại trƣờng CĐSP Đà Lạt đƣợc xác định rõ ràng theo các
v n bản quy định về xây dựng CTĐT, phù hợp với mục tiêu Giáo dục đại học quy định tại
điều 5 Luật Giáo dục đại học và mục tiêu đào tạo quy định trong Chƣơng trình khung
Giáo dục đại học trình độ cao đẳng ngành GDTH ban hành kèm theo Quyết định số 17/2004/QĐBGD ĐT ngày 16/6/2004 của Bộ trƣởng Bộ GD ĐT [H1.01.01.01], [H1.01.01.02].
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Trên cơ sở mục tiêu đào tạo GVTH do Bộ GD ĐT ban hành, Trƣờng CĐSP Đà
Lạt đ xác định và cụ thể h a thành mục tiêu đào tạo GVTH trình độ cao đẳng của nhà
trƣờng [H1.01.01.03].
Mục tiêu của CTĐT đƣợc xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của
Trƣờng. Mục tiêu của chƣơng trình là sự cụ thể h a mục tiêu đào tạo của Trƣờng đƣợc
quy định trong Kế hoạch phát triển Trƣờng CĐSP Đà Lạt giai đoạn 2015 – 2020
[H1.01.01.04].
Nhiệm vụ của Trƣờng CĐSP Đà Lạt là đào tạo GVTH phục vụ cho giáo dục t nh
Lâm Đồng, do vậy mục tiêu đào tạo đƣợc xây dựng phù hợp và bám sát với thực tiễn của
địa phƣơng. Khi xác định mục tiêu đào tạo và xây dựng CTĐT, Trƣờng đ khảo sát nhà
sử dụng lao động và xin ý kiến đánh giá về CTĐT, trong đ c đánh giá về mục tiêu đào
tạo. Kết quả khảo sát cho thấy mục tiêu đào tạo ngành GDTH đƣợc xây dựng phù hợp, sát
với thực tiễn địa phƣơng và nhu cầu x hội [H1.01.01.05].
Nhà trƣờng định kỳ rà soát, bổ sung, điều ch nh CTĐT phù hợp với mục tiêu đào
tạo, nhằm mục đích không ngừng nâng cao chất lƣợng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của x
hội, yêu cầu về đổi mới của giáo dục phổ thông và phù hợp với thực tiễn địa phƣơng t nh
Lâm Đồng [H1.01.01.06], [H1.01.01.07], [H1.01.01.08].
2. Điểm mạnh:
Mục tiêu đào tạo GVTH trình độ cao đẳng của trƣờng đƣợc xây dựng đ ng luật,
theo quy định trong chƣơng trình khung Giáo dục đại học ngành GDTH trình độ cao đẳng
do Bộ GD ĐT ban hành.
Mục tiêu đào tạo GVTH đƣợc thể hiện rõ ràng, c mục tiêu khái quát và mục tiêu
cụ thể, đƣợc cụ thể h a từ mục tiêu chung của Trƣờng nên phù hợp với sứ mạng của nhà
trƣờng và thực tiễn của địa phƣơng.
Chƣơng trình đào tạo ngành GDTH đ đƣợc định kỳ rà soát, điều ch nh, bổ sung
nhằm đáp ứng mục tiêu đào tạo, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực tại các cơ sở giáo dục
bậc tiểu học.
3. Điểm tồn tại:
Chƣa tiến hành lấy ý kiến của SV tốt nghiệp về mục tiêu đào tạo ngành GDTH.
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4. Kế hoạch hành động:
Từ n m học 2019 – 2020, Khoa phối hợp với Phòng KT – ĐBCL xây dựng kế
hoạch lấy ý kiến phản hồi của sinh viên tốt nghiệp về mục tiêu đào tạo ngành GDTH,
Khoa GDTH – MN sử dụng kết quả khảo sát để xây dựng, điều ch nh mục tiêu đào tạo
cho ngành học trong những n m tiếp theo.
5. Tự đánh giá: Đạt.
Ti u chí 1.2. ơ cấu tổ ch c đ o t o h p ý v thực hi n qu n ý đ o t o

iáo

vi n Ti u h c có hi u qu .
1. Mô tả:
Cơ cấu tổ chức và quản lý đào tạo của Trƣờng CĐSP Đà Lạt đƣợc thực hiện theo
Luật giáo dục đại học và Điều lệ trƣờng cao đẳng [H1.01.02.01], [H1.01.02.02]. Cơ cấu tổ
chức và quản lý đào tạo của Trƣờng đƣợc cụ thể h a bằng Quy chế tổ chức và hoạt động
của Trƣờng CĐSP Đà Lạt [H1.01.02.03].
Hiện nay, l nh đạo Trƣờng gồm c Hiệu trƣởng và 02 Ph Hiệu trƣởng đƣợc phân
định trách nhiệm và quyền hạn rõ ràng [H1.01.02.04]. Hiệu trƣởng là ngƣời chịu trách
nhiệm trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động của Trƣờng theo các quy định của
pháp luật, Điều lệ trƣờng cao đẳng, các quy chế, quy định đ đƣợc cơ quan quản lý nhà
nƣớc phê duyệt. Ph Hiệu trƣởng thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Hiệu
trƣởng [H1.01.02.05]. Gi p việc cho Hiệu trƣởng trong việc quản lý và thực hiện chƣơng
trình đào tạo là các Phòng chức n ng, trong đ chủ lực là Phòng ĐT – KH&CN.
Khoa GDTH – MN là cấp quản lý chƣơng trình đào tạo ngành GDTH trực tiếp dƣới
sự ch đạo của Hiệu trƣởng và Phòng ĐT – KH CN. Khoa đƣợc thành lập vào tháng 7 n m
2016 trên cơ sở sáp nhập khoa Giáo dục Tiểu học với khoa Giáo dục Mầm non
[H1.01.02.06]. Tháng 8 n m 2017, Trƣờng tiếp tục sáp nhập Tổ Âm Nhạc – M Thuật từ
Khoa Giáo dục thể chất – Nhạc – Họa vào khoa GDTH – MN [H2.01.01.07].
Khoa c Trƣởng khoa và 01 Ph Trƣởng khoa [H1.01.02.08]. Tháng 6 n m 2018,
Trƣởng Khoa GDTH – MN ngh chế độ hƣu, Ph trƣởng khoa đƣợc giao nhiệm vụ phụ
trách khoa [H1.01.02.09]. Tháng 5 n m 2019, L nh đạo khoa đ đƣợc kiện toàn gồm
Trƣởng khoa và Ph Trƣởng khoa [H1.01.02.10].
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Khoa c 03 tổ chuyên môn gồm Tổ Tiểu học, Tổ Âm nhạc - M thuật và Tổ Nghiệp
vụ Mầm non; c 01 Giáo vụ khoa gi p việc cho L nh đạo khoa trong quản lý đào tạo và
quản lý SV, thực hiện các nhiệm vụ giáo vụ theo phân công của Trƣởng khoa; c tổ chức
Đoàn thanh niên, Hội SV [H1.01.02.11], [H1.01.02.12]. Tổ Tiểu học là cấp quản lý đào tạo
ngành GDTH trực tiếp, thực hiện việc phân công và quản lý chuyên môn, kiểm tra giám sát
tiến độ thực hiện chƣơng trình đào tạo [H1.01.02.13]. Để thực hiện việc đào tạo và quản lý
đào tạo GVTH, Khoa còn c đội ngũ GV làm trợ lý quản lý SV (giáo viên chủ nhiệm)
[H1.01.02.14].
Hằng n m, Trƣờng CĐSP Đà Lạt ban hành Biên chế n m học [H1.01.02.15] và v n
bản Hƣớng dẫn thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dƣ ng và NCKH [H1.01.02.16]. Khoa
GDTH – MN cụ thể h a v n bản Hƣớng dẫn thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dƣ ng và
NCKH của Trƣờng thành Kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị đảm bảo phù hợp
với đặc thù của khoa để thực hiện [H1.01.02.17]. Khoa phối hợp với các đơn vị liên quan
để phân công chuyên môn trong từng n m học hợp lý, đảm bảo yêu cầu về n ng lực,
chuyên ngành, kinh nghiệm giảng dạy cũng nhƣ đảm bảo quyền lợi và điều kiện học tập
hiệu quả cho SV [H1.01.02.18], [H1.01.02.19].
Kết th c kh a học, khoa tiến hành tổng kết kh a đào tạo, đánh giá toàn bộ quá
trình đào tạo và quản lý đào tạo SV từ s số, kết quả học tập, rèn luyện và t lệ tốt nghiệp
[H1.01.02.20]. Từ kết quả báo cáo của Khoa, Trƣờng tổng hợp thành báo cáo tổng kết
kh a đào tạo của toàn trƣờng, đánh giá tính hiệu quả, chất lƣợng của hoạt động đào tạo và
quản lý đào tạo trong trƣờng [H1.01.02.21].
2. Điểm mạnh:
Cơ cấu tổ chức đào tạo và quản lý đạo tạo của Trƣờng đƣợc thực hiện theo đ ng
luật, đ ng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế của Trƣờng.
Cơ cấu tổ chức đào tạo và quản lý đạo tạo của Trƣờng đƣợc kiện toàn kịp thời vì
vậy đ c tác động tích cực, g p phần nâng cao hiệu quả đào tạo, quản lý đào tạo chƣơng
trình giáo dục ngành GDTH.
Cơ cấu tổ chức đào tạo và quản lý đạo tạo của Trƣờng, của Khoa tinh gọn, đƣợc
phân nhiệm rõ ràng, cụ thể và phù hợp, thực hiện nguyên tắc giao quyền, phân công trách
nhiệm tới các đơn vị và cá nhân.
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Trong quá trình thực hiện việc quản lý đào tạo, Trƣờng đ thực hiện v n bản h a
các kế hoạch của nhà trƣờng, v n bản ch đạo và hƣớng dẫn rõ ràng, hợp lý.
3. Điểm tồn tại:
Hiệu quả của việc phối hợp trong quản lý đào tạo giữa các khoa chƣa cao.
4. Kế hoạch hành động:
Từ n m học 2019 – 2020, Khoa chủ động phối hợp tốt với các đơn vị liên quan để
nâng cao hiệu quả thực hiện và quản lý đào tạo.
5. Tự đánh giá: Đạt.
Ti u chí 1.3. Đ i ngũ cán b qu n ý ch ơng trình giáo dục ng nh
Ti u h c trình đ cao đẳng đáp ng các ti u chuẩn quy đ nh trong Điều
đẳng hi n h nh, đ

tr

iáo dục
ng cao

c phân đ nh rõ r ng về trách nhi m v quyền h n cho từng cán b

qu n ý.
1. Mô tả:
Theo quy định trong Điều lệ trƣờng cao đẳng hiện hành [H1.01.03.01], đội ngũ cán
bộ quản lý chƣơng trình giáo dục ngành GDTH trình độ cao đẳng đáp ứng đƣợc các tiêu
chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất và n ng lực. Trƣởng khoa và Ph Trƣởng
khoa c chuyên môn phù hợp với chuyên ngành đào tạo, c trình độ thạc s và trung cấp
lý luận chính trị, đội ngũ GV đạt chuẩn giảng dạy trình độ cao đẳng, c kinh nghiệm
giảng dạy, NCKH và n ng lực quản lý [H1.01.03.02]. Các tổ trƣởng chuyên môn đƣợc bổ
nhiệm từ GV cơ hữu, c kinh nghiệm giảng dạy, NCKH và n ng lực quản lý, c trình độ
thạc s về chuyên môn [H1.01.03.03].
L nh đạo Trƣờng và l nh đạo Khoa đƣợc bổ nhiệm đ ng quy trình theo quy hoạch
cán bộ l nh đạo, cán bộ quản lý giai đoạn 2015 – 2020 [H1.01.03.04].
Trƣờng CĐSP Đà Lạt ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động theo đ ng quy định
của pháp luật, trong đ c quy định rõ ràng về trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức
và ngƣời đứng đầu các tổ chức từ Hiệu trƣởng, Ph Hiệu trƣởng, Hội đồng khoa học và
Đào tạo, các Hội đồng tƣ vấn, các Phòng chức n ng, các Khoa chuyên môn và Tổ bộ môn
thuộc khoa [H1.01.03.05]. Đối với Ban Giám hiệu, Trƣờng cũng đ ban hành quyết định
phân công công tác của Hiệu trƣởng và Ph Hiệu trƣởng [H1.01.03.06].
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C n cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trƣờng cũng nhƣ tình hình thực tế tại
đơn vị, Khoa xây dựng v n bản phân công trách nhiệm và quyền hạn của Trƣởng khoa và
Ph Trƣởng khoa, Tổ trƣởng chuyên môn, Giáo vụ khoa, công tác Đoàn - Hội trong mỗi
n m học. Việc phân công trách nhiệm và quyền hạn trong đội ngũ cán bộ quản lý của
Khoa đảm bảo về n ng lực, chuyên môn, tạo điều kiện để cán bộ quản lý phát huy n ng
lực quản lý và hiệu quả công việc [H1.01.03.07].
Định kì Trƣờng và Khoa c tổng kết đánh giá hiệu quả quản lý đào tạo của đội ngũ
cán bộ quản lý, phát huy những điểm mạnh, sửa chữa, khắc phục những yếu kém. Nội
dung đánh giá đƣợc thể hiện trong phiếu đánh giá và kết quả đánh giá, phân loại viên
chức hằng n m. Nội dung đánh giá chất lƣợng quản lý gồm n ng lực l nh đạo, quản lý,
điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ và kết quả hoạt động của đơn vị đƣợc giao quản
lý, phụ trách [H1.01.03.08].
2. Điểm mạnh:
Đội ngũ cán bộ quản lý CTĐT ngành GDTH trình độ cao đẳng đáp ứng các tiêu
chuẩn quy định trong Điều lệ trƣờng cao đẳng hiện hành, đƣợc phân định rõ ràng về trách
nhiệm và quyền hạn cho từng cán bộ quản lý.
Đội ngũ cán bộ quản lý của Khoa là những cán bộ c n ng lực và phẩm chất, đáp
ứng đƣợc các yêu cầu về trình độ theo quy định hiện hành. Các tổ trƣởng chuyên môn đều
c n ng lực chuyên môn, am hiểu và nắm chắc CTĐT.
3. Điểm tồn tại:
Trong quá trình thực hiện, một số cán bộ chƣa chủ động, chƣa phát huy hết quyền
và trách nhiệm đƣợc phân công nên hiệu quả quản lý đào tạo chƣa cao.
4. Kế hoạch hành động:
Từ n m học 2019 – 2020, đội ngũ cán bộ quản lý chƣơng trình đào tạo tiếp tục
phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện quyền và trách nhiệm đƣợc phân
công, đảm bảo việc quản lý hoạt động đào tạo đạt hiệu quả.
5. Tự đánh giá: Đạt
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Ti u chí 1.4. ông tác đánh giá các ho t đ ng đ o t o

iáo vi n ti u h c đ

c

thực hi n tr n cơ sở đ m b o tính kế ho ch v h thống.
1. Mô tả:
Xác định đƣợc hoạt động đào tạo là nhiệm vụ trọng tâm nên công tác đánh giá hoạt
động đào tạo đƣợc Trƣờng CĐSP Đà Lạt thực hiện một cách chặt chẽ, thƣờng xuyên trên
cơ sở đảm bảo tính kế hoạch và hệ thống.
Công tác đánh giá hoạt động đào tạo GVTH của trƣờng CĐSP Đà Lạt đƣợc cụ thể
h a từ quy định của Điều lệ trƣờng cao đẳng [H1.01.04.01], ban hành thành v n bản Quy
chế Tổ chức và hoạt động của trƣờng CĐSP Đà Lạt [H1.01.04.02], và Quy định chế độ
làm việc đối với cán bộ - GV Trƣờng CĐSP Đà Lạt [H1.01.04.03]. Đây là cơ sở pháp lý
để Khoa chuyên môn xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá hoạt động
giảng dạy của GV.
Để thực hiện công tác đánh giá hoạt động đào tạo, nhà trƣờng đ quy định chức
n ng giám sát, theo dõi và đôn đốc đến từng Phòng chức n ng và Khoa chuyên môn.
Trong từng n m học, Khoa phối hợp thƣờng xuyên với Phòng TT – PC trong việc kiểm
tra giờ giấc dạy học của GV [H1.01.04.04], [H1.01.04.05]. Phòng ĐT – KH&CN tham
mƣu cho Ban giám hiệu nhà trƣờng ban hành các thông báo về việc kiểm tra tiến độ thực
hiện kế hoạch chuyên môn và ph c tra thực hiện kế hoạch chuyên môn trong từng n m
học [H1.01.04.06]. Dựa vào đ , Khoa thực hiện việc kiểm tra hồ sơ chuyên môn của tổ
chuyên môn và các GV trong khoa [H1.01.04.07]. Mỗi đợt ph c tra đều c biên bản cụ
thể, nhận xét ƣu điểm cũng nhƣ tồn tại của hồ sơ chuyên môn để GV r t kinh nghiệm và
hoàn thiện [H1.01.04.08]. Hằng n m, Phòng KT – ĐBCL đều xây dựng kế hoạch và tiến
hành lấy ý kiến phản hồi từ SV về hoạt động giảng dạy của GV. Giàng viên tham khảo
báo cáo tổng hợp ý kiến phản hồi của SV làm cơ sở điều ch nh và đổi mới phƣơng pháp,
hình thức dạy học, từng bƣớc nâng cao chất lƣợng đào tạo SV ngành GDTH
[H1.01.04.09].
Tại khoa GDTH – MN, hoạt động thao giảng, dự giờ của GV tham gia chƣơng
trình GDTH đƣợc thực hiện nghiêm t c theo quy định, đƣợc đánh giá, g p ý, xếp loại
[H1.01.04.10]. Đối với những GV đ ng kí danh hiệu GV gi i cấp cơ sở, Trƣờng ra quyết
định thành lập Tiểu ban đánh giá giảng viên gi i cấp cơ sở dựa trên các v n bản quy định
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về quy trình thậm định và hƣớng dẫn thực hiện đánh giá GV gi i cấp cơ sở do trƣờng ban
hành [H1.01.04.11] [H1.01.04.12].
Công tác đánh giá hoạt động đào tạo GVTH đƣợc thực hiện thƣờng xuyên, định kỳ
hàng tháng thông qua cuộc họp khoa, c tổng kết các công tác đ triển khai trong tháng
trƣớc và xây dựng kế hoạch công tác cho tháng kế tiếp đảm bảo tính đầy đủ, c kế hoạch
và hệ thống. Khoa đặc biệt quan tâm sâu sát đến nề nếp học tập của SV, việc thực hiện giờ
giấc lên lớp cũng nhƣ đảm bảo tiến độ chuyên môn của GV [H1.01.04.13].
Công tác tổ chức thi kết th c học phần đƣợc thực hiện nghiêm t c theo đ ng quy
định của Trƣờng, dƣới sự ch đạo của hội đồng thi cấp trƣờng, hội đồng thi cấp khoa và sự
phối hợp giám sát của Phòng KT-ĐBCL, Phòng TT – PC [H1.01.04.14]. Việc đánh giá
kết quả rèn luyện của SV đƣợc Khoa triển khai thực hiện c kế hoạch, theo đ ng quy trình
tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của SV do Trƣờng ban hành [H1.01.04.15].
Hoạt động TTSP cũng đƣợc nhà trƣờng ch trọng trong công tác đánh giá. Sau mỗi
đợt thực tập, thông qua báo cáo tổng kết của các trƣờng Tiểu học cũng nhƣ cuộc họp tổng
kết r t kinh nghiệm TTSP, Trƣờng và Khoa c cơ sở đánh giá những ƣu điểm và hạn chế
của SV, từ đ c những điều ch nh kịp thời trong hoạt động đào tạo để đáp ứng nhu cầu
việc làm của sinh viên sau khi ra trƣờng [H1.01.04.16], [H1.01.04.17].
2. Điểm mạnh:
Công tác đánh giá hoạt động đào tạo đƣợc Trƣờng ch trọng triển khai thực hiện
theo đ ng kế hoạch, c các v n bản quy định cụ thể.
Công tác đánh giá hoạt động đào tạo tại Trƣờng đ đƣợc thực hiện một cách c hệ
thống, c tính nhất quán từ Ban giám hiệu, Phòng chức n ng, Khoa chuyên môn, Tổ
chuyên môn và GV thực hiện chƣơng trình.
3. Điểm tồn tại:
Một số kết luận trong đánh giá hoạt động đào tạo của các Phòng chức n ng và
Khoa còn mang tính định tính, chung chung, chƣa c tính định lƣợng, chƣa ch rõ những
yếu kém một cách cụ thể.
4. Kế hoạch hành động:
Từ n m học 2019 – 2020, Trƣờng triển khai thực hiện nghiêm t c việc cụ thể h a
trong các báo cáo đánh giá hoạt động đào tạo của các Phòng chức n ng và Khoa chuyên môn.
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Các Phòng chức n ng và Khoa GDTH – MN tiếp tục triển khai công tác đánh giá
hoạt động đào tạo đ ng quy định, đầy đủ và c hiệu quả g p phần nâng cao chất lƣợng
đào tạo và công tác quản lý đào tạo.
5. Tự đánh giá: Đạt
Kết luận về Tiêu chuẩn 1:
Mục tiêu đào tạo GVTH đƣợc xây dựng theo đ ng quy định trong chƣơng trình
khung Giáo dục đại học ngành GDTH trình độ cao đẳng do Bộ GD ĐT ban hành. Mục
tiêu đƣợc cụ thể h a thành các nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo theo từng n m học, từng học
kỳ và đƣợc quán triệt đến từng cán bộ, GV nhằm hoàn thành tốt nhất mục tiêu đề ra.
Cơ cấu tổ chức đào tạo đƣợc sắp xếp hợp lý và thực hiện quản lý đào tạo c hiệu
quả thông qua việc ban hành các v n bản, kế hoạch, hƣớng dẫn đào tạo và quản lý đào
tạo. Đội ngũ cán bộ quản lý chƣơng trình giáo dục đảm bảo tiêu chuẩn đáp ứng các quy
định trong Điều lệ trƣờng cao đẳng hiện hành, đƣợc phân định rõ ràng về trách nhiệm và
quyền hạn cho từng cán bộ quản lý. Việc kiểm tra, đánh giá các hoạt động đào tạo diễn ra
thƣờng xuyên, định kỳ, đảm bảo tính kế hoạch và hệ thống.
Tuy nhiên, hiệu quả quản lý đào tạo chƣa cao do công tác phối hợp giữa Khoa và
các đơn vị còn hạn chế; một số cán bộ quản lý chƣa phát huy hết quyền hạn và trách
nhiệm đƣợc giao; công tác báo cáo đánh giá các hoạt động đào tạo của các Phòng ban và
của Khoa chƣa đƣợc đầy đủ, chƣa c tính định lƣợng.
Tổng số tiêu chí của Tiêu chuẩn 1: 04
Số lượng tiêu chí đạt yêu cầu: 04
Số lượng tiêu chí không đạt yêu cầu: 0
Tiêu chuẩn 2. Chƣơng trình và các hoạt động đào tạo Giáo viên tiểu học trình
độ cao đẳng.
Mở đ u
Trong công tác đào tạo các ngành sƣ phạm n i chung cũng nhƣ chuyên ngành đào
tạo GVTH trình độ cao đẳng n i riêng, Trƣờng CĐSP Đà Lạt luôn tuân thủ nghiêm t c
các quy chế đào tạo của Bộ GD&ĐT nhằm đảm bảo tính khách quan, công bằng và hiệu
quả cho ngƣời học. Chƣơng trình ngành GDTH đƣợc Trƣờng thực hiện đầy đủ, c kế
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hoạch và định kỳ đánh giá kết quả. Trƣờng CĐSP Đà Lạt ban hành đầy đủ các v n bản
liên quan đến hoạt động đào tạo ngành GDTH. Khoa GDTH – MN phối hợp với các Khoa
liên quan và các Phòng chức n ng thực hiện hoạt động đào tạo hiệu quả, đ ng quy chế.
Khoa GDTH – MN ch trọng đổi mới về PPDH, hình thức kiểm tra đánh giá và công
nhận kết quả của ngƣời học phù hợp với quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính
quy theo hệ thống tín ch , đảm bảo tƣơng thích với chuẩn đầu ra, đáp ứng yêu cầu nhân
lực trong ngành giáo dục thời hiện đại. Hoạt động NCKH tại Khoa đƣợc GV và SV thực
hiện nghiêm t c, c nhiều thành tích tốt. Công tác TTSP đƣợc Trƣờng phối hợp với các
trƣờng Tiểu học trên địa bàn thành phố Đà Lạt triển khai thực hiện đầy đủ, theo đ ng kế
hoạch đào tạo và c chất lƣợng. Việc kết hợp công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm
quản lí đào tạo đ mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lí SV, đồng thời gi p ngƣời
học dễ dàng nắm bắt thông tin để phục vụ tốt cho việc học. Công tác lấy ý kiến đánh giá
về hoạt động giảng dạy của GV đƣợc các Phòng chức n ng và Khoa phối hợp thực hiện là
cơ sở để cải tiến chƣơng trình và nâng cao chất lƣợng đào tạo phù hợp với yêu cầu đổi
mới của ngành giáo dục.
Ti u chí 2.1. Tr

ng có đ o t o ng nh

iáo dục Ti u h c thực hi n đ y đ

ch ơng trình khung ng nh iáo dục Ti u h c trình đ cao đẳng.
1. Mô tả:
Trên cơ sở Chƣơng trình khung Giáo dục đại học ngành GDTH trình độ cao đẳng
do Bộ GD ĐT ban hành [H2.02.01.01], Trƣờng CĐSP Đà Lạt đ xây dựng thành chƣơng
trình khung của Trƣờng, đƣợc phê duyệt trƣớc khi triển khai thực hiện [H2.02.01.02].
Quy trình biên soạn Chƣơng trình khung và Đề cƣơng chi tiết học phần đƣợc Trƣờng quy
định cụ thể, rõ ràng, c kế hoạch, lộ trình và phân công trách nhiệm bằng các v n bản
[H2.02.01.03], [H2.02.01.04], [H2.02.01.05]. Chƣơng trình khung và Đề cƣơng chi tiết học
phần đƣợc hội đồng thẩm định và ban hành theo đ ng quy định [H2.02.01.02]. [H2.02.01.06].
Chƣơng trình khung ngành GDTH trình độ cao đẳng đƣợc Khoa xây dựng c mục
tiêu rõ ràng bao gồm mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể về phẩm chất đạo đức, n ng
lực và thái độ; c nội dung đầy đủ đảm bảo lƣợng kiến thức và c kế hoạch đào tạo đƣợc
sắp xếp khoa học, đ ng quy định. Với cấu tr c hợp lí, đảm bảo t lệ cân đối giữa khối
lƣợng kiến thức giáo dục đại cƣơng và khối lƣợng kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, đảm
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bảo sự gắn kết và liền mạch giữa kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành, gi p chƣơng
trình trở thành một khối thống nhất [H2.02.01.07], phản ánh đƣợc chuẩn đầu ra của ngành
đào tạo [H2.02.01.08]. Việc phân bổ các môn học trong toàn kh a học hợp lý, đảm bảo
điều kiện tiên quyết, đáp ứng yêu cầu về kiến thức và k n ng cho SV trƣớc khi thực hiện
hoạt động TTSP tại trƣờng phổ thông [H2.02.01.09]. Nội dung các học phần TTSP đƣợc
Trƣờng phối hợp với các trƣờng Tiểu học trên địa bàn thành phố Đà Lạt để thực hiện, c
v n bản hƣớng dẫn và phân công trách nhiệm, quyền hạn cụ thể, rõ ràng [H2.02.01.09],
[H2.02.01.10], [H2.02.01.11].
Việc thực hiện CTĐT tại Khoa GDTH – MN đ ng qui định. C n cứ trên chƣơng
trình đ đƣợc xây dựng, Khoa đ phối hợp với các khoa khác tiến hành phân công nhiệm
vụ giảng dạy cho phù hợp với chuyên môn của từng GV [H2.02.01.12]. Thời kh a biểu
của các lớp học đƣợc Khoa GDTH – MN xây dựng theo từng học kỳ đảm bảo đ ng quy
định trong Chƣơng trình khung và Biên chế n m học [H2.02.01.13]. Các học phần trong
CTĐT c đầy đủ đề cƣơng chi tiết, quy định cụ thể nội dung học tập, tài liệu học tập,
hƣớng dẫn SV học tập và hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập [H2.02.01.14].
Giảng viên thực hiện CTĐT c đầy đủ kế hoạch giảng dạy, tập bài giảng, giáo trình đáp
ứng mục tiêu của học phần và c công bố công khai đến sinh viên, đƣợc Phòng ĐT –
KH&CN và Phòng TT – PC phối hợp tổ chức kiểm tra [H2.02.01.15], [H2.02.01.16].
Trƣờng CĐSP Đà Lạt định kỳ 3 n m 1 lần, xây dựng kế hoạch, ch đạo Khoa GDTH –
MN tiến hành rà soát, điều ch nh, bổ sung đáp ứng yêu cầu đổi mới của ngành giáo dục
[H2.02.01.17]. Chƣơng trình đƣợc điều ch nh trên cơ sở kết quả khảo sát ý kiến của sinh
viên tốt nghiệp, ý kiến nhà sử dụng lao động và thực tế giảng dạy của toàn thể GV thực
hiện CTĐT tại trƣờng sƣ phạm [H2.02.01.18], [H2.02.01.19]. Ngoài ra, hằng n m, Khoa
GDTH – MN trên cơ sở thực tiễn đào tạo chủ động rà soát và đề xuất nhà trƣờng điều
ch nh một số nội dung trong khung kế hoạch đào tạo [H2.02.01.20].
2. Điểm mạnh:
Khoa GDTH – MN thực hiện đầy đủ chƣơng trình khung ngành GDTH theo đ ng
quy định của Bộ GD ĐT, thực hiện lấy ý kiến công khai trong tập thể GV, cán bộ quản
lý, nhà sử dụng lao động và SV tốt nghiệp.
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Khoa thực hiện chƣơng trình đ ng quy định từ phân công chuyên môn đến xây
dựng thời kh a biểu và kiểm tra đánh giá. Công tác TTSP rất đƣợc Trƣờng ch trọng
nhằm đảm bảo SV tốt nghiệp c thể tiếp cận ngay với hoạt động giảng dạy tại trƣờng phổ
thông hiện nay.
Chƣơng trình khung đào tạo GVTH trình độ cao đẳng định kỳ đƣợc rà soát, điều ch nh,
cập nhật sự đổi mới của ngành giáo dục, phù hợp với thực tiễn giáo dục của địa phƣơng.
3. Điểm tồn tại:
Khoa chƣa tổ chức đƣợc các Hội thảo rà soát, điều ch nh, bổ sung chƣơng trình đào
tạo ngành GDTH để c điều kiện tiếp nhận rộng r i ý kiến phản hồi từ phía ngƣời học, ngƣời
sử dụng lao động, các nhà quản lý giáo dục, giáo viên tiểu học và sinh viên tốt nghiệp.
4. Kế hoạch hành động:
Từ n m học 2019 – 2020, Trƣờng và Khoa tiếp tục rà soát lại CTĐT ngành GDTH,
cập nhật đầy đủ các quy định của Bộ GD ĐT để phù hợp với xu hƣớng giáo dục hiện đại
và sách giáo khoa phổ thông mới.
Khoa c kế hoạch tổ chức Hội thảo nhằm rà soát, điều ch nh chƣơng trình đào tạo
ngành GDTH c đầy đủ các thành phần tham gia nhằm đáp ứng các yêu cầu của x hội.
5. Tự đánh giá: Đạt
Ti u chí 2.2. Thực hi n vi c tổ ch c đ o t o
qu h c tập c a ng

iáo vi n ti u h c v công nhận kết

i h c theo h c ph n (tích uỹ theo h c ph n); chuy n d n quy

trình tổ ch c đ o t o theo n m h c sang hình th c tích uỹ tín chỉ.
1. Mô tả:
N m học 2014 – 2015, chuyên ngành GDTH đƣợc tổ chức đào tạo theo hệ thống
tín ch , thực hiện Thông tƣ sửa đổi 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ
GD ĐT [H2.02.02.01], [H2.02.02.02]. Quy định đào tạo theo hệ thống tín ch của Bộ
GD ĐT đƣợc nhà trƣờng cụ thể h a thành Quy chế đào tạo chính quy theo hệ thống tín
ch và đƣợc Trƣờng triển khai thực hiện theo lộ trình và c kế hoạch cụ thể. Tháng
12/2013, Trƣờng ban hành Hƣớng dẫn xây dựng CTĐT theo hệ thống tín ch cho tất cả
các chuyên ngành trong đ c ngành GDTH [H1.02.02.03]. Tháng 11/2014, Trƣờng ban
hành Hƣớng dẫn thực hiện quy chế đào tạo hệ chính quy theo hệ thống tín ch cho các
chuyên ngành đào tạo chính quy trên cơ sở v n bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày
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15/5/2014 của Bộ GD ĐT [H2.02.02.04], [H2.02.02.05]. Hình thức tích lũy tín ch đƣợc
áp dụng đồng loạt ở tất cả các ngành đào tạo từ n m học 2014 – 2015 (Kh a 39) theo hình
thức kế thừa quy trình đào tạo theo niên chế n m học. N m 2017, Trƣờng tiếp tục ban
hành Quy chế đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín ch cho các chuyên ngành
đào tạo giáo viên [H2.02.02.06], trên cơ sở Điều lệ trƣờng cao đẳng do Bộ GD ĐT ban
hành và v n bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT về Quy chế đào tạo theo hệ thống tín ch
của Bộ GD ĐT [H2.02.02.07].
Thời gian và trình tự thực hiện các học phần trong CTĐT đƣợc Trƣờng thực hiện
đầy đủ, hợp lý: trong 3 n m chia làm 6 học kỳ. Việc sắp xếp trình tự các học phần logic,
đảm bảo đƣợc điều kiện tiên quyết của các học phần trong Chƣơng trình khung Giáo dục
đại học ngành GDTH do Bộ GD ĐT ban hành [H2.02.02.08]. N m học 2018 – 2019,
Trƣờng bắt đầu thực hiện cho SV đƣợc đ ng ký học phần ở một số môn nhƣ Anh v n,
Nguyên lý, Tƣ tƣởng HCM [H2.02.02.09].
Khi chuyển dần sang hình thức tích lũy tín ch , Nhà trƣờng đ ban hành v n bản
hƣớng dẫn xây dựng chƣơng trình theo hệ thống tín ch , ch đạo các khoa chuyên môn
điều ch nh khung kế hoạch đào tạo, biên soạn đề cƣơng chi tiết của kh a 39 và xây dựng
khung kế hoạch đào tạo cho kh a 40 [H2.02.02.10].
Tháng 5/2014, Trƣờng ban hành Khung kế hoạch đào tạo [H2.02.02.11] và Đề
cƣơng chi tiết học phần theo hệ thống tín ch thực hiện cho SV kh a 39 (n m học 2014 –
2015) [H2.02.02.12]. Trong các n m học tiếp theo, Trƣờng ch đạo cho các Khoa chuyên
môn, trong đ c Khoa GDTH – MN tiếp tục rà soát, điều ch nh và biên soạn mới khung
CTĐT, khung kế hoạch đào tạo áp dụng cho các kh a 40, 41, 42 [H2.02.02.13]. Trƣờng
đ tiến hành xây dựng chuẩn đầu ra [H2.02.02.14] và tiếp tục tiến hành điều ch nh CTĐT
theo chuẩn đầu ra [H2.02.02.15]. Tháng 11/2018, Trƣờng đ hoàn tất việc xây dựng CTĐT
đáp ứng chuẩn đầu ra (áp dụng cho kh a 43) bao gồm Khung kế hoạch đào tạo, Chƣơng trình
khung và Đề cƣơng chi tiết các học phần [H2.02.02.16], [H2.02.02.17], [H2.02.02.18].
Việc đánh giá và công nhận kết quả của ngƣời học chuyên ngành GDTH đƣợc thực
hiện đ ng quy chế đào tạo và đảm bảo sự tƣơng thích với chuẩn đầu ra. C n cứ trên
chƣơng trình đ đƣợc xây dựng, việc phân công nhiệm vụ giảng dạy đ ng với chuyên
môn của GV [H2.02.02.19]. Cách thức lựa chọn phƣơng pháp dạy và học thể hiện rõ
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trong kế hoạch giảng dạy từng học phần của GV, ch trọng đến hoạt động đổi mới PPDH
theo hƣớng phát huy n ng lực của ngƣời học đƣợc Trƣờng quy định trong v n bản Hƣớng
dẫn thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dƣ ng và NCKH từng n m [H2.02.02.20]. Quy trình
tổ chức đánh giá và công nhận kết quả học tập đƣợc công khai, cụ thể từ việc ban hành Kế
hoạch thi kết th c học phần [H2.02.02.21], công khai điểm giữa kỳ và điểm kết th c học
phần trên Fanpage của Khoa trƣớc ngày thi từ 1 đến 2 tuần [H2.02.02.22].
Phƣơng pháp kiểm tra đánh giá ngƣời học tập trung vào đánh giá n ng lực kiến
thức và k n ng, đảm bảo khi ra trƣờng SV c thể đáp ứng đƣợc yêu cầu công việc tại cơ
sở giáo dục phổ thông [H2.02.02.23]. SV ngành GDTH kh a 39 sau khi ra trƣờng đ c
việc làm [H2.02.02.24].
Việc thực hiện tổ chức đào tạo GVTH chuyển dần sang hình thức tín ch thƣờng
xuyên đƣợc rà soát, điều ch nh hàng n m; điều ch nh dựa trên kết quả học tập của ngƣời
học. Khung kế hoạch đào tạo, đề cƣơng chi tiết định kì rà soát, điều ch nh hƣớng đến tính
khoa học, đảm bảo các điều kiện học tập cho ngƣời học.
2. Điểm mạnh:
Chuyên ngành GDTH đ đƣợc Trƣờng tổ chức đào tạo tín ch từ n m học 2014 –
2015, quá trình triển khai tổ chức c sự điều ch nh cho phù hợp với tình hình thực tế nên
quá trình thực hiện việc tổ chức đào tạo GVTH đầy đủ; cách thức lựa chọn phƣơng pháp
dạy học, kiểm tra, đánh giá ngƣời học đảm bảo sự tƣơng thích với chuẩn đầu ra.
Trƣờng thực hiện tổ chức đào tạo GVTH c thời gian khoa học, cụ thể, c trình tự xây
dựng kế hoạch, hƣớng dẫn thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện. Quy trình tổ chức đào tạo
đƣợc huyển đổi phù hợp từ đào tạo theo niên chế sang đào tạo theo tích lũy tín ch .
3. Điểm tồn tại:
Do số lƣợng sinh viên của từng kh a học ít nên trƣờng chƣa thực hiện đồng loạt
các lớp tín ch ở tất cả các học phần của CTĐT và chƣa triển khai thực hiện các học phần
tự chọn.
4. Kế hoạch hành động:
Từ n m học 2019 – 2020, Trƣờng c n cứ vào số sinh viên của từng kh a để xây
dựng kế hoạch đào tạo theo hình thức tích lũy tín ch đ ng quy định, ch trọng triển khai
thực hiện các lớp tín ch và các học phần tự chọn.
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Trƣờng tiếp tục thực hiện c hiệu quả công tác đánh giá, công nhận kết quả ngƣời
học theo quy định.
5. Tự đánh giá: Đạt
Ti u chí 2.3. Đổi m i ph ơng pháp d y v h c nhằm phát tri n n ng ực tự h c,
tự nghi n c u v tinh th n h p tác c a ng

i h c.

1. Mô tả:
Hằng n m, trên cơ sở v n bản Hƣớng dẫn về thực hiện nhiệm vụ n m học đối với
GDĐH và đào tạo sƣ phạm trình độ cao đẳng của Bộ GD ĐT [H2.02.03.01], Trƣờng
CĐSP Đà Lạt đều c v n bản Hƣớng dẫn thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dƣ ng và
nghiên cứu khoa học. Trong đ , hoạt động đổi mới PPDH là một trong những nhiệm vụ
trọng tâm, đƣợc triển khai thực hiện đồng bộ trong toàn thể giảng viên thông qua hoạt
động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, chuyên đề đổi mới PPDH theo hƣớng phát huy
n ng lực ngƣời học [H2.02.03.02].
Xác định tầm quan trọng của việc đổi mới phƣơng pháp trong dạy và học theo hệ
thống tín ch , tháng 9 n m học 2014, Trƣờng đ xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn
cho cán bộ giảng viên về công tác tổ chức và quản lý đào tạo, phƣơng pháp đào tạo,
phƣơng pháp dạy học, phƣơng pháp kiểm tra đánh giá trong đào tạo theo hệ thống tín ch
[H2.02.03.03]. Hội nghị tập huấn của Trƣờng ch trọng nhấn mạnh đến công tác đổi mới
PPDH theo hƣớng phát triển n ng lực tự học, tự nghiên cứu và tinh thần hợp tác của
ngƣời học [H2.02.03.04]. Thực hiện Hƣớng dẫn số 3282/BGDĐT-TĐKT ngày 28/7/2017
về phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016 – 2020 của Bộ
GD ĐT, Trƣờng CĐSP Đà Lạt đ triển khai cho GV thực hiện các chuyên đề đổi mới
PPDH tại các tổ bộ môn ít nhất 01 chuyên đề trong 01 n m học [H2.02.03.05].
Đổi mới PPDH tại trƣờng CĐSP Đà Lạt là 01 trong các tiêu chí để đánh giá chất
lƣợng giảng dạy của GV. Từ n m 2017, Phòng KT – ĐBCL định kỳ hàng n m xây dựng
kế hoạch và tiến hành khảo sát lấy ý kiến ngƣời học về hoạt động giảng dạy của GV. Mẫu
khảo sát c đầy đủ các tiêu chí đánh giá về nội dung môn học; trách nhiệm nhiệt tình của
GV đối với môn học; n ng lực, PPDH của GV; đạo đức, tác phong sƣ phạm của GV; công
tác đánh giá của GV. Qua đ , giảng viên thực hiện CTĐT ngành GDTH đều đƣợc đánh
giá tốt về khía cạnh sử dụng PPDH phù hợp, hiện đại, áp dụng nhiều phƣơng pháp phát
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huy tính tích cực trong giảng dạy, áp dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy học
[H2.02.03.06].
Trên cơ sở v n bản hƣớng dẫn của Trƣờng, Khoa GDTH – MN đ xây dựng kế
hoạch n m học, xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong đ c nhiệm vụ đổi mới PPDH
[H2.02.03.07]. GV thực hiện CTĐT liên tục cập nhật các PPDH hiện đại và áp dụng vào
việc giảng dạy các học phần mình phụ trách, đƣợc đồng nghiệp đánh giá cao và thể hiện
trên kết quả học tập của sinh viên [H2.02.03.08]. Đổi mới PPDH tại khoa GDTH – MN
đƣợc gắn kết chặt chẽ với hoạt động NCKH của GV thông qua các chuyên đề Seminar
cấp tổ [H2.02.03.09], Hội thảo khoa học cấp Khoa, cấp trƣờng [H2.02.03.10], Chuyên đề
đổi mới PPDH tại các tổ chuyên môn [H2.02.03.11], các bài viết đ ng Tạp chí Thông tin
khoa học và rèn luyện nghề của Trƣờng [H2.02.03.12].
Hoạt động đổi mới PPDH tại Khoa GDTH – MN g p phần nâng cao chất lƣợng
đào tạo ngành GDTH, đáp ứng yêu cầu về n ng lực chuyên môn, nghiệp vụ của nguồn
nhân lực trong bối cảnh đổi mới của ngành giáo dục hiện nay.
2. Điểm mạnh:
Trƣờng đ xác định đổi mới PPDH theo hƣớng phát triển n ng lực của ngƣời học
là nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch đào tạo và quán triệt thực hiện một cách nghiêm t c
đến các khoa bằng hệ thống v n bản hƣớng dẫn, kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề
đổi mới phƣơng pháp, Seminar và hội thảo khoa học.
3. Điểm tồn tại:
Vẫn còn một số GV thực hiện CTĐT ngành GDTH chƣa ch trọng đến rèn luyện
k n ng tự học cho SV nên ý thức tự học và tính chủ động hợp tác của SV chƣa cao.
4. Kế hoạch hành động:
Từ n m học 2019 – 2020, Khoa quán triệt và t ng cƣờng giám sát trong đội ngũ
GV việc thực hiện đồng bộ hoạt động đổi mới PPDH theo hƣớng tiếp cận n ng lực ch
trọng rèn luyện phƣơng pháp tự học, tự nghiên cứu, nâng cao tinh thần hợp tác, khắc phục
tính thụ động của SV.
Tổ bộ môn c kế hoạch thực hiện các chuyên đề bồi dƣ ng giáo viên tiểu học về đổi
mới phƣơng pháp, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo và cơ sở giáo dục phổ thông.
5. Tự đánh giá: Đạt.
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Ti u chí 2.4. Đổi m i ph ơng pháp đánh giá kết qu h c tập, đ m b o nghi m
túc, khách quan, chính xác trong ki m tra, đánh giá.
1.Mô tả:
Từ n m học 2014 – 2015, trƣờng CĐSP Đà Lạt thực hiện đào tạo theo hệ thống tín
ch . Trên cơ sở Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín ch
của Bộ GD ĐT [H2.02.04.01], nhà trƣờng đ ban hành hệ thống v n bản quy định về thi,
kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; hƣớng dẫn tổ chức học kỳ phụ; cách làm tròn điểm
trong tổ chức đào tạo hệ cao đẳng chính quy theo hệ thống tín ch , làm c n cứ để Trƣờng
tổ chức các hoạt động thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của ngƣời học đảm bảo tính
nghiêm t c, khách quan và chính xác [H2.02.04.02], [H2.02.04.03], [H2.02.04.04].
Từ n m học 2018 – 2019, Trƣờng đ c mẫu đề thi và đáp án phục vụ cho các kỳ
thi kết th c học phần thay cho mẫu đề thi n m học 2016 – 2017 nhằm mục đích đổi mới
trong công tác ra đề, làm đáp án, đƣợc GV trong toàn trƣờng cũng nhƣ GV tham gia
chƣơng CTĐT thực hiện nghiêm t c [H2.02.04.05].
Nhằm chuẩn h a, khách quan h a, đảm bảo tính nghiêm t c trong đánh giá kết quả
học tập, Trƣờng quán triệt trách nhiệm của GV trong việc công khai đến SV phƣơng
pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá của từng môn học, đƣợc quy định trong Đề cƣơng chi
tiết học phần [H2.02.04.06].
Việc thực hiện thi kết th c học phần tại Khoa đ ng qui định. C n cứ vào Biên chế
n m học, Kế hoạch thi kết th c học phần hệ đào tạo chính quy của trƣờng [H2.02.04.07],
[H2.02.04.08], Khoa xây dựng lịch trình và tổ chức thi đảm bảo đ ng kế hoạch, đặc biệt
đáp ứng yêu cầu đánh giá kết quả học tập đảm bảo nghiêm t c, khách quan và chính xác
[H2.02.04.09].
Giảng viên thực hiện CTĐT ch trọng đổi mới hình thức kiểm tra đánh giá kết quả
học tập thông qua đổi mới về hình thức ra đề theo hƣớng vận dụng, xây dựng đƣợc nhiều
ngân hàng đề thi trắc nghiệm khách quan cho các môn học thuộc nh m kiến thức cơ sở và
kiến thức chuyên ngành [H2.02.04.10]. Trên cơ sở báo cáo sơ kết, tổng kết công tác thi
của Phòng KT-ĐBCL cùng với kênh phản hồi của SV, GV đ c những điều ch nh nhằm
t ng cƣờng hiệu quả kiểm tra – đánh giá theo hƣớng phát triển n ng lực của ngƣời học
[H2.02.04.11] [H2.02.04.12].
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Việc đổi mới phƣơng pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của ngƣời học trong
chƣơng trình đào tạo GVTH trình độ cao đẳng tại trƣờng CĐSP Đà Lạt đ mang lại hiệu
quả rõ rệt, đảm bảo tính nghiêm t c, khách quan và chính xác, g p phần nâng cao chất
lƣợng dạy học, đáp ứng chuẩn đầu ra.
2. Điểm mạnh:
Trƣờng đ ban hành đầy đủ hệ thống v n bản hƣớng dẫn công tác kiểm tra đánh
giá kết quả học tập của ngƣời học và Khoa GDTH – MN đ triển khai thực hiện đảm bảo
tính nghiêm t c, khách quan và chính xác.
Giảng viên thực hiện CTĐT đ ch trọng đổi mới hình thức kiểm tra đánh giá kết
quả học tập thông qua đổi mới về hình thức ra đề theo hƣớng vận dụng, trắc nghiệm
khách quan vừa phát huy n ng lực học tập của SV vừa đảm bảo tính khách quan trong
đánh giá.
Đặc biệt, hoạt động khảo sát mức độ hài lòng của ngƣời học về phƣơng pháp kiểm
tra đánh giá của giảng viên đ mang lại hiệu quả tích cực, gi p GV điều ch nh phƣơng
pháp, hình thức, nội dung kiểm tra - đánh giá kết quả học tập hƣớng đến phát triển n ng
lực của ngƣời học.
3. Điểm tồn tại:
Việc ra đề thi ở một số học phần chƣa đáp ứng tốt yêu cầu về phát huy tính chủ
động, phát triển n ng lực sáng tạo, n ng lực tƣ duy, phản biện của SV.
4. Kế hoạch hành động:
Từ n m học 2019 – 2020, Trƣờng và Khoa tiếp tục triển khai các hoạt động đổi
mới phƣơng pháp đánh giá kết quả học tập của ngƣời học, đặc biệt ch trọng đổi mới ra
đề thi hƣớng đến phát triển n ng lực sáng tạo, n ng lực tƣ duy và phản biện của SV.
Phòng KT – ĐBCL, Khoa GDTH – MN tiếp tục đẩy mạnh lấy ý kiến ngƣời học về
hoạt động kiểm tra đánh giá của giảng viên.
5. Tự đánh giá: Đạt
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Ti u chí 2.5. Đ m b o an to n, chính xác v khoa h c trong
tập c a ng

u trữ kết qu h c

i h c.

1. Mô tả:
Khoa GDTH – MN thực hiện nghiêm t c công tác lƣu trữ kết quả của ngƣời học
đ ng Quy định đào tạo theo hệ thống tín ch của Bộ GD ĐT, đƣợc nhà trƣờng thực hiện
cụ thể h a bằng Quy chế đào tạo chính quy theo hệ thống tín ch của Trƣờng. Tháng
11/2014, Trƣờng ban hành Hƣớng dẫn thực hiện quy chế đào tạo hệ chính quy theo hệ
thống tín ch cho các chuyên ngành đào tạo chính quy trên cơ sở v n bản hợp nhất số
17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ GD ĐT [H1.02.05.01].
Để đảm bảo chính xác trong lƣu trữ kết quả ngƣời học, Khoa đ c quy định về qui
trình nhập điểm, thông báo công khai điểm học phần do khoa quản lý tại bảng tin và trên
Fanpage của khoa. Từ n m học 2015 – 2016, khoa đ mở 01 Fanpage dành riêng cho việc
thông báo, công khai kết quả học tập của SV. Theo đ , điểm quá trình đƣợc công bố cho
sinh viên trƣớc khi thi kết th c học phần vừa đảm bảo tính dân chủ, công bằng, khách
quan vừa gi p SV c kế hoạch học tập hiệu quả. Điểm thi kết th c học phần cũng đƣợc
công bố đến SV sau kì thi và SV c quyền khiếu nại về kết quả học tập của mình
[H1.02.05.02]. Sinh viên là ngƣời trực tiếp kiểm tra kết quả học tập của bản thân từ điểm
giữa kỳ, điểm thi kết th c học phần và điểm toàn kh a.
Quy trình nhập điểm và quản lý điểm của GV trong Khoa đƣợc quy định cụ thể
bằng v n bản do Trƣởng khoa ký, đảm bảo sự khách quan, chính xác và khoa học. Khoa
c địa ch Email dành riêng cho việc quản lý điểm do giáo vụ khoa quản lý nhƣng c sự
kiểm tra, giám sát của GV giảng dạy, tránh đƣợc hiện tƣợng tiêu cực trong đánh giá kết
quả học tập của SV [H1.02.05.03].
Kết quả học tập của ngƣời học đƣợc lƣu trữ an toàn và khoa học. Bảng điểm học
phần vừa đƣợc lƣu trong máy tính của cán bộ giáo vụ khoa, vừa đƣợc lƣu trong hồ sơ lƣu
trữ, c đầy đủ chữ ký của cán bộ giảng dạy, giáo vụ khoa, l nh đạo khoa. Bảng điểm từng
n m học đƣợc lƣu trên trên phần mềm quản lí đào tạo của trƣờng, đồng thời đƣợc in, c
đầy đủ chữ ký của cán bộ giáo vụ khoa và l nh đạo khoa, lƣu trữ tại khoa, do giáo vụ
khoa quản lý [H1.02.05.04].
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Trƣờng c phần mềm quản lý đào tạo để lƣu trữ kết quả học tập của ngƣời học và
gi p cho việc tra cứu kết quả học tập của ngƣời học đảm bảo khoa học và chính xác. Phần
mềm này đảm bảo kết quả học tập của ngƣời học đƣợc bảo vệ an toàn bằng hệ thống chia
quyền hạn đ ng nhập và truy cập với mật khẩu riêng cho từng ngƣời c nhiệm vụ và
quyền hạn cụ thể. [H1.02.05.05]. Sinh viên c quyền trong việc truy nhập vào Website
của trƣờng để theo dõi kết quả học tập của mình. Tuy nhiên, đôi khi do yếu tố khách quan
nên sinh viên chƣa kiểm tra đƣợc điểm lần 2, lần 3.
2. Điểm mạnh:
Khoa đ thực hiện nghiêm t c qui trình nhập điểm, thông báo công khai điểm học
phần tại bảng tin của Khoa và trên Fanpage của khoa, đảm bảo an toàn, chính xác và khoa
học trong lƣu trữ kết quả học tập của ngƣời học.
Khoa c đầy đủ hồ sơ quản lí kết quả học tập của ngƣời học đảm bảo tính khoa
học, chính xác song song với các file lƣu trữ trong máy tính, thuận lợi cho việc quản lí,
truy cập và tổng hợp báo cáo, đồng thời c giải pháp đảm bảo an toàn cho dữ liệu.
3. Điểm tồn tại:
Vẫn còn hiện tƣợng chƣa cập nhật kịp thời kết quả học tập lần 2 của sinh viên trên
hệ thống quản lý điểm của phần mềm đào tạo làm ảnh hƣởng đến kế hoạch học tập của
SV, nhất là đối với SV chƣa tích lũy đủ tín ch để tốt nghiệp hoặc muốn đ ng ký học lại
để cải thiện kết quả học tập đƣợc tốt hơn.
4. Kế hoạch hành động:
Khoa tiếp tục thực hiện việc quản lý kết quả học tập của ngƣời học đảm bảo tính hệ
thống, khoa học.
Trƣờng c kế hoạch cải thiện phần mềm quản lý đào tạo gi p sinh viên chủ động
tốt hơn trong học tập.
5. Tự đánh giá: Đạt
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Ti u chí 2.6. ết h p các ho t đ ng d y v h c v i nghi n c u khoa h c trong
đ o t o iáo vi n ti u h c.
1. Mô tả:
Nhận thức hoạt động NCKH là một trong các nhiệm vụ cơ bản của GV tại các
trƣờng cao đẳng, đại học nên Trƣờng CĐSP Đà Lạt và Khoa GDTH – MN ch trọng ch
đạo GV thực hiện nghiêm t c, đầy đủ nhiệm vụ này. Giảng viên khoa GDTH – MN ch
trọng kết hợp các hoạt động giảng dạy với NCKH trong đào tạo chuyên ngành GDTH vừa
nâng cao n ng lực NCKH vừa nâng cao chất lƣợng giảng dạy chuyên môn.
Về hoạt động NCKH, Bộ GD ĐT đ ban hành thông tƣ 47/2014/TT-BGDĐT quy
định về chế độ làm việc của GV trong đ c quy định về giờ chuẩn giảng dạy và NCKH
của GV [H2.02.06.01], thông tƣ 19/2012/TT-BGDĐH ban hành quy định về hoạt động
nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học [H2.02.06.02]. Trên
cơ sở đ Trƣờng CĐSP Đà Lạt ban hành Quy chế Khoa học và Công nghệ quy định và
hƣớng dẫn thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ đối với GV và SV tại trƣờng
[H2.02.06.03]. Trƣờng triển khai thực hiện nhiệm vụ NCKH đầy đủ, luôn tạo điều kiện
thuận lợi về mặt thời gian, kinh phí và khuyến khích GV, SV tham gia NCKH dƣới nhiều
hình thức [H2.02.06.04], [H2.02.06.05], [H2.02.06.06].
Hằng n m, Khoa đều xây dựng kế hoạch và thông báo rộng r i đến toàn thể GV
trong trƣờng về việc viết bài hội thảo khoa học cấp khoa [H2.02.06.07] và tổ chức c hiệu
quả Hội thảo khoa học với sự tham gia, cộng tác của đông đảo GV trong và ngoài khoa.
Nội dung các hội thảo gắn kết chặt chẽ với hoạt động dạy và học ngành GDTH và
GDMN. Kết quả NCKH là sự thử nghiệm, vận dụng đổi mới PPDH, giải pháp nâng cao
hiệu quả dạy – học, nâng cao n ng lực tự học của SV, xây dựng và phát triển chƣơng trình
đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra, đánh giá hoạt động đào tạo theo tín ch tại khoa và nhiều
chủ đề khác gắn kết với hoạt động chuyên môn [H2.02.06.08].
Đội ngũ GV tham gia đào tạo ngành GDTH luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ NCKH
đƣợc quy định. Hằng n m, tổ chuyên môn tổ chức thực hiện đầy đủ nhiệm vụ NCKH
trong đ c chuyên đề Seminar cấp tổ [H2.02.06.09]. Ngoài ra, GV thực hiện CTĐT cũng
rất tích cực tham gia viết bài cho hội thảo khoa học của Trƣờng, của các khoa chuyên
môn khác [H2.02.06.10], [H2.02.06.11], [H2.02.06.12]. Giảng viên rất chủ động trong
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việc cập nhật các thông tin về NCKH và c nhiều bài đ ng ở các tạp chí hội thảo khoa học
ngoài trƣờng, kể cả tạp chí, kỷ yếu khoa học c ch số ISBN [H2.02.06.13]. Giảng viên
thực hiện CTĐT ngành GDTH c 01công trình NCKH là giáo trình đ nghiệm thu, đƣợc
sử dụng làm tài liệu học tập chính thức cho SV ngành GDTH của trƣờng từ n m 2017 đến
nay [H2.02.06.14], c 01 đề tài NCKH đạt giải thƣởng Ý tƣởng khởi nghiệp và đƣợc T nh
Đoàn Lâm Đồng cấp vốn thực hiện [H2.02.06.15].
Khoa GDTH – MN cũng rất ch trọng hoạt động nghiên cứu khoa học trong SV.
Số lƣợng SV ngành GDTH đ ng ký làm kh a luận tốt nghiệp hằng n m chiểm t lệ cao so
với SV toàn trƣờng [H2.02.06.16]. Đƣợc sự hƣớng dẫn của GV, SV ngành GDTH đ và
đang tham gia nhiều cuộc thi NCKH và đạt đƣợc nhiều thành tích cao nhƣ giải khuyến
khích cuộc thi Mô hình và ý tƣởng khởi nghiệp trong Thanh niên n m 2017, giải Khuyến
khích Cuộc thi thanh niên NCKH - Eureka n m 2018, giải Ba Cuộc thi thanh niên NCKH
- Eureka n m 2019 [H2.02.06.15], [H2.02.06.17].
2.Điểm mạnh:
Trƣờng CĐSP Đà Lạt luôn tạo điều kiện cho Khoa GDTH – MN n i chung và
giảng viên thực hiện CTĐT ngành GDTH n i riêng trong l nh vực NCKH. Bên cạnh đ ,
GV trong Khoa luôn phát huy tinh thần tự chủ, n ng động, sáng tạo và bám sát thực tế
trong hoạt động này.
Hằng n m, Khoa tổ chức đƣợc nhiều chuyên đề seminar cấp tổ, 01 hội thảo khoa
học cấp khoa c chủ đề gắn kết với hoạt động chuyên môn. Giảng viên và SV chủ động
tham gia các hoạt động NCKH ngoài trƣờng và đạt đƣợc nhiều thành tích. Giảng viên c
nhiều bài viết khoa học đ ng các tạp chí, tập san trong và ngoài trƣờng, c các giải thƣờng
NCKH c giá trị.
3. Điểm tồn tại:
Số lƣợng đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ cho hoạt động đào tạo ngành GDTH
chƣa nhiều.
4. Kế hoạch hành động:
Từ n m học 2019 – 2020, Khoa GDTH – MN quan tâm, khuyến khích GV đ ng ký
thực hiện các đề tài NCKH các cấp, khuyến khích GV tiếp tục viết bài cho các tạp chí
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khoa học chuyên ngành c ch số để nâng cao n ng lực NCKH, phục vụ tốt cho công tác
giảng dạy chuyên môn.
Giảng viên trong Khoa tiếp tục phát huy n ng lực NCKH, tích cực tham gia các
cuộc thi, các hoạt động NCKH trong và ngoài nhà Trƣờng; các hội thảo, hội nghị tập huấn
về l nh vực chuyên môn.
5. Tự đánh giá: Đạt
Ti u chí 2.7. hối h p chặt chẽ v i ở D&ĐT, các phòng D&ĐT, các tr
ti u h c đ tiến h nh có hi u qu các ho t đ ng thực tập s ph m cho ng

ng

i h c.

1. Mô tả:
Trƣờng CĐSP Đà Lạt tiến hành hoạt động TTSP theo qui chế 36 về TTSP của Bộ
trƣởng Bộ GD ĐT ngày 01/08/2003 [H2.02.07.01]. Trong CTĐT ngành GDTH c hai
học phần TTSP 1 và TTSP 2 với thời lƣợng là 3 tuần và 6 tuần, tƣơng đƣơng 2 tín ch và
4 tín ch , đảm bảo đủ thời lƣợng cho SV tiếp cận thực tế phổ thông [H2.02. 07.02].
Công tác TTSP đƣợc Trƣờng thực hiện c kế hoạch và đ ng quy định. Hằng n m,
Trƣờng xây dựng kế hoạch TTSP phù hợp với biên chế n m học và Kế hoạch đào tạo
[H2.02.07.03]. Trƣờng phối hợp với Sở GD ĐT Lâm Đồng, phòng GD ĐT Đà Lạt và
các trƣờng tiểu học trên địa bàn thành phố Đà Lạt để thành lập Ban ch đạo TTSP các cấp,
trong đ GV của Trƣờng CĐSP Đà Lạt đƣợc cử làm trƣởng đoàn TTSP 1, 2. Phòng ĐTKH&CN đ phối hợp với Khoa GDTH – MN sắp xếp biên chế các đoàn thực tập khoảng
30 SV đƣợc chia thành 5 đến 6 nh m c , cử GV chuyên ngành GDTH tham gia hƣớng
dẫn TTSP 1 [H2.02.07. 04].
Để đảm bảo sự thống nhất giữa các đoàn thực tập và sự phối hợp tốt giữa nhà
trƣờng với các trƣờng phổ thông, hằng n m, Trƣờng đều tổ chức hội nghị triển khai công
tác TTSP. Nội dung TTSP tại các trƣờng tiểu học bao gồm:
- Tìm hiểu thực tế giáo dục;
- Thực tập làm chủ nhiệm lớp và công tác đội thiếu niên tiền phong HCM;
- Dự giờ dạy mẫu và thực tập giảng dạy;
- Viết thu hoạch và tổng kết [H2.02. 07.05].
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Hoạt động TTSP đƣợc trƣờng CĐSP Đà Lạt thực hiện c hiệu quả. Kết quả TTSP
của SV ngành GDTH trƣờng CĐSP Đà Lạt là rất cao. N ng lực SV tốt nghiệp từ Trƣờng
đƣợc x hội và các nhà tuyển dụng chấp nhận [H2.02.07.06].
Sau các đợt TTSP tại Trƣờng tiểu học, vào tháng 5 hằng n m, Trƣờng đều c tổ
chức Hội nghị tổng kết công tác TTSP với sự tham gia của Ban ch đạo TTSP các cấp,
Giáo viên tiểu học hƣớng dẫn TTSP, Trƣởng đoàn TTSP. Thông qua hội nghị tổng kết
TTSP, nhà trƣờng c thêm cơ sở để điều ch nh mục tiêu, nội dung, phƣơng pháp đào tạo
cho phù hợp với thực tế phổ thông. Đồng thời, đây cũng là kênh thông tin để đánh giá
chất lƣợng đào tạo ngành GDTH. Tuy nhiên, các ý kiến phản hồi của các đơn vị quản lý
giáo dục, Ban Giám hiệu các trƣờng tiểu học về CTĐT, chất lƣợng SV thực tập cũng nhƣ
hoạt động đào tạo của Trƣờng CĐSP Đà Lạt còn chung chung, chƣa ch rõ những hạn chế
cần khắc phục [H2.02.07.07], [H2.02.07.08].
2. Điểm mạnh:
Trƣờng đ phối hợp chặt chẽ với Sở GD ĐT, phòng GD ĐT thành phố Đà Lạt,
các trƣờng tiểu học trên địa bàn thành phố Đà Lạt để tiến hành c hiệu quả các hoạt động
TTSP cho ngƣời học.
Điều kiện TTSP hết sức thuận lợi. Kết quả TTSP của SV ngành GDTH tại trƣờng
CĐSP Đà Lạt là rất cao. N ng lực SV tốt nghiệp từ Trƣờng đƣợc x hội và các nhà tuyển
dụng chấp nhận, đáp ứng đƣợc mục tiêu đào tạo theo chuẩn ngành nghề, nhằm cung cấp
lực lƣợng giáo viên chủ yếu cho ngành giáo dục bậc tiểu học t nh Lâm Đồng.
3. Điểm tồn tại:
Báo cáo của một số trƣờng tiểu học về chất lƣợng đào tạo của trƣờng CĐSP Đà Lạt
thông qua hoạt động TTSP còn chung chung.
4. Kế hoạch hành động:
Từ n m học 2019 – 2020, Trƣờng tiến hành xây dựng các v n bản hƣớng dẫn thực
hiện báo cáo về công tác TTSP ch trọng đến tính cụ thể, chi tiết trong đánh giá, g p ý và
phối hợp với Sở GD ĐT, các phòng GD ĐT, các trƣởng tiểu học c sinh viên tham gia
TTSP để thực hiện c hiệu quả, làm cơ sở cho công tác rà soát, điều ch nh chƣơng trình
đƣợc chính xác, khoa học.
5. Tự đánh giá: Đạt
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Kết luận về Tiêu chuẩn 2:
CTĐT chuyên ngành GDTH của Trƣờng đƣợc xây dựng theo đ ng các quy định
hiện hành của Bộ GD ĐT. Trƣờng thực hiện đầy đủ chƣơng trình khung đ ban hành
cũng nhƣ tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo rất tốt và đạt hiệu quả cao nhằm đảm
bảo đƣợc mục tiêu đào tạo GVTH trình độ cao đẳng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn mà x hội
đề ra. Công tác tổ chức, quản lý việc thực hiện các hoạt động đào tạo theo hình thức tích
lũy tính ch đƣợc thực hiện nghiêm t c, đ ng qui định đ g p phần tích cực vào việc duy
trì nề nếp giảng dạy, học tập trong Trƣờng.
Hoạt động đổi mới PPDH theo hƣớng phát huy n ng lực ngƣời học đƣợc triển khai
đồng bộ trong toàn trƣờng và đƣợc GV thực hiện CTĐT ngành GDTH ch trọng, liên tục
nghiên cứu, vận dụng trong giảng dạy bộ môn. Sinh viên ngành GDTH cũng đƣợc cập
nhật, tiếp cận kịp thời với các mô hình, hình thức dạy học mới ở cấp tiểu học, đảm bảo
chất lƣợng tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra và đƣợc các cơ sở giáo dục phổ thông đánh giá
cao.
Hoạt động NCKH đƣợc thực hiện tốt tại Trƣờng và Khoa ở cả GV và SV. Ngoài
các hoạt động khoa học của Trƣờng, giảng viên và SV ngành GDTH đ c những nghiên
cứu tham gia hội thảo ở các trƣờng đại học, cao đẳng khác. C GV và SV tham gia các
cuộc thi nghiên cứu khoa học, ý tƣởng khởi nghiệp và đạt thành tích cao.
Công tác lƣu trữ kết quả học tập của Khoa đƣợc thực hiện đ ng quy định, đảm bảo
an toàn, chính xác và khoa học. Việc thực hiện công khai kết quả học tập của SV trên
Fanpage của Khoa đ thể hiện tính minh bạch trong đánh giá.
Bên cạnh việc nâng cao chất lƣợng giảng dạy, Trƣờng đặc biệt quan tâm đến công
tác tổ chức TTSP để SV tiếp cận môi trƣờng thực tế vừa c thể vận dụng kiến thức và k
n ng đ học vào thực tiễn công việc khi còn đang theo học tại Trƣờng. Điều này hoàn
toàn phù hợp với xu hƣớng giáo dục hiện đại của các cơ sở đào tạo nghề nghiệp trong bối
cảnh hiện nay.
Đặc biệt, hoạt động lấy ý kiến ngƣời học về chất lƣợng giảng dạy của giảng viên,
trong đ c chuyên ngành GDTH, đ mang lại hiệu quả tích cực, gi p GV c thể phát huy
thế mạnh của mỗi ngƣời, đồng thời là cơ sở để Khoa điều ch nh nội dung và phƣơng pháp
giảng dạy hƣớng đến ngƣời học ngày càng tốt hơn.
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Mặc dù vậy, hoạt động đào tạo GVTH vẫn còn một số hạn chế nhất định nhƣ chƣa
tổ chức đƣợc các hội thảo đánh giá, rà soát chƣơng trình đào tạo, chƣa tổ chức đƣợc các
lớp học tín ch do không đủ số lƣợng sinh viên, việc đổi mới PPDH chƣa đồng bộ, ít ch
trọng hƣớng dẫn sinh viên tự học, quan điểm ra đề thi của một số GV chƣa đáp ứng yêu
cầu phát triển tƣ duy sáng tạo của ngƣời học, sự phối hợp trong đào tạo giữa Trƣờng và
các cơ quan quản lý giáo dục chƣa thực sự gắn kết. Trong thời gian sắp tời, Trƣờng và
Khoa GDTH – MN sẽ từng bƣớc khắc phục các hạn chế trên để hoạt động đào tạo của
chƣơng trình ngành GDTH đạt chất lƣợng tốt nhất.
Tổng số tiêu chí của Tiêu chuẩn 2: 07
Số lượng tiêu chí đạt yêu cầu: 07
Số lượng tiêu chí không đạt yêu cầu: 0
Tiêu chuẩn 3. Đội ngũ giảng viên tham gia chƣơng trình giáo dục ngành Giáo
dục Tiểu học trình độ cao đẳng
Mở đ u:
Trƣờng CĐSP Đà Lạt c chức n ng và nhiệm vụ đào tạo giáo viên bậc Mầm non,
Tiểu học đến THCS cho ngành giáo dục t nh Lâm Đồng. Vì vậy, trong những n m qua,
Trƣờng CĐSP Đà Lạt đ tập trung xây dựng đội ngũ GV tham gia giảng dạy chƣơng trình
các ngành n i chung và ngành GDTH n i riêng nhằm đồng bộ hoá về cơ cấu và chuẩn
hoá về trình độ đào tạo theo quy định. Trƣờng c kế hoạch đào tạo, bồi dƣ ng, nâng cao
trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ GV, đặc biệt lực lƣợng GV trẻ đƣợc khuyến
khích học tập nâng cao trình độ. Cơ cấu đội ngũ GV giảng dạy các môn học hợp lý, đa số
GV c trình độ sau đại học. Đội ngũ GV của Khoa đƣợc đào tạo nâng cao trình độ và bồi
dƣ ng các chuyên đề nghiệp vụ, c khả n ng, n ng lực đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ
giảng dạy.
Ti u chí 3.1. Đ i ngũ gi ng vi n tham gia ch ơng trình giáo dục ng nh

iáo

dục Ti u h c trình đ cao đẳng có trình đ đáp ng y u c u đ o t o giáo vi n ti u h c.
1. Mô tả:
Trong những n m qua, thực hiện Nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ƣơng
Đảng, chƣơng trình hành động của ngành Giáo dục về đổi mới c n bản toàn diện giáo
dục, hàng n m Trƣờng CĐSP Đà Lạt đ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dƣ ng cán bộ,
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GV nhằm nâng cao chất lƣợng đội ngũ GV và đảm bảo trình độ chuẩn đƣợc đào tạo của
nhà giáo theo quy định và chất lƣợng, đảm bảo cơ cấu chuyên môn, c trình độ ngoại ngữ
và tin học, để thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo và NCKH đáp ứng yêu cầu ngày càng cao.
Tất cả các GV tham gia chƣơng trình GDTH đều đạt trình độ chuẩn đƣợc đào tạo của nhà giáo
theo quy định của Luật Giáo dục và Điều lệ của trƣờng cao đẳng [H3.03.01.01], [H3.03.01.02].
Tính đến tháng 12/2018, ngành GDTH c 32 GV cơ hữu tham gia giảng dạy, trình độ
chuyên môn đạt chuẩn 100%. Trong đ , số GV c học vị thạc s là 23 ngƣời (71,9%). Đa số
thạc s c độ tuổi bình quân là 36 tuổi. Số GV c chức danh giảng viên hạng II là 03 ngƣời
(9,4%), còn lại là GV hạng III [H3.03.01.03].
Đội ngũ GV của Khoa đƣợc bố trí hợp lý về tiêu chuẩn, giảng dạy theo chuyên
môn đƣợc đào tạo; các GV đều đƣợc phân công nhiệm vụ giảng dạy từng học kỳ rõ ràng,
cụ thể [H3.03.01.04], [H3.03.01.05]. Để không ngừng nâng cao chất lƣợng đào tạo, Trƣờng
tiến hành khảo sát, lấy ý kiến đánh giá của SV về hoạt động giảng dạy của giảng viên hàng
n m [H3.03.01.06], [H3.03.01.07], [H3.03.01.08].
Về trình độ tin học và ngoại ngữ:
- Theo kết quả thống kê về trình độ tin học, số GV c chứng ch tin học trình độ A
và chứng ch ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản là 20 ngƣời (62,5%), trình độ B là 12
ngƣời (37,5%). Tất cả đội ngũ GV đều biết sử dụng tin học vào công tác giảng dạy (soạn
bài giảng, trình chiếu powerpoint), truy cập internet để tìm tài liệu. Tuy nhiên, số GV thật
sự thành thạo tin học để c thể sử dụng các phầm mềm chuyên dụng chƣa cao [H3.03.01.03].
- GV c trình độ ngoại ngữ chứng ch B là 8 ngƣời (25,0%), chứng ch C là 17
ngƣời (53,%), chứng ch B1 hoặc tƣơng đƣơng là 7 ngƣời (21,9%). Số GV c trình độ
thạc s ngoại ngữ là 7 ngƣời (9,4%), số GV này c thể sử dụng ngoại ngữ trong nghiên
cứu và giảng dạy [H3.03.01.03].
2. Điểm mạnh:
Số lƣợng GV c học vị thạc s đạt tỷ lệ 71,9%. Đội ngũ GV c trình độ chuyên
môn, trình độ ngoại ngữ và tin học đáp ứng yêu cầu đào tạo GVTH .
3. Điểm tồn tại:
Chƣa c giảng viên c trình độ tiến s .
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4. Kế hoạch hành động:
Từ n m học 2019 – 2020, Khoa khuyến khích, động viên, giao nhiệm vụ và tham
mƣu nhà trƣờng tạo điều kiện cho GV đi học tiến s .
5. Tự đánh giá: Đạt
Ti u chí 3.2. Đ i ngũ gi ng vi n tham gia ch ơng trình giáo dục ng nh
dục Ti u h c trình đ cao đẳng có đ về số

iáo

ng, phù h p v i y u c u c a n i dung

ch ơng trình v đáp ng nhu c u đ o t o.
1. Mô tả:
Trong những n m qua Khoa GDTH – MN và Trƣờng tập trung xây dựng đội ngũ
GV đủ về số lƣợng, đảm bảo chất lƣợng để thực hiện tốt chƣơng trình GDTH, NCKH, đạt
đƣợc mục tiêu của kế hoạch phát triển Trƣờng CĐSP Đà Lạt giai đoạn 2015 – 2020.
Đội ngũ GV cơ hữu của khoa GDTH – MN tính đến 31/12/2018 gồm c 32 ngƣời
[H3.03.02.01].
Theo số liệu thống kê tính đến thời điểm 31/12/2018, t lệ ngƣời học (bao gồm tất
cả SV chính quy) trên giảng viên cơ hữu sau khi quy đổi là 626/32 = 19,6 [H3.03.02.02].
Số lƣợng GV cơ bản đáp ứng về nhiệm vụ đào tạo của khoa GDTH – MN.
Hiện nay Khoa đảm bảo đủ số lƣợng GV, cơ cấu bộ môn, đội ngũ đảm bảo mục tiêu
của kế hoạch phát triển trƣờng, đảm bảo t lệ trung bình SV/GV theo quy định của Bộ
GD ĐT [H3.03.02.03].
2. Điểm mạnh:
Đội ngũ GV đủ về số lƣợng, đảm bảo về chất lƣợng và cơ cấu, đáp ứng tốt nội
dung chƣơng trình và yêu cầu đào tạo của khoa GDTH – MN. 71,9% GV c trình độ thạc
s . Khoa đảm bảo tỷ lệ SV /GV theo đ ng quy định.
3. Điểm tồn tại:
Hiện nay còn một một số học phần ch c một GV dạy và đánh giá kết quả học tập của SV.
4. Kế hoạch hành động:
Từ n m học 2019 – 2020, Khoa tham mƣu với Nhà trƣờng cử GV c chuyên môn
gần tự nghiên cứu để c thể tham gia giảng dạy ở các học phần đang ch c 01 GV.
5. Tự đánh giá: Đạt
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Ti u chí 3.3. Gi ng vi n tham gia ch ơng trình giáo dục ng nh
h c trình đ cao đẳng đ

iáo dục Ti u

c đ nh kỳ đánh giá n ng ực gi ng d y.

1. Mô tả:
N ng lực giảng dạy của GV là một trong hai yếu tố quyết định chất lƣợng của hoạt
động Dạy – Học. Vì vậy, hàng n m Khoa GDTH – MN và Trƣờng luôn quan tâm đến
công tác đánh giá n ng lực giảng dạy của GV. Công tác đánh giá n ng lực giảng dạy của
GV đƣợc Khoa thực hiện thông qua các hoạt động sau: Kiểm tra hồ sơ chuyên môn, dự
giờ dạy, kết quả học tập của SV, ý kiến phản hồi của sinh viên và cơ sở giáo dục đánh giá.
Cụ thể: Hàng n m, Khoa và Trƣờng đ c quy định từ đầu n m học các GV phải đ ng ký thao
giảng 02 tiết, dự giờ đồng nghiệp 05 tiết; sau mỗi buổi dự giờ thao giảng tổ chuyên môn họp để
đánh giá, r t kinh nghiệm để gi p các GV dạy tốt hơn [H3.03.03.01], [H3.03.03.02].
Công tác kiểm tra hồ sơ chuyên môn của cá nhân GV đƣợc khoa thực hiện định kỳ
vào cuối n m học. Ngoài ra, Trƣờng giao cho phòng ĐT – KH&CN chủ trì phối hợp với
phòng TT – PC tiến hành ph c tra hồ sơ chuyên môn của GV các khoa trong nhà trƣờng
trong đ c khoa GDTH – MN [H3.03.03.03].
Công tác đánh giá n ng lực của GV còn đƣợc thực hiện qua các kênh: Kết quả học tập
học phần GV giảng dạy và lấy ý kiến phản hồi của SV đánh giá n ng lực giảng dạy của GV.
Để đảm bảo tính khách quan trong việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên, nhà trƣờng tiến
hành khảo sát sau khi c kết quả thi kết th c học phần của các học phần GV đảm nhận
[H3.03.03.04], [H3.03.03.05], [H3.03.03.06]. Đồng thời, hàng n m khoa GDTH – MN còn
khuyến khích GV tích cực đổi mới PPDH nhằm phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức
của ngƣời học g p phần nâng cao hiệu quả Dạy – Học. Tuy nhiên, Trƣờng chƣa xây dựng bộ
tiêu chuẩn đánh giá n ng lực giảng dạy của GV, nên việc đánh giá n ng lực giảng dạy của
GV chƣa toàn diện.
2. Điểm mạnh:
Công tác đánh giá n ng lực của giảng viên đƣợc khoa GDTH – MN rất quan tâm
và đƣợc định kỳ đánh giá nghiêm t c, điều đ đ g p phần nâng cao đƣợc chất lƣợng đào
tạo của Khoa.
3. Điểm tồn tại:
Trƣờng chƣa xây dựng bộ tiêu chí cụ thể để đánh giá n ng lực giảng dạy của GV.
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4. Kế hoạch hành động:
N m học 2019 – 2020, Khoa GDTH – MN đề xuất Trƣờng xây dựng và ban hành
Bộ tiêu chí đánh giá n ng lực giảng dạy của giảng viên.
5. Tự đánh giá: Đạt
Ti u chí 3.4. Tr

ng có kế ho ch đ o t o, bồi d ỡng đ i ngũ gi ng vi n v phân

công gi ng vi n theo y u c u đ o t o giáo vi n ti u h c; t o điều ki n cho gi ng vi n
nâng cao trình đ chuy n môn, nghi p vụ.
1. Mô tả:
Công tác đào tạo, bồi dƣ ng đội ngũ GV và phân công GV giảng dạy phù hợp với
chuyên môn đƣợc Trƣờng đặc biệt quan tâm. Hằng n m, Trƣờng đ xây dựng kế hoạch
đào tạo, bồi dƣ ng đội ngũ GV [H3.03.04.01], trên cơ sở đ Khoa cử GV tham dự các lớp
đào tạo, bồi dƣ ng gắn với chuyên môn của GV.
Từ n m 2014 đến nay, Khoa đ cử GV tham gia các lớp đào tạo bồi dƣ ng chuyên
môn, quản lý hành chính nhà nƣớc, trung cấp lý luận chính trị, v.v… [H3.03.04.02].
Ngoài việc quan tâm đến việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dƣ ng, Trƣờng còn
tạo điều kiện về thời gian, hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, GV tham gia học tập nâng cao trình
độ chuyên môn, tham gia NCKH trong và ngoài trƣờng. Trƣờng c quy định khen
thƣởng, hỗ trợ các công trình NCKH. Cụ thể, đối với các viên chức đi học sau đại học và
bồi dƣ ng, tập huấn ở nƣớc ngoài, Trƣờng thực hiện theo quy định của nhà nƣớc và quy
chế chi tiêu nội bộ của Trƣờng. Giảng viên đƣợc cử đi học thạc s trong nƣớc đƣợc giảm
50% định mức giờ dạy mỗi n m, đƣợc hỗ trợ 100% học phí [H3.03.04.03].
2. Điểm mạnh:
Hàng n m, Trƣờng c kế hoạch đào tạo, bồi dƣ ng cán bộ, GV. Những GV đƣợc
Khoa, Trƣờng cử đi đ thể hiện trách nhiệm trong các đợt bồi dƣ ng.
Trƣờng ch trọng đến việc bồi dƣ ng GV trẻ, tạo điều kiện thuận lợi về thời gian
và kinh phí cho cán bộ quản lý, GV tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ ở
trong và ngoài trƣờng.
3. Điểm tồn tại:
Khoa chƣa c cán bộ, GV đ ng ký học tiến s .
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4. Kế hoạch hành động:
Từ n m học 2019 – 2020, Trƣờng sẽ c những biện pháp tích cực hơn nữa nhằm tạo
điều kiện về thời gian và hỗ trợ kinh phí để đào tạo đội ngũ cán bộ GV c trình độ cao về
chuyên môn, đồng thời c những chế tài trong việc yêu cầu nâng cao trình độ chuyên môn
nghiệp vụ. Ƣu tiên cử giảng viên trẻ, c n ng lực chuyên môn tốt đi học tiến s .
5. Tự đánh giá: Đạt
Ti u chí 3.5.

i ng vi n tham gia ch ơng trình giáo dục ng nh

h c trình đ cao đẳng đ

iáo dục Ti u

c đ m b o các quyền theo quy đ nh.

1. Mô tả:
Ngh a vụ và quyền lợi của cán bộ, GV trƣờng cao đẳng đƣợc quy định tại điều 11,
12 và 45 của Điều lệ trƣờng cao đẳng [H3.03.05.01], đƣợc nhà trƣờng quy định rõ trong
Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trƣờng [H3.03.05.02]. Trên cơ sở đ , Trƣờng đ
ban hành Quy chế làm việc của Trƣờng CĐSP Đà Lạt. Trách nhiệm của từng thành viên
trong Ban Giám hiệu, các trƣởng, ph phòng/ khoa, trung tâm đến tổ trƣởng chuyên môn,
GV cũng đƣợc Trƣờng quy định cụ thể [H3.03.05.03].
Hàng n m, Khoa xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị viên chức và ngƣời lao
động, Hội nghị Công đoàn khoa để tạo môi trƣờng dân chủ cho viên chức và ngƣời lao động
đ ng g p ý kiến, tham mƣu xây dựng kế hoạch hoạt động của Khoa [H3.03.05.04], [H3.03.05.05].
Trƣờng đ xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở để cán bộ quản lí,
GV, nhân viên toàn trƣờng và Khoa đ ng g p ý kiến về các chủ trƣơng, kế hoạch công
tác của Trƣờng [H3.03.05.06].
Chế độ chính sách của cán bộ, GV và nhân viên luôn đƣợc đảm bảo, Trƣờng đ áp
dụng "Quy chế chi tiêu nội bộ" [H3.03.05.07]; Quy chế chi tiêu nội bộ đƣợc g p ý công khai
từ cơ sở đến hội nghị cán bộ chủ chốt và thống nhất biểu quyết của 100% cán bộ, viên chức
và ngƣời lao động của Trƣờng. Trên cơ sở đ , Trƣờng điều ch nh cho phù hợp thực tiễn và
đƣa vào thực hiện. Hàng tháng, Hội đồng lƣơng Trƣờng họp xét nâng lƣơng thƣờng xuyên và
phụ cấp thâm niên cho cán bộ, GV của Trƣờng trong đ c giảng viên khoa GDTH – MN
[H3.03.05.08].
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2. Điểm mạnh:
Các chủ trƣơng, kế hoạch hoạt động đƣợc công khai, dân chủ bàn bạc, c ý kiến
đ ng g p tạo nên sự đồng thuận cao và c tính khả thi. Quy chế dân chủ đƣợc thực hiện
tốt, tạo môi trƣờng làm việc thuận lợi để cán bộ, GV, SV đảm bảo đầy đủ quyền và ngh a
vụ theo Điều lệ trƣờng cao đẳng. Cán bộ quản lý, GV của Khoa đƣợc đảm bảo quyền lợi
và thực hiện nghiêm t c ngh a vụ theo Điều lệ trƣờng cao đẳng và Quy chế tổ chức và
hoạt động của Trƣờng. Trƣờng đ ban hành các v n bản quy định trách nhiệm, ngh a vụ,
quyền hạn đối với toàn thể cán bộ, GV của Khoa. Các ý kiến g p ý của cán bộ, viên chức
đƣợc giải quyết kịp thời.
3. Điểm tồn tại:
Một số ít giảng viên chƣa mạnh dạn trong đấu tranh, phê bình nên chƣa thực hiện
tốt quyền giám sát.
4. Kế hoạch hành động:
Từ n m học 2019 – 2020, Khoa tiếp tục phát huy quyền của giảng viên, t ng
cƣờng hơn nữa trong việc đấu tranh, phê bình của giảng viên nhằm phát huy triệt để
quyền của giảng viên.
5. Tự đánh giá: Đạt
Ti u chí 3.6. Đ i ngũ gi ng vi n tham gia ch ơng trình giáo dục ng nh
dục Ti u h c trình đ cao đẳng đ

iáo

c t o điều ki n tham gia nghi n c u khoa h c.

1. Mô tả:
Nghiên cứu khoa học là một trong hai nhiệm vụ chính của GV ở bậc đại học. Đội
ngũ GV Khoa GDTH – MN ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy chuyên môn,
còn rất tích cực trong hoạt động NCKH. Giảng viên của Khoa luôn xác định rõ họat động
NCKH là một trong hai nhiệm vụ chủ yếu của GV. Trƣờng c v n bản quy định về định
mức NCKH đối với các chức danh GV [H3.03.06.01], [H3.03.06.02].
Hằng n m, Trƣờng và Khoa luôn khuyến khích và tạo điều kiện cho GV của Khoa
tham gia NCKH dƣới nhiều hình thức nhƣ làm nghiên cứu đề tài khoa học cấp trƣờng,
viết giáo trình, viết bài hội thảo khoa học trong và ngoài trƣờng, viết bài đ ng tập san
thông tin khoa học và rèn luyện nghề của Trƣờng [H3.03.06.03], [H3.03.06.04],
[H3.03.06.05], [H3.03.06.06]. Trƣờng tạo điều kiện về thời gian và hỗ trợ một phần kinh
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phí cho GV tham dự các hội thảo khoa học ngoài trƣờng tổ chức [H3.03.06.07]. Hằng
n m, Khoa GDTH – MN đều tổ chức hội thảo khoa học cấp Khoa và nhận đƣợc sự tham
gia tích cực của GV trong khoa [H3.03.06.08].
2. Điểm mạnh:
Đội ngũ GV của Khoa đƣợc Trƣờng khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để
tham gia NCKH; đa số GV của Khoa đ tích cực tham gia NCKH, g p phần nâng cao
chất lƣợng đào tạo.
3. Điểm tồn tại:
Sản phẩm NCKH là đề tài, giáo trình còn ít.
4. Kế hoạch hành động:
Từ n m học 2019 – 2020, Khoa tiếp tục khuyến khích, động viên GV tích cực
tham gia đề tài NCKH cấp cơ sở, viết giáo trình, viết bài hội thảo trong và ngoài trƣờng.
5. Tự đánh giá: Đạt
Kết luận về Tiêu chuẩn 3:
Đội ngũ GV tham gia chƣơng trình giáo dục ngành GDTH trình độ cao đẳng c đủ
về số lƣợng, cơ cấu, c phẩm chất chính trị và trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu
của nội dung chƣơng trình, đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo.
Khoa GDTH – MN thực hiện tốt công tác đánh giá n ng lực giảng dạy của GV
tham gia thực hiện chƣơng trình giáo dục ngành GDTH.
Công tác đào tạo, bồi dƣ ng đội ngũ GV của khoa GDTH – MN đƣợc thực hiện tốt.
Nhà trƣờng và Khoa tạo điều kiện cho GV thực hiện đầy đủ các quyền theo quy
định của nhà nƣớc.
Đội ngũ GV đƣợc Nhà trƣờng và Khoa tạo điều kiện tham gia hoạt động NCKH.
Tổng số tiêu chí của Tiêu chuẩn 3: 06
Số lượng tiêu chí đạt yêu cầu: 06
Số lượng tiêu chí không đạt yêu cầu: 0
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Tiêu chuẩn 4. Ngƣời học và công tác hỗ trợ ngƣời học thuộc chƣơng trình giáo dục
ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng.
Mở đ u:
Ngƣời học thuộc chƣơng trình giáo dục ngành GDTH đƣợc đảm bảo tuyển chọn
công bằng và khách quan. Nhà trƣờng luôn quan tâm tạo điều kiện và hỗ trợ kịp thời cho
SV về mọi mặt, gi p SV học tập và rèn luyện trong quá trình học tập ở nhà trƣờng:
Ngƣời học đ đƣợc Trƣờng quán triệt và thực hiện một cách đầy đủ, kịp thời các chủ
trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nƣớc. Các quy định, quy chế
về đào tạo; các thông báo, kế hoạch của Trƣờng đƣợc công khai đến từng SV, gi p SV
hiểu rõ mục tiêu, CTĐT và các yêu cầu kiểm tra, đánh giá kết quả học tập. Ngƣời học của
Trƣờng luôn đƣợc giải thích và đảm bảo các quyền lợi, chế độ chính sách của Nhà nƣớc
và đƣợc ch m s c sức kh e theo đ ng quy định của y tế học đƣờng, đồng thời đƣợc tạo
điều kiện tham gia các hoạt động VHVN - TDTT, hoạt động tình nguyện, công tác x hội,
từ thiện, đƣợc đảm bảo an toàn trong trƣờng học và tham gia NCKH.
Ti u chí 4.1. Ng
trình đ cao đẳng đ

i h c thu c ch ơng trình giáo dục ng nh

iáo dục Ti u h c

c đ m b o tuy n ch n công bằng v khách quan.

1. Mô tả:
Hằng n m, công tác tuyển sinh đƣợc triển khai từ tháng 12 n m học trƣớc. Trƣờng
c các v n bản liên quan để trình các cấp c thẩm quyền phê duyệt ch tiêu tuyển sinh
hàng n m. Các thông tin tuyển sinh của Trƣờng đ kịp thời đ ng trên tài liệu “Những điều
cần biết về tuyển sinh đại học và cao đẳng hệ chính quy” [H4.04.01.01], trên Website của
Trƣờng [H4.04.01.02].
Các nội dung liên quan đến tuyển sinh đƣợc thông báo rộng r i trên truyền hình,
báo chí địa phƣơng, gửi v n bản thông báo tuyển sinh về các phòng GD ĐT, các trƣờng
PTTH trong toàn t nh, phát tờ rơi, treo pano áp pich, tổ chức tuyên truyền về tuyển sinh
của Trƣờng tại các trƣờng THPT của T nh, [H4.04.01.03], [H4.04.01.04], [H4.04.01.05].
Việc xét tuyển ngành GDTH đƣợc Hội đồng tuyển sinh quyết định trên cơ sở điểm
xét tuyển, đ ng quy chế, ch tiêu, đối tƣợng [H4.04.01.06], [H4.04.01.07]. Kết quả xét
tuyển đƣợc báo cáo bằng v n bản về Sở GD ĐT, UBND t nh Lâm Đồng và Bộ GD ĐT,
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đồng thời công bố công khai trên hệ thống bảng tin, trên Website của Trƣờng và gửi giấy
báo nhập học đến từng thí sinh tr ng tuyển [H4.04.01.08], [H4.04.01.09].
2. Điểm mạnh:
Công tác tuyển sinh ngành GDTH trình độ cao đẳng triển khai nhanh ch ng, đ ng
thời gian, đ ng đối tƣợng, chính xác. Quy trình xét tuyển thực hiện đ ng quy chế tuyển
sinh, đảm bảo công bằng, khách quan, minh bạch. Việc tuyển sinh không c sai phạm,
không c tiêu cực trong tuyển sinh.
Tỷ lệ tuyển sinh ngành GDTH trình độ cao đẳng hằng n m đạt khoảng trên 90%
ch tiêu, thậm chí c n m hết ch tiêu, điểm đầu vào thí sinh ngành GDTH của Trƣờng
khá cao. Công tác báo cáo trong và sau tuyển sinh thực hiện nghiêm t c và chính xác.
3. Điểm tồn tại:
Không c
4. Kế hoạch hành động:
Từ n m học 2019 – 2020, Nhà trƣờng tiếp tục thực hiện công tác tuyển sinh đảm
bảo công bằng và khách quan.
5. Tự đánh giá: Đạt
Ti u chí 4.2. Ng

ih cđ

cđ

c phổ biến các quy đ nh về tổ ch c đ o t o,

ki m tra, thi v công nhận tốt nghi p do B
i n quan c a Tr

D&ĐT ban h nh v các quy đ nh khác có

ng.

1. Mô tả:
Ngay từ đầu mỗi n m học, Trƣờng đ hƣớng dẫn cho ngƣời học về mục tiêu đào
tạo, CTĐT, quy trình đào tạo, quy trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập và rèn luyện
[H4.04.02.01], [H4.04.02.02].
Trƣờng luôn tạo mọi điều kiện để SV tiếp cận và học tập quy chế đào tạo, quy chế
học sinh sinh viên, quy chế rèn luyện của Bộ GD

ĐT và các quy định khác của Trƣờng

ngay trong Tuần sinh hoạt công dân cho SV đầu kh a học, việc này gi p SV nắm vững và
thực hiện tốt quy chế, quy định, nhằm giảm thiểu việc SV vi phạm các quy chế đào tạo, vi
phạm các quy định của Trƣờng [H4.04.02.03], [H4.04.02.04].
Để đảm bảo cho ngƣời học đƣợc hƣớng dẫn đầy đủ về CTĐT, kiểm tra đánh giá và
các quy định trong quy chế đào tạo của Bộ GD ĐT, Trƣờng đ giao nhiệm vụ cho đội
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ngũ GV c kinh nghiệm, am hiểu về quy chế đào tạo, nhiệt tình trong công tác để tƣ vấn
học tập, giáo dục SV và thay Hiệu trƣởng làm công tác quản lý lớp. Bên cạnh đ , Trƣờng
cũng ban hành quy định về chức n ng, nhiệm vụ của GV trợ lý quản lý SV [H4.04.02.05],
[H4.04.02.06].
T m lại, ngƣời học đƣợc hƣớng dẫn đầy đủ về CTĐT, hình thức kiểm tra đánh giá
cũng nhƣ các quy định trong quy chế đào tạo của Bộ GD ĐT bằng nhiều kênh thông tin
khác nhau. Nhờ vậy mà ngƣời học đƣợc tiếp cận đầy đủ, kịp thời các quy định về đào tạo
để chủ động xây dựng kế hoạch học tập, học cải thiện, học trả nợ, đảm bảo chuẩn đầu ra.
Không c trƣờng hợp SV vi phạm các quy định, quy chế của Trƣờng do không biết các
thông tin c liên quan.
Định kỳ, hàng n m SV đều đƣợc đối thoại trực tiếp với l nh đạo Trƣờng, thành
phần bao gồm Ban giám hiệu, trƣởng ph

các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc

[H4.04.02.07]. Thông qua đối thoại, SV đƣợc giải đáp những thắc mắc về những vấn đề
mà SV quan tâm: điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ học tập, tiến trình học tập, học cải
thiện, các chế độ chính sách, học liên thông lên đại học,... Những nội dung trao đổi giữa
SV với l nh đạo Trƣờng đƣợc ghi chép lại đầy đủ, làm cơ sở, minh chứng để Trƣờng tiến
hành điều ch nh, bổ sung, đánh giá, nhận xét lề lối, chất lƣợng làm việc của các đơn vị
[H4.04.02.08].
Do thực hiện tốt việc cung cấp các thông tin về quá trình đào tạo, các quy chế
HSSV của nhà trƣờng một cách đầy đủ rõ ràng và sự hƣớng dẫn trực tiếp, chi tiết của GV
trợ lý quản lý SV nên ngƣời học đ chấp hành tốt quy chế học tập và rèn luyện trong Trƣờng.
2. Điểm mạnh:
Các thông tin liên quan đến quy chế, chƣơng trình, kế hoạch đào tạo, hình thức
kiểm tra đánh giá…đƣợc Trƣờng cập nhật thƣờng xuyên đến ngƣời học. Trƣờng triển
khai phổ biến đầy đủ, cụ thể cho ngƣời học bằng nhiều hình thức phù hợp, linh hoạt thông
qua các kênh thông tin khác nhau. Điều đ gi p ngƣời học chủ động xây dựng kế hoạch
học tập, nắm vững quy chế đào tạo, quy chế công tác SV và thực hiện tốt các quy định,
quy chế đ .
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3. Điểm tồn tại:
Việc phổ biến, quán triệt các v n bản về quy chế đào tạo, quy chế HSSV đ đƣợc
triển khai đầy đủ cụ thể, tuy nhiên vẫn còn hiện tƣợng một vài SV vi phạm, phải xử lý ở các
mức độ khác nhau, không c sinh viên nào vi phạm đến mức bị xử lý kỷ luật.
4. Kế hoạch hành động:
Từ n m học 2019 -2020 Khoa tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các
quy chế đào tạo, quy chế HSSV,… để SV nắm đầy đủ và thực hiện tốt quy chế, hạn chế
tối đa những trƣờng hợp SV vi phạm quy chế.
Trong từng n m học, Trƣờng tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ SV ngành GDTH về
CTĐT, quy chế đào tạo, phƣơng pháp giảng dạy của GV, n ng lực chuyên môn của GV.
5. Tự đánh giá: Đạt
Ti u chí 4.3. Ng

ih cđ

c cung cấp các d ch vụ hỗ tr đ i sống.

1. Mô tả:
Trƣờng c 2 d y nhà 3 tầng làm ký t c xá cho SV, đƣợc xây dựng và đƣa vào sử
dụng từ n m 1998 và n m 1999, với tổng số 72 phòng [H4.04.03.01]. Mỗi phòng c diện
tích 32 m2, 4 giƣờng tầng cho 8 SV, đƣợc trang bị khép kín đủ các công trình phụ, đ đáp
ứng khá tốt nhu cầu n ở, học tập và rèn luyện của SV đang tham gia học tập tại Trƣờng.
Tuy nhiên, do khu KTX SV xây dựng và đƣa vào sử dụng đ lâu nên một số phòng ở hiện
đ xuống cấp, ảnh hƣởng nhất định đến điều kiện n ở của SV. Một nhà đa n ng c diện
tích khoảng 1.000m2 phục vụ cho giảng dạy học tập các môn b ng bàn, cầu lông, thể dục
cơ bản. Trƣờng c 4 sân b ng chuyền ngoài trời phục vụ cho giảng dạy học tập môn b ng
chuyền, 2 đƣờng chạy, hố nhảy xa, các dụng cụ, vật dụng để phục vụ giảng dạy bộ môn
giáo dục thể chất. Ngoài ra, Trƣờng còn c 6 sân đẩy tạ láng nền xi m ng, sân b ng rổ.
Hiện nay, Trƣờng c diện tích sân xi m ng kích thƣớc 80m x 80m phục vụ cho các hoạt
động vui chơi tập luyện thể thao [H4.04.03.02]. Hệ thống wifi đƣợc phủ s ng tại các hội
trƣờng, phòng máy, khu hiệu bộ, KTX SV nhằm phục vụ cho công tác và việc học tập của
SV [H4.04.03.03]. Trƣờng c c n tin trên 100 m2 để phục vụ SV, nhà giữ xe với diện tích
gần 300 m2 là nơi giữ xe cho CBVC và SV học tập tại Trƣờng [H4.04.03.04], [H4.04.03.05].
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2. Điểm mạnh:
Ký t c xá c diện tích đủ rộng cho SV ở, đảm bảo điều kiện cho SV học tập và sinh
hoạt g p phần nâng cao chất lƣợng giáo dục toàn diện cho SV. Cơ sở vật chất phục vụ các
hoạt động rèn luyện thể chất nhằm g p phần nâng cao thể lực cho SV tƣơng đối tốt.
Môi trƣờng học tập, rèn luyện tại Trƣờng an toàn, thân thiện, v n h a g p phần
nâng cao chất lƣợng đào tạo.
3. Điểm tồn tại:
Hệ thống wifi ch phủ s ng ở những khu vực nhất định nên việc truy cập để lấy
thông tin phục vụ cho việc học tập của SV vẫn còn hạn chế.
4. Kế hoạch hành động:
Từ n m học 2019 – 2020, Trƣờng tiếp tục triển khai kế hoạch sửa chữa, nâng cấp
một số phòng ở KTX SV; nâng cấp hệ thống wifi hiện c của Trƣờng để phục vụ tốt hơn
việc dạy và học của GV và SV; đầu tƣ CSVC, trang thiết bị phục vụ các hoạt động TDTT
– VHVN của SV ở trong KTX.
5. Tự đánh giá: Đạt
Ti u chí 4.4. Ng
đ cv

ih cđ

c t o điều ki n đ rèn uy n t t ởng chính tr , đ o

ối sống.
1. Mô tả:
Công tác giáo dục chính trị tƣ tƣởng và rèn luyện đạo đức, lối sống cho ngƣời học

luôn đƣợc các cấp l nh đạo nhà trƣờng quan tâm ch đạo thực hiện bằng nhiều hình thức
phong ph , đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế của Trƣờng nhằm giáo dục chính trị tƣ
tƣởng, đạo đức, lối sống rèn luyện nếp sống v n minh, lành mạnh.
Ngƣời học đƣợc phổ biến, quán triệt đầy đủ các chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng và
chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc thông qua nhiều hình thức khác nhau nhƣ: tổ chức
“Tuần sinh hoạt công dân - SV ”, học “6 bài lý luận chính trị” cho đoàn viên sinh viên
n m thứ nhất hay thông qua quá trình giảng dạy trực tiếp của các học phần nhƣ Pháp luật,
Những nguyên lý cơ bản của chủ ngh a Mác Lênin…, sinh viên Trƣờng n i chung và sinh
viên ngành GDTH n i riêng đƣợc trang bị các kiến thức cụ thể nhƣ: tình hình thời sự
trong nƣớc và quốc tế nổi bật, học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh; quán triệt nội dung, phƣơng hƣớng Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc, các
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nghị quyết của Đảng bộ địa phƣơng; Luật giáo dục, Luật giáo dục nghề nghiệp; Quy chế
HSSV đối với giáo dục nghề nghiệp. Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo; các hình thức
đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo;...[H4.04.04.01], [H4.04.04.02], [H4.04.04.03],
[H4.04.04.04]. Định kỳ hàng n m, SV đƣợc đối thoại trực tiếp với l nh đạo Trƣờng và
các trƣởng khoa/phòng/trung tâm; tổ chức các hòm thƣ g p ý ở các cơ sở của Trƣờng.
Qua đ , l nh đạo Trƣờng với SV đƣợc tƣơng tác một cách trực tiếp để trao đổi tâm tƣ
nguyện vọng, nắm bắt kịp thời các ý kiến phản hồi của ngƣời học đối với Trƣờng
[H4.04.04.05], [H4.04.04.06]. Ngoài các đợt sinh hoạt chính trị và các buổi học tập, thảo
luận Nghị quyết của Đảng, các chính sách của Nhà nƣớc do Trƣờng tổ chức đầu khoá
học, đầu n m học, ngƣời học còn đƣợc phổ biến các chủ trƣơng, chính sách dƣới hình
thức các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, Bác Hồ; hội thi tìm hiểu pháp luật; hội thi tìm hiểu về
luật giao thông đƣờng bộ, v n h a khi tham gia giao thông [H4.04.04.07], [H4.04.04.08].
Hằng n m, SV đƣợc tham gia nhiều hoạt động chính trị x hội, VHVN, TDTT do
các cấp tổ chức và SV đ c nhiều thành tích trong các hoạt động Đoàn và phong trào
Thanh niên và đƣợc Đoàn TN, Hội SV các cấp tuyên dƣơng khen thƣởng [H4.04.04.09],
[H4.04.04.10], [H4.04.04.11] .
Để g p phần thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tƣ tƣởng, đạo đức, lối sống,
tinh thần trách nhiệm và thái độ cho ngƣời học, Trƣờng đ tiến hành đánh giá kết quả rèn
luyện của HSSV trong từng học kỳ, n m học theo quy chế của Bộ GD ĐT. Trƣờng đ cụ
thể h a nội dung và hình thức đánh giá kết quả rèn luyện của SV thông qua quy định của
Bộ GD ĐT, trong đ thang điểm và các tiêu chí đánh giá rèn luyện đƣợc cụ thể h a để
phù hợp với tình hình thực tế của Trƣờng [H4.04.04.12].
2. Điểm mạnh:
Công tác giáo dục chính trị tƣ tƣởng và rèn luyện đạo đức, lối sống cho ngƣời học
đƣợc Khoa và Trƣờng triển khai thực hiện thƣờng xuyên với nhiều hình thức khác nhau
đ đem lại hiệu quả cao, cuối n m đa số SV xếp loại điểm rèn luyện tốt và xuất sắc; số SV
xếp loại điểm rèn luyện mức trung bình chiếm khoảng 0,2%; không c SV xếp loại điểm
rèn luyện yếu, kém.
Khoa GDTH – MN làm tốt công tác giáo dục chính trị tƣ tƣởng và đạo đức lối
sống nên từ trƣớc đến nay không c trƣờng hợp SV vi phạm về nghiện h t, mua bán, tàng
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trữ ma tuý, nhiễm HIV/AIDS và các tệ nạn x hội khác. Không c SV vi phạm pháp luật
bị lập biên bản từ các đơn vị, cơ quan chức n ng c thẩm quyền.
3. Điểm tồn tại:
Khoa GDTH - MN chƣa tổ chức việc th m dò ý kiến phản hồi từ ngƣời học về nội
dung, hình thức cũng nhƣ hiệu quả các hoạt động liên quan đến công tác giáo dục chính
trị tƣ tƣởng và rèn luyện lối sống của ngƣời học để c những biện pháp, hình thức tuyên
truyền, giáo dục thích hợp hơn nhằm nâng cao hiệu quả rèn luyện của SV.
4. Kế hoạch hành động:
Từ n m học 2019 – 2020, Trƣờng tiếp tục đổi mới phƣơng thức, nội dung, hình
thức tổ chức các hoạt động giáo dục để thu h t nhiều SV tham gia, kịp thời khen thƣởng
các nhân tố tích cực; đồng thời xử lý nghiêm các hiện tƣợng vi phạm các quy định, quy
chế làm ảnh hƣởng đến đạo đức, nếp sống lành mạnh, v n minh trong nhà trƣờng sƣ
phạm. Tổ chức th m dò ý kiến phản hồi từ ngƣời học về nội dung, hình thức tổ chức công
tác giáo dục chính trị tƣ tƣởng để c những biện pháp thích hợp hơn nhằm nâng cao hiệu
quả rèn luyện của SV.
5. Tự đánh giá: Đạt
Ti u chí 4.5. Ng

ih cđ

c t o điều ki n tham gia các tổ ch c Đ ng, Đo n v

đo n th khác.
1. Mô tả:
Đối với Khoa GDTH – MN, việc đào tạo, giáo dục rèn luyện SV một cách toàn
diện, c chất lƣợng luôn luôn đƣợc ch trọng. Bên cạnh đ , thực hiện ch đạo của Đảng
ủy, Ban giám hiệu, Khoa GDTH – MN đ phối hợp và tạo điều kiện cho Đoàn TN - Hội
SV xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện c hiệu quả các hoạt động phong trào hằng
n m [H4.04.05.01], [H4.04.05.02]. Những hoạt động này nhằm tạo điều kiện cho SV
đƣợc phát triển toàn diện dƣới các hình thức khác nhau nhƣ: tổ chức các hoạt động tình
nguyện, các câu lạc bộ, hoạt động VHVN – TDTT. Để đảm bảo các hoạt động đ đƣợc
triển khai tổ chức một cách hiệu quả, chất lƣợng, hằng n m Đoàn TN, Hội SV của Khoa
GDTH – MN đ tiến hành các đợt tập huấn cho cán bộ Đoàn, cán bộ Hội SV và lực lƣợng
nòng cốt [H4.04.05.03].
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Hàng tháng, Trƣờng tổ chức chào cờ đầu tháng để kịp thời đánh giá những diễn
biến trong tƣ tƣởng của ngƣời học. Đây là dịp để giáo dục, tuyên truyền, nhắc nhở, uốn
nắn một cách kịp thời những lệch lạc trong nhận thức, tƣ tƣởng cũng nhƣ đạo đức lối sống
của SV.
Các hoạt động nhằm tạo sân chơi bổ ích, phát triển toàn diện cho ngƣời học đƣợc
diễn ra thƣờng xuyên nhƣ: hoạt động v n nghệ, TDTT nhân dịp khai giảng chào mừng
n m học mới, chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; kỷ niệm ngày thành lập QĐND
Việt Nam 22/12, ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày Sinh nhật Bác. Các hội
thi: Giai điệu Tổ quốc, SV với an toàn giao thông, hội thi phòng chống HIV/AIDS, ma
tuý, các giải b ng đá, b ng chuyền, cầu lông, thi tìm hiểu pháp luật và nhiều hội thi
nghiệp vụ khác cũng đƣợc tổ chức thƣờng xuyên [H4.04.05.04], [H4.04.05.05].
Những hoạt động bề nổi đ mang lại hiệu ứng cao, mang lại giá trị đích thực cho
x hội đ là hiến máu tình nguyện, tình nguyện hè, các hoạt động an sinh x hội, các
phong trào phát huy vai trò của đoàn viên, SV và các chƣơng trình đồng hành [H4.04.05.06],
[H4.04.05.07]. Những hoạt động đ gi p cho SV của Trƣờng đƣợc trải nghiệm, học h i
đƣợc nhiều kinh nghiệm x hội, rèn luyện và phát triển bản thân theo hƣớng vừa hồng vừa
chuyên. Hàng n m Đoàn TN – Hội SV đều tổ chức các chƣơng trình tổng kết công tác
Đoàn – Hội, tập trung đánh giá kết quả tổ chức các hoạt động VHVN, TDTT và các hoạt
động tình nguyện, qua đ nhằm r t kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn ở n m tiếp theo
[H4.04.05.08].
Việc quan tâm phát triển toàn diện cho ngƣời học đƣợc Khoa quan tâm đ ng mức.
Nhằm giáo dục toàn diện và giáo dục truyền thống “Tôn sƣ trọng đạo” cho SV cũng nhƣ
lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam hằng n m, Khoa GDTH – MN phối
hợp chặt chẽ với phòng TCCB – CTSV, Đoàn TN và liên chi đoàn Khoa tổ chức tháng thi
đua “Học tập tốt – Rèn luyện tốt” [H4.04.05.09]. Công tác Đảng và đoàn thể đ ch trọng,
phát hiện, bồi dƣ ng những đoàn viên ƣu t giới thiệu cho Đảng xem xét công nhận cảm
tình Đảng và cử tham gia các lớp cảm tình Đảng, giới thiệu đoàn viên ƣu t cho Đảng
xem xét kết nạp Đảng [H4.04.05.10], [H4.04.05.11].
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2. Điểm mạnh:
Khoa và Trƣờng c nhiều hình thức, biện pháp hữu hiệu, thiết thực, phù hợp với
điều kiện của Trƣờng trong công tác giáo dục chính trị tƣ tƣởng, tuyên truyền phổ biến
pháp luật, chính sách, đƣờng lối của Đảng và Nhà nƣớc cho ngƣời học. SV ngành GDTH
tham gia tích cực vào các hoạt động do Đoàn TN và Hội SV tổ chức.
Ngƣời học c ý thức gƣơng mẫu và chấp hành tốt chủ trƣơng, chính sách, pháp
luật cũng nhƣ rèn luyện, phấn đấu về tƣ cách đạo đức, lối sống trong môi trƣờng sƣ phạm.
Không c SV vi phạm pháp luật và các tệ nạn x hội.
Nhiều SV ngành GDTH đƣợc kết nạp vào Đảng CSVN trong thời gian học ở Trƣờng.
3. Điểm tồn tại:
Việc tổ chức các hoạt động bề nổi thƣờng diễn ra ngoài giờ hành chính hoặc ngày
ngh nên chƣa thu h t đƣợc 100% SV tham gia.
4. Kế hoạch hành động:
Từ n m học 2019 – 2020, Trƣờng sẽ tiếp tục ch đạo các tổ chức đoàn thể c liên
quan; các Khoa, Phòng, Trung tâm bố trí thời gian hợp lý để tạo điều kiện thuận lợi cho
SV tham gia các hoạt động VHVN, TDTT, các hội thi, rèn luyện nghiệp vụ.
5. Tự đánh giá: Đạt.
Ti u chí 4.6. Ng

ih cđ

c đ m b o các chế đ chính sách xã h i theo quy đ nh.

1. Mô tả:
Việc thực hiện các chế độ chính sách cho SV đƣợc Trƣờng quan tâm đặc biệt
thông qua việc thực hiện nghiêm t c các v n bản của Bộ, ngành c

liên quan

[H4.04.06.01]. Trƣờng đ triển khai bằng nhiều hình thức và kênh thông tin khác nhau
nhƣ: thông qua v n bản giấy (thông báo) đƣa về các lớp SV để trợ lý quản lý SV trực tiếp
thông báo, hƣớng dẫn chi tiết cho SV thực hiện đồng thời các thông báo này đƣợc cập
nhật lên Website của Trƣờng [H4.04.06.02].
Ngoài ra, để đảm bảo các chế độ chính sách tới ngƣời học một cách đầy đủ, chính
xác, Trƣờng tiến hành tập huấn cho ban cán sự lớp/ ban chấp hành cho đoàn, chi hội SV
vào đầu các n m học [H4.04.06.03] và thông qua tuần sinh hoạt công dân đầu n m học
[H6.04.06.04]. Trƣờng thông tin về các chế độ chính sách đến với SV đầy đủ và bằng
nhiều hình thức khác nhau nên số lƣợng SV đƣợc hƣởng các chế độ chính sách hằng n m
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đƣợc thực hiện một cách triệt để, đảm bảo thực hiện đầy đủ các quyền lợi cho SV. Danh
sách SV đƣợc hƣởng các chế độ chính sách đƣợc công khai minh bạch ở bảng tin Phòng
TCCB-CTSV, đồng thời đƣợc công bố trên Website của Trƣờng [H4.04.06.05],
[H4.04.06.06], [H4.04.06.07]. Thống kê sơ bộ, trong 5 n m vừa qua, số lƣợng SV đƣợc
hƣởng các chế độ chính sách nhƣ sau:
Số lƣợt/danh sách SV đƣợc hƣởng các chế độ
Năm học

Xác nhận
hƣởng trợ
cấp xã hội

Xác nhận
hƣởng các
trợ cấp

Miễn
giảm
học phí

khác

Học bổng

Khen

KKHT

thƣởng

2014 - 2015

126

06

-

24

07

2015 - 2016

130

08

-

24

08

2016 - 2017

99

06

-

24

08

2017 - 2018

120

05

-

23

07

2018 - 2019

126

09

-

41

07

Ngoài những chế độ chính sách mà nhà nƣớc quy định, Trƣờng luôn kêu gọi các
doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trƣờng thực hiện tốt công tác x hội
h a giáo dục nhằm trao quà, học bổng cho SV gặp hoàn cảnh kh kh n. Thống kê trong
05 n m qua, c 155 lƣợt SV đƣợc hƣởng học bổng tài trợ [H4.04.06.08].
2. Điểm mạnh:
Khoa và Trƣờng luôn quan tâm và giải quyết các chế độ chính sách cho ngƣời học
một cách kịp thời, đ ng quy định, đặc biệt là quan tâm đến SV c hoàn cảnh kh kh n.
Tính đến nay chƣa c SV nào b học, ngh học vì lý do hoàn cảnh kh kh n; chƣa c một
đơn thƣ khiếu nại nào của ngƣời học, của gia đình SV về việc Trƣờng giải quyết không
th a đáng các chế độ chính sách cho ngƣời học.
3. Điểm tồn tại:
Mặc dù Trƣờng đ giải quyết kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách và kêu gọi x hội
h a giáo dục từ các tổ chức, các nhân cho ngƣời học nhƣng vẫn còn nhiều SV kh kh n, phải
vừa học vừa làm thêm, ảnh hƣởng tới thời gian học tập và tham gia các hoạt động.
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4. Kế hoạch hành động:
Từ n m học 2019 – 2020, Trƣờng phối hợp với các tổ chức đoàn thể c liên quan;
các Khoa, Phòng, Trung tâm t ng cƣờng phối hợp với các đơn vị, các tổ chức, doanh
nghiệp nhằm trao quà, học bổng, hỗ trợ chỗ ở, đặc biệt là những SV c hoàn cảnh đặc biệt
kh kh n. Phòng TCCB – CTSV, Đoàn TN tích cực hơn nữa trong việc phối hợp với
trung tâm dịch vụ giới thiệu việc làm của T nh để hỗ trợ tìm kiếm giới thiệu những việc
làm phù hợp với SV (gia sƣ…), tạo cơ hội cho SV c thu nhập để hỗ trợ học tập và rèn
luyện k n ng. Theo dõi, cập nhật thông tin phản hồi của SV sau khi đƣợc giới thiệu việc
làm một cách đầy đủ.
5. Tự đánh giá: Đạt.
Ti u chí 4.7. Ng

ih cđ

chất v đ m b o về d ch vụ y tế tr

c t o điều ki n đ nâng cao s c khỏe, phát tri n th
ng h c.

1. Mô tả:
Thực hiện quy định của Bộ GD ĐT, c n cứ thông tƣ liên bộ giữa Bộ GD ĐT và
Bộ Y tế, đầu mỗi kh a học Trƣờng phối hợp với cơ sở y tế đủ thẩm quyền tổ chức khám
sức kh e cho SV mới nhập học [H4.04.07.01]. Thông qua việc khám sức kh e để nắm bắt
tình trạng sức kh e của SV đầu kh a học làm cơ sở để Trƣờng quyết định việc tiếp tục
tham gia học tập của ngƣời học. Hồ sơ khám sức kh e đầu vào cũng nhƣ đầu ra đƣợc
Trạm y tế Trƣờng kiểm soát chặt chẽ [H4.04.07.02]. Danh sách những SV c mắc bệnh
đƣợc thông báo đến tận SV và gia đình biết để phối hợp điều trị, chữa bệnh cho SV. Sức
kh e của ngƣời học đƣợc Trƣờng quan tâm th a đáng.
Để đảm bảo quyền lợi cho SV khi tham gia khám chữa bệnh ban đầu cũng nhƣ
thực hiện quy định của Luật Bảo hiểm, Trƣờng triển khai mua bảo hiểm y tế cho SV các
hệ đào tạo khác nhau [H4.04.07.03]. Trƣờng phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh ban
đầu (Trung tâm y tế Đà Lạt, Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng, Bệnh viện Hoàn M Đà Lạt)
để theo dõi, nắm bắt tình hình sức kh e của SV. Ngoài ra, để đảm bảo quyền lợi và gi p
SV đề phòng rủi ro, Trƣờng đ triển khai và tƣ vấn cho SV mua bảo hiểm thân thể ngay
từ đầu mỗi n m học [H4.04.07.04]. Trƣờng đ tiến hành ch m s c sức kh e thƣờng
xuyên cho SV tại Trạm y tế của Trƣờng và phối hợp với các đơn vị c uy tín (Học viện
Quân y và Trung tâm dƣợc Rạng Đông) tiến hành giáo dục tƣ vấn về ch m s c sức kh e
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sinh sản và tƣ vấn ch m s c sức kh e nữ sinh [H4.04.07.05].
Ngoài ra, nhà trƣờng còn định kỳ tổ chức các hoạt động thể dục thể thao qua các
dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn nhƣ: Quốc khánh 02/9, ngày Nhà giáo Việt nam 20/11, ngày
Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, ngày thành lập Đoàn thanh niên 26/3 và
ngày giải ph ng Miền Nam thống nhất đất nƣớc 30/4 và Quốc tế lao động 01/5… qua đ
tạo điều kiện cho SV rèn luyện sức kh e phát triển thể chất [H4.04.07.06]. Tuy nhà
trƣờng đ c đầy đủ sân chơi, b i tập cho sinh viên tập luyện thể dục thể thao nhƣng chất
lƣợng còn bị hạn chế.
2. Điểm mạnh:
Khoa và Trƣờng đ làm tốt công tác tƣ vấn, ch m s c sức kh e sinh sản cho giới
nữ. Trƣờng luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho SV tham gia các hoạt động v n
hoá, v n nghệ, thể dục thể thao, hoạt động x hội, g p phần giáo dục toàn diện cho SV.
Nhờ thực hiện tốt các hoạt động bề nổi, phong trào VHVN, TDTT nên ngƣời học c các
sân chơi bổ ích, SV c lối sống lành mạnh. Cho đến thời điểm hiện nay, Trƣờng là đơn vị
trƣờng học không c ma t y, không c SV vi phạm các tệ nạn x hội.
3. Điểm tồn tại:
Điều kiện phục vụ cho các hoạt động TDTT nhằm phát triển thể chất cho SV vẫn
còn hạn chế nhất định, một số CSVC xuống cấp.
4. Kế hoạch hành động:
Từ n m học 2019 – 2020, Trƣờng sẽ bố trí sân chơi, b i tập một cách khoa học hơn
và t ng cƣờng CSVC nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu tập luyện TDTT của SV.
5. Tự đánh giá: Đạt.
Ti u chí 4.8. Ng

ih cđ

c t o điều ki n tham gia nghi n c u khoa h c.

1. Mô tả:
Khoa và Trƣờng đ quan tâm và tạo điều kiện cho ngƣời học tham gia NCKH, do
đ trong những n m qua phong trào NCKH, ý tƣởng khởi nghiệp trong SV c nhiều khởi
sắc. Trƣờng đ ban hành các v n bản khuyến khích ngƣời học trong hoạt động NCKH,
kh a luận tốt nghiệp [H4.04.08.01], thành lập tổ thẩm định thuyết minh đề cƣơng và
nghiệm thu kh a luận tốt nghiệp [H4.04.08.02], [H4.04.08.03]. Nhiều đề tài, ý tƣởng khởi
nghiệp của ngƣời học thuộc chƣơng trình giáo dục ngành GDTH đạt giải cao do Trung
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ƣơng Hội SV Việt Nam tổ chức (ý tƣởng khởi nghiệp của SV Đỗ V n An - GDTH K39);
đề tài “Vận dụng phần mềm thiết kế phim hoạt hình Animaker trong dạy học môn Tự
nhiên - X hội ở lớp 1” do SV Đào Lê Minh Thảo, lớp GDTH K41A thực hiện và đạt giải
khuyến khích giải thƣởng “SV nghiên cứu kh a học Euréka lần thứ 20 - n m 2018 do
thành đoàn TP. Hồ Chí Minh, Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh và Sở KH

CN thành

phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức [H4.04.08.04].
2. Điểm mạnh:
Trƣờng luôn quan tâm, động viên, khích lệ và tạo điều kiện để ngƣời học tham gia
NCKH, xây dựng ý tƣởng khởi nghiệp, đặc biệt là hình thành cho ngƣời học sự say mê
trong học tập, nghiên cứu, tìm tòi cái mới, biết vận dụng c hiệu quả những kiến thức
trong NCKH để phục vụ tốt cho học tập và cuộc sống.
3. Điểm tồn tại:
Phần lớn SV còn yếu về phƣơng pháp NCKH. Số SV NCKH chƣa nhiều, chƣa trở
thành phong trào trong toàn trƣờng.
4. Kế hoạch hành động:
Từ n m học 2019 – 2020, Khoa GDTH – MN chủ động xây dựng kế hoạch NCKH
trong SV; tổ chức chuyên đề bồi dƣ ng về k n ng và phƣơng pháp NCKH cho SV; điều
ch nh bổ sung các tiêu chí đánh giá kết quả nghiên cứu.
5. Tự đánh giá: Đạt.
Kết luận về Tiêu chuẩn 4:
Trƣờng CĐSP Đà Lạt đ luôn quan tâm và thực hiện tốt công tác hỗ trợ ngƣời học
toàn trƣờng n i chung và ngƣời học thuộc chƣơng trình giáo dục ngành GDTH n i riêng.
Ngƣời học đƣợc tiếp nhận những thông tin cần thiết về Trƣờng, về chƣơng trình, kế hoạch
đào tạo, về đƣờng lối, chủ trƣơng của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nƣớc, của
Ngành, của Trƣờng và đ chấp hành tốt qua “Tuần sinh hoạt chính trị công dân – SV” đầu
n m, đầu kh a, giữa kh a và cuối kh a học.
Ngƣời học đƣợc hƣớng dẫn, đƣợc tạo điều kiện để tự tu dƣ ng, rèn luyện về tƣ
cách đạo đức, lối sống của ngƣời thầy giáo tƣơng lai, đƣợc tạo điều kiện để tham gia các
tổ chức Đảng, đoàn thể và tham gia các hoạt động x hội với hiệu quả cao. Đặc biệt,
Trƣờng rất quan tâm đến việc giải quyết các chế độ chính sách cho ngƣời học, gi p đ
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bằng nhiều hình thức khác nhau cho SV c hoàn cảnh kh kh n. Trƣờng đ tạo điều
kiện thuận lợi cho ngƣời học phát huy tối đa khả n ng của bản thân trong học tập và rèn
luyện. Các hoạt động VHVN, TDTT của SV đƣợc đầu tƣ thích đáng, g p phần giáo
dục toàn diện, nâng cao chất lƣợng đào tạo của Trƣờng.
Trƣờng sẽ tiếp tục phát huy cách làm và các nội dung đ triển khai thực hiện c
hiệu quả. Đồng thời, khắc phục những hạn chế, những tồn tại để các thông tin đến với
ngƣời học nhanh hơn, chính xác hơn, hiệu quả hơn, linh hoạt h a các hình thức và cách
thức tổ chức các hoạt động phong trào VHVN, TDTT để gi p cho SV c điều kiện tham
gia đầy đủ hơn, tạo điều kiện cho mọi SV đều c cơ hội tham gia tự khẳng định mình và
để phát triển toàn diện. Việc tiến hành khảo sát thu thập thông tin từ ngƣời sử dụng lao
động, từ các doanh nghiệp sẽ đƣợc tiến hành thƣờng xuyên hơn với nhiều hình thức
phong ph khác nhau nhƣ: phát phiếu điều tra, ph ng vấn, lấy thông tin trực tiếp từ hội
nghị tổng kết công tác thực tập. T ng cƣờng hơn nữa sự kết nối với các phòng GD ĐT,
các doanh nghiệp trong đào tạo, xây dựng chƣơng trình, tìm kiếm đầu ra cho SV, nâng
cao chất lƣợng đào tạo nhằm gi p cho SV khi ra trƣờng đáp ứng đƣợc nhu cầu sử dụng
nhân lực chất lƣợng ngày càng cao của ngành Giáo dục và của địa phƣơng Lâm Đồng.
Tổng số tiêu chí của Tiêu chuẩn 4: 08
Số tiêu chí đạt yêu cầu: 08
Số tiêu chí không đạt yêu cầu: 0
Tiêu chuẩn 5. Thƣ viện, trang thiết bị dạy học và cơ sở vật chất khác hỗ trợ
chƣơng trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng.
Mở đ u
Thƣ viện, trang thiết bị cơ sở vật chất phục vụ đào tạo các ngành n i chung, ngành
GDTH n i riêng là những yếu tố trực tiếp hỗ trợ công tác đào tạo của Trƣờng. Trong
những n m qua, mặc dù quy mô một số ngành đào tạo c bị thu hẹp do ch tiêu tuyển sinh
giảm, kinh phí đƣợc cấp eo hẹp, nhƣng Trƣờng vẫn tiếp tục quan tâm đầu tƣ phƣơng tiện
hỗ trợ tra cứu tại Thƣ viện; sửa chữa chống xuống cấp các hạng mục công trình, để c
đƣợc hệ thống các phòng học, phòng thực hành nghiệp vụ, phòng nghe nhìn; các trang
thiết bị, máy m c, phƣơng tiện k thuật, ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu
đào tạo giáo viên các cấp. Trƣờng c hệ thống sân b i, nhà tập, các cơ sở vật chất phục vụ
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giáo dục thể chất đáp ứng nhu cầu tập luyện và tổ chức các hoạt động TDTT; cảnh quan
Trƣờng xanh, sạch, đẹp; môi trƣờng sinh hoạt học tập v n minh, an toàn, đáp ứng đƣợc
chƣơng trình đào tạo n i chung và chƣơng trình giáo dục ngành GDTH trình độ cao đẳng
n i riêng.
Ti u chí 5.1. Th vi n v các nguồn h c i u phù h p đ

c cập nhật đ hỗ tr

các ho t đ ng đ o t o v nghi n c u.
1. Mô tả:
Thƣ viện trƣờng CĐSP Đà Lạt với tổng diện tích sử dụng khoảng 450m2, c 01 phòng
mƣợn tài liệu về nhà và 01 phòng đọc tại chỗ với diện tích đảm bảo phục vụ bạn đọc
[H5.05.01.01]. Thời gian mở cửa của Thƣ viện, hằng ngày buổi sáng từ 07h30’ đến 11h30’,
buổi chiều từ 13h30’ đến 16h30’ và phục vụ từ thứ hai đến thứ bảy, điều này tạo điều kiện
thuận lợi cho GV và SV tiếp cận các nguồn học liệu đáp ứng giảng dạy và học tập
[H5.05.01.02].
Sinh viên học tập chuyên ngành GDTH đƣợc thụ hƣởng nguồn tƣ liệu sách, giáo
trình, tài liệu tham khảo và tài liệu là sách giáo khoa bậc Tiểu học cơ bản của ngành, sách
dự án phát triển giáo viên Tiểu học của Bộ GD ĐT [H5.05.01.03]. Trong những n m
qua, GV khoa GDTH – MN đ đ ng ký tham gia viết giáo trình môn học và đƣợc nghiệm
thu đƣa vào sử dụng [H5.05.01.04]. Thƣ viện trƣờng đ xây dựng tủ sách pháp luật theo
qui định của Bộ GD ĐT và các sách báo tài liệu phục vụ nâng cao nhận thức và trình độ
chính trị tƣ tƣởng cho bạn đọc [H8.05.01.05].
Thƣ viện trƣờng hiện c 04 cán bộ (01 cán bộ quản lý), trong đ c 03 cán bộ đƣợc
đào tạo trình độ đại học chuyên ngành Thƣ viện thông tin, 01 cán bộ trình độ đại học
Công nghệ thông tin. Cán bộ quản lý thƣ viện đ đƣợc bồi dƣ ng qua các lớp đào tạo về
quản lý giáo dục, quản lý hành chính nhà nƣớc, chứng ch nghiệp vụ sƣ phạm. Đội ngũ
thủ thƣ của thƣ viện c tinh thần trách nhiệm, thái độ nhiệt tình trong công tác phục vụ
bạn đọc [H5.05.1.06].
Để các nguồn học liệu phong ph và cập nhật nhằm phục vụ tốt nhu cầu của bạn
đọc, hằng n m khoa GDTH – MN xây dựng kế hoạch đề nghị thƣ viện bổ sung các đầu
sách, tài liệu tham khảo chuyên ngành [H5.05.01.07].
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Thƣ viện trƣờng c 01 phòng máy kết nối internet với 23 máy tính phục vụ công
tác chuyên môn của cán bộ thƣ viện, truy cập internet, tra cứu tài liệu của GV và SV.
Hiện nay thƣ viện c 03 máy in, 01 máy quay Sony HD, 01 máy ảnh Sony, 01 máy h t
bụi [H5.05.01.08].
Hằng n m, số lƣợng bạn đọc chuyên ngành GDTH đến mƣợn tài liệu luôn đạt t lệ
cao nhất trong các ngành đào tạo tại trƣờng [H5.05.01.09]. Chất lƣợng phục vụ bạn đọc
đáp ứng đƣợc yêu cầu và ngày càng đƣợc nâng cao [H5.05.01.10].
2. Điểm mạnh:
Thƣ viện Trƣờng c diện tích đảm bảo phục vụ sinh viên toàn trƣờng.
Tài liệu giáo trình ngành GDTH tại thƣ viện đảm bảo gi p cho GV và SV c nhiều
lựa chọn phù hợp với yêu cầu của CTĐT và n ng lực của bản thân. Hằng n m Khoa đều
xây dựng kế hoạch bổ sung tài liệu nhằm cập nhật kịp thời nguồn tài liệu mới, đáp ứng
nhu cầu giảng dạy và học tập.
3. Điểm tồn tại:
Do Trƣờng hạn chế về nguồn kinh phí nên việc bổ sung tài liệu hằng n m gặp phải
những kh kh n, hạn chế nhất định, chƣa đáp ứng đầy đủ nhu cầu giảng dạy giảng dạy và
học tập của giảng viên và sinh viên ngành GDTH.
4. Kế hoạch hành động:
Từ n m học 2019 – 2020, Khoa sẽ t ng cƣờng ch đạo giảng viên viết giáo trình và
tài liệu tham khảo cho ngành GDTH, đề xuất với Trƣờng hằng n m bổ sung đầu sách mới
phục vụ giảng dạy và học tập của GV, SV trong khoa. Bên cạnh đ , các cán bộ, GV trong
khoa c trách nhiệm tìm kiếm nguồn tài liệu mới thông qua các trạng mạng học thuật, qua
các mối liên kết của Khoa với các trƣờng Sƣ phạm.
5. Tự đánh giá: Đạt.
Ti u chí 5.2. hòng h c thực h nh nghi p vụ, phòng nghe nhìn v các trang
thiết b d y h c đ

c sử dụng có hi u qu đáp ng y u c u đ o t o iáo vi n ti u h c.

1. Mô tả:
Khoa GDTH – MN đƣợc Trƣờng bố trí các phòng học, các phòng chức n ng đảm
bảo cho hoạt động chuyên môn, bao gồm: 01 phòng thực hành nghiệp vụ tiểu học đƣợc
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trang bị máy tính, bảng tƣơng tác Activboard (tiếp x c cứng, đa điểm), tủ đựng tài liệu,
phòng đƣợc kết nối mạng internet, đƣợc sử dụng thƣờng xuyên cho hoạt động rèn luyện
nghiệp vụ sƣ phạm, tập giảng của sinh viên [H5.05.02.01]; 01 phòng thực hành Kinh tế
gia đình đƣợc trang bị đầy đủ các dụng cụ, đồ dùng phục vụ cho môn học [H5.05.02.02].
Phòng thực hành Âm nhạc với 25 đàn organ dành cho SV, 02 đàn piano đƣợc trang bị
thêm hệ thống âm thanh, bảng tƣơng tác Activboard, máy chiếu siêu gần hiện đại (không
đổ b ng GV, độ phân giải cao, rõ nét chữ và hình ảnh), hệ thống bàn học cơ bản phù hợp
đảm bảo đáp ứng phục vụ tốt cho môn học và đáp ứng đƣợc yêu cầu giảng dạy và học tập,
thực hành môn âm nhạc của sinh viên [H5.05.02.03]; 01 phòng thực hành M thuật đƣợc
trang bị đầy đủ hệ thống giá vẽ, bục, tƣợng làm mẫu vật thực hành [H5.05.02.04]; 01
phòng Lab với hệ thống hiện đại, màn hình cảm ứng phục vụ cho các giờ học ngoại ngữ,
phòng đƣợc kết nối internet [H5.05.02.05]. Phòng Tin học với đầy đủ máy tính, các
phòng học bộ môn đƣợc trang bị máy tính, máy chiếu, trong đ c 4 phòng học của khoa
đƣợc trang bị bảng tƣơng tác Activboard, kết nối wifi [H5.05.02.06]. Các phòng thực
hành M thuật và Tin học đáp ứng đƣợc yêu cầu đào tạo Giáo viên tiểu học.
2. Điểm mạnh:
Hệ thống các phòng học thực hành nghiệp vụ, phòng nghe nhìn đ đƣợc nhà
trƣờng bố trí tại các lớp học hợp lý, thuận tiện cho quá trình giảng dạy và học thực hành.
Phòng thực hành nghiệp vụ và các máy m c trang thiết bị, CSVC đáp ứng theo yêu
cầu các môn học thực hành, nghiệp vụ trong chƣơng trình GDTH và sử dụng c hiệu quả,
đáp ứng yêu cầu đào tạo GVTH.
3. Điểm tồn tại:
Do ch c 01 phòng thực hành nghiệp vụ, nên phải dùng chung cho nhiều lớp, số
lƣợng sinh viên c lớp lại rất đông; bàn ghế phòng thực hành chƣa phù hợp để tổ chức
hoạt động thực hành theo nh m, tập giảng theo mô hình VNEN một cách hiệu quả.
4. Kế hoạch hành động:
Từ n m học 2019 – 2020, Trƣờng sẽ bố trí thêm 01 phòng thực hành nghiệp vụ và
thay thế bàn ghế, đầu tƣ thêm các trang thiết bị hiện đại để gi p SV tiếp cập với đồ dùng
dạy học phù hợp với thực tế yêu cầu đổi mới ở phổ thông.
5. Tự đánh giá: Đạt.
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Ti u chí 5.3. ử dụng công ngh thông tin hỗ tr các ho t đ ng đ o t o

iáo

vi n Ti u h c.
1. Mô tả:
Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công nghệ thông tin trong việc đảm bảo
và nâng cao chất lƣợng đào tạo, đáp ứng yêu cầu x hội, Trƣờng luôn quan tâm đầu tƣ
trang bị hệ thống máy m c, thiết bị k thuật công nghệ thông tin hỗ trợ các hoạt động đào
tạo đối với tất cả các ngành đào tạo của trƣờng, trong đ c ngành đào tạo GVTH.
Trƣờng hiện c 06 phòng máy với 220 máy vi tính phục vụ giảng dạy tin học
[H5.05.03.01], Thƣ viện trƣờng c phòng đọc internet với 15 máy phục vụ cho SV truy
cập thông tin trên mạng [H5.05.03.02]. Toàn bộ hệ thống máy tính, máy chiếu đƣợc
thƣờng xuyên bảo hành, bảo trì theo kế hoạch, khi c sự cố về máy tính, mạng internet
đều c cán bộ phụ trách k thuật hƣớng dẫn hỗ trợ cho GV, SV trong quá trình giảng dạy,
học tập và nghiên cứu đối với GV, SV toàn trƣờng, trong đ c ngành đào tạo GVTH
[H5.05.03.03]. Một số phòng học đƣợc trang bị bảng tƣơng tác Activboard, cài phần mềm
ActivInspire để hỗ trợ cho GV và SV trong hoạt động dạy học. Giảng viên khoa GDTH –
MN tích cực sƣu tầm, khai thác sử dụng các phần mềm hỗ trợ giảng dạy, học tập và
nghiên cứu cho GV, SV ngành đào tạo GVTH. Một số phần mềm, ứng dụng mà GV Khoa
GDTH – MN đ và đang sử dụng, đ là: phần mềm trong bộ Office (Ms.Word, Ms.
PowerPoint, Ms. Excell,…), NotePad, Paint, Prezi, ActivInsprire, Imindmap - phần mềm vẽ
sơ đồ tƣ duy để thiết kế bài giảng, soạn giáo án điện tử; ứng dụng Flipgrd để thực hành k
n ng n i; các ứng dụng tƣơng tác Mentimenter, Kahoot; các phần mềm lập trình MswLogo,
Logo for Dos; ứng dụng Plicker để kiểm tra ôn tập; Google classroom để quản lý lớp...
2. Điểm mạnh:
Các phòng học đều đƣợc trang bị phƣơng tiện k thuật, thiết bị công nghệ thông
tin, thiết bị hỗ trợ trình chiếu cho GV, phòng học đƣợc kết nối wifi, internet. Trƣờng c
kế hoạch bảo hành, bảo trì các thiết bị tin học, GV đƣợc hỗ trợ giải quyết các sự cố về
máy tính, mạng máy tính.
Phòng đọc internet phục vụ SV thƣờng xuyên với chất lƣợng đƣờng truyền cơ bản
đáp ứng đƣợc yêu cầu của SV n i chung trong đ c SV ngành GDTH.
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Đa số GV sử dụng tốt các phần mềm, c khả n ng giới thiệu và hƣớng dẫn SV sử
dụng, khai thác hiệu quả các phần mềm phù hợp với thực tế môn học trong quá trình đào tạo.
Giảng viên sử dụng phƣơng tiện k thuật và ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy
học thƣờng xuyên và hỗ trợ SV hiệu quả trong quá trình đào tạo GVTH.
3. Điểm tồn tại:
Một số máy tính, máy chiếu do đƣợc trang bị đ lâu, thời gian sử dụng nhiều nên
đ xuống cấp chƣa đƣợc bổ sung kịp thời. Trên trang Website của Trƣờng chƣa c giao
diện về Diễn đàn học tập để sinh viên c thể trao đổi về tài liệu học tập, phƣơng pháp học
tập và nghiên cứu khoa học.
4. Kế hoạch hành động:
Từ n m học 2019 – 2020, Trƣờng c kế hoạch mua sắm thay thế các máy vi tính,
máy chiếu đ cũ, xuống cấp. Nâng cấp đƣờng truyền internet, wifi và thiết lập bổ sung
trên trang Website của trƣờng mục Diễn đàn học tập để sinh viên c thể trao đổi về tài
liệu học tập, phƣơng pháp học tập và nghiên cứu khoa học.
5. Tự đánh giá: Đạt.
Ti u chí 5.4. ó đ phòng h c phục vụ cho ho t đ ng đ o t o iáo vi n ti u h c.
1. Mô tả:
Hệ thống phòng học của nhà trƣờng đều là những phòng học thuộc các khu nhà
đƣợc xây dựng kiên cố, phòng học đảm bảo qui cách, tiêu chuẩn qui định với hệ thống
cửa sổ kính làm t ng lƣợng ánh sáng tự nhiên cho các phòng học.
Trƣờng c 43 phòng học, trong đ c 02 phòng học lớn trên 200 chỗ ngồi, 04
phòng học c từ 100 đến 200 chỗ ngồi, 27 phòng học c từ 50 đến 100 chỗ ngồi và 10
phòng học c từ 30 đến dƣới 50 chỗ ngồi [H5.05.04.01]. Các phòng học đƣợc trang bị đầy
đủ các thiết bị trình chiếu và đều đƣợc kết nối wifi, internet; trong đ c 12 phòng học
đƣợc trang bị bảng tƣơng tác Activboard [H5.05.04.02], đáp ứng đủ yêu cầu phục vụ cho
hoạt động đào tạo của nhà trƣờng, trong đ c ngành đào tạo GVTH. Tuy nhiên, một số
phòng học do công trình xây dựng đ lâu, bị xuống cấp khá nhiều mà trƣờng chƣa c kinh
phí sửa chữa, nâng cấp. Hằng n m, số lƣợng phòng học đƣợc nhà trƣờng phân công cho
Khoa GDTH – MN quản lý để bố trí cho các lớp trong khoa luôn đảm bảo mỗi lớp c một
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phòng học riêng, SV không phải học t ng ca thêm vào các buổi tối và ngày ngh
[H5.05.04.03], [H5.05.04.04], [H5.05.04.05], [H5.05.04.06], [H5.05.04.07].
2. Điểm mạnh:
C đủ phòng học phục vụ cho hoạt động đào tạo GVTH theo quy định.
Hệ thống các phòng học đƣợc trang bị đầy đủ bàn ghế cho GV và SV; các phòng
học c đầy đủ các thiết bị phục vụ trình chiếu, đƣợc kết nối wifi, đƣờng truyền internet,
phòng học rộng r i đảm bảo điều kiện ánh sáng, vệ sinh y tế trƣờng học. Sinh viên không
phải học 2 ca, không học vào các buổi tối và ngày ngh .
3. Điểm tồn tại:
Một số phòng học hiện nay bị xuống cấp, thấm dột ẩm mốc và tƣờng vôi hoen ố
gây mất m quan khu lớp học; một vài máy tính, máy chiếu ở một số phòng học do đƣợc
trang bị từ lâu nên đ xuống cấp, chất lƣợng giảm.
4. Kế hoạch hành động:
Từ n m học 2019 – 2020, Trƣờng khẩn trƣơng triển khai Dự án tu sửa nâng cấp
các hạng mục công trình xây dựng đ đƣợc UBND t nh Lâm Đồng phê duyệt từ n m
2017, trong đ c việc sửa chữa nâng cấp những phòng học bị xuống cấp, chống thấm dột
và quét sơn, vôi các khu nhà đảm bảo chất lƣợng và m quan công trình.
Bên cạnh đ , hằng n m, Trƣờng dành một phần kinh phí từ nguồn kinh phí NSNN
đƣợc cấp, để thực hiện việc việc thay mới một số máy m c thiết bị ở các phòng học theo
hình thức cuốn chiếu; đồng thời sửa chữa, nâng cấp đối với những máy m c, thiết bị
xuống cấp thuộc các phòng học đáp ứng yêu cầu phục vụ hiệu quả cho hoạt động đào tạo GVTH.
5. Tự đánh giá: Đạt
Ti u chí 5.5. H thống sân bãi, nh tập, các cơ sở vật chất phục vụ giáo dục th
chất đáp ng nhu c u tập uy n v tổ ch c các ho t đ ng th dục th thao đ nâng cao
s c khỏe, phát tri n th chất cho ng

i h c.

1. Mô tả:
Trƣờng c trên 20.000m2 là hệ thống sân b i, nhà tập phục vụ giáo dục thể chất
cho SV, trong đ c khu liên hợp thể thao liên kết với Công ty Xổ số kiến thiết Lâm
Đồng, 01 nhà đa n ng, 04 sân b ng chuyền (02 sân phục vụ giảng dạy, 02 sân phục vụ SV
tập luyện tại KTX) [H5.05.05.01], [H5.05.05.02], [H5.05.05.03], [H5.05.05.04].

70

Các trang thiết bị phục vụ giáo dục thể chất đƣợc Trƣờng trang bị tƣơng đối đầy đủ
[H5.05.05.04], [H5.05.05.05]. Hằng n m, Trƣờng tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao
chào mừng các ngày lễ lớn với nhiều hoạt động nhƣ: cầu lông, b ng đá, b ng chuyền, đá
cầu, điền kinh, kéo co thu h t nhiều SV tham gia tập luyện và thi đấu [H5.05.05.06].
Tại khu KTX sinh viên, hằng n m Ban quản lý KTX cũng tổ chức các giải b ng chuyền,
cầu lông cho SV thi đấu tạo nên phong trào tập luyện và thi đấu tại KTX [H5.05.05.07].
Trạm Y tế của trƣờng với 02 y s đa khoa, đ tổ chức trực thƣờng xuyên, đảm bảo
trợ gi p kịp thời cho SV trong quá trình tập luyện và thi đấu [H5.05.05.08].
2. Điểm mạnh:
Hệ thống sân b i, nhà tập, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy Giáo dục
thể chất và hoạt động TDTT ngoài giờ cho SV luôn đƣợc Trƣờng quan tâm đầu tƣ, đáp
ứng các nhu cầu tập luyện và tổ chức các hoạt động TDTT để nâng cao sức kh e, phát
triển thể chất cho SV.
Trƣờng đ tạo nên phong trào tập luyện TDTT, thu h t nhiều SV, trong đ c SV
ngành GDTH tham gia tập luyện và tích cực tham gia thi đấu các giải TDTT do nhà
trƣờng tổ chức.
3. Điểm tồn tại:
Tuy hệ thống sân b i, nhà tập rộng r i, nhƣng một số trang thiết bị, dụng cụ hỗ trợ
sinh viên tập luyện TDTT thêm ngoài giờ lên lớp vẫn còn thiếu, chƣa đƣợc phong ph đa
dạng, nhất là những dụng cụ tập luyện TDTT ngoài trời, để tạo điều kiện thuận lợi cho SV
luyện tập theo khả n ng và sở thích cá nhân.
4. Kế hoạch hành động:
Từ n m học 2019 – 2020, Trƣờng sẽ c kế hoạch đầu tƣ, nâng cấp sửa chữa các
sân thể thao, trang bị thêm dụng cụ tập luyện TDTT ngoài trời, tạo điều kiện thuận lợi cho
sinh viên tập luyện, thu h t đƣợc số lƣợng SV tham gia nhiều hơn, tạo nên phong trào và
nhu cầu tập luyện, tổ chức các hoạt động TDTT để nâng cao sức kh e, phát triển thể chất
tốt hơn cho ngƣời học.
5. Tự đánh giá: Đạt.
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Kết luận về Tiêu chuẩn 5:
Thƣ viện Trƣờng với các nguồn học liệu, trang thiết bị truy cập thông tin mạng
đảm bảo phục vụ cho SV tìm kiếm thông tin phục vụ quá trình học tập, nghiên cứu. Các
phòng học thực hành nghiệp vụ, phòng nghe nhìn và các trang thiết bị phục vụ giảng dạy,
học tập và các phần mềm đ hỗ trợ đáp ứng cho SV sử dụng công nghệ trong quá trình
học tập, nghiên cứu. Hệ thống sân b i, nhà tập, các CSVC của nhà trƣờng đ đáp ứng yêu
cầu phục vụ hoạt động giáo dục thể chất, nhu cầu tập luyện và tổ chức các hoạt TDTT để
nâng cao sức kh e, phát triển thể chất cho ngƣời học. Mặc dù còn những tồn tại, hạn chế
nhất định, song nhìn chung công tác Thƣ viện và trang thiết bị CSVC đ đáp ứng đƣợc
yêu cầu đào tạo, g p phần th c đẩy hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu và rèn luyện
của SV nhà trƣờng n i chung và SV ngành đào tạo GVTH n i riêng.
Tổng số ti u chí c a Ti u chuẩn 5: 05.
Số lượng tiêu chí đạt yêu cầu: 05
Số lượng tiêu chí không đạt yêu cầu: 0.
Tiêu chuẩn 6. Công tác tài chính phục vụ chƣơng trình giáo dục ngành Giáo dục
Tiểu học trình độ cao đẳng.
Mở đ u
Trƣờng CĐSP Đà Lạt là đơn vị c nguồn tài chính khá ổn định, hợp pháp của một
đơn vị sự nghiệp c thu. Ngoài nguồn kinh phí đƣợc cấp theo ngân sách Nhà nƣớc và học
phí các hệ đào tạo ngoài sƣ phạm, các lớp vừa làm vừa học thu theo quy định Nhà nƣớc,
trƣờng còn c nguồn thu từ hoạt động dịch vụ, liên kết đào tạo. Các nguồn thu này đƣợc
phân bổ và sử dụng c hiệu quả, đáp ứng đƣợc các hoạt động đào tạo, NCKH và các hoạt
động hợp pháp của Trƣờng n i chung và của Khoa GDTH – MN n i riêng.
Trƣờng thực hiện việc phân bổ tài chính dành cho ngành đào tạo GVTH theo đ ng
các quy định hiện hành, đƣợc thể hiện trong quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo tính minh
bạch, dân chủ, công khai.
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Ti u chí 6.1. ó kế ho ch t i chính v qu n ý t i chính cho ch ơng trình giáo
dục ng nh iáo dục Ti u h c trình đ cao đẳng.
1. Mô tả:
Kế hoạch tài chính của trƣờng CĐSP Đà Lạt đƣợc lập dựa trên các hƣớng dẫn lập
ngân sách tài chính của Sở Tài chính và Sở GD ĐT t nh Lâm Đồng, đồng thời c n cứ
tình hình thực hiện các ch tiêu về lao động, tuyển sinh, hạn mức kinh phí ngân sách cấp
và nhiệm vụ n m học của trƣờng [H6.06.01.01].
Kế hoạch tài chính hằng n m đƣợc tính toán, cân đối chặt chẽ theo các nhiệm vụ
chi trong n m một cách chính xác trong phạm vi dự toán đƣợc giao theo đ ng quy định
của Luật Ngân sách nhà nƣớc [H6.06.01.02]. Trong đ c cân đối ngân sách chi cho các
hoạt động đào tạo, NCKH, TTSP ngành GDTH.
Tuy nhiên, công tác xây dựng lập kế hoạch tài chính hằng n m, trong quá trình tổ
chức triển khai thực hiện đối với chƣơng trình GDTH n i riêng và hoạt động đào tạo n i
chung trong nhà trƣờng c những phát sinh không nằm trong kế hoạch đầu n m, muốn
thực hiện, đòi h i Trƣờng phải c tờ trình thuyết minh các cơ quan quản lý tài chính cấp
trên để đƣợc điều ch nh, bổ sung cho phép thực hiện.
Trƣờng đ thực hiện quản lý tài chính theo đ ng các quy định về tài chính của
Nhà nƣớc. Công tác tài chính đ đƣợc chuẩn hoá, luôn cập nhật các v n bản hƣớng dẫn
thực hiện trong quản lý tài chính. Việc tuân thủ đ ng các quy định về tài chính trong
quản lý tài chính là cơ sở để thực hành tiết kiệm, chống l ng phí trong chi tiêu, đảm bảo
các nguồn kinh phí đƣợc sử dụng đ ng mục đích, c hiệu quả [H6.06.01.02].
2. Điểm mạnh:
Trƣờng đ thực hiện lập dự toán thu chi trên cơ sở hƣớng dẫn của ngành cấp trên
và thực hiện thu chi theo đ ng hệ thống các v n bản, biểu mẫu quản lý các hoạt động tài
chính, quản lý tài chính theo đ ng quy định tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp c
thu, tự đảm bảo một phần kinh phí để hoạt động.
Việc quản lý tài chính đ đƣợc thực hiện theo đ ng kế hoạch dự toán đầu mỗi
n m tài chính, đáp ứng yêu cầu hoạt động đào tạo n i chung và chƣơng trình đào tạo
GVTH n i riêng trong từng n m học, kh a học.
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3. Điểm tồn tại:
Trƣờng chƣa ban hành v n bản quy định cụ thể về công tác lập kế hoạch tài chính
và quy trình lập kế hoạch ngân sách hằng n m của các Khoa, Phòng, đơn vị trực thuộc
trong trƣờng. Từ đ , kế hoạch tài chính và quản lý tài chính đối với chƣơng trình GDTH
n i riêng và hoạt động đào tạo n i chung trong nhà trƣờng c những mục chậm đƣợc
giải quyết do không đƣa vào kế hoạch kinh phí từ đầu n m.
4. Kế hoạch hành động:
Trong n m học 2019 – 2020, Trƣờng điều ch nh các nội dung trong quy chế chi
tiêu nội bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu của thực tế hoạt động và sự phát triển của Trƣờng
đồng thời ban hành v n bản quy định cụ thể về công tác lập kế hoạch tài chính và quy
trình lập kế hoạch ngân sách hằng n m của từng đơn vị trong trƣờng, trong đ c Khoa
GDTH – MN trong việc lập kế hoạch tài chính và quản lý tài chính cho chƣơng trình giáo
dục ngành GDTH.
5. Tự đánh giá: Đạt
Ti u chí 6.2.
cao đẳng đ

inh phí d nh cho ch ơng trình giáo dục ng nh

DTH trình đ

c đ m b o theo kế ho ch, sử dụng đúng mục đích v quy đ nh.

1. Mô tả:
Hằng n m, Trƣờng c kế hoạch đảm bảo kinh phí đƣợc phân bổ đ ng quy định,
phục vụ hiệu quả các hoạt động của chƣơng trình, đào tạo đáp ứng yêu cầu rèn luyện
nghiệp vụ sƣ phạm và kiến tập, TTSP của sinh viên, hội thảo khoa học cấp khoa và các
hoạt động khác của Khoa GDTH – MN [H6.06.02.01].
Kết quả kiểm tra, phê duyệt quyết toán công tác tài chính tại trƣờng CĐSP Đà Lạt
của Sở GD ĐT Lâm Đồng hằng n m cho thấy: công tác quản lý thu – chi không c vi
phạm về tài chính, c báo cáo quyết toán và đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn tài
chính phục vụ hoạt động đào tạo n i chung và chƣơng trình giáo dục ngành GDTH trình
độ cao đẳng n i riêng một cách rõ ràng và minh bạch, đ ng mục đích, đ ng quy định và
c kế hoạch [H6.06.02.02].
2. Điểm mạnh:
Hằng n m, Trƣờng c nguồn kinh phí đào tạo từ NSNN do T nh và Sở Tài chính
t nh Lâm Đồng cấp theo định mức trên đầu SV đào tạo đảm bảo cho các hoạt động của
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chƣơng trình đào tạo GVTH cũng nhƣ hoạt động đào tạo cho tất cả các ngành đào tạo
khác trong nhà trƣờng.
Công tác quản lý và sử dụng kinh phí đƣợc cấp đảm bảo theo kế hoạch, công khai
minh bạch, đ ng mục đích và quy định.
3. Điểm tồn tại:
Những n m gần đây do số lƣợng SV giảm nên kinh phí NSNN cấp cho trƣờng
cũng giảm theo, dẫn đến nguồn tài chính dành cho chƣơng trình giáo dục ngành GDTH
và các ngành đào tạo khác của nhà trƣờng bị hạn chế.
4. Kế hoạch hành động:
Từ n m 2019 – 2020, c n cứ các v n bản qui định hiện hành của các cấp thẩm
quyền, mà trực tiếp là các v n bản qui định của UBND và Hội đồng Nhân dân t nh Lâm
Đồng qui định về định mức cấp kinh phí đào tạo, mức thu học phí..., Trƣờng sẽ tham mƣu
Sở GD ĐT, Sở Tài chính nghiên cứu cấp kinh phí đào tạo tính theo đầu sinh viên phù
hợp với các trƣờng CĐSP trong nƣớc và kinh phí chi cho SV giáo dục nghề nghiệp.
Trƣờng tiếp tục tuyển sinh các ngành sƣ phạm và mở thêm nhiều m ngành ngoài
sƣ phạm, giáo dục nghề nghiệp để c thêm kinh phí dành cho chƣơng trình đào tạo các
ngành n i chung và chƣơng trình đào tạo ngành GDTH n i riêng, đáp ứng yêu cầu học
tập của SV.
5. Tự đánh giá: Đạt
Ti u chí 6.3. ó nguồn t i chính h p pháp hỗ tr đ o t o iáo vi n ti u h c.
1. Mô tả:
Nguồn thu chính của Trƣờng là nguồn NSNN cấp hằng n m. Ngoài ra, Trƣờng
còn c các nguồn thu hợp pháp khác đƣợc nhà nƣớc cho phép nhƣ: học phí các lớp đại
học liên kết, học phí các lớp ngoài sƣ phạm các hệ đào tạo, học phí các lớp vừa làm vừa
học các hệ đào tạo đặt tại trƣờng để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và NCKH đối với tất cả
các ngành đào tạo của nhà trƣờng, trong đ c ngành đào tạo GVTH. Nguồn thu NSNN
đƣợc cấp thông qua Quyết định giao dự toán hằng n m [H6.06.03.01]. Tất cả các nguồn
thu của Trƣờng đều hợp pháp và đƣợc sử dụng đ ng mục đích, phục vụ cho các hoạt
động đào tạo, NCKH của các chƣơng trình đào tạo n i chung và chƣơng trình GDTH
n i riêng [H6.06.03.01].
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Hằng n m, Trƣờng đều c kế hoạch liên kết đào tạo với các trƣờng đại học để
đào tạo liên thông trình độ đại học và đào tạo v n bằng hai trình độ đại học sƣ phạm đối
với các ngành học; đồng thời nhà trƣờng trực tiếp tuyển sinh, đào tạo các lớp vừa làm
vừa học theo ch tiêu hằng n m đƣợc T nh và Bộ GD ĐT giao. Qua đ , Trƣờng c
thêm nguồn kinh phí để chi hỗ trợ cho các hoạt động đào tạo và NCKH [H6.06.03.02].
2. Điểm mạnh:
Kế hoạch tài chính hằng n m đƣợc cân đối, xây dựng sát với nhu cầu thực tế, là
điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các hoạt động chuyên môn và các hoạt động hợp
pháp khác của Trƣờng.
Hằng n m, Trƣờng đều c kế hoạch tuyển sinh để mở thêm các lớp liên kết, vừa
làm vừa học gi p t ng kinh phí đáp ứng các hoạt động đào tạo và NCKH.
3. Điểm tồn tại:
Nguồn tuyển sinh đào tạo không chính qui (hệ đào tạo liên thông, đào tạo v n
bằng hai, đào tạo trình độ CĐSP vừa làm vừa học) không ổn định, sẽ giảm nhiều trong
những n m tới. Từ đ , nguồn thu ngoài ngân sách không ổn định nên việc chủ động về
tài chính trong các kế hoạch chƣơng trình về lâu dài sẽ gặp nhiều kh kh n.
4. Kế hoạch hành động:
Từ n m học 2019 – 2020, Trƣờng c kế hoạch duy trì nguồn tài chính từ NSNN
bằng các biện pháp nhƣ: Tiết kiệm chi thƣờng xuyên, xây dựng lại Qui chế chi tiêu nội
bộ phù hợp với điều kiện kinh phí đƣợc cấp, trong đ cần qui định cụ thể về việc tính
chế độ phụ cấp ƣu đ i đứng lớp đối với GV cho phù hợp với số giờ trực tiếp đứng lớp,
theo đ ng qui định của Bộ GD ĐT; hoàn thành ch tiêu tuyển sinh hằng n m theo kế
hoạch đ xây dựng và đƣợc cấp thẩm quyền phê duyệt.
T ng cƣờng mở những m ngành đào tạo ngoài sƣ phạm; tiếp tục t ng cƣờng liên
kết đào tạo với các trƣờng đại học, cao đẳng khác; thu h t tuyển sinh các lớp Trung cấp
và Cao đẳng hệ vừa làm vừa học.
Bên cạnh đ , Nhà trƣờng tiếp tục tổ chức khai thác và quản lý hiệu quả các hoạt
động dịch vụ (nhà xe, nhà đa n ng, phòng học dạy khiêu vũ thể thao, mặt bằng sân
trƣờng...) để t ng thêm nhiều nguồn thu hợp pháp, đảm bảo tính ổn định của các nguồn
thu ngoài ngân sách, bổ sung cho nguồn tài chính của Trƣờng.
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5. Tự đánh giá: Đạt
Ti u chí 6.4. Thực hi n công khai t i chính đ gi ng vi n, cán b , công nhân
vi n biết v tham gia ki m tra, giám sát.
1. Mô tả:
Trƣờng CĐSP Đà Lạt đ thực hiện báo cáo và công khai tài chính hằng n m đảm
bảo nguyên tắc minh bạch về tài chính, thực hiện tốt và đầy đủ mọi quy định về quản lý
tài chính, công tác công khai tài chính hằng n m của trƣờng đƣợc thực hiện đ ng quy
định của pháp luật. Việc sử dụng, quản lý tài chính của trƣờng đƣợc thông báo tới toàn
thể cán bộ, viên chức bằng v n bản tại các hội nghị Cán bộ viên chức hằng n m và tại
bảng thông báo của tổ Tài vụ, Phòng HCTH [H6.06.04.01]. Bên cạnh đ , hằng n m, Ban
Thanh tra nhân dân của trƣờng cũng tham gia kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài
chính và thực hiện chế độ công khai tài chính theo qui định.
Trƣờng c quy chế chi tiêu nội bộ minh bạch và hợp lý đƣợc xây dựng trên cơ sở
lấy ý kiến rộng r i của mọi thành viên ở các Khoa, Phòng, đơn vị trực thuộc trong phạm
vi toàn trƣờng [H6.06.04.02].
2. Điểm mạnh:
Trƣờng đ thực hiện công khai tài chính đến toàn thể cán bộ viên chức lao động
biết, thực hiện và tham gia kiểm tra, giám sát. Vì vậy công tác tài chính chủ động, gi p
cho l nh đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý và sử dụng nguồn tài chính tiết kiệm, hiệu quả
cho các hoạt động của chƣơng trình.
3. Điểm tồn tại:
Công tác công khai tài chính dành cho ngành GDTH chƣa đƣợc công khai trên
trang Website của Trƣờng.
4. Kế hoạch hành động:
Từ n m học 2019 – 2020, Trƣờng tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch các
nguồn tài chính, đặc biệt sẽ tiến hành công khai trên Website của Trƣờng để cán bộ, GV,
công nhân viên trong trƣờng biết và tham gia kiểm tra, giám sát thƣờng xuyên, nâng cao
hiệu quả quản lý, sử dụng kinh phí đáp ứng yêu cầu đào tạo.
5. Tự đánh giá: Đạt
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Kết luận về Tiêu chuẩn 6:
Hằng n m, Trƣờng c nguồn tài chính từ NSNN cấp đảm bảo cho các hoạt động
của chƣơng trình đào tạo trong nhà trƣờng; đồng thời, thông qua các hoạt động đào tạo
không chính qui, hoạt động dịch vụ, t ng thêm nguồn thu hợp pháp, bổ sung cho nguồn
tài chính của Trƣờng. Công tác quản lý, sử dụng tài chính đảm bảo đ ng nguyên tắc quản
lý tài chính hiện hành, tính công khai, minh bạch đƣợc thể hiện rõ qua thông báo tài chính
định kỳ, qua Hội nghị cán bộ công chức, viên chức hằng n m. Tuy công tác tài chính vẫn
c những hạn chế nhất định, nhƣng nhìn chung, công tác quản lý, phân bổ, sử dụng tài
chính của nhà trƣờng luôn đảm bảo tính hợp lý đ phục vụ tốt cho hoạt động đào tạo giáo
viên trình độ CĐSP n i chung và GVTH n i riêng, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lƣợng
đào tạo và NCKH của trƣờng.
Tổng số tiêu chí của Tiêu chuẩn 6: 04.
Số tiêu chí đạt yêu cầu: 04
Số tiêu chí không đạt yêu cầu: 0
Tiêu chuẩn 7. Công tác đánh giá sinh viên tốt nghiệp chƣơng trình giáo dục
ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng và hoạt động tƣ vấn việc làm.
Mở đầu:
Trƣờng CĐSP Đà Lạt là nơi đào tạo đội ngũ giáo viên các cấp học từ Mầm non,
Tiểu học đến THCS cho t nh Lâm Đồng. Việc thực hiện đánh giá phẩm chất đạo đức, tƣ
tƣởng chính trị; đánh giá n ng lực của SV tốt nghiệp và triển khai các hoạt động tƣ vấn
việc làm cho SV khi kết th c kh a học là nội dung công việc Trƣờng thƣờng xuyên quan
tâm và coi trọng hàng đầu. Điều đ đƣợc thể hiện rõ qua các tiêu chí công tác đánh giá
SV tốt nghiệp chƣơng trình giáo dục ngành GDTH trình độ cao đẳng, cụ thể nhƣ sau:
Ti u chí 7.1. Thực hi n đánh giá phẩm chất đ o đ c, t t ởng chính tr c a sinh
vi n tốt nghi p ch ơng trình giáo dục ng nh iáo dục Ti u h c trình đ cao đẳng.
1. Mô tả:
Trƣờng luôn quan tâm và coi trọng công tác giáo dục tƣ tƣởng chính trị, phẩm chất
đạo đức, k n ng nghề nghiệp cho ngƣời học.
Trƣờng CĐSP Đà Lạt luôn đảm bảo tốt nhất các điều kiện c thể nhằm gi p SV
học tập, tu dƣ ng, rèn luyện và cụ thể h a các tiêu chí rèn luyện cho SV theo từng học kỳ,

78

n m học phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ đào tạo của Trƣờng [H7.07.01.01]. Trƣờng đ
c nhiều giải pháp khuyến khích SV tự giác tham gia các hoạt động trong trƣờng và ngoài
trƣờng, các hoạt động x hội do các tổ chức chính trị x hội trong và ngoài trƣờng tổ
chức, kết quả rèn luyện hàng n m của SV đạt chất lƣợng cao, tỷ lệ SV đạt kết quả rèn
luyện loại tốt, xuất sắc trên 95% [H7.07.01.02], do đ chất lƣợng đào tạo và chất lƣợng
giáo dục của SV đáp ứng đƣợc yêu cầu của nhà sử dụng, g p phần tích cực trong việc
đảm bảo chất lƣợng giáo dục của t nh nhà.
2. Điểm mạnh:
Trƣờng luôn thực hiện đ ng theo Quy chế đánh giá rèn luyện SV mà Bộ GD ĐT
đ ban hành. Ngoài ra, với đặc thù của cơ sở giáo dục, Trƣờng đ cụ thể h a các tiêu chí
một cách phù hợp nhằm gi p cho ngƣời học thuận tiện trong việc rèn luyện và tự đánh giá
kết quả rèn luyện của SV ngành GDTH trong từng n m học.
Trƣờng thực hiện quy trình đánh giá SV trong từng học kỳ, n m học, kh a học một
cách khách quan, công bằng, chính xác, đ ng quy định.
3. Điểm tồn tại:
Vẫn còn một số cán bộ lớp, kể cả GV trợ lý quản lý SV còn cảm tính trong việc
đánh giá rèn luyện SV.
4. Kế hoạch hành động:
Từ n m học 2018 – 2019, Trƣờng và Khoa tiếp tục rà soát và bổ sung các tiêu chí
đánh giá rèn luyện trong từng n m học cho phù hợp, khoa học, phát huy đƣợc ý thức tự
giác của SV trong rèn luyện. Làm tốt công tác bồi dƣ ng k n ng, phƣơng pháp làm việc
cho đội ngũ Ban cán sự lớp và phát huy c hiệu quả vai trò tự quản của SV trong việc
theo dõi chéo kết quả rèn luyện của từng cá nhân. Bên cạnh đ , Trƣờng tạo các điều kiện
thuận lợi, nhiều sân chơi, hoạt động để ngƣời học c điều kiện thể hiện, khẳng định.
5. Tự đánh giá: Đạt.
Ti u chí 7.2. Thực hi n đánh giá n ng ực c a sinh vi n tốt nghi p.
1. Mô tả:
Việc đánh giá n ng lực của sinh viên tốt nghiệp ngành GDTH hàng n m đƣợc
khoa và nhà trƣờng thực hiện đ ng quy chế đào tạo do Bộ GD ĐT ban hành và đƣợc
đánh giá chính xác, khách quan, đ ng quy trình [H7.07.02.01]. Cụ thể: n m 2014, Nhà
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trƣờng ban hành quy định về thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần trong tổ
chức đào tạo hệ cao đẳng chính quy theo phƣơng thức đào tạo tín ch [H7.07.02.02], việc
đánh giá n ng lực học tập các học phần của sinh viên c n cứ vào chuẩn đầu ra của ngành
GDTH [H7.07.02.03]. N ng lực của SV còn đƣợc đánh giá bằng kết quả các đợt TTSP
của SV ở trƣờng Tiểu học, đặc biệt là kết quả TTSP n m thứ ba [H7.07.02.04].
Hàng n m, c n cứ quy chế đào tạo của Bộ GD ĐT nhà trƣờng Quyết định thành
lập Hội đồng xét tốt nghiệp cho SV các hệ đào tạo trình độ cao đẳng chính quy trong đ
c SV ngành GDTH [H7.07.02.05]
SV tốt nghiệp chƣơng trình giáo dục ngành GDTH hàng n m đạt t lệ khá cao,
trung bình từ 90% trở lên [H7.07.02.06].
Việc đánh giá n ng lực SV tốt nghiệp ngành GDTH trình độ cao đẳng còn đƣợc
đánh giá thông qua lấy ý kiến phản hồi của các nhà tuyển dụng. Qua đợt điều tra phục vụ
cho công tác tự đánh giá, SV đ tốt nghiệp ngành GDTH và nhà tuyển dụng đ c ý kiến
phản hồi về chất lƣợng đào tạo của Trƣờng n i chung và chất lƣợng của SV tốt nghiệp n i
riêng [H7.07.02.07]. Kết quả ý kiến phản hồi cụ thể nhƣ sau:
- C 20% SV ngành GDTH đƣợc điều tra đánh giá chất lƣợng đào tạo của Trƣờng
là tốt, 50% SV trả lời là trung bình, 30% SV trả lời đạt yêu cầu. Không c ý kiến đánh giá
là không đạt yêu cầu.
- C 65% số SV trả lời học đƣợc những kiến thức, k n ng cần thiết cho công việc
theo ngành tốt nghiệp. 35% số SV trả lời ch học đƣợc một phần kiến thức và k n ng cần
thiết cho công việc. Không c SV nào trả lời là không học đƣợc những kiến thức và k
n ng cần thiết cho công việc.
- C 37% số SV ngành GDTH trả lời kiến thức và k n ng học đƣợc từ trƣờng
CĐSP Đà Lạt là rất hữu ích, 60% số SV trả lời hữu ích, 3% số SV trả lời ít hữu ích. 19%
số SV trả lời rất phù hợp, 74% số SV trả lời phù hợp, 7% số SV trả lời không phù hợp.
Từ n m học 2016 – 2017, phòng KT – ĐBCL của Trƣờng đ xây dựng kế hoạch
và triển khai khảo sát tình hình việc làm của SV K39, K40 [H7.07.02.08]. Số liệu thu
đƣợc qua điều tra, ph ng vấn các nhà tuyển dụng phục vụ cho công tác tự đánh
giá đ cho thấy:
- T lệ SV c việc làm trong vòng một n m: 85,5%
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- T lệ SV c việc làm sau một n m: 14,5%
- T lệ SV c việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo: 71,3%
- T lệ SV c việc làm không phù hợp với chuyên ngành đào tạo: 26,5%
Qua số liệu điều tra, khảo sát cho thấy tỷ lệ SV tốt nghiệp chƣơng trình giáo dục
ngành GDTH hàng n m, tỷ lệ SV c việc làm sau tốt nghiệp cũng nhƣ ý kiến đánh giá của
nhà tuyển dụng đ cho thấy chất lƣợng, hiệu quả đào tạo của Trƣờng khá tốt trong việc
đáp ứng nguồn nhân lực giáo viên Tiểu học cho địa phƣơng Lâm Đồng [H7.07.02.08],
[H7.07.02.09] .
2. Điểm mạnh:
Công tác đánh giá n ng lực SV ngành GDTH trình độ cao đẳng đƣợc thực hiện
nghiêm t c, đảm bảo đ ng quy chế của Bộ GD ĐT ban hành.
Chất lƣợng đào tạo của Trƣờng là khá tốt, đáp ứng đƣợc mục tiêu đào tạo theo
chuẩn ngành nghề, đáp ứng tốt nguồn nhân lực giáo viên ngành GDTH cho t nh Lâm
Đồng.
Tỷ lệ tốt nghiệp hàng n m của SV ngành GDTH là khá cao. SV khi ra trƣờng đƣợc
trang bị khá đầy đủ các kiến thức, k n ng cần thiết để đáp ứng yêu cầu của công việc. Tỷ
lệ ngƣời học c việc làm trong 1 n m và sau 1 n m tốt nghiệp là tƣơng đối cao.
N ng lực SV tốt nghiệp ngành GDTH của Trƣờng đƣợc x hội và các nhà tuyển
dụng chấp nhận.
3. Điểm tồn tại:
Khoa và Trƣờng chƣa c kế hoạch và phƣơng thức cụ thể trong việc đánh giá n ng
lực của SV tốt nghiệp sau khi ra trƣờng.
4. Kế hoạch hành động:
Từ n m học 2019 – 2020, Trƣờng và khoa xây dựng kế hoạch và triển khai việc
thu thập ý kiến phản hồi của SV tốt nghiệp ngành GDTH và các đơn vị tuyển dụng để
điều ch nh kịp thời mục tiêu, yêu cầu đào tạo.
5. Tự đánh giá: Đạt.
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Ti u chí 7.3. Tri n khai các ho t đ ng c a Tr

ng về t vấn vi c

m cho V

tốt nghi p.
1. Mô tả:
Tƣ vấn, giới thiệu việc làm cho ngƣời học n i chung và SV ngành GDTH n i riêng
luôn đƣợc nhà Trƣờng quan tâm. Hằng n m, Phòng TCCB – CTSV phối hợp với Trung
tâm dịch vụ giới thiệu việc làm t nh Lâm Đồng, các đơn vị, công ty tổ chức “Ngày hội tư
vấn việc làm”, gi p ngƣời học tìm việc làm thêm trong quá trình học và sau khi ra trƣờng
[H7.07.03.01]. Bên cạnh đ , thông qua cựu SV và các kênh khác, Trƣờng thƣờng xuyên
tập hợp thông tin về nhu cầu tuyển dụng việc làm để cung cấp cho ngƣời học
[H7.07.03.02]. Đặc biệt trong “Tuần sinh hoạt công dân – SV cuối kh a học”, Trƣờng
mời l nh đạo của Trung tâm dịch vụ giới thiệu việc làm t nh Lâm Đồng (Sở Lao động
Thƣơng binh X hội) báo cáo tổng quan cho ngƣời học về việc làm và nhu cầu tuyển
dụng việc làm trong và ngoài t nh, bồi dƣ ng cho ngƣời học k n ng xin việc làm.
Để gi p ngƣời học rèn luyện và bồi dƣ ng k n ng mềm, Trƣờng ch đạo các tổ
chức đoàn thể thành lập câu lạc bộ gia sƣ, câu lạc bộ dân vũ, câu lạc bộ Tiếng Anh, câu
lạc bộ K n ng sống, câu lạc bộ tình nguyện, câu lạc bộ v n thơ,... và đ thu h t đông đảo
ngƣời học tham gia vào các câu lạc bộ [H7.07.03.03].
2. Điểm mạnh:
Các câu lạc bộ nhằm để rèn luyện k n ng mềm cho SV thu h t đông đảo ngƣời
học và hoạt động c hiệu quả. Nhiều SV c việc làm bán thời gian để c thu nhập trang
trải cho việc học tập và qua đ trau dồi về k n ng nghề nghiệp, k n ng sống (gia sƣ)
thông qua việc tƣ vấn và giới thiệu việc làm. Việc tƣ vấn, hƣớng dẫn SV xin việc làm sau
khi tốt nghiệp đƣợc tiến hành một cách chu đáo.
3. Điểm tồn tại:
Chƣa phối hợp tốt với các phòng giáo dục, UBND các huyện và thành phố của t nh
Lâm Đồng cũng nhƣ các nhà tuyển dụng trong việc giới thiệu việc làm cho ngƣời học n i
chung và SV ngành GDTH sau khi kết th c kh a học.
4. Kế hoạch hành động:
Từ n m học 2019 – 2020, Trƣờng tiếp tục phối hợp với các đơn vị sử dụng lao
động của ngành GDTH n i riêng và các ngành học của trƣờng n i chung., thƣờng xuyên
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tổ chức các hoạt động bổ ích, hấp dẫn nhằm tập hợp thu h t đông đảo SV và qua đ trang
bị đƣợc nhiều hơn k n ng mềm cho ngƣời học.
5. Tự đánh giá: Đạt.
Kết luận về Tiêu chuẩn 7:
Nhìn một cách tổng thể, ngƣời học chƣơng trình giáo dục ngành GDTH trong giai
đoạn 2014 – 2019 đƣợc cung cấp đầy đủ thông tin, đảm bảo mọi chế độ, đƣợc tạo điều
kiện thuận lợi để học tập và rèn luyện với CSVC đầy đủ, môi trƣờng sƣ phạm lành mạnh.
Nhờ vậy, ngƣời học ngành GDTH do Trƣờng CĐSP Đà Lạt đào tạo khi ra trƣờng khẳng
định đƣợc vị trí, đƣợc x hội đánh giá cao về n ng lực chuyên môn cũng nhƣ tinh thần,
thái độ nghề nghiệp.
Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu đổi mới c n bản và toàn diện giáo dục nƣớc nhà,
thực hiện chƣơng trình giáo dục phổ thông mới, đòi h i Trƣờng CĐSP Đà Lạt tiếp tục nỗ
lực hơn trong công tác đào tạo, quản lý đào tạo; khắc phục những hạn chế, tồn tại trong
công tác tƣ vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm; đánh giá n ng lực theo mục tiêu đào tạo
và điều tra về mức độ đáp ứng nhu cầu của ngƣời học ngành GDTH sau khi tốt nghiệp.
Tổng số tiêu chí của Tiêu chuẩn 7: 03
Số tiêu chí đạt yêu cầu: 03
Số tiêu chi không đạt yêu cầu: 0
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PHẦN III. KẾT LUẬN
Qua việc phân tích, đánh giá về CTĐT chuyên ngành GDTH của Trƣờng CĐSP Đà
Lạt theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lƣợng của Bộ GD ĐT, Trƣờng và Khoa GDTH –
MN thấy đƣợc những mặt mạnh cần phát huy, những điểm tồn tại và những vấn đề cần cải
tiến chất lƣợng trong công tác quản lý, đào tạo giáo viên chuyên ngành GDTH.
Từ kết quả đánh giá, đối chiếu với các tiêu chí, tiêu chuẩn, Trƣờng và Khoa c cơ
sở để xây dựng kế hoạch hành động trong thời gian tới nhằm khắc phục những tồn tại, cải
tiến chất lƣợng trong quá trình quản lý và đào tạo ngành GDTH.
1. Những điểm mạnh của chƣơng trình đào tạo chuyên ngành Giáo dục tiểu học
1.1. Ti u chuẩn 1
Mục tiêu đào tạo GVTH trình độ cao đẳng của trƣờng đƣợc xây dựng theo quy
định trong chƣơng trình khung Giáo dục đại học ngành GDTH trình độ cao đẳng do Bộ
GD ĐT ban hành, đƣợc thể hiện rõ ràng, c mục tiêu khái quát và mục tiêu cụ thể, đƣợc
cụ thể h a từ mục tiêu chung của Trƣờng, phù hợp với sứ mạng của nhà trƣờng và thực
tiễn của địa phƣơng. Định kỳ nhà trƣờng đều c kế hoạch và tiến hành rà soát, điều ch nh,
bổ sung chƣơng trình đào tạo nhằm đáp ứng mục tiêu đào tạo.
Cơ cấu tổ chức đào tạo của Trƣờng, của Khoa tinh gọn, hiệu quả, đủ về số lƣợng,
đảm bảo về chất lƣợng, đƣợc thực hiện theo đ ng quy định và phù hợp với điều kiện thực
tế của Trƣờng, c đầy đủ các bộ phận Phòng chức n ng, Khoa, Trung tâm, Phòng thực
hành, đảm bảo hỗ trợ hoạt động quản lí, đào tạo, NCKH, thực hành thực tập. Việc thực
hiện quản lý đào tạo ngành GDTH c hiệu quả thông qua việc ban hành các v n bản, kế
hoạch, hƣớng dẫn đào tạo và quản lý đào tạo tới từng tổ chuyên môn.
Đội ngũ cán bộ quản lý hoạt động đào tạo ngành GDTH đáp ứng đầy đủ các tiêu
chuẩn quy định trong điều lệ trƣờng cao đẳng hiện hành, đƣợc phân định rõ ràng về trách
nhiệm và quyền hạn cho từng cán bộ quản lý.
Việc đánh giá hoạt động đào tạo đƣợc thực hiện thƣờng xuyên, c kế hoạch và
mang tính hệ thống gi p cho hoạt động đào tạo của ngành GDTH đƣợc thực hiện nghiêm
t c, hiệu quả, chất lƣợng.
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1.2. Ti u chuẩn 2
Chƣơng trình đào tạo ngành GDTH của Trƣờng CĐSP Đà Lạt đƣợc xây dựng, điều
ch nh theo đ ng các quy định hiện hành của Bộ GD ĐT, c mục tiêu rõ ràng, đảm bảo
đầy đủ khối lƣợng kiến thức, đƣợc sắp xếp khoa học, hợp lý.
Khoa thực hiện đầy đủ chƣơng trình khung đ ban hành, tổ chức thực hiện các hoạt
động đào tạo đạt hiệu quả cao, đảm bảo đƣợc mục tiêu đào tạo GVTH trình độ cao đẳng,
đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp. Quá trình triển khai tổ chức thực hiện CTĐT thƣờng
xuyên đƣợc điều ch nh phù hợp với tình hình thực tế, đ ng quy định đào tạo theo hệ thống
tín ch của Bộ GD ĐT từ việc xây dựng kế hoạch, hƣớng dẫn thực hiện và đánh giá kết
quả thực hiện.
Hoạt động đổi mới PPDH theo hƣớng phát triển phẩm chất, n ng lực ngƣời học
đƣợc triển khai đồng bộ trong toàn trƣờng và đƣợc giảng viên thực hiện CTĐT ch trọng
thực hiện c hiệu quả. Sinh viên ngành GDTH đƣợc cập nhật, tiếp cận kịp thời với các mô
hình, hình thức dạy học mới ở cấp tiểu học. Kết quả học tập của ngƣời học thể hiện đƣợc
cách thức lựa chọn phƣơng pháp dạy và học hợp lý, đảm bảo chuẩn đầu ra.
Trƣờng luôn quan tâm tới công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của ngƣời
học nên c hệ thống v n bản hƣớng dẫn công tác thi, xét kết quả rèn luyện đầy đủ, rõ
ràng, đảm bảo tính nghiêm t c, khách quan, công bằng, chính xác.
Khoa c đầy đủ hồ sơ quản lí kết quả học tập của ngƣời học một cách khoa học,
chính xác, đảm bảo thuận lợi cho việc quản lí, truy cập và tổng hợp báo cáo, đồng thời c
giải pháp an toàn cho dữ liệu.
Trƣờng và Khoa xác định NCKH là một trong các hoạt động cốt lõi của quá trình
đào tạo. Giảng viên thực hiện CTĐT ngành GDTH luôn ch trọng kết hợp các hoạt động
dạy và học với NCKH, chủ động, sáng tạo trong nghiên cứu. Sản phẩm NCKH của GV
thực hiện CTĐT phong ph , đa dạng thể loại: chuyên đề đổi mới PPDH, bài viết đ ng các
tạp chí, tập san khoa học trong và ngoài nhà trƣờng; đề tài tham gia các cuộc thi Ý tƣởng
khoa học, giáo trình phục vụ dạy học.
Trƣờng cũng đ phối hợp chặt chẽ với Sở GD ĐT, phòng GD ĐT Đà Lạt, các
trƣờng tiểu học trên địa bàn thành phố Đà Lạt để tiến hành c hiệu quả các hoạt động
TTSP cho ngƣời học. Kết quả TTSP của SV ngành GDTH trƣờng CĐSP Đà Lạt đạt loại
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Gi i và Xuất sắc chiếm tỷ lệ cao. N ng lực SV tốt nghiệp ngành GDTH đƣợc các nhà
tuyển dụng đánh giá cao, đáp ứng mục tiêu đào tạo theo chuẩn nghề nghiệp.
1.3. Ti u chuẩn 3
Trƣờng c đội ngũ GV thực hiện CTĐT đáp ứng các yêu cầu theo quy định của Bộ
GD&ĐT về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ tin học, ngoại ngữ.
Đội ngũ GV cơ hữu tham gia đào tạo chƣơng trình chuyên ngành GDTH, đủ về số
lƣợng và c chuyên môn phù hợp với CTĐT. Số lƣợng GV cơ bản đáp ứng về nhiệm vụ
đào tạo của Khoa GDTH – MN, đảm bảo mục tiêu của Kế hoạch phát triển trƣờng, t lệ
trung bình SV/GV phù hợp quy định của Bộ GD ĐT.
Khoa GDTH – MN thực hiện tốt công tác định kỳ đánh giá n ng lực giảng dạy của
GV tham gia thực hiện chƣơng trình giáo dục ngành GDTH. Hình thức đánh giá n ng lực
giảng dạy đa dạng, bao gồm toàn bộ các hoạt động chuyên môn của GV gồm dự giờ thao
giảng, ra đề thi, xét Giảng viên gi i, đổi mới PPDH và thông qua ý kiến phản hồi của SV
về hoạt động giảng dạy của GV.
Ngoài ra, Trƣờng rất ch trọng đến việc bồi dƣ ng giảng viên trẻ, tạo điều kiện
thuận lợi về thời gian và kinh phí cho cán bộ quản lý, GV tham gia các hoạt động chuyên
môn, nghiệp vụ ở trong và ngoài trƣờng.
Cán bộ quản lý, GV của Khoa đƣợc đảm bảo quyền lợi và thực hiện nghiêm t c
ngh a vụ theo Điều lệ trƣờng cao đẳng. Trƣờng đ c đầy đủ hệ thống v n bản quy định
trách nhiệm, ngh a vụ, quyền hạn đối với toàn thể GV. Các chủ trƣơng, kế hoạch hoạt
động đƣợc công khai, dân chủ, c ý kiến đ ng g p tạo nên sự đồng thuận cao và c tính
khả thi. Quy chế dân chủ đƣợc thực hiện tốt, tạo môi trƣờng làm việc thuận lợi, các ý kiến
g p ý của cán bộ, viên chức đƣợc giải quyết kịp thời.
Khoa thực hiện tốt việc phân công chuyên môn giảng dạy và tổ chức thƣờng xuyên
các hội thảo khoa học. Khoa đ tạo điều kiện để hầu hết đội ngũ GV tham gia hoạt động
NCKH theo quy định.
1.4. Ti u chuẩn 4
Trƣờng thực hiện công tác tuyển sinh ngành GDTH trình độ cao đẳng đ ng thời
gian, đ ng đối tƣợng, chính xác; quy trình xét tuyển thực hiện đ ng quy chế tuyển sinh,
đảm bảo công bằng, khách quan, minh bạch.

86

Trong quá trình đào tạo, ngƣời học đƣợc Trƣờng, Khoa, đội ngũ GV thực hiện
CTĐT phổ biến đầy đủ các quy định liên quan đến quy chế, chƣơng trình, kế hoạch đào
tạo, hình thức kiểm tra đánh giá bằng nhiều kênh thông tin khác nhau, gi p ngƣời học chủ
động xây dựng kế hoạch học tập, nắm vững và thực hiện tốt quy chế đào tạo, quy chế
công tác SV.
Trƣờng quan tâm và triển khai các dịch vụ hỗ trợ đời sống cho SV, đảm bảo điều
kiện cho SV học tập và c nhiều hoạt động g p phần nâng cao chất lƣợng giáo dục toàn
diện. Môi trƣờng học tập, rèn luyện tại trƣờng an toàn, thân thiện, v n h a.
Trƣờng ch trọng công tác giáo dục chính trị tƣ tƣởng và rèn luyện đạo đức, lối
sống cho ngƣời học. Sinh viên ngành GDTH c ý thức gƣơng mẫu, chấp hành tốt chủ
trƣơng, chính sách pháp luật. Không c trƣờng hợp SV của Trƣờng vi phạm về nghiện
h t, mua bán, tàng trữ ma tuý, nhiễm HIV/AIDS và các tệ nạn x hội khác.
Trƣờng c nhiều hình thức sinh hoạt đa dạng đƣợc các tổ chức Đảng, Đoàn, Hội
cấp trƣờng, cấp khoa triển khai đ thu h t số đông SV tham gia, thông qua đ rèn luyện tƣ
cách đạo đức, lối sống lạnh mạnh cho SV trong môi trƣờng Sƣ phạm. Nhiều SV c ý thức
phấn đấu tốt và đƣợc kết nạp vào Đảng CSVN trong thời gian học ở trƣờng.
Trƣờng thực hiện đầy đủ, kịp thời, đ ng quy định các chế độ chính sách x hội cho
ngƣời học, quan tâm đặc biệt đến SV c hoàn cảnh kh kh n. Trƣờng luôn quan tâm, tạo
điều kiện thuận lợi cho SV tham gia các hoạt động VHVN, TDTT, hoạt động x hội, g p
phần giáo dục toàn diện cho SV. Là một môi trƣờng c tỷ lệ nữ sinh chiếm trên 85%,
Trƣờng đ làm tốt công tác tƣ vấn, ch m s c sức kh e sinh sản cho SV đặc biệt là SV nữ.
Trƣờng luôn quan tâm, động viên, khích lệ và tạo điều kiện để ngƣời học tham gia
NCKH, xây dựng ý tƣởng khởi nghiệp, đặc biệt là hình thành cho ngƣời học sự say mê
trong học tập, nghiên cứu, tìm tòi cái mới, biết vận dụng c hiệu quả những kiến thức
trong NCKH để phục vụ tốt cho học tập và cuộc sống.
1.5. Ti u chuẩn 5
Trƣờng c đủ các khu vực hoạt động và trang thiết bị phục vụ đào tạo chuyên
ngành GDTH; c nội quy, quy định sử dụng các phòng thực hành, trang thiết bị. Tài liệu,
giáo trình của thƣ viện phong ph , đa dạng gi p cho GV và SV c nhiều lựa chọn phù hợp
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với n ng lực của bản thân. Trƣờng trang bị đầy đủ phòng học thực hành nghiệp vụ, trang
thiết bị phục vụ giảng dạy chƣơng trình GDTH.
Giảng viên thực hiện CTĐT sử dụng tốt phƣơng tiện k thuật và ứng dụng công
nghệ thông tin vào dạy học thƣờng xuyên; tích cực sƣu tầm, khai thác sử dụng nhiều phần
mềm dạy học hiện đại; c khả n ng giới thiệu và hƣớng dẫn sinh viên sử dụng, khai thác
hiệu quả các phần mềm phù hợp với thực tế môn học trong quá trình đào tạo.
Số lƣợng phòng học phục vụ chƣơng trình đào tạo GDTH đủ, đ ng quy định. Hầu
hết các phòng học đều trang bị đủ các thiết bị phục vụ trình chiếu, âm thanh, ánh sáng,
diện tích phòng học đảm bảo. Trƣờng c phòng đọc internet phục vụ SV thƣờng xuyên
với chất lƣợng đƣờng truyền cơ bản đáp ứng đƣợc yêu cầu học tập của SV.
Trƣờng c đủ hệ thống sân b i, nhà tập, CSVC, trang thiết bị phục vụ giảng dạy
giáo dục thể chất cho SV. Hội trƣờng, hệ thống âm thanh, ánh sáng và các nhạc cụ của
Trƣờng đảm bảo tổ chức tốt các hoạt động VHVN – TDTT.
1.6. Ti u chuẩn 6
Trƣờng c kế hoạch dự toán tài chính rõ ràng, sát thực tế, dự báo đầy đủ các nhiệm
vụ cần sử dụng kinh phí, đảm bảo cân đối giữa nguồn thu và nguồn chi. Việc quản lý tài
chính đ đƣợc Trƣờng thực hiện theo đ ng kế hoạch dự toán đầu mỗi n m tài chính, đáp
ứng yêu cầu hoạt động đào tạo, NCKH và các hoạt động hợp pháp khác, trong đ c
ngành GDTH.
Công tác quản lý và sử dụng kinh phí đƣợc cấp dành cho ngành GDTH đảm bảo
theo kế hoạch, công khai minh bạch, sử dụng đ ng mục đích và quy định.
Trƣờng c đủ nguồn tài chính hợp pháp hỗ trợ đào tạo GVTH. Ngoài nguồn tài
chính thuộc NSNN, trƣờng c kế hoạch liên kết đào tạo với các trƣờng đại học để c thêm
nguồn tài chính chi hỗ trợ cho hoạt động đào tạo.
Trƣờng đ thực hiện tốt việc công khai tài chính trong trƣờng học, thực sự tạo
đƣợc môi trƣờng dân chủ, tạo điều kiện cho cán bộ giảng viên yên tâm công tác. Các ý
kiến thắc mắc, g p ý, khiếu nại đƣợc tôn trọng và giải quyết kịp thời, th a đáng.
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1.7. Ti u chuẩn 7
Ngƣời học chƣơng trình đào tạo ngành GDTH trong giai đoạn 2014 – 2019 đƣợc
cung cấp đầy đủ thông tin, đảm bảo mọi chế độ, đƣợc tạo điều kiện thuận lợi để học tập
và rèn luyện với cơ sở vật chất đầy đủ, môi trƣờng sƣ phạm lành mạnh.
Trƣờng luôn thực hiện đ ng và đủ Quy chế đánh giá rèn luyện SV mà Bộ GD ĐT
đ ban hành. Trƣờng đ cụ thể h a các tiêu chí một cách phù hợp nhằm gi p cho ngƣời
học thuận tiện trong việc rèn luyện và tự đánh giá. Trƣờng thực hiện quy trình đánh giá
SV trong từng học kỳ, n m học, kh a học một cách khách quan, công bằng, chính xác,
đ ng quy định.
Chất lƣợng đào tạo của Trƣờng đáp ứng đƣợc mục tiêu đào tạo theo chuẩn ngành
nghề, nhằm cung cấp lực lƣợng giáo viên ngành GDTH cho t nh Lâm Đồng. Chƣơng
trình đào tạo chuyên ngành GDTH với các nội dung đào tạo đáp ứng nhu cầu thực tế của
x hội. Sinh viên tốt nghiệp ra trƣờng c kiến thức, k n ng sƣ phạm vững vàng, đáp ứng
các yêu cầu công việc, cơ hội c việc làm cao. N ng lực SV tốt nghiệp ngành GDTH của
Trƣờng đƣợc x hội và các nhà tuyển dụng chấp nhận.
2. Những điểm tồn tại và những vấn đề cần cải tiến của chƣơng trình đào tạo
2.1 Ti u chuẩn 1
Trong công tác quản lý hoạt động đào tạo ngành GDTH, việc phối hợp giữa Khoa
GDTH – MN và các đơn vị liên quan chƣa đạt hiệu quả cao, một số cán bộ quản lý chƣa
phát huy hết quyền và trách nhiệm đƣợc phân công.
Công tác đánh giá hoạt động đào tạo của các Phòng chức n ng và Khoa trong một
số báo cáo chƣa ch rõ các yếu kém một cách cụ thể, còn chung chung.
2.2 Ti u chuẩn 2
Việc xây dựng chƣơng trình đào tạo của Trƣờng vẫn còn mang tính nội bộ. Trƣờng
và Khoa chƣa tổ chức đƣợc hội thảo để công khai đánh giá và lấy ý kiến g p ý cho việc
điều ch nh, bổ sung chƣơng trình đào tạo ngành GDTH.
Do số lƣợng SV của từng kh a học ít nên trƣờng chƣa thực hiện đồng loạt các lớp
tín ch ở tất cả các học phần của CTĐT, chƣa thực hiện học phần tự chọn.
Một số ít GV vẫn chƣa tích cực trong việc trang bị cho SV phƣơng pháp tự học để
phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của SV.
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2.3 Ti u chuẩn 3
Giảng viên thực hiện CTĐT ngành GDTH chƣa c trình độ Tiến s . Một số ít GV
chƣa thực hiện tốt quyền giám sát trong đấu tranh phê bình.
Hoạt động NCKH của GV chủ yếu phục vụ hoạt động giảng dạy chuyên môn. Sản
phẩm NCKH là đề tài, giáo trình còn hạn chế. Giảng viên trong Khoa chƣa c các đề tài
ứng dụng rộng r i trong toàn trƣờng, chƣa c đề tài khoa học cấp T nh, Bộ, cấp nhà nƣớc.
2.4 Ti u chuẩn 4
Các điều kiện phục vụ ngƣời học của trƣờng còn hạn chế: một số phòng ở KTX SV
xuống cấp chƣa kịp thời sửa chữa. Hệ thống wifi ch phủ s ng ở những khu vực nhất định
nên việc truy cập để lấy thông tin phục vụ cho việc học tập của SV vẫn còn hạn chế.
Trƣờng chƣa tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ ngƣời học về nội dung, hình thức và
hiệu quả các hoạt động liên quan đến công tác giáo dục chính trị tƣ tƣởng và rèn luyện
đạo đức lối sống của ngƣời học. Việc tổ chức các hoạt động bề nổi thƣờng diễn ra ngoài
giờ hành chính hoặc ngày ngh nên chƣa thu h t đƣợc 100% SV tham gia.
2.5 Ti u chuẩn 5
Do kh kh n trong công tác tài chính nên những n m gần đây công tác bổ sung tài
liệu học tập của TTTT – TV nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập của sinh viên
ngành GDTH còn hạn chế. Trên Website của Trƣờng chƣa c diễn đàn để sinh viên trao
đổi tài liệu học tập. Bàn ghế một số phòng học chƣa phù hợp để tổ chức hoạt động thực
hành theo nh m. Một số trang thiết bị, dụng cụ hỗ trợ sinh viên tập luyện TDTT thêm
ngoài giờ lên lớp vẫn còn thiếu, chƣa đƣợc phong ph đa dạng.
2.6 Ti u chuẩn 6
Trƣờng chƣa ban hành v n bản quy định cụ thể về công tác lập kế hoạch tài chính
và quy trình lập kế hoạch ngân sách hàng n m của các Khoa, Phòng, đơn vị trực thuộc.
Nguồn tuyển sinh đào tạo phi chính qui không ổn định, sẽ giảm nhiều trong
những n m tới nên nguồn thu ngoài ngân sách không ổn định, việc chủ động về tài chính
trong các kế hoạch chƣơng trình về lâu dài gặp nhiều kh kh n.
Trƣờng chƣa thực hiện việc công khai trên trang Website của Trƣờng nguồn tài
chính dành cho ngành GDTH.
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2.7 Ti u chuẩn 7
Trƣờng chƣa c bộ phận tƣ vấn hƣớng nghiệp cũng nhƣ các biện pháp cụ thể để hỗ
trợ ngƣời học c cơ hội tìm kiếm việc làm. Trƣờng chƣa phối hợp tốt với các Phòng Diáo
dục, UBND các huyện và thành phố của t nh Lâm Đồng cũng nhƣ các nhà tuyển dụng
trong việc giới thiệu việc làm cho ngƣời học n i chung và SV ngành GDTH sau khi kết
th c kh a học.
3. Kế hoạch cải tiến chất lƣợng
Để khắc phục những tồn tại trên, Nhà trƣờng, Khoa GDTH – MN và các đơn vị
trực thuộc trƣờng đ đề ra kế hoạch cải tiến chất lƣợng từ n m học 2019 – 2020, tập trung
vào một số vấn đề trọng điểm nhƣ sau:
3.1. Ti u chuẩn 1
Trƣờng tiếp tục xây dựng kế hoạch cải tiến hoạt động đào tạo và quản lý đào tạo;
t ng cƣờng bồi dƣ ng nâng cao n ng lực quản lý cho các tổ trƣởng chuyên môn; thực
hiện nghiêm t c việc cụ thể h a trong các báo cáo đánh giá hoạt động đào tạo; tiếp tục
triển khai công tác đánh giá hoạt động đào tạo đ ng quy định, đầy đủ và c hiệu quả.
3.2. Ti u chuẩn 2
Phòng ĐT – KH&CN tiếp tục xây dựng kế hoạch đào tạo theo hình thức tích lũy
tín ch đ ng quy định, ch trọng triển khai thực hiện các lớp tín ch và các học phần tự
chọn.
Khoa GDTH – MN thực hiện công tác quán triệt và t ng cƣờng giám sát hoạt động
đổi mới PPDH một cách triệt để trong toàn thể GV, ch trọng phát triển n ng lực tự học,
tự nghiên cứu và tinh thần hợp tác của ngƣời học.
3.3. Ti u chuẩn 3
Trƣờng, Khoa t ng cƣờng khuyến khích GV đi học Tiến s và c những biện pháp tích
cực hơn nhằm tạo điều kiện về thời gian và hỗ trợ kinh phí để đào tạo đội ngũ GV c trình độ
cao về chuyên môn, đồng thời c những chế tài trong việc yêu cầu nâng cao trình độ chuyên
môn nghiệp vụ.
Khoa tiếp tục khuyến khích, động viên GV tích cực tham gia đề tài NCKH cấp cơ
sở, viết giáo trình, viết bài hội thảo trong và ngoài trƣờng; Khoa tham mƣu cho Ban Giám
hiệu nhà trƣờng đầu tƣ kinh phí cho hoạt động NCKH trong đội ngũ GV.
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3.4. Ti u chuẩn 4
Phòng TCCB – CTSV, Khoa tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các
quy chế đào tạo, quy chế HSSV, thƣờng xuyên cập nhật các quy chế, CTĐT, nội quy quy
định của trƣờng lên trang Website của Trƣờng.
Trƣờng sẽ tiếp tục ch đạo các tổ chức đoàn thể c liên quan, các Khoa, Phòng,
Trung tâm bố trí thời gian hợp lý để tạo điều kiện thuận lợi cho SV tham gia các hoạt
động VHVN, TDTT, các hội thi, rèn luyện nghiệp vụ.
Phòng TCCB – CTSV, Đoàn thanh niên tiếp tục t ng cƣờng phối hợp với các đơn
vị, các tổ chức, doanh nghiệp tìm kiếm các nguồn học bổng, hỗ trợ chỗ ở cho SV c hoàn
cảnh đặc biệt kh kh n; tích cực hơn nữa trong việc phối hợp với trung tâm dịch vụ giới
thiệu việc làm của t nh để hỗ trợ tìm kiếm giới thiệu những việc làm phù hợp với SV; theo
dõi, cập nhật thông tin phản hồi của SV sau khi đƣợc giới thiệu việc làm một cách đầy đủ.
Trƣờng và Khoa tạo điều kiện về CSVC, thời gian, kinh phí để SV tham gia tốt
hoạt động NCKH, c nhiều hình thức khen thƣởng, động viên kịp thời những cá nhân và
nh m làm tốt viêc NCKH và ý tƣởng khởi nghiệp.
3.5. Ti u chuẩn 5
Phòng HC – TH tiếp tục triển khai kế hoạch sửa chữa, nâng cấp các phòng ở KTX
SV; đầu tƣ CSVC, trang thiết bị phục vụ các hoạt động TDTT – VHVN của SV ở trong
KTX; lập kế hoạch đầu tƣ, nâng cấp sửa chữa các sân thể thao, trang bị thêm dụng cụ tập
luyện TDTT ngoài trời, tạo điều kiện thuận lợi cho SV tập luyện.
Trƣờng xây dựng kế hoạch tài chính thay thế các phòng học c loại bàn ghế 4 chỗ
ngồi bằng loại bàn 2 chỗ ngồi, nâng cấp hệ thống wifi, đƣờng truyền internet đến các phòng
học, khai thác hiệu quả chất lƣợng giờ học qua mạng; đầu tƣ thêm các trang thiết bị hiện đại
để gi p SV tiếp cập với đồ dùng dạy học phù hợp với thực tế yêu cầu đổi mới ở phổ thông.
Khoa sẽ t ng cƣờng ch đạo GV viết giáo trình và tài liệu tham khảo cho ngành
GDTH; đề xuất với Trƣờng hàng n m bổ sung đầu sách mới phục vụ giảng dạy và học tập
của GV, SV trong khoa.
3.6. Ti u chuẩn 6
Trƣờng điều ch nh các nội dung trong quy chế chi tiêu nội bộ, đáp ứng kịp thời yêu
cầu của thực tế hoạt động và sự phát triển của Trƣờng; ban hành v n bản quy định cụ thể
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về công tác lập kế hoạch tài chính và quy trình lập kế hoạch ngân sách hàng n m của từng
đơn vị trong trƣờng, trong đ c Khoa GDTH – MN.
Phòng HC – TH tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch các nguồn tài chính, đặc
biệt sẽ tiến hành công khai trên Website của Trƣờng để cán bộ, GV, công nhân viên
trong trƣờng biết và tham gia kiểm tra, giám sát thƣờng xuyên, nâng cao hiệu quả quản
lý, sử dụng kinh phí đáp ứng yêu cầu đào tạo.
3.7 Ti u chuẩn 7
Phòng KT – ĐBCL và Khoa GDTH – MN xây dựng kế hoạch c giải pháp cụ thể
tiến hành đánh giá n ng lực sinh viên tốt nghiệp.
Khoa tiếp tục phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong trƣờng t ng cƣờng rèn luyện
k n ng mềm cho SV ngành GDTH, đảm bảo điều kiện cho SV tốt nghiệp thực hiện tốt
công tác tại trƣờng phổ thông.
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BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHUẨN
(theo Quyết định số 72/2007/QĐ-BGDĐT ngày 30/11/2007)
Tên cơ sở giáo dục: Trƣờng Cao đẳng Sƣ Phạm Đà Lạt
M : C42
Tên CTĐT: Giáo dục Tiểu học
M CTĐT: 6261
Kết quả đánh giá

Tổng hợp theo tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn,
tiêu chí

Đạt

Chƣa đạt

Không ĐG

Tiêu chuẩn 1
Tiêu chí 1.1

x

Tiêu chí 1.2

x

Tiêu chí 1.3

x

Tiêu chí 1.4

x

Tiêu chuẩn 2
Tiêu chí 2.1

x

Tiêu chí 2.2

x

Tiêu chí 2.3

x

Tiêu chí 2.4

x

Tiêu chí 2.5

x

Tiêu chí 2.6

x

Tiêu chí 2.7

x

Tiêu chuẩn 3
Tiêu chí 3.1

x

Tiêu chí 3.2

x

Tiêu chí 3.3

x

Tiêu chí 3.4

x

Tiêu chí 3.5

x

Tiêu chí 3.6

x
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Số tiêu chí

Tỷ lệ số tiêu chí

đạt

đạt (%)

4

100%

7

100%

6

100%

Tiêu chuẩn 4
Tiêu chí 4.1

x

Tiêu chí 4.2

x

Tiêu chí 4.3

x

Tiêu chí 4.4

x

Tiêu chí 4.5

x

Tiêu chí 4.6

x

Tiêu chí 4.7

x

Tiêu chí 4.8

x

Tiêu chuẩn 5
Tiêu chí 5.1

x

Tiêu chí 5.2

x

Tiêu chí 5.3

x

Tiêu chí 5.4

x

Tiêu chí 5.5

x

Tiêu chuẩn 6
Tiêu chí 6.1

x

Tiêu chí 6.2

x

Tiêu chí 6.3

x

Tiêu chí 6.4

x

Tiêu chuẩn 7
Tiêu chí 7.1

x

Tiêu chí 7.2

x

Tiêu chí 7.3

x
Đánh giá chung CTĐT

8

100%

5

100%

4

100%

3

100%

Đạt

100%

Đà ạt, ngày 10 tháng 03 năm 2020
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PHẦN PHỤ LỤC
PHỤ LỤC 1
CƠ SỞ DỮ LIỆU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƢỢNG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Thời điểm báo cáo: Tính đến ngày 10/03/2020
I. Thông tin chung của Trƣờng
1. Tên trƣờng (theo quyết định thành lập):
TiếngViệt: TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM ĐÀ LẠT
Tiếng Anh: Pedagogical College of Dalat
2. Tên viết tắt của trƣờng:
Tiếng Việt: Trƣờng CĐSP Đà Lạt
3. Cơ quan/Bộ chủ quản: Sở GD&ĐT Lâm Đồng
4. Địa ch trƣờng: 109 Yersin, Phƣờng 10, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
5. Thông tin liên hệ: Điện thoại: 0633822489
Số fax .0633834732
E-mail: mail.cdspdalat.edu.vn; Website: www.cdspdalat.edu.vn
6. N m thành lập trƣờng (theo quyết định thành lập): 06 – 10 – 1976
7. Thời gian bắt đầu đào tạo kh a I: Tháng 7 – 1976
8. Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khoá I: 10 – 1978
9. Loại hình trƣờng đào tạo:
Công lập  Bán công

Dân lập

Tƣ thục

Loại hình khác (đề nghị ghi rõ).............................................................
II.Thông tin chung về đơn vị thực hiện CTĐT
12. Tên Khoa/Bộ môn thực hiện CTĐT (theo Quyết định thành lập)
Tiếng Việt: Khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non
Tiếng Anh: không c
13. Tên viết tắt của Khoa/Bộ môn thực hiện CTĐT:
Tiếng Việt: Khoa GDTH – MN
Tiếng Anh: không c
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14. Tên trƣớc đây (nếu c ): Khoa Giáo dục Tiểu học và Khoa Giáo dục Mầm non
15. Tên CTĐT
Tiếng Việt: Giáo dục Tiểu học
Tiếng Anh: Primary Education
16. M CTĐT:

6261

17. Tên trƣớc đây của CTĐT (nếu c ): không c
18. Địa ch của Khoa/Bộ môn thực hiện CTĐT: 109 Yersin, Phƣờng 10, TP Đà Lạt, t nh
Lâm Đồng
19. Số điện thoại liên hệ: 02633835620 Số fax:
20. E-mail: khoathmn@cdspdalat.edu.vn. Website:
21. N m thành lập Khoa/Bộ môn (theo Quyết định thành lập): 1999
22. Thời gian bắt đầu đào tạo kh a I (của CTĐT): 1994
23. Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho kh a I (của CTĐT): 1997
III. Giới thiệu khái quát về đơn vị thực hiện CTĐT
24. Khái quát về lịch sử phát triển, t m tắt thành tích nổi bật của đơn vị thực hiện CTĐT
(nêu t m tắt các giai đoạn phát triển, tổng số ngành, chƣơng trình, ... quan hệ hợp tác,
thành tích nổi bật).
Khoa GDTH – MN trƣờng CĐSP Đà Lạt đƣợc thành lập từ tháng 7 n m 2016 trên
cơ sở sáp nhập 2 khoa Giáo dục Tiểu học và Giáo dục Mầm non.
Tiền thân của khoa Giáo dục Tiểu học là Trƣờng Trung học Sƣ phạm Lâm Đồng
đƣợc thành lập n m 1976 với chức n ng là đào tạo GVTH cho t nh Lâm Đồng. Tiền thân
của khoa Giáo dục Mầm non là Trƣờng Bồi dƣ ng cán bộ và Sƣ phạm Mầm non đƣợc
thành lập n m 1978, n m 1984 sáp nhập với trƣờng THSP Lâm Đồng, n m 1988 tách
kh i trƣờng THSP Lâm Đồng và sáp nhập với Trƣờng Cô nuôi dạy trẻ Lâm Đồng và gọi
tên là Sƣ phạm Mầm non. Đến n m 1992, trƣờng Trung học Sƣ phạm Lâm Đồng và
trƣờng Sƣ phạm Mầm non sáp nhập vào trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Đà Lạt và lấy tên mới
là Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Đà Lạt theo quyết định số 518/QĐ/UV/TC ngày 20 tháng 8
n m 1992 của UBND t nh Lâm Đồng. L c này, cán bộ giảng dạy của khối Trung học Sƣ
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phạm và Sƣ phạm Mầm non đƣợc biên chế vào các tổ cùng chuyên môn với cán bộ giảng
dạy của khối CĐSP. Đến ngày 01 tháng 12 n m 1999, Giám đốc Sở GD ĐT t nh Lâm
Đồng c quyết định thành lập các phòng chức n ng và các khoa chuyên môn trong đ c
khoa Giáo dục Tiểu học và khoa Giáo dục Mầm non. Ngày 30 tháng 6 n m 2016, theo
quyết định của nhà trƣờng, 2 khoa đƣợc sáp nhập thành khoa GDTH – MN.
Hiện nay, khoa GDTH – MN c 02 ngành đào tạo là ngành GDTH và ngành
GDMN. Khoa c mối liên hệ gắn kết với các cơ sở giáo dục phổ thông bậc Mầm non và
Tiểu học ở thành phố Đà Lạt và t nh Lâm Đồng để liên kết đào tạo k n ng, nghiệp vụ
cho SV cũng nhƣ xây dựng chƣơng trình, xây dựng chuẩn đầu ra của ngành đào tạo.
Trong hơn 40 n m qua, khoa GDTH – MN đ đào tạo đƣợc hàng nghìn cử nhân
GDTH và GDMN trình độ cao đẳng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu về đội ngũ GVTH và giáo
viên Mầm non cho t nh nhà. Sản phẩm đầu ra của Khoa là nguồn lao động c đầy đủ trình
độ, n ng lực về kiến thức, k n ng cũng nhƣ phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, đƣợc các cơ
sở giáo dục phổ thông đánh giá cao và tín nhiệm.
Ngay từ giai đoạn đầu thành lập, bên cạnh nhiệm vụ đào đạo SV hệ chính quy,
khoa còn tham gia đào tạo, bồi dƣ ng nâng cao trình độ cho GVTH, GVMN ở các lớp
chuyên tu, tại chức, vừa học vừa làm trình độ cao đẳng. Hiện nay, các GV thực hiện
chƣơng trình đào tạo ngành GDTH vẫn tiếp tục tham giảng dạy các lớp đại học liên thông,
liên kết của các trƣờng đại học nhƣ Đại học Sƣ phạm Huế, Đại học Sƣ phạm Quy Nhơn,
Đại học Đồng Tháp.
Đa số GV trong Khoa đều đạt chuẩn chuyên môn (Thạc s ), đ hoàn thành lớp Bồi
dƣ ng chức danh nhà giáo hạng II, c k n ng vận dụng tốt công nghệ thông tin và các
PPDH hiện đại trong giảng dạy. C nhiều GV đạt thành tích cao trong công tác chuyên
môn cũng nhƣ hoạt động NCKH, đƣợc nhà trƣờng, Sở Giáo dục và T nh tặng giấy khen.
Cán bộ trong Khoa c truyền thống đoàn kết, quan tâm, gi p đ lẫn nhau cùng tiến bộ.
Nhiều n m liền Khoa đạt danh hiệu Đơn vị lao động xuất sắc, công đoàn Khoa đạt
Công đoàn vững mạnh xuất sắc.
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25. Cơ cấu tổ chức hành chính của cơ sở giáo dục và đơn vị thực hiện CTĐT
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Cơ cấu tổ chức hành chính của đơn vị thực hiện CTĐT

Chi bộ Tiểu học – Mầm
non – Trung tâm đào tạo
bồi dƣỡng

Công đoàn bộ
phận
TH – MN TTĐTBD

Khoa Tiểu học
– Mầm non

Tổ công đoàn
Tiểu học

Trung tâm
đào tạo bồi
dƣỡng

Tổ Tiểu học

Tổ Nghiệp vụ –
Mầm Non
Tổ công đoàn
Nghiệp vụ – Mầm Non

Tổ Mỹ Thuật – Âm
Nhạc
Tổ công đoàn
Mỹ Thuật – Âm Nhạc

Tổ công đoàn

Trung tâm
đào tạo bồi
dƣỡng
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Liên chi đoàn
Tiểu học –
Mầm non

STT

Họ và tên

Chức danh – Học vị

Nhiệm vụ - Chuyên
ngành

1

Trần Thị Hồng

Ths

Trƣởng khoa

2

Vũ Lâm Bình

Ths

Ph Trƣờng khoa

3

Lê Ph Hà

Ths

Giáo vụ

4

Trần Thị Đan Duy

Ths

TTCM - V n học

5

Trần Thị Kim Anh

Ths

Giảng viên - GDTH

6

Trần Thị Thanh Huyền

Ths

Giảng viên - KTNC

7

Lữ Thị Anh Thƣ

Ths

Giảng viên - V n học

8

Phạm Thị Thùy Trang

Ths

Giảng viên - GDMN

9

Nhâm Thị Hồng

Ths

Giảng viên - GDMN

10

Nguyễn Thị Quỳnh Trâm

Ths

TTCM - GDMN

11

Bùi Thị Tố Tâm

ĐH

Giảng viên - GDMN

12

Nguyễn Thế Vinh

Ths

TTCM - M thuật

13

Phạm Trần Chung

ĐH

Giảng viên - M thuật

14

Lê Minh Tuấn

ĐH

Giảng viên - M thuật

15

Tô Đình Nhung

ĐH

Giảng viên - M thuật

16

Dƣơng V nh Hoà

ĐH

Giảng viên - Âm nhạc
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26. Danh sách Ban l nh đạo cơ sở giáo dục và danh sách cán bộ l nh đạo chủ chốt của
đơn vị thực hiện CTĐT.
N
TSTT

Các bộ phận

Họ và tên

Năm
sinh

Học vị, chức

Điện thoại

danh, chức vụ

Email

A. Ban lãnh đạo cơ sở giáo dục
.Ban iám hi u

1

1
Hiệu trƣởng

2 Ph Hiệu
2

trƣởng
3 Ph Hiệu

3

trƣởng

Huỳnh Linh Bảo

1

Phƣơng Thảo

Phan V n Bông

Hiệu trƣởng

1966

Nguyễn Thị

Thạc s

1

Thạc s
P.Hiệu trƣởng

1977

Thạc s
P.Hiệu trƣởng

1979

0263.3811333
hieutruong.cdspdalat
@lamdong.edu.vn
0263.3812333
ng.thaophuong@
gmail.com
0263.3812333
phtpvbong@
cdspdalat.edu.vn

. ác tổ ch c Đ ng, Đo n thanh ni n, ông đo n…)
0263.3811333

1 Bí thƣ
1

2

Đảng ủy

2
Chủ tịch CĐ

3Bí thƣ Đoàn
3

trƣờng
4 Chủ tịch

4

Hội SV

Huỳnh Linh Bảo

1966

Thạc s

hieutruong.cdspdalat

Bí thƣ

@lamdong.edu.vn
0263.3812333

Phan V n Bông

Lê Xuân Sơn

1979

1
1985

Thạc s

phtpvbong@

CTCĐ

cdspdalat.edu.vn

Thạc s
BT Đoàn
trƣờng

1
Nguyễn Đình Hải

1988

Thạc s
CT Hội SV
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lesoncdsp@
gmail.com

nguyendinhhaihkht
@gmail.com

. ác phòng, ban ch c n ng
1

1
1
Phòng ĐT-

1

KH&CN.

2

2
Phòng HC-

3

CTSV
4 Phòng

4

5

Đào Thanh Hải

KT&ĐBCL
Phòng Thanh
5
tra – Pháp

Thạc s

1972

Trƣởng phòng

haidccdspdl@
yahoo.com.vn
06233822489

Vũ Đình Sơn

TH.
Phòng
3
TCCB-

0913668063

1

Vƣơng Đ ng Diễn

1960

Diệp Đình Tuyên

chế

Trƣởng phòng.
1

1960

Đặng Thị Minh
Hƣng

GVC - ThS

Thạc s

Trƣởng phòng

1

Thạc s

1967 Phụ trách phòng
Cử nhân
Trƣởng phòng

1963

phonghcth@
cdspdalat.edu.vn
0919570547
vuongdangdien@
cdspdalat.edu.vn
0834.965.916
dangthiminhhung@
gmail,com
0906.885.570
diepdinhtuyen@
cdspdalat.edu.vn

V. ác trung tâm/ vi n trực thu c ( i t k )

1

1
TT Đào tạo
Bồi dƣ ng

1
Vũ Long Vân

2

Ngoại ngữ

1
Vũ Khắc Hải

– Thƣ viện

1
Lê Xuân Sơn

1985
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Thạc s
Giám đốc TT

1984

TT
4 Thông tin
3

Giám đốc TT

1977

TT
2 Tin học –

Thạc s

0918.675.555
vulongvan@
gmail.com

02633991707

Thạc s

lesoncdsp@

Giám đốc TT

gmail.com

V. ác khoa v B môn TT
1
1

Khoa Tự

Nguyễn Thị M

nhiên

Hạnh

1

Phụ trách khoa

1980

Tiến s .

2
2

Khoa X hội

3Khoa GDTH
3

- MN

4
4

Thạc s

Ngô Thành Vinh

Trần Thị Hồng

Trƣởng khoa

1974

Thạc s
Trƣởng khoa

1974

nguyenmyhanhcdspd
l@gmail.com
0983414703
0987.168.268
ngothanhvinh@
cdspdalat.edu.vn
0911663666
hongdalat74@gmail.c
om
0835154222

Khoa Bộ

Nguyễn Thị Hải

môn chung

Yến

1968

Thạc s

haiyencdspdalat@

Trƣởng khoa

yahoo.com

B. Đơn vị thực hiện CTĐT
. ãnh đ o ch chốt c a đơn v

1

1
Trƣởng khoa

Trần Thị Hồng

Thạc s
Trƣởng khoa

1974

Thạc s
2

P. Trƣởng
khoa

Vũ Lâm Bình

1982

0911663666
hongdalat74@gmail.
com
0909267485

Ph Trƣởng

yelana82@yahoo.

khoa

com

. ác tổ ch c Đ ng, Đo n TN, ông đo n, H i

1

2

1
BT Liên chi

2
Chủ tịch CĐ

0972024179
Trần Thị Kim Anh

Vũ Lâm Bình

1990

Thạc s

kimanh3290@gmail.

Bí thƣ

com
0909267485

1
1982
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Thạc s CTCĐ

yelana82@yahoo.
com

.

ác Tổ b môn
0816706379
1

1

Tổ Tiểu học

Trần Thị Đan Duy

2

Nguyễn Thị Quỳnh

1977

Trâm

1985

Tổ MT-AN

Nguyễn Thế Vinh

1970

3
3

danduy379@gmail.
com

0903137117

Tổ NVMN

2

Thạc s -TT

Thạc s - TT

tramdalat85@gmail.
com

Thạc s - TT

vinh585@gmail.com

27. Các ngành/chuyên ngành đào tạo của đơn vị thực hiện CTĐT:
Số lƣợng chuyên ngành đào tạo tiến s : 0
Số lƣợng chuyên ngành đào tạo thạc s : 0
Số lƣợng ngành đào tạo đại học: 0
Số lƣợng ngành đào tạo cao đẳng: 2
Số lƣợng ngành (chuyên ngành) đào tạo khác (đề nghị nêu rõ): 0
28. Các loại hình đào tạo của đơn vị thực hiện CTĐT (đánh dấu x vào các ô tƣơng ứng)
C

Không

Chính quy
Không chính quy
Từ xa
Liên kết đào tạo với nƣớc ngoài
Liên kết đào tạo trong nƣớc
Các loại hình đào tạo khác (nếu c , ghi rõ từng loại hình): Không
29. Tổng số các ngành đào tạo: 02
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30. Thống kê số lƣợng cán bộ, giảng viên và nhân viên của đơn vị thực hiện CTĐT
Phân loại

TT

Cán bộ cơ hữu1

I

Trong đó:
Cán bộ trong biên chế

I.1
I.2

Cán bộ hợp đồng dài hạn (từ 1 n m trở lên) và
hợp đồng không xác định thời hạn

Nam

Nữ

Tổng số

16

17

33

14

14

27

2

3

5

16

17

33

Các cán bộ khác
Hợp đồng ngắn hạn (dƣới 1 n m, bao gồm cả

II

giảng viên th nh giảng2)
Tổng số

(Đơn vị thực hiện CTĐT cần có cơ sở dữ liệu về cán bộ của đơn vị, bao gồm cả cơ
hữu và hợp đồng ngắn hạn. Từ cơ sở dữ liệu lấy ra các thông tin trên).
31. Thống kê, phân loại giảng viên
GV cơ hữu

TT

Trình độ, học
vị, chức danh

(1)

(2)

1

Giáo sƣ, Viện s

2

Ph Giáo sƣ

3

Tiến s khoa học

4

Tiến s

GV

Số

GV trong

GV hợp

GV kiêm

th nh

lƣợng

biên chế

đồng dài

nhiệm là

giảng

GV

trực tiếp

hạn3 trực tiếp

cán bộ

trong

giảng dạy

giảng dạy

quản lý

nƣớc

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

GV
quốc tế

(8)

Cán bộ cơ hữu là cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên trong biên chế và cán bộ hợp đồng dài hạn (từ 1 n m trở lên)
hoặc cán bộ hợp đồng không xác định thời hạn theo quy định của Luật lao động sửa đổi.
2
Giảng viên th nh giảng là cán bộ ở các cơ quan khác hoặc cán bộ ngh hƣu hoặc diện tự do đƣợc đơn vị thực hiện
chƣơng trình đào tạo mời tham gia giảng dạy theo những chuyên đề, khoá học ngắn hạn hoặc theo các học phần,
thông thƣờng đƣợc ký các hợp đồng thời vụ, hợp đồng ngắn hạn (dƣới 1 n m) theo quy định của Luật lao động sửa
đổi.
3
Hợp đồng dài hạn (sử dụng ở đây) bao gồm hợp đồng dài hạn (từ 1 n m trở lên) và hợp đồng không xác định thời
hạn.
1
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GV cơ hữu

TT

Trình độ, học
vị, chức danh

GV

Số

GV trong

GV hợp

GV kiêm

th nh

lƣợng

biên chế

đồng dài

nhiệm là

giảng

GV

trực tiếp

hạn3 trực tiếp

cán bộ

trong

giảng dạy

giảng dạy

quản lý

nƣớc

5

Thạc s

23

19

1

3

6

Đại học

9

4

4

1

7

Cao đẳng

8

Trình độ khác
32

23

5

4

Tổng số

GV
quốc tế

(Khi tính số lượng các TSKH, TS thì không bao gồm những giảng viên vừa có học vị vừa
có chức danh khoa học vì đã tính ở 2 dòng trên)
Tổng số giảng viên cơ hữu = Cột (3) - cột (7) - cột (8) = 32 ngƣời
Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu: 97%
32. Quy đổi số lƣợng giảng viên của đơn vị thực hiện CTĐT theo quy định tại khoản 3,
Điều 3 Thông tƣ số 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16/12/2015 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo (nếu đơn vị c giảng viên c trình độ TSKH nhƣng không c học hàm thì tính
ngang với Ph Giáo sƣ theo thứ tự nhƣ cột 3 trong bảng 32).
Số liệu bảng 32 đƣợc lấy từ bảng 31 nhân với hệ số quy đổi (Ví dụ đối với trường đại học,
học viện).

107

GV cơ hữu
GV

GV hợp

GV

Số

trong

đồng dài

kiêm

GV

GV

GV

lƣợng

biên chế

hạn trực

nhiệm là

th nh

quốc

quy

GV

trực tiếp

tiếp

cán bộ

giảng

tế

đổi

giảng

giảng dạy

quản lý

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1,0

1,0

0,3

0,2

0,2

Hệ
TT

Trình độ, học

số

vị, chức danh

quy
đổi

dạy
(1)

(2)

(3)

(4)

Hệ số quy đổi
Giáo sƣ, Viện

1

s
Ph Giáo sƣ

2

Tiến s khoa

3

học

5,0
3,0
3,0

4

Tiến s

2

5

Thạc s

1

23

19

1

3

20,9

6

Đại học

0,5

9

4

4

1

4,15

32

13

5

4

25,05

Tổng

Cách tính: Cột 10 = cột 3*(cột 5 + cột 6 + 0,3*cột 7 + 0,2*cột 8 + 0,2*cột 9)
33. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo trình độ, giới tính và độ tuổi (số ngƣời):

TT

Trình độ / học vị

1

Giáo sƣ, Viện s

2

Ph Giáo sƣ

3

Tiến s khoa học

4

Tiến s

5

Thạc s

Số

Tỷ

lƣợng,

lệ

ngƣời

(%)

23

71,9

Phân loại
theo giới

Phân loại theo tuổi (ngƣời)

tính (ng)
Nam

10

108

Nữ < 30 30-40 41-50 51-60 > 60

13

2

9

6

6

0

Trình độ / học vị

TT

Tỷ

lƣợng,

lệ

ngƣời

(%)

9

28,1

6

3

3

3

1

2

0

32

100

16

16

5

12

7

8

0

Đại học

6

Tổng

Phân loại

Số

theo giới

Phân loại theo tuổi (ngƣời)

tính (ng)
Nam

Nữ < 30 30-40 41-50 51-60 > 60

33.1. Tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu: 40,9 tuổi
33.2. Tỷ lệ giảng viên cơ hữu c trình độ tiến s trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu của
đơn vị thực hiện CTĐT: 0
33.3. Tỷ lệ giảng viên cơ hữu c trình độ thạc s trên tổng số giảng viên cơ hữu của đơn
vị thực hiện CTĐT: 71,9%
34. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo mức độ thƣờng xuyên sử dụng ngoại ngữ
và tin học cho công tác giảng dạy và nghiên cứu
Tỷ lệ (%) GV cơ hữu sử
dụng ngoại ngữ và tin học

Tần suất sử dụng

TT

Ngoại ngữ
1

Luôn sử dụng (trên 80% thời gian của công việc)

2

Thƣờng sử dụng (trên 60-80% thời gian của công việc)

3

Đôi khi sử dụng (trên 40-60% thời gian của công việc)

46,9

4

Ít khi sử dụng (trên 20-40% thời gian của công việc)

31,3

5

Hiếm khi sử dụng hoặc không sử dụng (0-20% thời
gian của công việc)
Tổng

Tin học
84,4

15,6

21,8
100

100

V. Ngƣời học (chỉ tính số lƣợng ngƣời học của chƣơng trình đào tạo)
35. Ngƣời học bao gồm học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh.Tổng
số ngƣời đ ng ký dự tuyển vào CTĐT, số ngƣời học tr ng tuyển và nhập học trong 5
n m gần đây (hệ chính quy):
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Số thí
sinh đ ng
N m học

ký vào
CTĐT
(ngƣời)

Số
tr ng
tuyển
(ngƣời)

Tỷ lệ

Số nhập

cạnh

học thực

tranh

tế(ngƣời)

Điểm
tuyển đầu
vào/ thang
điểm

Điểm

Số lƣợng

trung

sinh viên

bình của

quốc tế

SV đƣợc

nhập học

tuyển

(ngƣời)

2014-2015

550

210

2.62

210

16.5

17.65

0

2015-2016

500

146

3.34

146

19.5

20.75

0

2016-2017

500

117

4.27

112

16.5

20.0

0

2017-2018

400

115

3.48

105

20.25

23.0

0

2018-2019

300

82

3.67

53

18.0

19.5

0

36. Thống kê, phân loại số lƣợng ngƣời học theo học CTĐT trong 5 n m gần đây các hệ
chính quy và không chính quy.
Đơn vị: người
Các tiêu chí

2014-2015

2015-2016

2016-2017

210

146

112

2017-2018 2018-2019

1. Nghiên cứu sinh
2. Học viên cao học
3. Sinh viên đại học
Trong đ :
Hệ chính quy
Hệ không chính quy
4. Sinh viên cao đẳng
Trong đ :
Hệ chính quy
Hệ không chính quy
5. Học sinh TCCN
Trong đ
Hệ chính quy
Hệ không chính quy

110

105

53

37. Số sinh viên quốc tế theo học CTĐT trong 5 n m gần đây:
Đơn vị: người
N m học
2014-2015 2015-2016 2016-2017
Số lƣợng (ngƣời)

0

0

0

2017-2018 2018-2019
0

0

Tỷ lệ (%) trên tổng số
ngƣời học
38. Ngƣời học của CTĐT c chỗ ở trong ký t c xá/tổng số ngƣời học c nhu cầu:
Các tiêu chí

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

1. Tổng diện tích phòng ở (m2)

2.280

2.280

2.280

2.280

2.280

210

146

112

105

53

63

44

28

26

14

36

52

81

88

163

2. Ngƣời học c nhu cầu về
phòng ở (trong và ngoài ký t c
xá) (ngƣời)
3. Ngƣời học đƣợc ở trong ký
t c xá (ngƣời)
4. Tỷ số diện tích trên đầu
ngƣời học ở trong ký t c xá
(m2/ngƣời)
39. Số lƣợng (ngƣời) và tỷ lệ (%) ngƣời học của CTĐT tham gia nghiên cứu khoa học
(Đào tạo)
N m học
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Số lƣợng (ngƣời)
Tỷ lệ (%) trên tổng số
sinh viên

11

13

15

9

8

5,2

8,9

13,4

8,6

15,1
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40. Thống kê số lƣợng ngƣời học của CTĐT tốt nghiệp trong 5 n m gần đây:
Đơn vị: người
Các tiêu chí

N m tốt nghiệp
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

1. Nghiên cứu sinh bảo vệ
thành công luận án tiến s
2. Học viên tốt nghiệp cao học
3. Sinh viên tốt nghiệp đại học
Trong đ :
Hệ chính quy
Hệ không chính quy
4. Sinh viên tốt nghiệp cao
đẳng. Trong đ :
Hệ chính quy

187

189

197

134

106

Hệ không chính quy
5. Học sinh tốt nghiệp trung
cấp. Trong đ :
Hệ chính quy
Hệ không chính quy
6. Khác…
(Tính cả những người học đã đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định nhưng đang chờ cấp
bằng)
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41. Tình trạng tốt nghiệp của sinh viên hệ chính quy của CTĐT:
N m tốt nghiệp
Các tiêu chí

1. Số lƣợng ngƣời học tốt nghiệp (ngƣời).
2. Tỷ lệ ngƣời học tốt nghiệp so với số
tuyển vào (%).

2014-

2015-

2016-

2017-

2018-

2015

2016

2017

2018

2019

169

160

155

210

146

85.6

96.9

94.2

93.8

91.8

47.4

91.2

47.3

0

5.3

8.8

3. Đánh giá của ngƣời học tốt nghiệp về
chất lƣợng CTĐT:
A. Cơ sở giáo dục/Đơn vị thực hiện CTĐT
không điều tra về vấn đề này  chuyển
xuống câu 4
B. Cơ sở giáo dục/Đơn vị thực hiện CTĐT
c điều tra về vấn đề này  điền các thông
tin dƣới đây:
3.1. Tỷ lệ ngƣời học trả lời đ học đƣợc
những kiến thức và k n ng cần thiết cho
công việc theo ngành tốt nghiệp (%).
3.2. Tỷ lệ ngƣời học trả lời chỉ học được
một phần kiến thức và k n ng cần thiết
cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%).
3.3. Tỷ lệ ngƣời học trả lời không học đƣợc
những kiến thức và k n ng cần thiết cho
công việc theo ngành tốt nghiệp
4. Ngƣời học c việc làm trong n m đầu
tiên sau khi tốt nghiệp:
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N m tốt nghiệp
Các tiêu chí

2014-

2015-

2016-

2017-

2018-

2015

2016

2017

2018

2019

91

73.5

9

26.5

4.3. Thu nhập bình quân/tháng của ngƣời

2 đến

4 đến

học c việc làm.

dƣới 4

dƣới 6

triệu

triệu

A. Cơ sở giáo dục/đơn vị thực hiện CTĐT
không điều tra về vấn đề này  chuyển
xuống câu 5
B. Cơ sở giáo dục/ đơn vị thực hiện CTĐT
c

điều tra về vấn đề này  điền các

thông tin dƣới đây:
4.1. Tỷ lệ ngƣời học c việc làm đ ng
ngành đào tạo (%).
- Sau 6 tháng tốt nghiệp.
- Sau 12 tháng tốt nghiệp.
4.2. Tỷ lệ ngƣời học c

việc làm trái

ngành đào tạo (%).

5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về ngƣời
học tốt nghiệp c việc làm đ ng ngành
đào tạo:
A. Cơ sở giáo dục/đơn vị thực hiện CTĐT
không điều tra về vấn đề này  chuyển
xuống kết th c bảng này.
B. Cơ sở giáo dục/đơn vị thực hiện CTĐT
c

điều tra về vấn đề này  điền các

thông tin dƣới đây:
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N m tốt nghiệp
Các tiêu chí

2014-

2015-

2016-

2017-

2018-

2015

2016

2017

2018

2019

5.1. Tỷ lệ ngƣời học đáp ứng yêu cầu của

24.3

công việc, c thể sử dụng đƣợc ngay (%).
5.2. Tỷ lệ ngƣời học cơ bản đáp ứng yêu

69.6

cầu của công việc, nhƣng phải đào tạo
thêm (%).
5.3. Tỷ lệ ngƣời học phải đƣợc đào tạo lại

6.1

hoặc đào tạo bổ sung ít nhất 6 tháng (%).
Ghi ch :
- Ngƣời học tốt nghiệp là ngƣời học c đủ điều kiện để đƣợc công nhận tốt nghiệp
theo quy định, kể cả những ngƣời học chƣa nhận đƣợc bằng tốt nghiệp.
- Ngƣời học c việc làm là ngƣời học tìm đƣợc việc làm hoặc tạo đƣợc việc làm.
- N m đầu tiên sau khi tốt nghiệp: 12 tháng kể từ ngày tốt nghiệp.
- Các mục b trống đều đƣợc xem là cơ sở giáo dục/đơn vị thực hiện CTĐT không
điều tra về việc này.
VI. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
42. Số lƣợng đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ của đơn
vị thực hiện CTĐT đƣợc nghiệm thu trong 5 n m gần đây:

TT

Phân loại đề tài

(1)

(2)

Hệ

Số lƣợng
2014

2015

2016

2017

2018

Tổng (đ

2015

2016

2017

2018

2019

quy đổi)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

số**

1

Đề tài cấp NN

2,0

0

0

0

0

0

0

2

Đề tài cấp Bộ*

1,0

0

0

0

0

0

0

3

Đề tài cấp trƣờng

0,5

0

0

0

0

0

0.5

4

Tổng

0

0

0

0

0

0.5

Cách tính: Cột 9 = cột 3*(cột 4 + cột 5 + cột 6 + cột 7 + cột 8).
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* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước.
**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng chức danh giáo
sư Nhà nước (có điều chỉnh).
Tổng số đề tài quy đổi: 0.5
Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ (quy đổi)
trên cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT: 0,5/32 = 1,6%
43. Doanh thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của đơn vị thực hiện
CTĐT trong 5 n m gần đây:

TT

N m

Doanh thu từ

Tỷ lệ doanh thu từ NCKH

Tỷ số doanh thu từ

NCKH và

và chuyển giao công nghệ

NCKH và chuyển giao

chuyển giao

so với tổng kinh phí đầu

công nghệ trên cán bộ

công nghệ

vào của đơn vị thực hiện

cơ hữu

(triệu VNĐ)

CTĐT (%)

(triệu VNĐ/ ngƣời)

1

2014

0

0

0

2

2015

0

0

0

3

2016

0

0

0

4

2017

0

0

0

5

2018

0

0

0

44. Số lƣợng cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia thực hiện đề tài khoa
học trong 5 n m gần đây:
Số lƣợng cán bộ tham gia
Số lƣợng đề tài

Đề tài cấp

Đề tài cấp

Đề tài cấp

NN

Bộ*

trƣờng

Từ 1 đến 3 đề tài

0

0

01

Từ 4 đến 6 đề tài

0

0

0

Trên 6 đề tài

0

0

0

Tổng số cán bộ tham gia

0

0

04

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước
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Ghi ch

45. Số lƣợng đầu sách của đơn vị thực hiện CTĐT đƣợc xuất bản trong 5 n m gần đây:
Phân loại sách

TT

Hệ
số**

Số lƣợng
2014

2015

2016

2017

2018

Tổng (đ quy

2015

2016

2017

2018

2019

đổi)

1

Sách chuyên khảo

2,0

0

0

0

0

0

0

2

Sách giáo trình

1,5

0

0

0

0

0

0

3

Sách tham khảo

1,0

0

0

0

0

0

0

4

Sách hƣớng dẫn

0,5

0

0

0

0

0

0

5

Tổng

0

0

0

0

0

0

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng chức danh giáo
sƣ Nhà nƣớc (c điều ch nh).
Tổng số sách (quy đổi): 0
Tỷ số sách đ đƣợc xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 0/32 = 0%
46. Số lƣợng cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia viết sách trong 5 n m
gần đây:
Số lƣợng cán bộ cơ hữu tham gia viết sách
Số lƣợng sách

Sách chuyên

Sách giáo

Sách tham

Sách hƣớng

khảo

trình

khảo

dẫn

Từ 1 đến 3 cuốn sách

0

0

0

0

Từ 4 đến 6 cuốn sách

0

0

0

0

Trên 6 cuốn sách

0

0

0

0

Tổng số cán bộ tham gia

0

0

0

0
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47. Số lƣợng bài của các cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT đƣợc đ ng tạp chí
trong 5 n m gần đây:
Số lƣợng
TT

1

Phân loại tạp chí
Tạp chí khoa học

Hệ

2014

2015

2016

2017

2018

Tổng (đ

số** 2015

2016

2017

2018

2019

quy đổi)

1,5

0

0

0

0

1,0

0

0

0

0

0

0,5

07

03

05

04

05

12

07

03

05

04

05

12

quốc tế
2

Tạp chí khoa học cấp
ngành trong nƣớc

3

Tạp chí / tập san của
cấp trƣờng
Tổng

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng chức danh giáo
sƣ Nhà nƣớc (c điều ch nh).
Tổng số bài đ ng tạp chí (quy đổi): 12
Tỷ số bài đ ng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu:12/32 = 37,5%
48. Số lƣợng cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia viết bài đ ng tạp chí
trong 5 n m gần đây:
Nơi đ ng
Số lƣợng cán bộ cơ hữu c bài

Tạp chí khoa

Tạp chí khoa

Tạp chí / tập san

báo đ ng trên tạp chí

học quốc tế

học cấp ngành

cấp trƣờng

trong nƣớc
Từ 1 đến 5 bài báo

0

0

08

Từ 6 đến 10 bài báo

0

0

0

Từ 11 đến 15 bài báo

0

0

0

Trên 15 bài báo

0

0

0

Tổng số cán bộ tham gia

0

0

08
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49. Số lƣợng báo cáo khoa học do cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT báo cáo tại
các hội nghị, hội thảo, đƣợc đ ng toàn v n trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 5
n m gần đây:
Số lƣợng
TT

Phân loại hội thảo

Hệ

2014 2015 2016

2017

2018

Tổng (đ

số** 2015 2016 2017

2018

2019

quy đổi)

1

Hội thảo quốc tế

1.0

0

01

0

0

0

1

2

Hội thảo trong nƣớc

0.5

0

04

0

01

02

3.5

3

Hội thảo cấp trƣờng

0.25

0

02

02

0

01

1.25

4

Tổng

07

02

01

03

5.75

(Khi tính Hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các Hội thảo của cơ sở giáo dục vì đã
được tính 1 lần)
**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng chức danh giáo
sƣ Nhà nƣớc (c điều ch nh).
Tổng số bài báo cáo (quy đổi): 5,75
Tỷ số bài báo cáo (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 5,75/32 = 17,97%
50. Số lƣợng cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT c báo cáo khoa học tại các hội
nghị, hội thảo đƣợc đ ng toàn v n trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 5 n m gần
đây:
Cấp hội thảo

Số lƣợng cán bộ cơ hữu c báo
cáo khoa học tại các hội nghị, hội

Hội thảo

Hội thảo

Hội thảo ở

thảo

quốc tế

trong nƣớc

trƣờng

Từ 1 đến 5 báo cáo

01

04

03

Từ 6 đến 10 báo cáo

0

0

0

Từ 11 đến 15 báo cáo

0

0

0

Trên 15 báo cáo

0

0

0

Tổng số cán bộ tham gia

01

04

03

(Khi tính Hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các Hội thảo của trường)
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51. Số bằng phát minh, sáng chế đƣợc cấp
N m học

Số bằng phát minh, sáng chế đƣợc cấp
(ghi rõ nơi cấp, thời gian cấp, ngƣời đƣợc cấp)

2014-2015

0

2015-2016

0

2016.-2017

0

2017-2018

0

2018 – 2019

0

52. Nghiên cứu khoa học của ngƣời học
52.1. Số lƣợng ngƣời học của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia thực hiện đề tài khoa
học trong 5 n m gần đây:
Số lƣợng ngƣời học tham gia
Số lƣợng đề tài

Đề tài cấp

Đề tài

Đề tài cấp

NN

cấp Bộ*

trƣờng

Từ 1 đến 3 đề tài

0

0

0

Từ 4 đến 6 đề tài

0

0

0

Trên 6 đề tài

0

0

0

Tổng số ngƣời học tham gia

0

0

0

Ghi ch

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tƣơng đƣơng, đề tài nhánh cấp Nhà nƣớc
52.2. Thành tích nghiên cứu khoa học của sinh viên:
(Thống kê các giải thưởng nghiên cứu khoa học, sáng tạo, các bài báo, công trình được công
bố)

TT

1

2

Thành tích nghiên cứu
khoa học

Số lƣợng
2014

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

1

2

3

0

0

0

0

0

Số giải thƣởng nghiên cứu
khoa học, sáng tạo
Số bài báo đƣợc đ ng,
công trình đƣợc công bố
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VII. Cơ sở vật chất, thƣ viện
53. Tổng diện tích đất sử dụng của cơ sở giáo dục (tính bằng m2): 83.493 m2
54. Tổng diện tích đất sử dụng của đơn vị thực hiện CTĐT (tính bằng m2): 45.000 m2
55. Diện tích sử dụng cho các hạng mục sau (tính bằng m2):
- Nơi làm việc: 415

Nơi học: 29.800

Nơi vui chơi giải trí: 18.786

56. Diện tích phòng học (tính bằng m2)
- Tổng diện tích phòng học: 29.800
- Tỷ số diện tích phòng học trên ngƣời học chính quy: 29.800/626 = 47,6 m2/SV
57. Tổng số đầu sách thuộc ngành đào tạo đƣợc sử dụng tại Trung tâm Thông tin – Thƣ
viện: 16.812
Tổng số đầu sách trong phòng tƣ liệu của đơn vị thực hiện CTĐT (nếu c ): 0
58. Tổng số máy tính của đơn vị thực hiện CTĐT: 250
- Dùng cho hệ thống v n phòng: 30
- Dùng cho ngƣời học học tập: 220
Tỷ số số máy tính dùng cho ngƣời học/ngƣời học chính quy: 03 SV/máy
VIII. Tóm tắt một số chỉ số quan trọng
Từ kết quả khảo sát ở trên, tổng hợp thành một số ch số quan trọng dƣới đây:
1. Giảng viên:
Tổng số giảng viên cơ hữu (ngƣời): 32
Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu (%): 96.9
Tỷ lệ giảng viên cơ hữu c trình độ tiến s trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu của đơn vị
thực hiện CTĐT (%): 0
Tỷ lệ giảng viên cơ hữu c trình độ thạc s trên tổng số giảng viên cơ hữu của đơn vị thực hiện
CTĐT (%): 71.9
2. Ngƣời học:
Tổng số ngƣời học chính quy (ngƣời): 626
Tỷ số ngƣời học chính quy trên giảng viên: 19.56 %
Tỷ lệ ngƣời học tốt nghiệp so với số tuyển vào (%): 93.2%

121

3. Đánh giá của ngƣời học tốt nghiệp về chất lƣợng CTĐT:
Tỷ lệ ngƣời học trả lời đ học đƣợc những kiến thức và k n ng cần thiết cho công
việc theo ngành tốt nghiệp (%): 69.3%
Tỷ lệ ngƣời học trả lời chỉ học được một phần kiến thức và k n ng cần thiết cho
công việc theo ngành tốt nghiệp (%): 23.65%
4. Ngƣời học c việc làm trong n m đầu tiên sau khi tốt nghiệp:
Tỷ lệ ngƣời học c việc làm đ ng ngành đào tạo (%): 82.3%
Tỷ lệ ngƣời học c việc làm trái ngành đào tạo (%): 17.7%
Thu nhập bình quân/tháng của ngƣời học c việc làm (triệu VNĐ): 3 đến dƣới 5
triệu
5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về ngƣời học tốt nghiệp c việc làm đ ng ngành đào tạo:
Tỷ lệ ngƣời học đáp ứng yêu cầu của công việc, c thể sử dụng đƣợc ngay (%):
24.3%
Tỷ lệ ngƣời học cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc, nhƣng phải đào tạo thêm
(%): 69.6%
6. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ:
Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ (quy đổi) trên
cán bộ cơ hữu: 1,6%
Tỷ số doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ trên cán bộ cơ hữu: 0%
Tỷ số sách đ đƣợc xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 0%
Tỷ số bài đ ng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 37,5%
Tỷ số bài báo cáo (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 17,97%
7. Cơ sở vật chất:
Tỷ số máy tính dùng cho ngƣời học trên ngƣời học chính quy: 03 SV/máy
Tỷ số diện tích phòng học trên ngƣời học chính quy: 47,6 m2/SV
Tỷ số diện tích ký t c xá trên ngƣời học chính quy: 3,64 m2/SV

122

PHỤ LỤC 2 : CÁC QUYẾT ĐỊNH VÀ VĂN BẢN LIÊN QUAN

SỞ GD ĐT LÂM ĐỒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƢỜNG CĐSP ĐÀ LẠT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 237/KH-CĐSPĐL

Đà ạt, ngày 06 tháng 12 năm 2018

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ
h ơng trình đ o t o ng nh iáo dục Ti u h c
C n cứ Thông tƣ số 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 của Bộ GD ĐT ban hành
Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lƣợng chƣơng trình đào tạo của các
trƣờng đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp và Quyết định số 72/2007/QĐBGDĐT ngày 30/11/2007 của Bộ GD ĐT ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá
chất lƣợng chƣơng trình giáo dục ngành Giáo dục tiểu học trình độ cao đẳng, Trƣờng
CĐSP Đà Lạt xây dựng kế hoạch tự đánh giá chƣơng trình đào tạo ngành Giáo dục Tiểu
học, cụ thể nhƣ sau:
1. Mục đích tự đánh giá
- Nhằm đảm bảo và nâng cao chất lƣợng Chƣơng trình đào tạo (CTĐT).
- Xác định mức độ CTĐT đáp ứng mục tiêu đề ra trong từng giai đoạn.
- Làm cơ sở cho ngƣời học lựa chọn CTĐT và nhà tuyển dụng lao động tuyển chọn
nhân lực.
2. Phạm vi tự đánh giá
Thực hiện tự đánh giá của nhà trƣờng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng CTĐT do Bộ
trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong một chu kỳ kiểm định chất lƣợng.
3. Công cụ đánh giá
Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng CTĐT do Bộ trƣởng Bộ GD ĐT ban hành kèm
theo Quyết định số 72/2007/QĐ-BGDĐT ngày 30/11/2007 của Bộ GD ĐT ban hành Quy
định về tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng chƣơng trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học
trình độ cao đẳng.
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4. Hội đồng tự đánh giá
4.1. Thành phần Hội đồng tự đánh giá
Hội đồng tự đánh giá Chƣơng trình đào tạo ngành Giáo dục Tiểu học đƣợc thành lập
theo Quyết định số 340/QĐ-CĐSP ngày 05 tháng 12 n m 2018 của Hiệu trƣởng Trƣờng
Cao Đẳng Sƣ Phạm Đà Lạt (có quyết định và danh sách kèm theo).
4.2. Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng tự đánh giá chƣơng trình đào tạo, Ban Thƣ
ký và các nhóm công tác chuyên trách
4.2.1. H i đồng tự đánh giá ch ơng trình đ o t o
- Hội đồng tự đánh giá CTĐT c chức n ng gi p Hiệu trƣởng ch đạo triển khai tự
đánh giá CTĐT và đề xuất các biện pháp nâng cao chất lƣợng các hoạt động của CTĐT.
+ Các thành viên của Hội đồng phải đƣợc tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá CTĐT về các
nội dung: hệ thống đảm bảo chất lƣợng giáo dục; quy trình và chu kỳ kiểm định chất
lƣợng CTĐT; hƣớng dẫn tự đánh giá chất lƣợng CTĐT; kinh nghiệm tự đánh giá chất
lƣợng CTĐT ở trong và ngoài nƣớc; các k thuật: nghiên cứu hồ sơ v n bản, ph ng vấn,
quan sát, thảo luận nh m, điều tra và k thuật viết báo cáo.
- Hội đồng tự đánh giá chất lƣợng chƣơng trình đào tạo c các nhiệm vụ sau đây:
+ Phổ biến chủ trƣơng về việc triển khai tự đánh giá chất lƣợng CTĐT; giới thiệu quy
trình tự đánh giá chất lƣợng CTĐT, trao đổi kinh nghiệm tự đánh giá CTĐT và yêu cầu
các đơn vị, cá nhân trong trƣờng phối hợp thực hiện;
+ Thu thập thông tin, minh chứng, rà soát các hoạt động và đối chiếu kết quả đạt đƣợc
với mục tiêu của CTĐT do CSGD đề ra; đánh giá mức độ đạt đƣợc, xác định các điểm
mạnh và tồn tại của CTĐT; đề xuất kế hoạch cải tiến và nâng cao chất lƣợng CTĐT;
+ Đối chiếu kết quả đạt đƣợc với các tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng CTĐT do Bộ
Giáo dục và Đào tạo ban hành, viết báo cáo tự đánh giá.
+ Công bố báo cáo tự đánh giá trong nội bộ trƣờng.
+ Tổ chức, duy trì cơ sở dữ liệu về các hoạt động thuộc CTĐT đƣợc đánh giá.
+ Tƣ vấn cho Hiệu trƣởng, Trƣởng khoa c CTĐT đƣợc đánh giá về biện pháp nâng
cao chất lƣợng CTĐT của Trƣờng.
- Các thành viên trong HĐTĐG c các nhiệm vụ sau đây:
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a) Chủ tịch Hội đồng (CTHĐ)
- Chịu trách nhiệm về các hoạt động của Hội đồng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho Ph
Chủ tịch Hội đồng, Trƣởng các nh m công tác chuyên trách và Ban thƣ ký, xác định
những công việc phải thực hiện tƣơng ứng với từng tiêu chuẩn đánh giá, thời gian bắt đầu
và kết th c, ngƣời chịu trách nhiệm chính và những ngƣời phối hợp;
- Triệu tập và điều hành các phiên họp của Hội đồng; phê duyệt kế hoạch tự đánh giá
CTĐT; ch đạo quá trình thu thập thông tin, minh chứng; xử lý, phân tích và viết báo cáo
tự đánh giá; giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai tự đánh giá CTĐT.
b) Phó Chủ tịch Hội đồng:
- Tham gia ch đạo các nh m công tác chuyên trách, Ban thƣ ký của Hội đồng triển
khai thực hiện kế hoạch đ ng tiến độ.
- Điều hành Hội đồng khi đƣợc CTHĐ ủy quyền và chịu trách nhiệm về công việc
đƣợc phân công, ủy quyền.
c) Các ủy viên Hội đồng: Thực hiện các công việc do CTHĐ phân công và chịu trách
nhiệm về công việc đƣợc giao.
4.2.2. Nhóm công tác chuy n trách ( T T)
Nh m công tác chuyên trách tham gia tập huấn tự đánh giá CTĐT; chịu trách nhiệm
hoàn thành hồ sơ, cơ sở dữ liệu, số liệu thống kê, bản báo cáo tự đánh giá các tiêu chí của
tiêu chuẩn đƣợc phân công theo đ ng kế hoạch về thời gian và đảm bảo chất lƣợng; tham
gia bảo vệ tiêu chí / tiêu chuẩn trƣớc Hội đồng tự đánh giá. Thực hiện các nhiệm vụ, yêu
cầu theo nội dung phản biện của Hội đồng. Đề xuất với Hội đồng tự đánh giá CTĐT các
biện pháp cải tiến, nâng cao chất lƣợng CTĐT.
a) Trưởng nhóm
Điều hành chung, tổ chức họp nh m để phân công công việc cho các thành viên, phân
công viết báo cáo tự đánh giá phần mở đầu, kết luận của tiêu chuẩn và từng tiêu chí, tìm
minh chứng, chịu trách nhiệm chính thức đối với báo cáo cuối cùng của tiêu chuẩn, tiến
hành rà soát, thu thập thông tin minh chứng theo kế hoạch tự đánh giá của trƣờng.
b) Ủy viên
- Đảm bảo hoàn thành công việc theo đ ng kế hoạch của nh m công tác.
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- Thu thập cơ sở dữ liệu, thông tin, minh chứng (ph ng vấn, quan sát, nghiên cứu hồ
sơ...), m h a minh chứng, viết báo cáo tự đánh giá theo sự phân công của trƣởng nh m.
- Tham gia thảo luận, g p ý chéo cho báo cáo tự đánh giá các tiêu chí thuộc tiêu
chuẩn của nh m phụ trách.
c) Thư ký nhóm
- Gi p việc cho trƣởng nh m trong công tác tổ chức, điều hành công việc của nh m
- Thu thập phần cơ sở dữ liệu, viết biên bản.
- Phân loại, tổng hợp và lƣu trữ minh chứng của tiêu chuẩn và tiêu chí của nh m phụ
trách.
-

G p ý cho bản báo cáo tự đánh giá các tiêu chí, tiêu chuẩn và báo cáo chung.

- Hoàn thiện báo cáo của nh m.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trƣởng nh m, Trƣởng ban thƣ kí phân công.
4.2.3. Ban th ký
a) Trưởng ban thư ký
- Gi p việc cho CTHĐ tự đánh giá.
- Báo cáo Hội đồng tự đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch tự đánh giá.
- Đề xuất các vấn đề phát sinh với Hội đồng tự đánh giá.
- Chịu trách nhiệm chung về tổng hợp báo cáo sơ thảo và báo cáo cuối cùng.
- Thu thập và xử lý các ý kiến thu đƣợc sau khi công bố kết quả TĐG, hoàn thiện bản
báo cáo.
- Chuẩn bị đề cƣơng báo cáo tự đánh giá cho Hội đồng.
b) Ủy viên thư ký
-

C nhiệm vụ gi p Trƣởng ban thƣ kí chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến tiêu chí,

tiêu chuẩn do nh m công tác chuyên trách phụ trách.
-

Hỗ trợ tổng hợp báo cáo cơ sở dữ liệu, các tài liệu theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn do

nh m chuyên trách phụ trách.
- Tiếp nhận, rà soát báo cáo và minh chứng của các nh m công tác chuyên trách.
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4.5. Phân công thực hiện
TT

Tiêu chuẩn

Các tiêu chí

Nhóm chịu

Nội dung

Thời gian

trách nhiệm

thực hiện

thu thập
thông tin và
minh chứng

Tiêu chuẩn 1

ồm 11 ti u chí

1.1; 1.2;
1.3; 1.4

Nhóm 1,

về mục tiêu, cơ

Từ tháng 12

01 Tiêu chuẩn 2 2.1;2.2;2.3;2.4; trƣởng nh m

cấu tổ chức, quản

đến tháng

Ths. Trần Thị

lý đào tạo, CTĐT

01/2019

2.5;2.6 2.7;

Hồng.

và đánh giá HĐ
đào tạo của GV
tiểu học trình độ
cao đẳng.

Tiêu chuẩn 3 3.1; 3.2; 3.3;

ồm 17 ti u chí

3.4; 3.5; 3.6;

về đội ngũ giảng

02 Tiêu chuẩn 4 4.1; 4.2; 4.3;

Nhóm 2,

viên, ngƣời học

4.4; 4.5; 4.6;

trƣởng nh m

thuộc CTĐT

4.7; 4.8

Ths. Vƣơng

ngành GD Tiểu

Đ ng Diễn

học và tƣ vấn việc

Tiêu chuẩn 7 7.1; 7.2; 7.3

Từ tháng 12
đến tháng
01/2019

làm
Tiêu chuẩn 5 5.1; 5.2; 5.3;
5.4; 5.5;
Tiêu chuẩn 6 6.1; 6.3; 6.3;
03

6.4;

ồm 09 ti u chí
Nhóm 3,

về thƣ viện, trang

trƣởng nh m thiết bị dạy học và
Ths. Vũ Đình CSVC khác, tài
Sơn

Từ tháng 12
đến tháng
01/2019

chính phục vụ
CTĐT ngành GD
Tiểu học

- Nh m công tác chuyên trách đƣợc phân công phụ trách triển khai thực hiện tự đánh
giá tiêu chuẩn nào thì chủ động viết phần mở đầu và kết luận của tiêu chuẩn đ .

127

5. Các thông tin, minh chứng đƣợc thu thập
- Các thông tin, minh chứng đƣợc thu thập phải đ ng theo từng tiêu chuẩn tiêu chí, phải
ch rõ nguồn gốc của ch ng; đồng thời mô tả, phân tích minh chứng rõ ràng;
- Sử dụng công nghệ thông tin để triển khai hoạt động tự đánh giá CTĐT, số h a các
minh chứng, tạo thuận tiện cho việc cập nhật, lƣu trữ và đối chiếu thông tin.
6. Kế hoạch huy động các nguồn lực
6.1. Nguồn nhân ực
- Các thành viên Hội đồng, Ban thƣ ký, các nh m và tổ công tác chuyên trách;
- Chuyên viên, cán bộ giảng viên các đơn vị c liên quan trong toàn trƣờng.
6.2. ơ sở vật chất, ph ơng ti n thiết b phục vụ
TT

CSVC, thiết bị cần đƣợc huy động cung cấp

Các hoạt động

1

Phòng làm việc, phòng họp

2

Cặp hồ sơ, tủ đựng hồ sơ

3

Máy tính, máy scan, máy photocopy, máy chiếu Đánh máy tài liệu, scan tài

4

Họp, thảo luận, tập huấn
ưu trữ thông tin minh chứng

projector,…

liệu, photo tài liệu, tập huấn

Văn phòng phẩm, máy in,..

In ấn tài liệu, viết báo cáo…

6.3. inh phí
Kinh phí tự đánh giá CTĐT gồm các nội dung chi cơ bản sau:
- Chi phụ cấp trách nhiệm của Hội đồng, Ban Thƣ ký, các nh m công tác chuyên trách.
- Chi tập huấn, hội nghị, hội thảo, thuê chuyên gia tƣ vấn (nếu c ).
- Chi thu thập tài liệu và xử lý minh chứng.
- Chi ph ng vấn, điều tra các nhà tuyển dụng.
- Chi viết báo cáo tiêu chí, tiêu chuẩn.
- Chi vật tƣ, v n phòng phẩm và chi khác.
Kinh phí từ các nguồn do Nhà trƣờng cấp, trên cơ sở c dự toán cụ thể, hợp lý cho từng
công việc (Có bản thuyết minh kèm theo).
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7. Tiến độ thực hiện công tác tự đánh giá chƣơng trình đào tạo
Thời
Nội dung công việc

gian

Đơn vị

Kết quả

phối hợp

đạt đƣợc

 Phòng Khảo thí - ĐBCL

- QĐ thành

- Dự thảo Quyết định Thành lập Hội đồng TĐG

lập HĐ TĐG,

chƣơng trình đào tạo và Ban Thƣ ký; Các Nh m

Ban thƣ ký và
các nh m

CTCT phục vụ TĐG CTĐT.
- Dự thảo Kế hoạch công tác TĐG CTĐT của

CTCT

Trƣờng CĐSP Đà Lạt thực hiện trong NH 2018 –

- Dự thảo Kế

2019.

hoạch TĐG

 Họp Hội đồng tự đánh giá CTĐT để:
- Công bố các quyết định.
- Tập huấn về quy trình tự đánh giá và bộ tiêu
chuẩn đánh giá chất lƣợng CTĐT.
- Phân công trách nhiệm cho các thành viên của
Hội đồng, các Ban, các Nh m chuyên trách.
- Thảo luận Dự thảo KH công tác TĐG CTĐT
nhành GD Tiểu học Trƣờng CĐSP Đà Lạt .
- Thảo luận Dự thảo đề cƣơng báo cáo TĐG.
Từ
Tháng

 Phòng KT – ĐBCL.

Các đơn

- Kế hoạch

- Phổ biến chủ trƣơng triển khai tự đánh giá đến

vị trong

TĐG CTĐT.

toàn

-Bảng phân

trƣờng

công nhiệm

11/2018 toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và SV
đến
tham gia thực hiện CTĐT.
Tháng

- Công bố kế hoạch tự đánh giá đ đƣợc Chủ tịch

12/2018 Hội đồng phê duyệt, thông báo phân công nhiệm

vụ cho từng
thành viên

vụ cho từng thành viên Hội đồng, Ban thƣ ký và

HĐ, Ban TK

các nh m CTCT gi p việc cho Hội đồng.

và các nh m
CTCT.
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 Các nhóm công tác CT họp để :

- - Kế hoạch cụ

thể của các

- Phân tích tiêu chí, thu thập thông tin và minh
chứng (MC).

nh m CTCT

- Mô tả thông tin và minh chứng thu đƣợc. M

- Phiếu phân

hoá các thông tin và minh chứng thu đƣợc

tích tìm

- Phân tích, lý giải nội hàm của các minh chứng

thông tin

để xem xét sự phù hợp của minh chứng với các

minh chứng;

yêu cầu trong từng tiêu chí của tiêu chuẩn đánh

-

giá chất lƣợng của từng CTĐT.
- Phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên
trong nh m.
- Tổng hợp các vƣớng mắc trong quá trình thực
hiện gửi đến Ban TK của Hội đồng TĐG
CTĐT
Từ 02-

 Các nhóm công tác CT:

Phiếu đánh

20/01/

Viết các báo cáo của từng tiêu chí (thu thập

giá tiêu chí

2019

thông tin, minh chứng bổ sung nếu cần thiết).
 Các nhóm công tác CT:

Từ 21 31/01/
2019

BC tiêu chuẩn

Tổng hợp các báo cáo tiêu chí thành các báo cáo
tiêu chuẩn (tiếp tục thu thập thông tin, minh

đƣợc phân
công kèm theo
các minh

chứng bổ sung nếu cần thiết).

chứng
 Hội đồng tự đánh giá CTĐT, Ban Thƣ ký:
- Xem xét các báo cáo của từng tiêu chuẩn, tiêu
chí do các nh m chuyên trách dự thảo;
Từ 01– - Kiểm tra lại các thông tin và minh chứng đƣợc
17/02/
2019

sử dụng trong báo cáo tự đánh giá;
- Xác định các vấn đề phát sinh từ các thông tin
và minh chứng thu đƣợc;
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- Xác định các thông tin cần thu thập bổ sung;
Từ

 Ban thƣ ký, các nhóm CTCT

Dự thảo BC tự
đánh giá

18/02 – Thƣ ký Hội đồng Tập hợp các báo cáo tiêu chuẩn
03/3/

CTĐT (lần 1)

thành Dự thảo báo cáo tự đánh giá CTĐT (lần 1);

2019
 Hội đồng TĐG CTĐT, Ban Thƣ ký:
Từ 04 - Hội đồng tự đánh giá CTĐT xem xét dự thảo báo
10/3/

cáo tự đánh giá của các nh m CTCT và đề xuất

2019

những ch nh sửa.
 Hội đồng TĐG CTĐT, Ban Thƣ ký:

Các đơn

Dự thảo BC

Từ 11

Dự thảo báo cáo tự đánh giá đƣợc công bố trong

vị trong

tự đánh giá

– 24/3/

nội bộ CSGD để các CBQL, giảng viên, nhân

toàn

CTĐT

viên và ngƣời học c thể đọc và g p ý kiến trong

trƣờng

(lần 2)

2019

thời gian ít nhất 2 tuần.
 Hội đồng TĐG CTĐT, Ban Thƣ ký:
Từ

- Hội đồng tự đánh giá CTĐT, Ban Thƣ ký,

25/3 –

Nh m CTCT họp để tiếp tục bổ sung và hoàn

10/4/

thiện báo cáo TĐG sau khi c ý kiến phản biện;

2019

- Hội đồng tự đánh giá CTĐT thông qua báo cáo

Báo cáo tự
đánh giá
CTĐT

tự đánh giá lần cuối và Hiệu trƣởng–CTHĐ tự
đánh giá phê duyệt báo cáo TĐG.
- Công khai báo cáo tựu đánh giá CTĐT lên
website của Trƣờng.
8. Tổ chức thực hiện
8.1. Trách nhi m c a hoa có ch ơng trình tự đánh giá
- Phổ biến kế hoạch, nội dung công tác tự đánh giá CTĐT tới toàn thể cán bộ, giảng
viên và sinh viên của Khoa.
- Đôn đốc, giám sát các thành viên của Khoa tham gia công tác tự đánh giá CTĐT hoàn
thành đ ng kế hoạch và đảm bảo chất lƣợng.
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- Phối hợp với Phòng Khảo thí – ĐBCL để xây dựng kế hoạch cải tiến chất lƣợng theo
báo cáo tự đánh giá, giám sát hoạt động cải tiến chất lƣợng CTĐT và báo cáo kết quả cho
Ban Giám hiệu.
- Định kỳ hàng tháng, báo cáo Hiệu trƣởng về tiến độ triển khai tự đánh giá CTĐT
thông qua phòng Khảo thí – ĐBCL.
8.2. Trách nhi m c a hòng h o thí – ĐB L
- Gi p cho Hiệu trƣởng trong việc tƣ vấn hoạt động tự đánh giá CTĐT.
- Tƣ vấn, hƣớng dẫn các đơn vị trong nhà trƣờng thực hiện công tác tự đánh giá CTĐT
khi c yêu cầu.
- Đôn đốc, giám sát thực hiện công tác tự đánh giá và báo cáo Hiệu trƣởng.
- Phối hợp với Khoa để xây dựng kế hoạch cải tiến chất lƣợng sau tự đánh giá, giám sát
hoạt động cải tiến chất lƣợng CTĐT và báo cáo kết quả cải tiến cho Ban Giám hiệu.
8.3. Trách nhi m c a các đơn v phòng ch c n ng, trung tâm v các tổ ch c đo n
th trong nh tr

ng.

- Phổ biến hoạt động tự đánh giá CTĐT tới toàn thể cán bộ viên chức của đơn vị.
- Phối hợp với khoa và phòng Khảo thí – ĐBCL trong công tác tự đánh giá CTĐT nhƣ:
cung cấp thông tin, minh chứng cho các nh m chuyên trách khi đƣợc yêu cầu; biên soạn
các v n bản (kế hoạch, báo cáo, quy định, quy trình, hướng dẫn …) theo các l nh vực
đƣợc Hiệu trƣởng phân công nhằm đáp ứng bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lƣợng chƣơng
trình đào tạo.
- Triển khai thực hiện các hoạt động cải tiến chất lƣợng đƣợc phân công cho đơn vị.
9. Lƣu trữ và sử dụng báo cáo tự đánh giá
- Phòng Khảo thí - ĐBCL c trách nhiệm lƣu trữ Báo cáo tự đánh giá công tác ĐBCLGD
đ đƣợc Hiệu trƣởng - CTHĐ phê duyệt cùng toàn bộ hồ sơ liên quan trong quá trình xây
dựng và hoàn thiện.
- Bản sao Báo cáo tự đánh giá đƣợc lƣu tại Khoa c

chƣơng trình tự đánh giá,

Phòng ĐT-KH CN và tại Thƣ viện nhà trƣờng để các tổ chức, cá nhân quan tâm c
thể tham khảo.
10. Triển khai các hoạt động sau khi hoàn thành báo cáo tự đánh giá
- Ban Giám hiệu, các đơn vị chủ động triển khai thực hiện các kế hoạch cải tiến chất
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lƣợng đƣợc đề ra trong báo cáo tự đánh giá để cải tiến, nâng cao chất lƣợng giáo dục nhà
trƣờng.
- Nhà trƣờng gửi Báo cáo tự đánh giá công tác ĐBCLGD cho Sở Giáo dục và Đào tạo;
đồng thời c tờ trình đề nghị Sở GD ĐT quan tâm, hỗ trợ trong quá trình thực hiện cải
tiến, nâng cao chất lƣợng theo các kế hoạch hành động đ nêu trong báo cáo tự đánh giá.
Trên đây là toàn bộ kế hoạch thực hiện công tác Tự đánh giá chƣơng trình đào tạo
ngành Giáo dục Tiểu học của Nhà trƣờng. Hội đồng tự đánh giá chƣơng trình đào tạo c n
cứ Kế hoạch triển khai đ ng thời gian quy định.
Nơi nhận:
- Sở GD–ĐT Lâm Đồng (báo cáo)
- Ban Giám Hiệu (ch đạo);
- Hội đồng TĐG CTĐT (thực hiện);
- BTK HĐ. TĐG CTĐT(thực hiện);
- Các nh m CTCT (thực hiện);
- Các đơn vị trực thuộc (p/hợp thực hiện);
- Lƣu: VT, Phòng KT - ĐBCL
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PHỤ LỤC 3
DANH MỤC MINH CHỨNG
Mã minh
chứng
H1.01.01.01

H1.01.01.02

Tên minh chứng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

Số 08/2012/QH13

Luật giáo dục đại học 2012

ngày 18/6/2012

Chƣơng trình khung giáo dục đại
học trình độ cao đẳng ngành Giáo
dục Tiểu học

H1.01.01.03

Số/ngày tháng

Ban hành kèm QĐ
Số 17/2004/QĐ-

Bộ

BGD ĐT ngày

GD ĐT

16/6/2004.

Chƣơng trình khung ngành Giáo

Ban hành kèm QĐ

dục Tiểu học trình độ cao đẳng của

Số 81/QĐ-CĐSP

trƣờng CĐSP Đà Lạt

ngày 08/4/2016.

Chƣơng trình khung ngành Giáo Ban hành kèm QĐ
dục Tiểu học trình độ cao đẳng của Số 253a/QĐ-CĐSP
Trƣờng CĐSP Đà Lạt.

H1.01.01.04

Trƣờng
CĐSP
Đà Lạt

ngày 10/8/2018.

Kế hoạch phát triển Trƣờng CĐSP
Đà Lạt giai đoạn 2015 – 2020
Báo cáo Tổng hợp ý kiến phản hồi
của nhà sử dụng lao động

H1.01.01.05

Quốc hội

Ban hành kèm QĐ

Trƣờng

Số 147/QĐ-CĐSP

CĐSP

ngày 15/5/2015

Đà Lạt

30/10/2017

(chƣơng trình tín ch K39)

Khoa

Báo cáo kết quả khảo sát nhà sử
dụng lao động (Chƣơng trình tín

TH - MN
15/3/2019

ch theo Chuẩn đầu ra K43)
Hƣớng dẫn xây dựng chƣơng trình

Số 393/CĐSP-ĐT

đào tạo theo hệ thống tín ch .

ngày 23/12/2013
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Mã minh

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

Công v n v/v xây dựng chƣơng

Số 115/CĐSP-ĐT

Trƣờng

trình theo hệ thống tín ch của K39

ngày 05/5/2015

CĐSP Đà

Tên minh chứng

chứng

H1.01.01.06

và K40

Lạt

Công v n v/v xây dựng chƣơng

Số 73/CĐSP-ĐT

trình theo hệ thống tín ch của

ngày 06/4/2016

K39, K40 và K41
H1.01.01.07

Hƣớng dẫn điều ch nh chƣơng Số 180a/ CĐSP-ĐT
trình đào tạo theo chuẩn đầu ra.
Quyết định thành lập HĐ thẩm
định chƣơng trình khung ngành

H1.01.01.08

GDTH
Quyết định thành lập HĐ thẩm
định chƣơng trình khung ngành
GDTH

H1.01.02.01

ngày 21/9/2017

ngày 01/12/2015
Số 332/QĐ-CĐSP

BGDĐT
ngày 15/01/2015

H1.01.02.03

Quy chế tổ chức và hoạt động của
trƣờng CĐSP Đà Lạt

Số 269/QĐ-CĐSP
ngày 26/8/2016

Quyết định bổ nhiệm Hiệu trƣởng Số 1788/QĐ- UBND
Huỳnh Linh Bảo
H1.01.02.04

Quyết định bổ nhiệm Ph

Trƣờng
Đà Lạt

ngày 12/10/2018

ngày 18/6/2012

Điều lệ trƣờng cao đẳng

Đà Lạt

CĐSP

Số 01/2015/TTH1.01.02.02

CĐSP

Số 492/QĐ-CĐSP

Số: 08/2012/QH13

Luật giáo dục đại học 2012

Trƣờng

ngày 10/9/2018

Quốc hội
Bộ
GD ĐT
Trƣờng
CĐSP
Đà Lạt
UBND
T nh

Hiệu Số 1789/QĐ- UBND Lâm Đồng

trƣởng Nguyễn Thị Phƣơng Thảo
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ngày 10/9/2018

Mã minh

Tên minh chứng

chứng

Quyết định bổ nhiệm Ph

Ghi

ban hành

hành

chú

ngày 17/4/2019

Quyết định phân công công tác của
Hiệu trƣởng và Ph Hiệu trƣởng
Quyết định về việc sáp nhập các

H1.01.02.06

Nơi ban

Hiệu Số 834/QĐ- UBND

trƣởng Phan V n Bông

H1.01.02.05

Số/ngày tháng

đơn vị trực thuộc (Thành lập khoa
Giáo dục Tiểu học - Mầm non).

Số 295/QĐ-CĐSP
ngày 18/9/2018
Số 179/QĐ-CĐSP
ngày 30/6/2016

Trƣờng
CĐSP
Đà Lạt
Trƣờng
CĐSP
Đà Lạt

Quyết định về chia tách khoa Giáo
dục thể chất – Nhạc – Họa, sáp
H1.01.02.07

nhập vào các khoa chuyên môn

Số 236/QĐ-CĐSP

(Sáp nhập tổ Âm nhạc – M thuật

ngày 29/8/2017

vào

khoa Giáo dục Tiểu học –

Trƣờng
CĐSP
Đà Lạt

Mầm non).
Quyết định bổ nhiệm Q.trƣởng
H1.01.02.08

khoa TH –MN
Quyết định bổ nhiệm Ph trƣởng
khoa TH –MN
cho cán bộ quản lý (Bà Trần Thị
Hồng)
QĐ bổ nhiệm chức vụ cán bộ quản

H1.01.02.10

Trƣờng

ngày 01/7/2016

CĐSP

Số 192/QĐ-CĐSP

Đà Lạt

ngày 01/7/2016

Quyết định về việc Giao nhiệm vụ
H1.01.02.09

Số 186/QĐ-CĐSP

lý (Trƣởng khoa TH – MN)

Số 192/QĐ-CĐSP
Ngày 21/5/2018
Số 82/QĐ-CĐSP
ngày 06/5/2019

QĐ bổ nhiệm chức vụ cán bộ quản
lý (Ph Trƣởng khoa TH-MN)
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Số 90/QĐ-CĐSP
ngày 06/5/2019

Trƣờng
CĐSP
Đà Lạt
Trƣờng
CĐSP
Đà Lạt

Mã minh

Tên minh chứng

chứng

Danh sách cán bộ, giảng viên
Khoa Tiểu học – Mầm non.

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

Số 179/QĐ-CĐSP
ngày 30/6/2016

CĐSP

H1.01.02.11
Danh sách cán bộ, giảng viên Tổ
Âm nhạc – M thuật

H1.01.02.12

H1.01.02.13

Trƣờng

Số 236/QĐ-CĐSP

Đà Lạt

ngày 29/8/2017

Danh sách cán bộ, giảng viên Tổ
Tiểu học

Số 236/QĐ-CĐSP
ngày 29/8/2017

Quyết định thành lập tổ chuyên
môn: Tổ Tiểu học

Số 271/QĐ-CĐSP
ngày 23/8/2018

Trƣờng
CĐSP
Đà Lạt
Trƣờng
CĐSP
Đà Lạt

Số 340/QĐ-CĐSP
ngày 05/9/2014
Số 347/QĐ-CĐSP

H1.01.02.14

QĐ cử giảng viên trợ lý công tác

ngày 18/9/2015

quản lý sinh viên các n m học từ

Số 292/QĐ-CĐSP

2014 – 2015 đến 2018 – 2019

ngày 12/9/2016

Trƣờng
CĐSP Đà
Lạt

Số 268/QĐ-CĐSP
ngày 29/9/2017
Số 294/QĐ-CĐSP
ngày 12/9/2018
Số 207/CĐSP-ĐT
ngày 22/7/2014

H1.01.02.15

Biên chế n m học từ 2014 – 2015
đến 2018 – 2019
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Số 198/BC-CĐSP

Trƣờng

ngày 22/7/2015

CĐSP

Số 155/ BC-CĐSP

Đà Lạt

Mã minh
chứng

Tên minh chứng

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

Ngày 20 /7/2016
Số 134/ BC-CĐSP
ngày 20/7/2017
Số 137/CĐSP-ĐT
ngày 20/7/2018
Số 208/CĐSP-ĐT
ngày 22/7/2014
Số 215/HD -CĐSP
Hƣớng dẫn Thực hiện kế hoạch
H1.01.02.16

đào tạo, bồi dƣ ng và nghiên cứu
khoa học các n m học từ 2014 –

ngày 06/8/2015
Số 158/HD-CĐSP
ngày 22/7/2016

Trƣờng
CĐSP
Đà Lạt

Số135/HD -CĐSP

2015 đến 2018 – 2019

ngày 20/7/2017
Số 138/HD -CĐSP
ngày 20/7/2018
20/8/2014

H1.01.02.17

Kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm

23/8/2015

n m học của khoa các n m học từ

19/9/2016

2014 – 2015 đến 2018 – 2019

01/9/2017

Khoa
TH-MN

10/8/2018
Phân công chuyên môn ngành
H1.01.02.18

GDTH các n m học từ 2014 –
2015 đến 2018 – 2019

Tháng 8, 9 hằng
n m

Thời kh a biểu ngành GDTH HKI
n m học 2014 – 2015
Thời kh a biểu ngành GDTH HKII
n m học 2014 – 2015
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8/2014

12/2014

Khoa
TH-MN

Mã minh
chứng
H1.01.02.19

Tên minh chứng
Thời kh a biểu ngành GDTH HKI
n m học 2015 – 2016
Thời kh a biểu ngành GDTH HKII
n m học 2015 – 2016
Thời kh a biểu ngành GDTH HKI
n m học 2016 – 2017
Thời kh a biểu ngành GDTH HKII
n m học 2016 – 2017
Thời kh a biểu ngành GDTH HKI
n m học 2017 – 2018
Thời kh a biểu ngành GDTH HKII
n m học từ 2017 – 2018
Thời kh a biểu ngành GDTH HKI
n m học 2018 – 2019
Thời kh a biểu ngành GDTH HKII
n m học 2018 – 2019

H1.01.02.20

Báo cáo tổng kết kh a học ngành
tiểu học các kh a 39, 40, 41

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

8/2015

Khoa
TH-MN

12/2015

8/2016

12/2016

8/2017

12/2017

8/2018

12/2018
20/5/2017
16/5/2018

Khoa
TH-MN

15/5/2019

H1.01.02.21

H1.01.03.01

Báo cáo tổng kết kh a học các
kh a 39, 40 , 41

23/6/2017
12/6/2018
18/6/2019

Điều lệ trƣờng cao đẳng

CB-GV-CNV khoa Tiểu học

KH&CN

Số 01/2015/TT-

Bộ

BGDĐT 15/1/2015

GD ĐT

Danh sách thông tin cá nhân của
H1.01.03.02

Phòng ĐT-

Trƣờng
23/5/2015

CĐSP
Đà Lạt
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Mã minh
chứng

Tên minh chứng

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

Danh sách cán bộ quản lý, viên
chức và nhân viên

của Trƣờng

14/3/2019

CĐSP Đà Lạt tính đến 14/3/ 2019

TH-MN

Phiếu đánh giá viên chức của đội

Trƣờng

ngũ cán bộ quản lý khoa GDTH –

CĐSP

MN từ n m 2014 đến n m 2018

Đà Lạt

Quyết định về việc kéo dài chức vụ Số 373/QĐTC-CĐSP
cán bộ, quản lý (Tổ Toán –TH)

2/10/2014

Quyết định về việc kéo dài chức vụ Số 374/QĐTC-CĐSP

H1.01.03.03

Khoa

cán bộ, quản lý (Tổ V n – TH)

Ngày 01/10/2014

QĐ Bổ nhiệm chức vụ cán bộ quản

Số 103/QĐ-CĐSP

lý (Tổ trƣởng Tổ Tiểu học)

ngày 17/5/209

Trƣờng
CĐSP
Đà Lạt
Trƣờng
CĐSP
Đà Lạt
Trƣờng
CĐSP
Đà Lạt

Danh sách cán bộ, giảng viên Khoa Ban hành kèm QĐ

Trƣờng

GDTH – MN

số 179/QĐ-CĐSP

CĐSP

(Tổ trƣởng Tổ NVMN)

ngày 30/06/2016

Đà Lạt

Danh sách cán bộ, giảng viên tổ Ban hành kèm QĐ

Trƣờng

Âm nhạc – M thuật (Tổ trƣởng

số 236/QĐ-CĐSP

CĐSP

Tổ AN-MT)

ngày 29/08/2017

Đà Lạt

Thông báo về việc xác nhận kết
quả quy hoạch chức danh Trƣởng
H1.01.03.04

Phòng – Khoa, Ph trƣởng Phòng
– Khoa và tƣơng đƣơng thuộc
Trƣờng CĐSP Đà Lạt giai đoạn
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Số 604/TB-SDGĐT
ngày 28/3/2019

Sở
GD ĐT
Lâm Đồng

Mã minh

Tên minh chứng

chứng

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

2015 – 2020 và giai đoạn 2020 –
2025

Ban hành kèm theo
H1.01.03.05

Quy chế tổ chức và hoạt động

QĐ số 269/QĐ-

Trƣờng CĐSP Đà Lạt

CĐSP-TC ngày
26/8/2016

H1.01.03.06

Quyết định phân công công tác của Số 295/ QĐ-CĐSP
Hiệu trƣởng và Ph hiệu trƣởng

18/9/2018

Bảng phân công nhiệm vụ khoa

5/8/2017

H1.01.03.07 GDTH-MN các n m học 2016 –

5/9/2018

2017 đến 2018 – 2019

15/8/2019

Trƣờng
CĐSP
Đà Lạt
Khoa
TH-MN

CTSV

Phiếu đánh giá phân loại viên chức

Phòng

của đội ngũ cán bộ quản lý khoa

TCCB -

GDTH – MN các n m từ 2014 đến

CTSV

2018
Ban hành kèm theo
Điều lệ trƣờng cao đẳng

TT 01/2015/TTBGDĐT 15/1/2015

H1.01.04.02

Đà Lạt

TCCB -

viên chức

H1.01.04.01

CĐSP

Phòng

Mẫu phiếu đánh giá và phân loại

H1.01.03.08

Trƣờng

Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Số 269/QĐ-CĐSPtrƣờng CĐSP Đà Lạt

TC ngày 26/8/2016
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Bộ
GD ĐT
Trƣờng
CĐSP
Đà Lạt

Mã minh

Tên minh chứng

chứng

Quy định chế độ làm việc đối với
H1.01.04.03

cán bộ - giảng viên trƣờng CĐSP
Đà Lạt

H1.01.04.04

H1.01.04.05

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

Số 213/CĐSP/TCCB
ngày 4/8/2015

Công v n v/v kiểm tra giờ giấc lên Số 189/CĐSP – TTr
lớp của GV, SV nhà trƣờng

ngày 26/8/2016

Phòng
TCCB CTSV
Phòng
TT - PC
Phòng ĐT-

Sổ theo dõi tiết học

KH&CN
Số /CĐSP-ĐT

Thông báo kiểm tra tiến độ thực
hiện kế hoạch chuyên môn n m
học từ 2014 – 2015 đến 2018 –
2019

ngày 22/10/2014
Số 112/CĐSP-ĐT
ngày 04/5/2015

Phòng ĐT-

Số 193/CĐSP-ĐT

KH&CN

ngày 03/10/2017
Số 165/CĐSP-ĐT
ngày 07/9/2018

H1.01.04.06

Số 102/CĐSP-ĐT
Thông báo ph c tra việc thực hiện
kế hoạch n m học từ 2014 – 2015
đến 2018 – 2 019

ngày 13/5/2016
Số 100/CĐSP-ĐT
ngày 14/5/2018

Phòng ĐT-

Số 71a/CĐSP-ĐT

KH&CN

Ngày 17/4/2019
20/5/2015
20/5/2016
H1.01.04.07

Biên bản kiểm tra Hồ sơ chuyên

05/6/2017

Khoa

môn ngành GDTH của Khoa các

18/6/2018

TH - MN

n m học từ 2014-2015 đến 2018 –
06/5/2019

2019
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Mã minh

Tên minh chứng

chứng

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

Biên bản kiểm tra hồ sơ chuyên
môn đầu n m n m học 2017 –

20/10/2017

2018
Biên bản kiểm tra hồ sơ chuyên
môn đầu n m n m học 2018 –

25/9/2018

2019

KH&CN

Thông báo kết quả kiểm tra thực
hiện kế hoạch chuyên môn n m
học 2017 – 2018

Biên bản ph c tra hồ sơ chuyên
môn các n m học từ 2014 – 2015
H1.01.04.08

Phòng ĐT-

đến 2018 – 2019

207/CĐSP –ĐT
ngày 24/10/2017

6/2015
20/5/2016
06/6/2017

Phòng ĐTKH&CN

20/6/2018
10/5/2019
133b/CĐSP-ĐT
Ngày 22/5/2015
105b/CĐSP-ĐT
Báo cáo kết quả thực hiện kế
hoạch chuyên môn các n m học từ
2014 – 2015 đến 2018 – 2019

Ngày 16/5/2016
109a/CĐSP-ĐT

Phòng ĐT-

Ngày 07/6/2017

KH&CN

102a/CĐSP-ĐT
Ngày 15/5/2018
72a/CĐSP-ĐT
Ngày 18/4/2019
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Mã minh

Tên minh chứng

chứng

Kết quả ý kiến phản hồi của sinh

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

Phiếu

viên các n m học từ 2014 – 2015
đến 2018 – 2019 ( Phiếu)
H1.01.04.09

Phòng

Tổng hợp kết quả phản hồi của

KT-ĐBCL

sinh viên về hoạt động giảng dạy

Số 61/CĐSP-KT

của giảng viên n m học 2018 –

Ngày 21/5/2019

2019
Biên bản g p ý giờ dạy của Tổ
H1.01.04.10

V n, Tổ Toán, Tổ TNXH – KT, Tổ
V n – Tìm hiểu TNXH – KT, Tổ

Trích sổ biên bản

Tổ CM

Tiểu học từ n m 2014 – 2019
Quyết định thành lập Tiểu ban
đánh giá giảng viên gi i cấp cơ sở

Số 94/QĐ-CĐSP

khoa Tiểu học các n m học 2014

ngày 30/3/2015

– 2015

CĐSP

Quyết định thành lập Tiểu ban
H1.01.04.11

Trƣờng

đánh giá giảng viên gi i cấp cơ sở

Số 292/QĐ-CĐSP

khoa Tiểu học n m học 2016 –

ngày 12/9/2016

Đà Lạt

2017
Quyết định thành lập hội đồng
thẩm định giảng viên gi i cấp cơ
sở n m học 2018 – 2019

Số 100/QĐ-CĐSP
ngày 16/5/2019
Số 297/ CĐSP-VP
ngày 02/11/2015

Hƣớng dẫn thực hiện đánh giá
giảng viên gi i cấp cơ sở

Số 235/HĐ-CĐSP
ngày 3/2/2018

H1.01.04.12
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Trƣờng
CĐSP
Đà Lạt

Mã minh
chứng

Tên minh chứng

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

Quy trình thẩm định danh hiệu GV

Số 292/CĐSP-VP

gi i cấp cơ sở

ngày 12/11/2014
Ban hành kèm theo

Mẫu Phiếu đánh giá giờ giảng của
giảng viên

thông báo số
277/CĐSP-VP
ngày 14/10/2008

H1.01.04.13

Biên bản họp khoa từ n m 2014
đến n m 2019

Sổ biên bản

Trƣờng
CĐSP
Đà Lạt
Trƣờng
CĐSP
Đà Lạt
Khoa
TH - MN

Báo cáo kết quả kì thi kết th c học Số 39/BC- KTĐBCL
phần HKI n m học 2014 – 2015

ngày 20/4/2015

Báo cáo kết quả kì thi kết th c học Số 46/BC- KTĐBCL
phần HKII n m học 2014 – 2015

ngày 06/10/2015

Báo cáo kết quả kì thi kết th c học Số 64/BC- KTĐBCL
phần HKI n m học 2015 – 2016

ngày 22/4/2016

Báo cáo kết quả kì thi kết th c học Số 149/BC-KTĐBCL
H1.01.04.14

phần HKII n m học 2015 – 2016

ngày 06/9/2016

Báo cáo kết quả kì thi kết th c học Số 39/BC- KTĐBCL
phần HKI n m học 2016 – 2017

ngày 28/3/2017

Báo cáo kết quả kì thi kết th c học Số 72/BC- KTĐBCL
phần HKII n m học 2016 – 2017

ngày 13/7/2017

Báo cáo kết quả kì thi kết th c học Số 10/BC- KTĐBCL
phần HKI n m học 2017 – 2018

ngày26/3/2018

Báo cáo kết quả kì thi kết th c học Số 29/BC- KTĐBCL
phần HKII n m học 2017 – 2018

ngày 02/7/2018

Báo cáo kết quả kì thi kết th c học Số 58/BC- KTĐBCL
phần HKI n m học 2018 – 2019
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ngày 28/02/2019

Phòng
KT- ĐBCL

Mã minh
chứng

Tên minh chứng

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

Báo cáo kết quả kì thi kết th c học Số 82/BC- KTĐBCL
phần HKII n m học 2018 – 2019

ngày 05/08/2019

Hƣớng dẫn thực hiện quy chế đánh Số 29/HDĐGĐRLH1.01.04.15

giá kết quả rèn luyện của sinh viên
trƣờng CĐSP Đà Lạt
Báo cáo tổng kết TTSP n m 2
trƣờng Tiểu học Hùng Vƣơng
Báo cáo tổng kết TTSP n m 2

Phòng

CĐSPĐL ngày

TCCB -

08/9/2018

CTSV

10/3/2016
11/3/2016

trƣờng Tiểu học Lý Thƣờng Kiệt
Báo cáo tổng kết TTSP n m 2

12/3/2016

trƣờng Tiểu học Trƣng Vƣơng
Báo cáo tổng kết TTSP n m 2

10/3/2016

trƣờng Tiểu học Đa Thành
Báo cáo tổng kết TTSP n m 2

15/3/2017

trƣờng Tiểu học Hùng Vƣơng
H1.01.04.16

Báo cáo tổng kết TTSP n m 2

12/3/2017

trƣờng Tiểu họcTrƣng Vƣơng
Báo cáo tổng kết TTSP n m 2

Tiểu học
04/3/2017

trƣờng Tiểu học Lý Thƣờng Kiệt
Báo cáo tổng kết TTSP n m 2

15/3/2019

trƣờng Tiểu học Lê Lợi
Báo cáo tổng kết TTSP n m 2

15/3/2019

trƣờng Tiểu học Ký Thƣờng Kiệt
Báo cáo tổng kết TTSP n m 2

15/3/2019

trƣờng Tiểu học Nam Thiên
Báo cáo tổng kết TTSP n m 3
trƣờng Tiểu học Lê Lợi
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Các trƣờng

22/3/2017

Mã minh

Tên minh chứng

chứng

Báo cáo tổng kết TTSP n m 3

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

14/4/2019

trƣờng Tiểu học Đoàn Thị Điểm
Số 131/BC- CĐSP
ngày 20/05/2015
Số 91/BC- CĐSP
Báo cáo tổng kết thực tập sƣ phạm
H1.01.04.17 các n m của Ban TTSP Trƣờng
CĐSP Đà Lạt

ngày 28/04/2016
Số 72/BC- CĐSP
ngày 19/04/2017
Số 97/BC- CĐSP

Trƣờng
CĐSP
Đà Lạt

ngày 10/05/2018
Số 82/BC- CĐSP
ngày 03/05/2019
Chƣơng trình khung giáo dục đại
H2.02.01.01 trình độ cao đẳng học ngành Giáo
dục Tiểu học

Ban hành kèm QĐ
Số 17/2004/QĐ-

Bộ

BGD ĐT ngày

GD ĐT

16/6/2004.

QĐ ban hành Khung chƣơng trình
giáo dục đại học ngành GDTH

Số 81/QĐ-CĐSP
ngày 01/4/2016

H2.02.01.02
QĐ ban hành Khung chƣơng trình Số 253a/QĐ-CĐSP
giáo dục đại học ngành GDTH
Kế hoạch tổ chức xây dựng chƣơng
H2.02.01.03 trình khung đào tạo theo hệ thống
tín ch
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ngày 10/08/2018

Số 252/KH-CĐSP
ngày 14/9/2015

Trƣờng
CĐSP
Đà Lạt
Trƣờng
CĐSP
Đà Lạt
Trƣờng
CĐSP
Đà Lạt

Mã minh

Tên minh chứng

chứng

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

Hƣớng dẫn xây dựng chƣơng trình Số 393/CĐSP- ĐT Phòng ĐT H2.02.01.04

đào tạo theo hệ thống tín ch

ngày 23/12/2013

KH&CN

TB triển khai biên soạn và thẩm Số 27/ CĐSP – ĐT Phòng ĐT H2.02.01.05

định đề cƣơng chi tiết học phần.

ngày 19/5/2014

KH&CN

Số 319/CĐSP-ĐT
ngày 18/8/2014
QĐ thành lập HĐ thẩm định đề Số 320a/CĐSP-ĐT
Phòng ĐTcƣơng chi tiết học phần ngành
ngày 18/8/2014
KH&CN
GDTH
Số 320b/CĐSP-ĐT
ngày 18/8/2014
H2.02.01.06
Quyết định thành lập HĐ thẩm định
chƣơng trình khung ngành GDTH

Phòng ĐTSố 429/QĐ-CĐSP

KH&CN

ngày 01/12/2015
QĐ Thành lập Hội đồng thẩm định
chƣơng trình đào tạo theo chuẩn
đầu ra ngành GDTH (Chƣơng trình

Số: 332/QĐ-CĐSP Phòng ĐTngày 12/ 10/ 2018

KH&CN

Chƣơng trình khung GDĐH ngành

Kèm theo QĐ số

Trƣờng

H2.02.01.07 GDTH trình độ cao đẳng trƣờng

253a/QĐ-CĐSP

CĐSP

ngày 10/8/2018

Đà Lạt

Kèm theo QĐ số

Trƣờng

385/QĐ-CĐSP

CĐSP

khung và Đề cƣơng chi tiết học
phần)

CĐSP Đà Lạt
H2.02.01.08 Chuẩn đầu ra ngành GDTH.
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Mã minh

Tên minh chứng

chứng

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

ngày 15/12/2016

Đà Lạt

Số 233/CĐSP-ĐT
ngày 29/5/2014
H2.02.01.09

Trƣờng

Khung kế hoạch đào tạo cử nhân

Số 79/CĐSP-ĐT

ngành GDTH K39, 40, 43

ngày 08/4/2016

CĐSP
Đà Lạt

Số 253a/ QĐ-ĐSP
ngày 18/8/2018
Số 09/CĐSP-ĐT
ngày 13/01/2015
Số 345/CĐSP-ĐT
ngày 31/12/2015
Hƣớng dẫn công tác tập sƣ phạm
H2.02.01.10 các n m học từ 2014 – 2015 đến
2018 – 2019

Số 379/KH-HD-

Trƣờng

CĐSP ngày

CĐSP

12/12/2016

Đà Lạt

Số 245/HD-CĐSP
ngày 19/12/2017
Số 249/HD-CĐSP
ngày 18/12/2018

H2.02.01.11

Quyết định thành lập Ban ch đạo,

Số 30/QĐ-CĐSP

Ban thƣ ký, Ban phục vụ thực tập

ngày 19/01/2015

sƣ phạm, thực tập nghề các n m

Số 08/QĐ-CĐSP

học từ 2014 – 2015 đến 2018 –

ngày 11/01/2016

2019

Số 03/QĐ/ CĐSP
ngày 09/01/2017
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Trƣờng
CĐSP
Đà Lạt

Mã minh

Tên minh chứng

chứng

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

Số 02/QĐ-CĐSP
ngày 08/01/2018
Số 19/QĐ-CĐSP
ngày 18/01/2019
04/8/2014

H2.02.01.12

Bảng phân công chuyên môn

06/8/2015

ngành GDTH các n m học từ 2014

11/9/2016

– 2019

20/11/2017

Khoa
TH-MN

20/8/2018
Thời kh a biểu ngành GDTH HKI
n m học 2014 – 2015
Thời kh a biểu ngành GDTH HKII
n m học 2014 – 2015
Thời kh a biểu ngành GDTH HKI
n m học 2015 – 2016
Thời kh a biểu ngành GDTH HKII
n m học 2015 – 2016
Thời kh a biểu ngành GDTH HKI
H2.02.01.13

n m học 2016 – 2017
Thời kh a biểu ngành GDTH HKII
n m học 2016 – 2017
Thời kh a biểu ngành GDTH HKI
n m học 2017 – 2018
Thời kh a biểu ngành GDTH HKII
n m học từ 2017 – 2018
Thời kh a biểu ngành GDTH HKI
n m học 2018 – 2019
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8/2014

12/2014

8/2015

12/2015

8/2016

12/2016

8/2017

12/2017

8/2018

Khoa
TH-MN

Mã minh
chứng

Tên minh chứng
Thời kh a biểu ngành GDTH HKII
n m học 2018 – 2019
Đề cƣơng chi tiết học phần ngành

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

12/2018
2014

GDTH (Áp dụng tử kh a K39)
Đề cƣơng chi tiết học phần ngành
H2.02.01.14

GDTH (Áp dụng từ kh a K43)

Phòng ĐT KH&CN

Ban hành kèm QĐ
Số 253a/QĐ-CĐSP
ngày 18/8/2018

Phòng ĐT KH&CN

20/5/2015

H2.02.01.15

Biên bản kiểm tra hồ sơ chuyên

20/5/2016

môn của Khoa các n m học từ

05/6/2017

2014 – 2015 đến 2018 – 2019

18/6/2018

Khoa
TH - MN

06/5/2019
133b/CĐSP-ĐT
Ngày 22/5/2015
105b/CĐSP-ĐT
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm

Ngày 16/5/2016

kế hoạch chuyên môn n m học từ

109a/CĐSP-ĐT

Phòng ĐT -

2014 – 2015 đến 2018 – 2019

Ngày 07/6/2017

KH&CN

102a/CĐSP-ĐT
Ngày 15/5/2018

H2.02.01.16

72a/CĐSP-ĐT
Ngày 18/4/2019
6/2015
Biên bản ph c tra hồ sơ chuyên

20/5/2016

môn các n m học từ 2014 – 2015

06/6/2017

đến 2018 – 2019

20/6/2018
10/5/2019
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Phòng ĐT KH&CN

Mã minh

Tên minh chứng

chứng

Công v n V/v xây dựng chƣơng
trình theo hệ thống tín ch của K39
và K40
H2.02.01.17

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

Số 115/CĐSP-ĐT Phòng ĐTngày 05/5/2015

Công v n V/v xây dựng chƣơng

Số 73/CĐSP-ĐT

trình theo hệ thống tín ch của

ngày 06/4/2016

K39, K40 và K41

KH&CN

Phòng ĐTKH&CN

Hƣớng dẫn điều ch nh chƣơng Số 180a/ CĐSP-ĐT Phòng ĐTtrình đào tạo theo chuẩn đầu ra
Báo cáo Tổng hợp ý kiến phẩn hồi
của nhà sử dụng lao động + Mẫu
H2.02.01.18

KH&CN

30/10/2017
Khoa

phiếu
Báo cáo kết quả khảo sát của nhà
sử dụng lao động + Mẫu phiếu
Báo cáo tình trạng việc làm của SV
tốt nghiệp n m 2016

TH - MN
15/03/2019
Số 219/CĐSPKTĐBCL ngày
09/11/2017

Khảo sát, công khai và báo cáo
H2.02.01.19

ngày 21/9/2017

tình hình việc làm của sinh viên tốt
nghiệp

Số 235/BC-CĐSP
ngày 21/12/2018

Phòng
KT- ĐBCL
Trƣờng
CĐSP
Đà Lạt

Tổng hợp ý kiến phản hồi của sinh

Số 48/BC-KTKĐ

Phòng

viên tốt nghiệp K39 n m 2017

ngày 28/12/2018

KT- ĐBCL

4/8/2015
H2.02.01.20 Tờ trình điều ch nh khung kế hoạch

26/7/2019

Khoa

đào tạo của tổ Tiểu học

30/7/2019

TH - MN

Quy chế đào tạo đại học và cao Ban hành kèm QĐ
H2.02.02.01

đẳng hệ chính quy theo hệ thống
tín ch

số 43/2007/QĐBGDĐT ngày
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Bộ
GD ĐT

Mã minh
chứng

Tên minh chứng

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

15/8/2007
Thông tƣ sửa đổi bổ sung một số
điều của Quy chế đào tạo đại học
H2.02.02.02

và cao đẳng hệ chính quy theo hệ
thống tín
Hƣớng dẫn xây dựng chƣơng trình

H2.02.02.03

H2.02.02.04

đào tạo theo hệ thống tín ch

TT 57/2012/TTBGDDT ngày
27/12/2012

Trƣờng

ĐT ngày

CĐSP

23/12/2013

Đà Lạt

Số 17/VBHN-

học và cao đẳng hệ chính quy theo

BGDĐT ngày
13/5/2014

Hƣớng dẫn thực hiện quy chế đào
H2.02.02.05

tạo đại học và cao đẳng hệ chính

Số 298/CĐSP-ĐT

quy theo hệ thống tín ch của

ngày 03/11/2014

trƣờng CĐSP n m 2014
Hƣớng dẫn thực hiện quy chế đào
H2.02.02.06

GD ĐT

Số 393/CĐSP –

QĐ ban hành Quy chế đào tạo đại
hệ thống tín ch của Bộ GD ĐT

Bộ

tạo đại học và cao đẳng hệ chính

Số 194/CĐSP-ĐT

quy theo hệ thống tín ch của

ngày 03/10/2017

trƣờng CĐSP Đà Lạt n m 2017

Bộ
GD ĐT

Trƣờng
CĐSP
Đà Lạt

Trƣờng
CĐSP
Đà Lạt

Ban hành kèm TT
H2.02.02.07

Điều lệ trƣờng cao đẳng

Số 01/2015/TT-

Bộ

BGDĐT ngày

GD ĐT

15/01/2015

162

Mã minh

Tên minh chứng

chứng

Chƣơng trình khung giáo dục đại
H2.02.02.08

học trình độ cao đẳng ngành Giáo
dục Tiểu học

học phần TTHCM và Tiếng Anh
V n bản v/v xây dựng chƣơng
trình theo hệ thống tín ch của K39
và 40

H2.02.02.10

V n bản v/v xây dựng chƣơng
trình theo hệ thống tín ch của
K39, K40 và K41

H2.02.02.11

Khung kế hoạch đào tạo kh a 39

Đề cƣơng chi tiết ngành GDTH
H2.02.02.12

(Áp dụng từ kh a K39)

H2.02.02.14

Ghi

ban hành

hành

chú

Ban hành kèm QĐ
số 17/2004/QĐ-

Bộ

BGD ĐT ngày

GD ĐT

Gmail ngày

Phòng ĐT -

12/8/2019

KH&CN

Số 115/CĐSP-ĐT
ngày 5/5/2015
Số 73/CĐSP-ĐT
ngày 6/4/2016

Trƣờng
CĐSP
Đà Lạt
Trƣờng
CĐSP
Đà Lạt

QĐ 233/CĐSP- ĐT

Trƣờng

ngày 29/5/2014

CĐSP

(K39)

Đà Lạt
Trƣờng

2014

CĐSP
Đà Lạt

Khung kế hoạch và đào tạo kh a
H2.02.02.13

Nơi ban

16/6/2004

Thông báo đ ng ký lớp tín ch các
H2.02.02.09

Số/ngày tháng

40, 41, 42

Chuẩn đầu ra ngành GDTH

QĐ số 79/CĐSP–

Trƣờng

ĐT 08/4/2016

CĐSP

(K40, 41, 42)

Đà Lạt

Kèm theo QĐ số

Trƣờng

Số 385/QĐ-CĐSP

CĐSP

ngày 15/12/2016

Đà Lạt

Hƣớng dẫn điều ch nh chƣơng Số 180a/CĐSP-ĐT Phòng ĐTH2.02.02.15
H2.02.02.16

trình đào tạo theo chuẩn đầu ra

ngày 21/9/2017

KH&CN

Đề cƣơng chi tiết ngành GDTH

Ban hành kèm QĐ

Trƣờng
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Mã minh

Tên minh chứng

chứng

(Áp dụng từ kh a K43)

H2.02.02.17

Chƣơng trình khung ngành GDTH

Khung kế hoạch và đào tạo kh a
H2.02.02.18

K43

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

số 253a/QĐ-CĐSP

CĐSP

ngày 18/8/2018

Đà Lạt

Ban hành kèm QĐ

Trƣờng

Số 253a/QĐ-CDSP

CĐSP

ngày 10/8/2018

Đà Lạt

Ban hành kèm QĐ

Trƣờng

Số 253a/QĐ-CDSP

CĐSP

ngày 10/8/2018

Đà Lạt

8/2014

H2.02.02.19

Phân công chuyên môn ngành GDTH

8/2015

các n m học từ 2014 – 2015 đến 2018

8/2016

– 2019

8/2017

Khoa
TH - MN

8/2018
Số 208/CĐSP-ĐT
Ngày 22 /7 /2014
Hƣớng dẫn Thực hiện kế hoạch Số 215/HD -CĐSP
đào tạo, bồi dƣ ng và nghiên cứu
H2.02.02.20

Ngày 06 /8 /2015

khoa học từ n m học 2014 – 2015 Số 158 /HD-CĐSP
đến n m học 2018 – 2019
Ngày 22 /7 /2016

Trƣờng
CĐSP
Đà Lạt

Số135/HD -CĐSP
Ngày 20 /7 /2017
Số 138/HD -CĐSP
Ngày 20/7 /2018
Số 304/KH-CĐSPKTĐBCL ngày
H2.02.02.21

Kế hoạch thi kết th c học phần học
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9/11/2015

Phòng
KT-ĐBCL

Mã minh
chứng

Tên minh chứng
kì I, học kỳ II các n m học từ 2015
– 2016 đến 2018 – 2019

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

Số 80/CĐSP-

Phòng

KTĐBCL

KT-ĐBCL

ngày 13/4/2016
Số 344/KH-CĐSP-

Phòng

KTĐBCL ngày

KT-ĐBCL

01/11/2016
Số 64/KH-CĐSP-

Phòng

KTĐBCL ngày

KT-ĐBCL

10/4/2017
Số 75/KH-CĐSP-

Phòng

KTĐBCL ngày

KT-ĐBCL

10/4/2018
Số 225/KH-CĐSP-

Phòng

KTĐBCL ngày

KT-ĐBCL

01/11/2018
Số 49/KH-CĐSP-

Phòng

KTĐBCL ngày

KT-ĐBCL

5/4/2019
Giao diện và địa ch truy cập Fanpage
H2.02.02.22

của Khoa GDTH – MN

In màn hình

Khoa
TH-MN

Báo cáo tổng hợp ý kiến phản hồi
của nhà sử dụng lao động

30/10/2017

H2.02.02.23
Báo cáo kết quả khảo sát nhà sử
dụng lao động
Báo cáo tổng hợp ý kiến của sinh
H2.02.02.24

viên K39 tốt nghiệp n m 2017
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Khoa
TH-MN

15/3/2019
48/BC-KTKĐ

Phòng

ngày 28/12/2018

KT-ĐBCL

Mã minh
chứng

Tên minh chứng
Hƣớng dẫn thực hiện nhiệm vụ

H2.02.03.01

n m học 2016 – 2017 đối với
GDĐH và đào tạo sƣ phạm trình
độ cao đẳng

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

5008/BGDĐTGDĐH ngày
07/10/2016

Bộ
GD ĐT

Số 208/CĐSP-ĐT
ngày 22 /7 /2014
Số 215 /HD-CĐSP
ngày 06/8/2015

H2.02.03.02

Hƣớng dẫn Thực hiện kế hoạch Số 158 /HD-CĐSP
ngày 22/7/2016
đào tạo, bồi dƣ ng và nghiên cứu

Trƣờng

khoa học từ n m học 2014 – 2015 Số135/HD -CĐSP
đến n m học 2018 – 2019
ngày 20/7/2017

Đà Lạt

CĐSP

Số 138/HD -CĐSP
Ngày 20/7 /2018
Kế hoạch Tổ chức tập huấn đổi
H2.02.03.03

mới phƣơng pháp dạy học theo học
chế tín ch

H2.02.03.04

Số 249/CĐSP-ĐT

Phòng ĐT

ngày 23/9/2014

KH&CN

QĐ thành lập tổ báo cáo viên Tập

355/CĐSP-ĐT

huấn đổi mới PPDH

ngày 23/9/2014

Hƣớng dẫn thực hiện phong trào Số 3282/BGDĐT-

H2.02.03.05

thi đua “Đổi mới sáng tạo trong

TĐKT ngày

dạy và học” giai đoạn 2016 – 2020

28/7/2017

Kế hoạch tổ chức chuyên đề đổi

21/9/20176

mới PPDH của tổ Tiểu học từ n m

20/7/2017

học 2016 – 2017 đến 2018 – 2019

19/9/2018
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Trƣờng
CĐSP
Đà Lạt
Bộ
GD ĐT

Khoa
TH – MN

Mã minh

Tên minh chứng

chứng

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

Mẫu phiếu lấy ý kiến học viên về
hoạt động giảng dạy của giảng

Không số

viên + kết quả
H2.02.03.06 Tổng hợp lấy ý kiến phản hồi từ
ngƣời học về hoạt động giảng dạy
của giảng viên n m học 2018 –
2019
Kế hoạch – Nhiệm vụ trọng tâm
n m học của khoa GDTH – MN từ
H2.02.03.07

n m học 2014 – 2015 đến 2018 –

Số 61/CĐSPKT KĐCL
Ngày 21/5/2019

Phòng
KT-ĐBCL

Phòng
KT-ĐBCL

20/8/2014
23/8/2015
19/9/2016

Khoa
TH - MN

01/9/2017

2019

10/8/2018
Biên bản g p ý giờ thao giảng của
GV tổ V n, tổ V n – TNXH – KT,
H2.02.03.08

tổ Tiểu học từ n m học 2014 –

Trích sổ biên bản

Tổ CM

Trích sổ biên bản

Tổ CM

2015 đến 2018 – 2019
H2.02.03.09

Biên bản Seminar các tổ chuyên
môn

H2.02.03.10
Bảng tổng hợp hoạt động nghiên

Khoa

cứu khoa học của Khoa từ n m học

TH - MN

2014 – 2015 đến 2018 – 2019

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Khoa

4/2015

Khoa

GDTH

4/2016

GDTH

Kỷ yếu hội thảo khoa học khoa

4/2017

Khoa

GDTH – MN

3/2018

TH - MN
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Mã minh
chứng

Tên minh chứng

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

5/2019
Kỳ yếu hội thảo Khối thi đua các
trƣờng CĐ, ĐH t nh Lâm Động
Kỷ yếu hội th a khoa học quốc tế
Trƣờng CĐSP TW TP HCM
Kỷ yếu hội thảo khoa học trƣờng
ĐH Khánh Hòa
Kỷ yếu hội thảo khoa học trƣờng
ĐHSP TP HCM

5/2016
5/2018

Khối thi
đua t nh
Lâm Đồng
Trƣờng

07/11/2015

ĐHSP TP
HCM

5/2016

Trƣờng ĐH
Khánh Hòa
Trƣờng

11/2017

ĐHSP
TPHCM
Bộ

Kỷ yếu hội thảo khoa học của Bộ
GD ĐT – ĐHSP TPHCM

2018

GD ĐT
ĐHSP
TPHCM

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Hiệp
hội các trƣờng CĐ, ĐH Việt Nam
Kỷ yếu Hội thảo khoa học khoa Bộ
môn chung

10/2018

5/2018

Biên bản họp tổ đánh giá bài viết

17/4/2017

chuyên đề đổi mới PPDH từ n m

28/12/2017

học 2016 – 2017 đến 2018 – 2019

29/10/2018

Biên bản họp tổ đánh giá giờ dạy

21/4/2017

thực nghiệm chuyên đề đổi mới

30/12/2017

PPDH từ n m 2017 đến nay

10/3/2019

H2.02.03.11

số 38/GP-STTTT
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NXB Đà
Nẳng
Khoa BMC

Tổ CM

Tổ CM

Mã minh

Tên minh chứng

chứng

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

ngày 18 /8/ 2014
số 59/GP – STTTT
H2.02.03.12

Ấn phẩm Tạp chí Thông tin và rèn

ngày 26 /8/2015

Trƣờng

luyện nghề từ n m 2015 đến n m

số 04/GP- STTTT

CĐSP

2018

ngày 27 /01/ 2016

Đà Lạt

số 70/GP-STTTT
ngày 17/11/ 2016
số /GP- STTTT
ngày 17/11/ 2017
Số 24/GP- STTTT
ngày 10/5/ 2018
Quy chế đào tạo đại học và cao
H2.02.04.01

đẳng hệ chính quy theo hệ thống
tín ch

Ban hành kèm QĐ
Số 43/2007/QĐ-

Bộ

BGDĐT ngày

GD ĐT

15/08/2007

Quyết định ban hành quy định về
thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học Số 443/QĐ-CĐSP-

Trƣờng

tập học phần trong tổ chức đào tạo

KTĐBCL

CĐSP

cao đẳng hệ chính quy theo hệ

ngày 28/01/2014

Đà Lạt

thống tín ch
H2.02.04.02

Cách làm tròn điểm một chữ số

58/ HD – CĐSP

thập phân

ngày 03/03/2015

V n bản hƣớng dẫn tổ chức học kỳ
phụ các n m học từ 2014 – 2015
đến 2018 – 2019
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Trƣờng
CĐSP
Đà Lạt

Số 111/ CĐSP- ĐT
ngày 4/5/2015

Trƣờng

Số 104/CĐSP-ĐT

CĐSP

ngày 13/5/2016

Đà Lạt

Mã minh
chứng

Tên minh chứng

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

Số 61/CĐSP-ĐT
ngày 5/4/2017
Số 107/CĐSP - ĐT
ngày 25/ 5/ 2018
Số 208/CĐSP-ĐT
ngày 22 /7 /2014
Hƣớng dẫn Thực hiện kế hoạch Số 215/HD-CĐSP
đào tạo, bồi dƣ ng và nghiên cứu ngày 06/8 /2015
khoa học từ n m học 2014 – 2015 Số 158/HD-CĐSP
H2.02.04.03

ngày 22 /7 /2016

đến n m học 2018 – 2019

Số135/HD -CĐSP

Trƣờng
CĐSP
Đà Lạt

ngày 20 /7 /2017
Số 138/HD -CĐSP
ngày 20/7 /2018
Hƣớng dẫn thực hiện quy chế đào
H2.02.04.04

tạo đại học và cao đẳng hệ chính
quy theo hệ thống tín ch

194/CĐSP-ĐT
ngày 3/10/2017
Ban hành kèm KH

Mẫu đề thi và đáp án thi phục vụ số 225/KH-CĐSPH2.02.04.05

cho các kỳ thi Kết th c học phần Áp dụng từ n m học 2018 – 2019
Đề cƣơng chi tiết học phần ngành
GDTH (Áp dụng từ kh a K39)

H2.02.04.06

Đề cƣơng chi tiết học phần ngành
GDTH (Áp dụng từ kh a K43)
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KTĐBCL ngày
01/11/ 2018)
2014

Trƣờng
CĐSP
Đà Lạt
Trƣờng
CĐSP
Đà Lạt
Trƣờng
CĐSP

8/2018

Đà Lạt

Mã minh
chứng

Tên minh chứng

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

Số 207/CĐSP-ĐT
ngày 22/7/2014
Số 198/BC-CĐSP
ngày 22/7/2015
Biên chế n m học từ 2014 – 2015 Số 155/ BC-CĐSP
H2.02.04.07

đến 2018 – 2019

Ngày 20 /7/2016
Số 134/ BC-CĐSP

Trƣờng
CĐSP
Đà Lạt

ngày 20/7/2017
Số 137/CĐSP-ĐT
ngày 20/7/2018
Số 304/KH-CĐSPKTĐBCL ngày
9/11/2015
Số 80/CĐSP-KTĐB
CL ngày 13/4/2016
Số 344/KH-CĐSPKTĐBCL ngày
H2.02.04.08

Kế hoạch thi kết th c học phần học

01/11/2016

kì I, học kỳ II các n m học từ 2014

Số 64/KH-CĐSP-

– 2015 đến 2018 – 2019

KTĐBCL ngày
10/4/2017
Số 75/KH-CĐSPKTĐBCL ngày
10/4/2018
Số 225/KH-CĐSPKTĐBCL ngày
01/11/2018
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Phòng
KT-ĐBCL

Mã minh

Tên minh chứng

chứng

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

Số 49/KH-CĐSPKTĐBCL ngày
5/4/2019
Lịch thi kết th c học phần Khoa
H2.02.04.09

Khoa

GDTH-MN từ n m học 2014 –

TH -MN

2015 đến 2018 – 2019
Thống kê số đề thi và hình thức ra
H2.02.04.10

đề của tổ Tiểu học n m học 2018 –

6/2019

2019

Tổ Tiểu
học

Báo cáo kết quả kì thi kết th c học Số 39/BC- KTĐBCL
phần HKI n m học 2014 – 2015

ngày 20/4/2015

Báo cáo kết quả kì thi kết th c học Số 46/BC- KTĐBCL
phần HKII n m học 2014 – 2015

ngày 06/10/2015

Báo cáo kết quả kì thi kết th c học Số 64/BC- KTĐBCL
phần HKI n m học 2015 – 2016

ngày 22/4/2016

Báo cáo kết quả kì thi kết th c học Số 149/BC-KTĐBCL
phần HKII n m học 2015 -2016

ngày 06/9/2016

Báo cáo kết quả kì thi kết th c học Số 39/BC- KTĐBCL
H2.02.04.11

phần HKI n m học 2016 -2017

ngày 28/3/2017

Báo cáo kết quả kì thi kết th c học Số 72/BC- KTĐBCL
phần HKII n m học 2016 – 2017

ngày 13/7/2017

Báo cáo kết quả kì thi kết th c học Số 10/BC- KTĐBCL
phần HKI n m học 2017 – 2018

ngày26/3/2018

Báo cáo kết quả kì thi kết th c học Số 29/BC- KTĐBCL
phần HKII n m học 2017 -2018

ngày 02/7/2018

Báo cáo kết quả kì thi kết th c học Số 58/BC- KTĐBCL
phần HKI n m học 2018 – 2019
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ngày 28/02/2019

Phòng
KT- ĐBCL

Mã minh

Tên minh chứng

chứng

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

Báo cáo kết quả kì thi kết th c học Số 82/BC- KTĐBCL
phần HKII n m học 2018 – 2019

ngày 05/08/2019

Phiếu lấy ý kiến của sinh viên về
hoạt động giảng dạy của GV các
n m 2016, 2017
H2.02.04.12

Phòng

Tổng hợp lấy ý kiến phản hồi từ
ngƣời học về hoạt động giảng dạy
của giảng viên n m học 2018 2019

Số 61/CĐSP-

KT- ĐBCL

KT KĐCL
ngày 21/5/2019

QĐ ban hành Quy chế đào tạo đại

Số 17/VBHN-

học và cao đẳng hệ chính quy theo

BGDĐT ngày

hệ thống tín ch của Bộ GD và ĐT

15/5/2014

Bộ
GD ĐT

Hƣớng dẫn thực hiện quy chế đào

H2.02.05.01

tạo đại học và cao đẳng hệ chính

Số 298/CĐSP-ĐT

quy theo hệ thống tín ch của

ngày 03/11/2014

Trƣờng

trƣờng CĐSP n m 2014

CĐSP

Hƣớng dẫn thực hiện quy chế đào

Đà Lạt

tạo đại học và cao đẳng hệ chính

Số 194/CĐSP-ĐT

quy theo hệ thống tín ch của

ngày 03/10/2017

trƣờng CĐSP Đà Lạt n m 2017
Giao diện trang Fanpage của khoa
H2.02.05.02

GDTH – MN

TH-MN

Quy trình vào điểm từ kh a 39 trở
H2.02.05.03

Khoa

đi

9/2014

Bảng điểm toàn kh a ngành
H2.02.05.04
H2.02.05.05

Khoa
TH - NN
Khoa

GDTH (từ K39 đến K41)

TH - MN

Quyết định ban hành quy chế
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QĐ số / CĐSP

Trƣờng

Mã minh
chứng

Tên minh chứng
“quản trị hệ thống phần mềm quản

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

ngày 05/5/2016

CĐSP

lý đào tạo và vận hành Website của

Đà Lạt

trƣờng CĐSP Đà Lạt”
Thông tƣ quy định chế độ làm việc
H2.02.06.01

H2.02.06.02

của giảng viên

47/2014/TTBGDĐT ngày
31/12/2014

Thông tƣ quy định hoạt động

19/2102/TT-

NCKH của sinh viên trong các cơ

BGDĐT ngày

sở GD đại học

1/6/2012
Số 390/QĐ –

Quyết định Ban hành Quy chế hoạt
H2.02.06.03

động Khoa học và Công nghệ

CĐSP
Ngày 2 tháng 11
n m 2015

Bộ
GD ĐT
Bộ
GD ĐT
Trƣờng
CĐSP
Đà Lạt

Số 219/CĐSP-ĐT
ngày 15/8/2014
Số 287/CĐSP-ĐT
ngày 06/11/2014
Số 261/CĐSP-ĐT
Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa
H2.02.06.04

ngày 25/9/2015

học và công nghệ của trƣờng

Số 339/CĐSP-ĐT Phòng ĐT-

CĐSP Đà Lạt từ n m 2014 đến

ngày 25/10/2016

n m 2018

Số 12/CĐSP-ĐT
ngày 13/02/2017
Số 156/CĐSP-ĐT
ngày 22/8/2017
Số 84/CĐSP-ĐT
ngày 20/4/2017
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KH&CN

Mã minh

Tên minh chứng

chứng

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

Số 130/TB-CĐSP
ngày 20/5/2015
Số 134/TB-CĐSP
H2.02.06.05

Thông báo viết bài cho tạp chí

ngày 20/6/2016

Thông tin khoa học và rèn luyện

Số 13/TB-CĐSP

nghề

ngày 13/01/2017

Phòng ĐTKH&CN

Số 155 /TB-CĐSP
ngày 27/8/2018
Số 143/TB-CĐSP
ngày 22/8/2019

H2.02.06.06

Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa

Số 185b/KH-

Trƣờng

học k niệm 40 n m thành lập

CĐSP ngày

CĐSP

trƣờng

20/8/2016

Đà Lạt

Kế hoạch tổ chức HTKH của Khoa

21/11/2016

GDTH – MN từ n m học 2016 –

24/8/2017

2017 đến n m 2018 – 2019

04/3/2018

Khoa
TH - MN

21/11/2016

H2.02.06.07
Thông báo viết bài Hội thào khoa

24/8/2017

Khoa

học cấp khoa

04/3/2018

TH - MN

28/10/2019
4/2015
Ấn phẩm Hội thảo khoa học cấp
H2.02.06.08

khoa từ n m 2014 đến n m 2019

4/2016
4/2017

Khoa

Lƣu

TH - MN

Khoa

3/2018
5/2019
H2.02.06.09

Biên bản tổ chức Seminar Tổ V n,
tổ Toán, tổ K thuật – TNXH, tổ
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Trích sổ biên bản

Tổ CM

Mã minh

Tên minh chứng

chứng

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

V n– Tìm hiểu TN-XH – K thuật,
tổ Tiểu học từ n m 2014 đến n m
2019
số 38/GP – STTTT
ngày 18 /8/ 2014
số 59/GP – STTTT
ngày 26 /8/2015

H2.02.06.10

Tập san Thông tin khoa học và rèn

số 04/GP – STTTT

luyện nghề từ n m 2014 đến n m

ngày 27 /01/ 2016

2018

số 70/GP – STTTT
ngày 17/11/ 2016

Trƣờng
CĐSP
Đà Lạt

số /GP – STTTT
ngày 17/11/ 2017
Số 24/GP – STTTT
ngày 10/5/ 2018
Kế hoạch ấn hành Đặc san k niệm
40 n m ngày thành lập trƣờng
H2.02.06.11

CĐSP Đà Lạt
K yếu 40 n m thành lập trƣờng

H2.02.06.12

15/8/2016

K yếu hội thảo khoa học Khoa Bộ
môn chung

10/2016
5/ 2018

Trƣờng
CĐSP
Đà Lạt
Khoa Bộ
môn chung

K yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế

Bộ

“Chƣơng trình dạy K n ng x hội

GD ĐT

cho trẻ mầm non c rối loạn phổ tự

07 /11/ 2015

k”

Trƣờng
CĐSP TW

H2.02.06.13

TP HCM
K yếu Hội thảo Khoa học Khoa
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5/ 2016

Trƣờng ĐH

Mã minh

Tên minh chứng

chứng

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

Sƣ phạm

Khánh Hoà

K yếu hội thảo Khối thi đua CĐ,

Khối TĐ

ĐH t nh Lâm Đồng

các trƣờng

“Giải pháp đảm bảo chất lƣợng đào

5/2016

ĐH, CĐ,

tạo theo hƣớng tiếp cận chuẩn n ng

TCCN,

lực và hội nhập khu vực”

T nh LĐ
Khối TĐ các

K yếu hội thảo Khối thi đua CĐ,
ĐH t nh Lâm Đồng
Thực hiện phong trào thi đua “Đồi

trƣờng ĐH,
5/2018

T nh Lâm

mới, sáng tạo trong dạy và học”

Đồng

K yếu Hội thảo Khoa học cán bộ

M số sách tiêu

trẻ Trƣờng Đại học Sƣ phạm TP

chuẩn quốc tế:

HCM (Mở rộng) - Lần III – N m

ISBN: 978 -604 –

2017

CĐ, TCCN,

958 -087 -1

ĐHSP TP
Hồ Chí
Minh

n m 2017
K yếu hội thảo Khoa học “Giải
pháp đảm bảo điều kiện phát triển
giáo dục phù hợp với số trẻ, số học
sinh đến trƣờng giai đoạn 2018 –

Bộ GD ĐT
M số: KHGD/16
– 20.ĐT.012

GD NXB
ĐHSP TP
Hồ Chí

2025, tầm nhìn 2035 ở Việt Nam”

Minh

K yếu Hội thảo Đổi mới C n bản

HH các

và Toàn diện hoạt động Đào tạo

M ISBN: 978 –

trƣờng ĐH,

trong các trƣờng Đại học, Cao 604 – 84 – 3502 -8

CĐ VN

đẳng

NXB Đà

10 /2018

Nẵng
H2.02.06.14

Quyết định thành lập hội đồng

Số 228/QĐ-CĐSP

Trƣờng

nghiệm thu kết quả viết giáo trình

ngày 29/7/2016

CĐSP
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Mã minh

Tên minh chứng

chứng

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

môn học (PPDH TV chuyên sâu)

Đà Lạt

Giấy chứng nhận Giải khuyến
khích Cuộc thi "Ý tƣởng khởi
nghiệp và mô hình khởi nghiệp Số 159QĐ/TĐTN-

H2.02.06.15

sáng tạo t nh Lâm Đồng n m

BTG ngày

2017” của GV Trần Thị Kim Anh

18/8/2017

T nh Đoàn
Lâm Đồng

Và SV Lê Hồng Hân + Phạm Thị
Quý Nhơn.
Giấy chứng nhận Giải khuyến
khích Cuộc thi "Ý tƣởng khởi
nghiệp và mô hình khởi nghiệp
sáng tạo t nh Lâm Đồng n m
2018” dự án T i gội đầu từ lá dâu

Số 30QĐ/TĐTNPT ngày
17/11/2018

Tình Đoàn
Lâm Đồng

tằm.
Danh sách đề tài kh a luận tốt
H2.02.06.16

Khoa

nghiệp ngành GDTH của sinh viên

TH – MN

kh a K39. 40. 41
Giấy khen giải Khuyến khích

Số 485-

NCKH Eureka của SV Đào Lê

QĐKT/TĐTN-VP

Minh Thảo

ngày 24.11.2018

H2.02.06.17
Giấy khen giải Ba NCKH Eureka
của SV Nguyễn Thanh Thơ

QĐKT/TĐTN-VP

Đoàn TP
HCM

ngày 28/12/2019

QĐ số 36 của Bộ trƣởng Bộ
H2.02.07.01

Số 467-

Thành

GD ĐT V/v ban hành qui chế
TTSP
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Số 36/QĐ-BGDĐT

Bộ

ngày 03/8/2003

GD ĐT

Mã minh
chứng

Tên minh chứng

Chƣơng trình khung ngành GDTH
ban hành n m 2016

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

Ban hành Kèm QĐ
Số 81/QĐ-CĐSP
ngày 01/4/2016

H2.02.07.02
Chƣơng trình khung ngành GDTH
ban hành n m 2018

Ban hành Kèm QĐ

Trƣờng
CĐSP
Đà Lạt

số 253a/QĐ-CĐSP
ngày 10/8/2018
Số 207/CĐSP-ĐT
ngày 22 /7/2014.
Số 198/BC-CĐSP
ngày 22/7/2015

H2.02.07.03

Biên chế n m học từ 2014 – 2015 Số 155/ BC-CĐSP

Trƣờng

đến 2018 – 2019

ngày20 /7/2016

CĐSP

Số 134/ BC-CĐSP

Đà Lạt

ngày 20 /7/2017
Số 137/CĐSP-ĐT
ngày 20 /7/2018
Số 30 /QĐ-CĐSP
ngày 19/01/2015
Số 08/QĐ-CĐSP
Quyết định thành lập Ban ch đạo,
Ban thƣ ký, Ban phục vụ thực tập
H2.02.07.04 sƣ phạm, thực tập nghề n m học
2014 – 2015 đến 2018 – 2019

ngày 11/01/2016
Số 03/QĐ/ CĐSP
ngày 09/01/2017
Số: 02/QĐ-CĐSP
ngày 08/01/2018
Số 19/QĐ-CĐSP
ngày 18/01/2019
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Trƣờng
CĐSP
Đà Lạt

Mã minh

Tên minh chứng

chứng

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

Số 09 /CĐSP-ĐT
ngày 13 /01/2015
Số 345/CĐSP-ĐT
ngày 31/12/2015

H2.02.07.05

Hƣớng dẫn TTSP hệ đào tạo chính

Số 379/KH-HD-

quy các n m học; kèm biên chế

Trƣờng

CĐSP ngày

TTSP (Từ 2014 – 2015 đến 2018 –

CĐSP

12/12/2016

Đà Lạt

2019)

Số 245/HD-CĐSP
ngày 19/12/2017
Số 249/HD-CĐSP
ngày 18/12/2018
22/5/2015
06/5/2016

H2.02.07.06

Biên bản HN tổng kết TTSP

04/5/2017
17/5/2018

Phòng ĐTKH&CN

09/5/2019
Số 131/BC- CĐSP
ngày 20/05/2015
Số 91/BC- CĐSP
ngày 28/04/2016
H2.02.07.07

Báo cáo tổng kết TTSP các n m

Số 72/BC- CĐSP
ngày 19/04/2017
Số 97/BC- CĐSP
ngày 10/05/2018
Số 82/BC- CĐSP
ngày 03/05/2019
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Trƣờng
CĐSP
Đà Lạt

Mã minh

Tên minh chứng

chứng
H2.02.07.08

H3.03.01.01

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

Mẫu Phiếu khảo sát dành cho giáo

Phòng ĐT-

viên phổ thông hƣớng dẫn thực tập

KH&CN
Số 38/2005/QH 11

Luật Giáo dục

ngày14/6/2005
Số 01/2015/TT-

Điều lệ trƣờng cao đẳng

BGDĐT, ngày
15/01/2015

Thông
H3.03.01.02

Tƣ

số

Quốc hội
Bộ
GD ĐT

36/2014/TTLT-

BGDĐT-BNV Quy định m số và Số36/2014/TTLTtiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

BGDĐT-BNV

viên chức giảng dạy trong các cơ

ngày 28/11/2014

Bộ
GD ĐT

sở giáo dục đại học công lập
Danh sách trích ngang đội ngũ

H3.03.01.03

giảng viên tham gia chƣơng trình

Phòng

giáo dục ngành GDTH trình độ cao

TCCB -

đẳng các n m học từ 2014 – 2015

CTSV

đến 2018 – 2019
Danh sách trích ngang đội ngũ GV

H3.03.02.01

tham gia chƣơng trình giáo dục

Phòng

ngành GDTH trình độ cao đẳng

TCCB -

các n m học từ 2014 – 2015 đến

CTSV

2018 – 2019

H3.03.02.02

Danh sách SV ngành GDTH các

Phòng

n m học từ 2014 – 2015 đến 2018

TCCB -

– 2019

H3.03.02.03

CTSV

Thông tƣ Quy định về việc xác

Số 06/2018/TT-

định ch tiêu tuyển sinh trình độ

BGDĐT ngày

trung cấp, cao đẳng các ngành đào

28/02/2018
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Bộ
GD ĐT

Mã minh
chứng

Tên minh chứng

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

tạo giáo viên; trình độ Đại học,
thạc s , tiến s
Số 208/CĐSP-ĐT
ngày 22/7/2014
Số 215/HD -CĐSP
Hƣớng dẫn Thực hiện kế hoạch
đào tạo, bồi dƣ ng và nghiên cứu
H3.03.03.01

khoa học các n m học từ 2014 –
2015 đến 2018 – 2019

ngày 06/8/2015
Số 158/HD-CĐSP
ngày 22/7/2016
Số135/HD -CĐSP
ngày 20/7/2017

Trƣờng
CĐSP
Đà Lạt

Số 138/HD -CĐSP
ngày 20/7/2018
Biên bản tổng hợp đánh giá giờ

H3.03.03.02

thao giảng của GV tham gia giảng

Các khoa,

dạy ngành GDTH trình độ cao

tổ chuyên

đẳng các n m học từ 2014 – 2015

môn

đến 2018 – 2019
Biên bản ph c tra hồ sơ chuyên
môn các n m học từ 2014 – 2015
H3.03.03.03

đến 2018 – 2019

6/2015
20/5/2016
06/6/2017

Phòng ĐTKH&CN

20/6/2018
10/5/2019
Báo cáo kết quả kì thi kết th c học Số 39/BC- KTĐBCL
phần HKI n m học 2014 – 2015

ngày 20/4/2015

Báo cáo kết quả kì thi kết th c học Số 46/BC- KTĐBCL
phần HKII n m học 2014 – 2015

ngày 06/10/2015

Báo cáo kết quả kì thi kết th c học Số 64/BC- KTĐBCL
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Phòng

Mã minh

Tên minh chứng

chứng

phần HKI n m học 2015 – 2016

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

ngày 22/4/2016

KT- ĐBCL

Báo cáo kết quả kì thi kết th c học Số 149/BC-KTĐBCL
phần HKII n m học 2015 – 2016

ngày 06/9/2016

Báo cáo kết quả kì thi kết th c học Số 39/BC- KTĐBCL
phần HKI n m học 2016 – 2017

ngày 28/3/2017

Báo cáo kết quả kì thi kết th c học Số 72/BC- KTĐBCL
H3.03.03.04

phần HKII n m học 2016 – 2017

ngày 13/7/2017

Báo cáo kết quả kì thi kết th c học Số 10/BC- KTĐBCL
phần HKI n m học 2017 – 2018

ngày 26/3/2018

Báo cáo kết quả kì thi kết th c học Số 29/BC- KTĐBCL
phần HKII n m học 2017 – 2018

ngày 02/7/2018

Báo cáo kết quả kì thi kết th c học Số 58/BC- KTĐBCL
phần HKI n m học 2018 – 2019

ngày 28/02/2019

Báo cáo kết quả kì thi kết th c học Số 82/BC- KTĐBCL
phần HKII n m học 2018 – 2019

ngày 05/08/2019

Phiếu lấy ý kiến của sinh viên về
H3.03.03.05

hoạt động giảng dạy của GV từ

Phòng

n m học 2016 – 2017 đến 2018 –

KT- ĐBCL

2019

H3.03.03.06

Tổng hợp ý kiến phản hồi từ ngƣời

Số 61/CĐSP-

học về hoạt động giảng dạy của

KT KĐCL

giảng viên n m học 2018 – 2019

ngày 21/5/2019

Phòng
KT- ĐBCL

Số 97/KH-CĐSP,
Kế hoạch đào tạo, bồi dƣ ng cán
H3.03.04.01

ngày 28/10/2015

Phòng

bộ, công chức, viên chức Trƣờng Số 351/KH-CĐSP,

TCCB-

CĐSP Đà Lạt các n m học từ 2015

CTSV

– 2016 đến 2018 – 2019

ngày 07/11/2016
Số 212/KH-CĐSP,

183

Mã minh
chứng

Tên minh chứng

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

ngày 30/10/2017
Số 103/KH-CĐSP,
ngày 09/11/2018
Các quyết định cử GV đi học cao

Phòng

học, tham dự các lớp bồi dƣ ng,
H3.03.04.02

TCCB-

tập huấn chuyên môn các n m học

CTSV

từ 2014 – 2015 đến 2018 – 2019
19/3/2014
Số 63a/QĐ-CĐSP
Quy chế chi tiêu nội bộ Trƣờng
H3.03.04.03

ngày 31/3/2017

Cao Đẳng Sƣ Phạm Đà Lạt

CĐSP
08/8/2017
Số 01/2015/TT-

H3.03.05.01

Điều lệ trƣờng cao đẳng

BGDĐT, ngày
15/01/2015

Quy chế tổ chức và hoạt động của
H3.03.05.02

Trƣờng CĐSP Đà Lạt

H3.03.05.04

CĐSP Đà Lạt

GD ĐT

SGDĐT ngày

GD ĐT

28/02/2013

Lâm Đồng
Trƣờng
CĐSP
Đà Lạt

Quyết định số

Trƣờng

331/QĐ-CĐSP

CĐSP

ngày 05/11/2013

Đà Lạt

Kế hoạch tổ chức hội nghị viên

01/10/2014

chức và ngƣời lao động Khoa

28/9/2015

GDTH – MN các n m học từ 2014

01/10/2016
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Bộ

Sở

TC ngày 26/8/2016
Quy chế làm việc của trƣờng

Đà Lạt

Số 211/QĐ-

Số 269/QĐ-CĐSP-

H3.03.05.03

Trƣờng

Khoa
TH – MN

Mã minh

Tên minh chứng

chứng

– 2015 đến 2018 – 201

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

01/10/2017
09/9/2018

Biên bản hội nghị viên chức và
ngƣời lao động Khoa GDTH – MN
các n m học từ 2014 – 2015 đến

19/10/2014
17/10/2015
21/10/2016

Khoa
TH – MN

19/10/2017

2018 – 2019

25/09/2018
Kế hoạch tổ chức hội nghị công
đoàn Khoa GDTH – MN các n m
học từ 2015 – 2016 đến 2018 –

28/9/2015
01/10/2016
01/10/2017
09/9/2018

2019

Khoa
TH – MN

18/9/2019
H3.03.05.05

16/10/2015
Biên bản hội nghị công đoàn Khoa

14/11/2016

GDTH – MN các n m học từ 2015

23/10/2017

– 2016 đến 2018 – 2019

26/9/2018

Khoa
TH – MN

26/9/2019
Quy chế dân chủ của trƣởng CĐSP
H3.03.05.06

Đà Lạt

Quy chế chi tiêu nội bộ Trƣờng
H3.03.05.07

Cao đẳng Sƣ phạm Đà Lạt

Quyết định số

Trƣờng

364/QĐ-CĐSP

CĐSP

ngày 30/9/2015

Đà Lạt

19/3/2014

Trƣờng

Số 63a/QĐ-CĐSP

CĐSP

ngày 31/3/2017

Đà Lạt

08/8/2017

H3.03.05.08

Các quyết định về việc thành lập

Trƣờng

Hội đồng lƣơng, chuyển ngạch

CĐSP

viên chức, xét hợp đồng không

Đà Lạt
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Mã minh
chứng

Tên minh chứng

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

Số 29/2013/QH13

Quốc hội

thời hạn các n m học từ 2014 –
2015 đến 2018 – 2019
H3.03.06.01

Luật khoa học và công nghệ

ngày 18/6/2013

Quyết định Ban hành Quy chế hoạt
H3.03.06.02

động Khoa học và Công nghệ

Số 390/QĐ-CĐSP
ngày 02/11/2015

Trƣờng
CĐSP
Đà Lạt

Số 219/CĐSP-ĐT
ngày 15/8/2014
Số 287/CĐSP-ĐT
ngày 06/11/2014
Số 261/CĐSP-ĐT
ngày 25/9/2015
Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa
H3.03.06.03

học và công nghệ của trƣờng
CĐSP Đà Lạt từ n m 2014 đến
n m 2018

Số 339/CĐSP-ĐT
ngày 25/10/2016
Số 12/CĐSP-ĐT

Phòng ĐTKH&CN

ngày 13/02/2017
Số 156/CĐSP-ĐT
ngày 22/8/2017
Số 84/CĐSP-ĐT
ngày 20/4/2017

Các đề tài nghiên cứu khoa học
cấp Trƣờng của GV tham gia giảng
dạy ngành GDTH các n m học từ
H3.03.06.04

2014 – 2015 đến 2018 –2019
Các hợp đồng và thanh lý hợp
đồng đề tài nghiên cứu khoa học
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Phòng ĐTKH&CN

Mã minh

Tên minh chứng

chứng

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

cấp Trƣờng của GV tham gia giảng
dạy ngành GDTH các n m học từ
2014 – 2015 đến 2018 –2019
Các giáo trình của GV ngành
GDTH biên soạn các n m học từ
2014 – 2015 đến 2018 – 2019
H3.03.06.05

Các hợp đồng và thanh lý hợp

Phòng ĐT-

đồng giáo trình của GV ngành

KH&CN

GDTH biên soạn các n m học từ
2014 – 2015 đến 2018 – 2019
Số 130/TB-CĐSP
ngày 20/5/2015
Số 134/TB-CĐSP
Thông báo viết bài cho tạp chí

ngày 20/6/2016

Thông tin khoa học và rèn luyện

Số 13/TB-CĐSP

nghề

ngày 13/01/2017
Số 155 /TB-CĐSP

H3.03.06.06

Phòng ĐTKH&CN

ngày 27/8/2018
Số 143/TB-CĐSP
ngày 22/8/2019
Ấn phẩm Tập chí Thông tin khoa
học và rèn luyện nghề của Trƣờng
các n m học từ 2014 – 2015 đến
2018 – 2019
Các ấn phẩm của GV ngành

H3.03.06.07 GDTH tham gia hoạt động NCKH
ngoài Trƣờng các n m học từ 2014
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Trƣờng
CĐSP
Đà Lạt

Khoa
TH - MN

Mã minh

Tên minh chứng

chứng

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

– 2015 đến 2018 – 2019
Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa
học Khoa GDTH – MN các n m
học từ 2014 – 2015 đến 2018 –

Khoa

2019
H3.03.06.08

TH - MN

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Khoa
GDTH – MN các n m học từ 2014
– 2015 đến 2018 – 2019
Thông tin tuyển sinh đại học, cao

Số 32/BC-CĐSP

đẳng chính quy n m 2015

ngày 25/02/2015

Thông tin tuyển sinh đại học, cao

Số 26/BC-CĐSP

đẳng chính quy n m 2016

ngày 17/02/2016

Thông tin tuyển sinh đại học, cao
đẳng chính quy n m 2017

Ngày 06/02/2017

Thông tin tuyển sinh đại học, cao

H4.04.01.01

đẳng chính quy n m 2017 – Đợt

Số 147/BC-CĐSP

xét tuyển bổ sung lần 1 (từ 13 đến

ngày 10/8/2017

30/8/2017)
Ngày 02/4/2018

giáo viên n m 2018
Thông tin tuyển sinh đại học, cao
đẳng chính quy n m 2018 – Đợt

Số 146/BC-CĐSP

xét tuyển bổ sung lần 1 (từ 13 đến

ngày 12/8/2018

30/8/2018)
Mục thông tin tuyển sinh trên
H4.04.01.02

website: www.cdspdalat.edu.vn
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CĐSP
Đà Lạt

Thông tin tuyển sinh chính quy đại
học, cao đẳng, trung cấp đào tạo

Trƣờng

Mã minh
chứng

Tên minh chứng

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

Số 37/CĐSP-ĐT
ngày 3/7/2014
Số 205/CĐSP-ĐT
ngày 27/7/2015

H4.04.01.03

Số 60/CĐSP-ĐT

Trƣờng

Kế hoạch tuyển sinh cao đẳng hệ

ngày 22/3/2016

CĐSP

chính quy các n m học từ 2014 –

Số 49a/CĐSP-ĐT

Đà Lạt

2015 đến 2018 – 2019

ngày 22/3/2017
Số 62/CĐSP-ĐT
ngày 02/4/2018
Số 256/CĐSP-ĐT

H4.04.01.04

Quyết định về việc thành lập Ban

ngày 27/7/2015

ch đạo và các bộ phận phối hợp

Số 218/CĐSP-ĐT

trong công tác tuyển sinh hệ chính

ngày 22/7/2016

quy các n m học từ 2015 – 2016

Số 99a/QĐ-CĐSP

đến 2018 – 2019

ngày 26/4/2017

Trƣờng
CĐSP
Đà Lạt

Số 149a/QĐ-CĐSP
ngày 30/3/2018
Thông báo tuyển sinh hệ chính quy

Số 85/CĐSP-ĐT

n m học 2014 – 2015

ngày 02/4/2014

Thông báo tuyển sinh hệ chính quy
n m học 2015 – 2016

ngày 22/4/2015

Thông báo tuyển sinh hệ chính quy
H4.04.01.05

Số 110/CĐSP

n m học 2015 – 2016 (BS-đợt 1)

Số 232/CĐSP
ngày 25/8/2015

Trƣờng

Số 250/CĐSP

CĐSP

n m học 2015 – 2016 (BS-đợt 2)

ngày 09/9/2015

Đà Lạt

Thông báo tuyển sinh hệ chính quy

Số 59/CĐSP-ĐT

Thông báo tuyển sinh hệ chính quy
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Mã minh

Tên minh chứng

chứng

n m học 2016 – 2017

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

ngày 22/3/2016

Thông báo tuyển sinh hệ chính quy
n m học 2016 – 2017 (BS-đợt 1)
Thông báo tuyển sinh hệ chính quy
n m học 2017 – 2018

Số 179/CĐSP-ĐT
ngày 15/8/2016
Số 51a/CĐSP-ĐT
ngày 24/3/2017

Thông báo tuyển sinh hệ chính quy

Số 141/CĐSP-ĐT

n m học 2017 – 2018 (đợt BS)

ngày 01/8/2017

Thông báo tuyển sinh hệ chính quy

Số 63/CĐSP-ĐT

n m học 2018 – 2019

ngày 02/4/2018

Thông báo tuyển sinh hệ chính quy
n m học 2018 – 2019 đợt BS

Số 145/CĐSP-ĐT
ngày 06/8/2018

Quyết định về việc thành lập Hội
đồng xét tuyển và các ban phục vụ
cho hội đồng xét tuyển tuyển sinh
cao đẳng hệ chính quy n m học

Số 345/QĐ-CĐSP
ngày 12/9/2014

2014 – 2015
Quyết định về việc thành lập Hội

H4.04.01.06

đồng xét tuyển tuyển sinh cao đẳng

Số 291/QĐ-CĐSP

hệ chính quy đợt 1 n m học 2015 –

ngày 20/8/2015

Trƣờng

2016

CĐSP

Quyết định về việc thành lập Hội

Đà Lạt

đồng xét tuyển tuyển sinh cao đẳng

Số 308/QĐ-CĐSP

hệ chính quy đợt 1 – lần 2 n m học

ngày 31/8/2015

2015 – 2016
Quyết định về việc thành lập Hội
đồng xét tuyển tuyển sinh cao đẳng
hệ chính quy đợt 2 n m học 2015 –
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Số 317/QĐ-CĐSP
ngày 04/9/2015

Mã minh

Tên minh chứng

chứng

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

2016
Quyết định về việc thành lập Hội
đồng xét tuyển tuyển sinh cao đẳng

Số 352/QĐ-CĐSP

hệ chính quy đợt 2 – lần 2 n m học

ngày 21/9/2015

2015 – 2016
Quyết định về việc thành lập Hội
đồng xét tuyển tuyển sinh cao đẳng

Số 241/QĐ-CĐSP

hệ chính quy đợt 1 n m học 2016 –

ngày 11/8/2016

2017
Quyết định về việc thành lập Hội
đồng xét tuyển tuyển sinh cao đẳng

Số 274/QĐ-CĐSP

hệ chính quy BS đợt 1 n m học

ngày 31/8/2016

2016 – 2017
Quyết định về việc thành lập Hội
đồng xét tuyển tuyển sinh cao đẳng

Số 191/QĐ-CĐSP

Trƣờng

hệ chính quy đợt 1 n m học 2017 –

ngày 26/7/2017

CĐSP
Đà Lạt

2018
Quyết định về việc thành lập Hội
đồng xét tuyển tuyển sinh cao đẳng
hệ chính quy đợt BS 2017 –2018

Số 234/QĐ-CĐSP
ngày 25/8/2017

Quyết định về việc thành lập Hội
đồng xét tuyển tuyển sinh cao đẳng

Số 246/QĐ-CĐSP

hệ chính quy đợt 1 n m học 2018 –

ngày 30/7/2018

2019
Quyết định về việc thành lập Hội
đồng xét tuyển tuyển sinh cao đẳng

Số 272/QĐ-CĐSP

hệ chính quy đợt 1 BS n m học

ngày 24/8/2018

2018 – 2019
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Mã minh
chứng

Tên minh chứng

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

Quyết định về việc thành lập Hội
đồng xét tuyển tuyển sinh cao đẳng Số 287a/QĐ-CĐSP
hệ chính quy đợt 1 BS n m học

ngày 06/9/2018

2018 – 2019
Biên bản xác định điểm tr ng

Số 357b/QĐ-

tuyển tuyển sinh cao đẳng hệ chính

CĐSP ngày

quy n m học 2014 – 2015

25/9/2014

Quyết định về việc điểm chuẩn
tr ng tuyển cao đẳng hệ chính quy
đợt 1 n m học 2015 – 2016
Quyết định về việc điểm chuẩn
tr ng tuyển cao đẳng hệ chính quy
đợt 2 – lần 1 n m học 2015 – 2016
Quyết định về việc điểm chuẩn
tr ng tuyển cao đẳng hệ chính quy
đợt 2 – lần 2 n m học 2015 – 2016
Quyết định về việc điểm chuẩn
tr ng tuyển cao đẳng hệ chính quy
đợt 1 n m học 2016 – 2017
H4.04.01.07

Quyết định về việc điểm chuẩn
tr ng tuyển cao đẳng hệ chính quy
BS đợt 1 n m học 2016 – 2017
Quyết định về việc điểm chuẩn
tr ng tuyển cao đẳng hệ chính quy
đợt 1 n m học 2017 – 2018
Quyết định về việc điểm chuẩn
tr ng tuyển cao đẳng hệ chính quy
đợt BS n m học 2017 – 2018
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Số 293/QĐ-CĐSP
ngày 24/8/2015
Số 322/QĐ-CĐSP
ngày 09/9/2015
Số 355/QĐ-CĐSP
ngày 22/9/2015
Số 243/QĐ-CĐSP
ngày 13/8/2016
Trƣờng
Số 278/QĐ-CĐSP

CĐSP

ngày 03/9/2016

Đà Lạt

Số 194/QĐ-CĐSP
ngày 31/7/2017
Số 240/QĐ-CĐSP
ngày 30/8/2017

Mã minh

Tên minh chứng

chứng

Quyết định về việc điểm chuẩn
tr ng tuyển cao đẳng hệ chính quy
đợt 1 n m học 2018 – 2019
Quyết định về việc điểm chuẩn
tr ng tuyển cao đẳng hệ chính quy
BS đợt 1 n m học 2018 – 2019
Quyết định về việc điểm chuẩn
tr ng tuyển cao đẳng hệ chính quy
BS đợt 2 n m học 2018 – 2019
Quyết định về việc công nhận sinh
viên tr ng tuyển nhập học tuyển
sinh cao đẳng chính quy n m học
2014 – 2015
Giấy báo tr ng tuyển hệ chính quy
cao đẳng n m học 2014 – 2015
Quyết định về việc công nhận thí
H4.04.01.08

sinh tr ng tuyển cao đẳng hệ chính
quy đợt 1 n m học 2015 – 2016

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

Số 250/QĐ-CĐSP
ngày 06/8/2018
Số 274/QĐ-CĐSP
ngày 31/8/2018
Số 288a/QĐ-CĐSP
ngày 07/9/2018
Số 391b/QĐCĐSP ngày
14/10/2019
Số 242/CĐSP-ĐT
ngày 16/9/2014
Số 293/QĐ-CĐSP
ngày 24/8/2015

Quyết định về việc công nhận thí
sinh tr ng tuyển cao đẳng hệ chính

Số 323/QĐ-CĐSP

quy đợt 2 – lần 1, n m học 2015 –

ngày 09/9/2015

2016
Quyết định về việc công nhận thí
sinh tr ng tuyển cao đẳng hệ chính

Số 356/QĐ-CĐSP

quy đợt 2 – lần 2, n m học 2015 –

ngày 22/9/2015

2016
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Trƣờng
CĐSP
Đà Lạt

Mã minh

Tên minh chứng

chứng

Giấy báo tr ng tuyển hệ chính quy
cao đẳng Sƣ phạm n m học 2015 –
2016
Quyết định về việc công nhận thí
sinh tr ng tuyển cao đẳng hệ chính
quy đợt 1– n m học 2016 – 2017

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

Số 244/GB-CĐSP
ngày 04/9/2015

Số 244/QĐ-CĐSP
ngày 13/8/2016

Quyết định về việc công nhận thí
sinh tr ng tuyển cao đẳng hệ chính

Số 279/QĐ-CĐSP

quy BS đợt 1– n m học 2016 –

ngày 03/9/2016

2017
Giấy báo tr ng tuyển hệ chính quy
cao đẳng Sƣ phạm n m học 2016 –
2017
Quyết định về việc công nhận thí
sinh tr ng tuyển cao đẳng hệ chính
quy đợt 1– n m học 2017 – 2018
Quyết định về việc công nhận thí
sinh tr ng tuyển cao đẳng hệ chính
quy đợt BS n m học 2017 – 2018
Giấy báo tr ng tuyển hệ chính quy
cao đẳng Sƣ phạm n m học 2017 –
2018
Quyết định về việc công nhận thí
sinh tr ng tuyển cao đẳng hệ chính
quy đợt 1– n m học 2018 – 2019

Số 178/GB-CĐSP

Trƣờng

ngày 13/8/2016

CĐSP
Đà Lạt

Số 195/QĐ-CĐSP
ngày 31/7/2017
Số 241/QĐ-CĐSP
ngày 30/8/2017
Số 140/GB-CĐSP
ngày 31/7/2017
Số 251/QĐ-CĐSP
ngày 06/8/2018

Quyết định về việc công nhận thí

Số 275/QĐ-CĐSP

sinh tr ng tuyển cao đẳng hệ chính

ngày 31/8/2018
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Mã minh

Tên minh chứng

chứng

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

quy đợt 1BS – n m học 2018 –
2019
Quyết định về việc công nhận thí
sinh tr ng tuyển cao đẳng hệ chính
quy đợt 1BS - n m học 2018 –
2019
Giấy báo tr ng tuyển hệ chính quy
cao đẳng Sƣ phạm n m học 2018 –
2019
Báo cáo kết quả tuyển sinh hệ
chính quy cao đẳng Sƣ phạm các
H4.04.01.09

n m học từ 2014 – 2015 đến 2018
– 2019

Số 288b/QĐCĐSP ngày
07/9/2018
Số 146/GB-CĐSP
ngày 13/8/2016
13/01/2015
22/01/2016
14/01/2017

Phòng ĐT-

08/01/2018

KH&CN

21/01/2019
Quyết định ban hành quy chế đào

Số 17/VBHN-

tạo đại học và cao đẳng hệ chính

BGDĐT

quy theo hệ thống tín ch

ngày 15/ 5/ 2014
Số 298/CĐSP-ĐT

H4.04.02.01
Hƣớng dẫn thực hiện qui chế đào
tạo đại học và cao đẳng hệ chính
quy theo hệ thống tín ch

ngày 03/ 11/2014
Số 194/CĐSP-ĐT

Bộ
GD ĐT
Trƣờng
CĐSP
Đà Lạt

ngày 03/ 10 / 2017

Quyết định Ban hành quy định về
H4.04.02.02

thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học

Số 443/QĐ-CĐSP

Phòng

tập học phần trong tổ chức đào tạo

ngày 28/11/ 2014

KT-ĐBCL

hệ cao đẳng chính quy theo
phƣơng thức đào tạo tín ch
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Mã minh

Tên minh chứng

chứng

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

Số 336/CĐSP/TC-

H4.04.02.03

Kế hoạch “Tuần sinh hoạt công

CĐSP ngày

dân cho sinh viên đầu kh a học”

28/8/2014

của các kh a 2014 – 2017, 2015 – Số 248/QĐ-CĐSP
2018, 2016 –2019

ngày 12/9/2015

Phòng
TCCB –
CTSV

Số 233/QĐ-CĐSP
ngày 25/8/2016
Quy chế công tác học sinh, sinh
viên

Số 42/2007/QĐBGDĐT ngày
13/8/2017

Quy chế nội tr đối với sinh viên

Quy chế ngoại tr đối với sinh viên

Bộ

ngày 27/6/2011

GD ĐT

BGDĐT ngày
22/10/2002

Quy chế thi, kiểm tra đánh giá kết
quả học tập của sinh viên

GD ĐT

Số 27/TT-BGDĐT
Số 43/2002/QĐ-

H4.04.02.04

Bộ

Bộ
GD ĐT

Số 443/QĐ-CĐSP

Trƣờng

ngày 28 tháng 11

CĐSP

n m 2014

Đà Lạt

Số 308B/CĐSP/TC
H4.04.02.05

Quy định nhiệm vụ công tác của

– QĐ ngày

Phòng

GV chủ nhiệm lớp/ trợ lý quản lý

04/10/2013

TCCB -

Số 220/QĐ-CĐSP

CTSV

SV

ngày 25/10/2018
Số 340/QĐ-CĐSP
H4.04.02.06

QĐ cử giảng viên trợ lý công tác

ngày 05/9/2014

Phòng

quản lý sinh viên các n m học từ

Số 347/QĐ-CĐSP

TCCB -

ngày 18/9/2015

CTSV

2014 – 2015 đến 2018 – 2019
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Mã minh

Tên minh chứng

chứng

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

Số 292/QĐ-CĐSP
ngày 12/9/2016
Số 268/QĐ-CĐSP
ngày 29/9/2017
Số 294/QĐ-CĐSP
ngày 12/9/2018
Số 60/KH-ĐTN
Kế hoạch tổ chức Hội nghị Hiệu
trƣởng đối thoại với sinh viên các
H4.04.02.07

n m học từ 2015 – 2016 đến 2018
– 2019

ngày 26/02/2016
Số 97/KH-ĐTN
ngày 17/ 02/ 2017

Đoàn TN

Số 134/KH-ĐTN
ngày 18/01/2018
Số 133/KH-ĐTN
ngày 25 /02/ 2019

H4.04.02.08

Biên bản các buổi Hội nghị Hiệu

24/3/2016

trƣởng đối thoại với sinh viên các

24/3/2017

n m học từ 2015 – 2016 đến 2018

28/3/2018

– 2019

26/3/2019

Quyết định về việc phê duyệt thiết

H4.04.03.01

kế k thuật – dự toán công trình

Số 226/QĐ-UB

hạng mục ký t c xá (D y 1) của

ngày 30/12/1996

Trƣờng CĐSP Đà Lạt

Đoàn TN

UBND
T nh
Lâm Đồng

Quyết định về việc phê duyệt thiết

Số 2745/QĐ-

UBND

kế k thuật – dự toán công trình

UB/XD ngày

T nh

hạng mục ký t c xá (D y 2) của

22/10/1998

Lâm Đồng

Trƣờng CĐSP Đà Lạt

197

Mã minh
chứng

Tên minh chứng

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

15/11/2014

H4.04.03.02

Báo cáo cơ sơ vật chất cho tuyển

13/01/2015

Trƣờng

sinh các n m học từ 2014 – 2015

14/01/2016

CĐSP

đến 2018 – 2019

14/01/2017

Đà Lạt

14/01/2018
LDG000000105
ngày 18/5/2011
Hợp đồng lắp đặt hệ thống Internet
H4.04.03.03

của Trƣờng

LDGCD9SPDDA
LAT903643575
ngày 10/03/2017

Công ty
viễn thông
VNPT
Lâm Đồng

LDG000000105
ngày 22/1/2020

H4.04.03.04

Quyết định về việc thi công sân

Số 233B/CĐSP-

Trƣờng

nhà thƣ viện và c n tin của Trƣờng

HCTH ngày

CĐSP

19/6/2015

Đà Lạt

CĐSP Đà Lạt

Số 203/CĐSPHCTH ngày
31/5/2013
Số 158c/CĐSPHCTH ngày
Hợp đồng trông giữ xe tại nhà xe
H4.04.03.05

30/5/2014
Số 143A/CĐSP-

Trƣờng CĐSP Đà Lạt

HCTH ngày
29/5/2015
Số 105a/CĐSPHCTH ngày
10/6/2017
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Trƣờng
CĐSP
Đà Lạt

Mã minh
chứng

Tên minh chứng
V n bản hƣớng dẫn của Bộ GDĐT
về Tổ chức “Tuần sinh hoạt công

H4.04.04.01

dân – HSSV” trong các trƣờng
ĐH, CĐ, TCCN

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

Số 4015/BGDĐTCTHSSV
ngày 31 /7/ 2014

Bộ
GD ĐT

Số 336/CĐSP/TCKế hoạch “Tuần sinh hoạt công
dân cho sinh viên đầu kh a học”
của các kh a 2014 – 2017, 2015 –
H4.04.04.02

2018, 2016 – 2019

CĐSP ngày
28/8/2014
Số 248/QĐ-CĐSP
ngày 12/9/2015
Số 233/QĐ-CĐSP

Phòng
TCCB –
CTSV

ngày 25/8/2016
Danh sách sinh viên các lớp ngành
GDTH tham gia “Tuần sinh hoạt

Phòng

công dân cho sinh viên đầu kh a

TCCB –

học” của các kh a 2014 – 2017,

CTSV

2015 – 2018, 2016 – 2019
Số 32/TTr-ĐTN
ngày 10/3/2015

H4.04.04.03

Kế hoạch tổ chức học “6 bài lý
luận chính trị” cho đoàn viên sinh
viên n m thứ nhất các n m học từ
2014 – 2015 đến 2018 – 2019

Số 94/TTr-ĐTN
ngày 26/2/2016
Số 98/TTr-ĐTN
ngày 17/2/2017
Số 116/KH - ĐTN
ngày 27/2/2018
Số 136/KH-ĐTN
ngày 12/3/2019
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Đoàn TN

Mã minh

Tên minh chứng

chứng

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

Danh sách sinh viên các lớp ngành
GDTH tham gia học “6 bài lý luận

Đoàn TN

chính trị” cho đoàn viên sinh viên
n m thứ nhất các n m học từ 2014
– 2015 đến 2018 – 2019
Khung kế hoạch đào tạo ngành
H4.04.04.04

Phòng ĐT-

GDTH trình độ cao đẳng K39

KH&CN
Số 60/KH-ĐTN
ngày 26/02/ 2016

H4.04.04.05

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Hiệu

Số 97/KH-ĐTN

trƣởng đối thoại với sinh viên các

ngày 17/02/2017

n m học từ 2015 – 2016 đến 2018

Số 134/KH-ĐTN

– 2019

ngày 18/01/2018

Đoàn TN

Số 133/KH-ĐTN
ngày 25/02/2019

H4.04.04.06

Biên bản các buổi Hội nghị Hiệu

24/3/2016

trƣởng đối thoại với sinh viên các

24/3/2017

n m học từ 2015 – 2016 đến 2018

28/3/2018

– 2019

26/3/2019
Số 28/KH-ĐTN
ngày 31/10/2014
Số 26/KHLTĐTN-TCCB ngày

H4.04.04.07

Kế hoạch tổ chức các cuộc thi rèn

401/12/2014

luyện chính trị, tƣ tƣởng, đạo đức

Số5 29/KH-ĐTN

và lối sống cho ngƣời học

ngày 04/03/2015
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Đoàn TN

Mã minh
chứng

Tên minh chứng

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

Số 34/KHLTĐTN-TCCBCTSV
ngày 01/04/2015
Số 41/KH-ĐTN
ngày 14/07/2015
Số 59/KH-ĐTN
ngày 23/02/2016
Số 60/KH-ĐTN
ngày 26/02/2016
Số 60/KH-ĐTN
ngày 26/02/2016
Số 73/KH-ĐTN
ngày 26/05/2016
Số 94/KH-ĐTN
ngày 17/02/2017
Số 97/KH-ĐTN
ngày 17/02/2017
Số 112/KH-ĐTN
ngày 08/12/2017
Số 114/KH-ĐTN
ngày 18/01/2018
Số 117/KH-ĐTN
ngày 05/03/2018
Số 121/KHLTĐTN-TCCBCTSV
ngày 24/10/2018
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Đoàn TN

Mã minh
chứng

Tên minh chứng

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

Danh sách sinh viên ngành Giáo
dục Tiểu học tham gia các cuộc thi
H4.04.04.08

rèn luyện chính trị, tƣ tƣởng, đạo

Đoàn TN

đức và lối sống các n m học từ
2014 – 2015 đến 2018 – 2019
Kế hoạch hoạt động v n nghệ,
TDTT trong sinh viên kỷ niệm
ngày thành lập Quân đội nhân dân
Việt Nam và ngày Quốc tế sinh
viên 09 tháng 01 các n m học từ
2014 – 2015 đến 2018 – 2019
Kế hoạch hoạt động v n nghệ,
TDTT trong sinh viên ngày thành

Đoàn TN

lập Đoàn 26 tháng 03 các n m học
H4.04.04.09

từ 2014 – 2015 đến 2018 – 2019
Kế hoạch hoạt động v n nghệ,
TDTT trong sinh viên kỷ niệm
ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng
11 các n m học từ 2014 – 2015
đến 2018 – 2019
Danh sách sinh viên ngành Giáo
dục Tiểu học tham gia hoạt động
v n nghệ, TDTT trong sinh viên kỷ
niệm ngày thành lập Quân đội
nhân dân Việt Nam và ngày Quốc
tế sinh viên 09/01 các n m học từ

H4.04.04.10

2014 – 2015 đến 2018 – 2019
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Đoàn TN

Mã minh

Tên minh chứng

chứng

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

Danh sách sinh viên ngành Giáo
dục Tiểu học tham gia hoạt động
v n nghệ, TDTT trong sinh viên kỷ

Đoàn TN

niệm ngày thành lập Đoàn 26/3 các
n m học từ 2014 – 2015 đến 2018
– 2019
Danh sách sinh viên ngành Giáo
dục Tiểu học tham gia hoạt động
v n nghệ, TDTT trong sinh viên kỷ

Đoàn TN

niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20
tháng 11 các n m học từ 2014 –
2015 đến 2018 – 2019
Các bằng khen, giấy khen, giấy
chứng nhận tập thể và cá nhân sinh
viên ngành GDTH c
H4.04.04.11

thành tích

Các tổ

cao trong hoạt động chính trị x

chức đoàn

hội, v n nghệ, thể thao các n m

thế

học từ 2014 – 2015 đến 2018 –
2019
Quy chế đánh giá điểm rèn luyện

Số 60/2007/QĐ-

cho sinh viên Đại học, Cao đẳng,

BGD ĐT ngày

TCCN
H4.04.04.12

16/10/2007

Hƣớng dẫn thực hiện quy chế đánh Số 29/HDĐGĐRL
giá kết quả rèn luyện của sinh viên
trƣờng CĐSP Đà Lạt

GD ĐT
Phòng

/CĐSP ngày

TCCB -

08/9/2018

CTSV

Số 20-CT/HSV
ngày 08/9/2014
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Bộ

Mã minh
chứng

H4.04.05.01

Tên minh chứng

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

Kế hoạch hoạt động của Đoàn TN

Số 60-CT/HSV

– Hội SV các n m học từ 2014 –

ngày 09/9/2015

2015 đến 2018 – 2019

Số 64-CT/HSV

Đoàn TN

ngày 19/9/2016
Số 102
CT/TWHSV ngày
20/9/2017
Số 136 CT/HSV
ngày 15/10/2018
Số 01/KH – LCĐ
ngày 03/10/2014
Số 01/KH – LCĐ

H4.04.05.02

Kế hoạch hoạt động của Liên chi

ngày 13/10/2015

đoàn Khoa các n m học từ 2014 –

Số 02/KH – LCĐ

LCĐ Khoa

2015 đến 2018 – 2019

ngày 20/10/2016

TH – MN

Số 02 - KH/THMN
ngày 12/10/2017
Số 01 - KH/THMN
ngày 07/10/2018
Kế hoạch Tham gia Hội thi “Cán
bộ Đoàn tài n ng khối các trƣờng
Cao đẳng, Đại học”

H4.04.05.03

Số 52/KH – ĐTN
24/12/2015

Kế hoạch Tổ chức Hội thi Cán bộ

Số 63/KH – ĐTN

Đoàn tài n ng n m 2016

ngày 16/02/2016

Kế hoạch tập huấn k

n ng sử

dụng Công nghệ thông tin cơ bản
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Đoàn TN

Đoàn TN

Số 04/ KH – LCĐ LCĐ Khoa
ngày 08/3/ 2017

TH - MN

Mã minh

Tên minh chứng

chứng

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

Kế hoạch Tập huấn k n ng công
tác Đoàn – Hội cho cán bộ Đoàn – Số 125/KH – ĐTN
Hội cấp cơ sở n m học 2018 –

ngày 26/11/2018

Đoàn TN

2019
Kế hoạch hoạt động v n nghệ,
TDTT trong sinh viên kỷ niệm
ngày thành lập Quân đội nhân dân
Việt Nam và ngày Quốc tế sinh
viên 09 tháng 01 các n m học từ
2014 – 2015 đến 2018 – 2019
Kế hoạch hoạt động v n nghệ,
TDTT trong sinh viên ngày thành

Đoàn TN

lập Đoàn 26 tháng 03 các n m học
từ 2014 – 2015 đến 2018 – 2019
H4.04.05.04

Kế hoạch hoạt động v n nghệ,
TDTT trong sinh viên kỷ niệm
ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng
11 các n m học từ 2014 – 2015
đến 2018 – 2019
Danh sách sinh viên ngành Giáo
dục Tiểu học tham gia hoạt động
v n nghệ, TDTT trong sinh viên kỷ
niệm ngày thành lập Quân đội

Đoàn TN

nhân dân Việt Nam và ngày Quốc
tế sinh viên 09/01 các n m học từ
H4.04.05.05 2014 – 2015 đến 2018 – 2019
Danh sách sinh viên ngành Giáo
dục Tiểu học tham gia hoạt động
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Đoàn TN

Mã minh

Tên minh chứng

chứng

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

v n nghệ, TDTT trong sinh viên kỷ
niệm ngày thành lập Đoàn 26/3 các
n m học từ 2014 – 2015 đến 2018
– 2019
Danh sách sinh viên ngành Giáo
dục Tiểu học tham gia hoạt động
v n nghệ, TDTT trong sinh viên kỷ

Đoàn TN

niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20
tháng 11 các n m học từ 2014 –
2015 đến 2018 – 2019
Số 38/KH-ĐTNHSV ngày
04/6/2015
Số 74/KH-ĐTNHSV ngày
04/06/2016

H4.04.05.06

Kế hoạch tổ chức chƣơng trình tiếp

Số 108/KH-ĐTN-

sức mùa thi và Chiến dịch sinh

HSV ngày

viên tình nguyện hè các n m học

10/6/2017

từ 2014 – 2015 đến 2018 – 2019

Đoàn TN

Số 120/KH-ĐTNHSV ngày
12/6/2018
Số 145/KH-ĐTNHSV ngày
18/6/2019

Bằng khen Liên chi đoàn Khoa

Số 93 QĐ/KT

BCH ĐTN

Tiểu học – Mầm non,Đoàn trƣờng

ngày 20 /01/2015

CSHCM

CĐSP Đà Lạt đ c thành tích xuất
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T nh Lâm

Mã minh

Tên minh chứng

chứng

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

sắc trong công tác Đoàn và phong

Đồng

trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 –
2017
H4.04.05.07

Bằng khen Đội Sinh viên tình
nguyện của Trƣờng Cao đẳng Sƣ
phạm Đà Lạt tại x

Đạ Long -

Số 59 QĐ/KT
ngày 22/7/2015

Huyện Đam Rông

BCH ĐTN
CSHCM
T nh Lâm
Đồng

Bằng khen Hội Sinh viên Việt
Nam Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm
Đà Lạt T nh Lâm Đồng đ

c

thành tích xuất sắc trong công tác

Số 284/QĐ –
TWHCTĐ ngày
31/12/2015

hiến máu tình nguyện n m 2015
Bằng khen Hội sinh viên trƣờng
Cao đẳng Sƣ phạm Đà Lạt đạt
danh hiệu tiên tiến trong công tác
Hội và phong trào sinh viên n m

Trung
ƣơng Hội
Chữ thập
đ

Số 201

Trung

QĐ/TWHSV ngày

ƣơng Hội

15/7/2016

SV Việt
Nam

học 2015 – 2016
Bằng khen Chi Hội Chữ thập đ
Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Đà Lạt

Số 91/ QĐ –

Trung

T nh Lâm Đồng đ c thành tích

TWHCTĐ ngày

ƣơng Hội

xuất sắc trong công tác Hiến máu

26/02/2018

Chữ thập

tình nguyện và vận động hiến máu

đ

tình nguyện n m 2017
Bằng khen Hội sinh trƣờng Cao
đẳng Sƣ phạm Đà Lạt đ c thành
tích xuất sắc trong công tác Hội và
phong trào sinh viên nhiệm kỳ
2015 – 2018

Số 69 QĐ/ KT –
UBH ngày
29/10/2018

UBLH
Thanh niên
Việt Nam
T nh Lâm
Đồng
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Mã minh

Tên minh chứng

chứng

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

Số 29/BC – ĐTN
ngày 01/6/2015
Số 41/BC - ĐTN

H4.04.05.08

Báo cáo thực hiện chƣơng trình

ngày 18/5/2016

công tác Đoàn và phong trào sinh

Số 55/BC – ĐTN

viên các n m học từ 2014 – 2015

ngày 22/5/2017

đến 2018 – 2019

Số 68/BC – ĐTN
ngày 23/4/2018
Số 69/BC – ĐTN
ngày 10/5/2019

Đoàn TN
Đoàn TN
Đoàn TN
Đoàn TN
Đoàn TN

Danh sách các lớp ngành GDTH
đ ng ký tháng thi đua học tốt chào
H4.04.05.09 mừng ngày Nhà giáo Việt Nam các

Khoa

n m học từ 2014 – 2015 đến 2018

TH - MN

– 2019
Nghị quyết giới thiệu Đoàn viên
ƣu t vào Đảng

ngày 20/2/2016

Đoàn viên Đào Thị Ánh
Nghị quyết giới thiệu Đoàn viên
ƣu t vào Đảng

Số 19/NQ – ĐTN
ngày 20/2/2016

Đoàn viên K Thông
H4.04.05.10

Số 17/NQ – ĐTN

Nghị quyết giới thiệu Đoàn viên
ƣu t vào Đảng
Đoàn viên Đặng Thị Thanh Hằng
Nghị quyết giới thiệu Đoàn viên
ƣu t vào Đảng
Đoàn viên Phạm Thị Thu Quyên
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Số 18/NQ – ĐTN
ngày 20/2/2016
Số 20/NQ – ĐTN
20/2/2016

Đoàn TN

Đoàn TN

Đoàn TN

Đoàn TN

Mã minh

Tên minh chứng

chứng

Nghị quyết giới thiệu Đoàn viên
ƣu t vào Đảng

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

Số 24/NQ – ĐTN
ngày 04/10/2016

Đoàn viên Võ Lê Nhƣ Ý
Nghị quyết giới thiệu Đoàn viên
ƣu t vào Đảng

Số 26/NQ – ĐTN
ngày 04/10/2016

Nguyễn Võ Minh Huyền
Nghị quyết giới thiệu Đoàn viên
ƣu t vào Đảng
Đoàn viên Phạm Thị Bảo Trâm
Nghị quyết giới thiệu Đoàn viên
ƣu t vào Đảng
Đoàn viên Nguyễn Lê Bình Tâm
Nghị quyết giới thiệu Đoàn viên
ƣu t vào Đảng
Đoàn viên Phạm Thị Thu Hà

Số 32/NQ – ĐTN
ngày 04/10/2016
Số 25/NQ – ĐTN
ngày 04/10/2016
Số 30/NQ – ĐTN
ngày 04/10/2016

Đoàn TN

Đoàn TN

Đoàn TN

Đoàn TN

Đoàn TN

Nghị quyết giới thiệu Đoàn viên
ƣu t vào Đảng

Số 33/NQ – ĐTN

Đoàn viên Nguyễn Thị Ngọc

ngày 14/02/2017

Đoàn TN

Huyền
Nghị quyết giới thiệu Đoàn viên
ƣu t vào Đảng
Đoàn viên Phạm Thị Phƣơng Thảo
Nghị quyết giới thiệu Đoàn viên
ƣu t vào Đảng
Đoàn viên Lê Thị Kim Ngân
Nghị quyết giới thiệu Đoàn viên
ƣu t vào Đảng
Đoàn viên Huỳnh Võ Kim An
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Số 38/NQ – ĐTN
12/10/2017
Số 41/NQ – ĐTN
12/10/2017
Số 39/NQ – ĐTN
ngày 12/10/2017

Đoàn TN

Đoàn TN

Đoàn TN

Mã minh

Tên minh chứng

chứng

Nghị quyết giới thiệu Đoàn viên
ƣu t vào Đảng

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

Số 40/NQ – ĐTN
12/10/2017

Đoàn viên Trần Thị Tƣ
Nghị quyết giới thiệu Đoàn viên
ƣu t vào Đảng
Đoàn viên Huỳnh Võ Kim Lộc
Nghị quyết giới thiệu Đoàn viên
ƣu t vào Đảng

Số 55/NQ – ĐTN
11/12/2018
Số 52/NQ – ĐTN
ngày 11/12/2018

Đoàn viên Đỗ Thị M Hoài
Nghị quyết giới thiệu Đoàn viên
ƣu t vào Đảng
Đoàn viên Đào Lê Minh Thảo

Số 51/NQ – ĐTN
ngày 11/12/2018

Đoàn TN

Đoàn TN

Đoàn TN

Đoàn TN

Số 493- QĐ/ĐUK
ngày 16/09/2016
Quyết định về việc mở lớp nhận
H4.04.05.11 thức về Đảng từ n m 2016 đến
n m 2018

Số 493 – QĐ/ĐUK
ngày 16/09/2016

Đoàn TN

Số 1431- QĐ/ĐUK
ngày 15/10/2018
Số 1475- QĐ/ĐUK
ngày 15/11/2018

Quyết định về học bổng chính sách
đối với HS, SV tại các cơ sở giáo
H4.04.06.01

dục thuộc hệ thống giáo dục quốc
dân

Số 152/2007/QĐTTg ngày
14/9/2007

Nghị định về chính sách miễn,

Số 86/2015/NĐ-

giảm học phí, hỗ trợ chi phí học

CP ngày

tập

02/10/2015
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Thủ tƣớng
chính phủ

Thủ tƣớng
chính phủ

Mã minh
chứng

Tên minh chứng
Thông tƣ liên tịch về cơ cấu thu,
quản lý học phí đối với cơ sở giáo
dục thuộc hệ thống quốc dân và
chính sách miễn, giảm học phí, hỗ
trợ chi phí học tập

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

Số 09/2016/TTLTBGDĐT-BTC-

TT

BLĐTBXH ngày

liên tịch

30/03/2016

Các thông báo về chế độ chính http://www.cdspda
H4.04.06.02

sách sinh viên

lat.edu.vn/
Số 447/QĐ-CĐSP

Quyết định thành lập ban tổ chức,
quản lý, phục vụ công tác th m
quan, học tập và lớp tập huấn ban
cán sự lớp đầu n m học từ 2015 –
H4.04.06.03

2016 đến 2018 - 2019

ngày 14/12/2015
Số 351/QĐ-CĐSP
ngày 24/11/2016
Số 313/QĐ-CĐSP
ngày 14/11/2017

Phòng
TCCB –
CTSV

Số 386a/QĐ-CĐSP
ngày 19/11/2018

Danh sách cán bộ lớp tham gia lớp

Phòng

tập huấn đầu n m học các n m học

TCCB –

từ 2014 – 2015 đến 2018 – 2019

CTSV
Số 336/CĐSP/TC-

Kế hoạch “Tuần sinh hoạt công
dân cho sinh viên đầu kh a học”
H4.04.06.04

của các kh a 2014 – 2017, 2015 –
2018, 2016 - 2019

CĐSP ngày
28/8/2014

Phòng

Số 248/QĐ-CĐSP

TCCB –

ngày 12/9/2015

CTSV

Số 233/QĐ-CĐSP
ngày 25/8/2016

Danh sách sinh viên các lớp ngành

Phòng

GDTH tham gia “Tuần sinh hoạt

TCCB –
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Mã minh
chứng

Tên minh chứng

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

công dân cho sinh viên đầu kh a

CTSV

học” của các kh a 2014 – 2017,
2015 – 2018, 2016 - 2019
Quyết định khen thƣởng thành tích
học tập và rèn luyện cho sinh viên
n m học 2014-2015 và tân sinh
viên đạt kết quả cao trong đợt xét

Số 371/QĐ-CĐSP
ngày 13/10/2015

tuyển n m học 2015-2016
Quyết định khen thƣởng thành tích
học tập và rèn luyện cho sinh viên
n m học 2015 – 2016 và tân sinh
viên đạt kết quả cao trong đợt xét

Số 327/QĐ-CĐSP
ngày 13/10/2016
Trƣờng

tuyển n m học 2016 – 2017
H4.04.06.05

CĐSP

Quyết định khen thƣởng thành tích
học tập và rèn luyện cho sinh viên
n m học 2016 – 2017 và tân sinh
viên đạt kết quả cao trong đợt xét

Đả Lạt
Số 275/QĐ-CĐSP
ngày 11/10/2017

tuyển n m học 2017 – 2018
Quyết định khen thƣởng thành tích
học tập và rèn luyện cho sinh viên
n m học 2017 – 2018 và tân sinh
viên đạt kết quả cao trong đợt xét

Số 320/QĐ/CĐSP
ngày 03/10/2018

tuyển n m học 2018 – 2019
Quyết định thành lập Hội đồng xét
học bổng khuyến khích học tập và

Số 130/QĐ-CĐSP

danh sách sinh viên đƣợc cấp học

ngày 23/4/2015

bổng Học kỳ 1 n m học 2014-2015
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Mã minh

Tên minh chứng

chứng

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

Quyết định thành lập Hội đồng xét
học bổng khuyến khích học tập và
danh sách sinh viên đƣợc cấp học
bổng Học kỳ 2 n m học 2014 –

Số 319/QĐ-CĐSP
ngày 07/9/2015

2015
Quyết định thành lập Hội đồng xét

H4.04.06.06

học bổng khuyến khích học tập và

Số 96/QĐ-CĐSP

danh sách sinh viên đƣợc cấp học

ngày 20/4/2016

Trƣờng

bổng học kỳ 1 n m học 2015-2016

CĐSP

Quyết định thành lập Hội đồng xét

Đả Lạt

học bổng khuyến khích học tập và
danh sách sinh viên đƣợc cấp học
bổng học kỳ 2 n m học 2015 –

Số 272/QĐ-CĐSP
ngày 29/8/2016

2016
Quyết định thành lập Hội đồng xét
học bổng khuyến khích học tập và
danh sách sinh viên đƣợc cấp học
bổng học kỳ 1 n m học 2016 –

Số 46/QĐ-CĐSP
ngày 15/3/2017

2017
Quyết định thành lập Hội đồng xét
học bổng khuyến khích học tập và
danh sách sinh viên đƣợc cấp học
bổng học kỳ 2 n m học 2016 –

Số 239/QĐ-CĐSP
ngày 29/8/2017

2017
Quyết định thành lập Hội đồng xét
học bổng khuyến khích học tập và

Số 130/QĐ-CĐSP

danh sách sinh viên đƣợc cấp học

ngày 19/3/2018

bổng học kỳ 1 n m học 2017-2018
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Mã minh

Tên minh chứng

chứng

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

Quyết định thành lập Hội đồng xét
học bổng khuyến khích học tập và
danh sách sinh viên đƣợc cấp học
bổng học kỳ 2 n m học 2017 –

Số 290/QĐ-CĐSP
ngày 07/9/2018

2018
Quyết định thành lập Hội đồng xét
học bổng khuyến khích học tập và
danh sách sinh viên đƣợc cấp học
bổng học kỳ 1 n m học 2017 –

Số 130/QĐ-CĐSP
ngày 19/3/2018

Trƣờng
CĐSP

2018

Đả Lạt

Quyết định thành lập Hội đồng xét
học bổng khuyến khích học tập và
danh sách sinh viên đƣợc cấp học
bổng học kỳ 2 n m học 2017 –

Số 290/QĐ-CĐSP
ngày 07/9/2018

2018
Quyết định thành lập Hội đồng xét
học bổng khuyến khích học tập và
danh sách sinh viên đƣợc cấp học
bổng học kỳ 1 n m học 2018 –

Số 269/QĐ-CĐSP
ngày 03/2/2019

2019
Quyết định thành lập Hội đồng xét
học bổng khuyến khích học tập và
danh sách sinh viên đƣợc cấp học
bổng học kỳ 2 n m học 2017 –
2018
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Số 118/QĐ-CĐSP
ngày 31/5/2019

Mã minh

Tên minh chứng

chứng

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

www.cdspd
alat.edu.vn

Danh sách sinh viên ngành GDTH
H4.04.06.07

nhận học bổng khuyến khích học
tập từ n m học 2014 – 2015 đến
Phòng

n m học 2018 – 2019

TCCBCTSV
Danh sách sinh viên nhận học
H4.04.06.08

Phòng

bổng từ các đơn vị tài trợ các n m

TCCB-

học từ 2014 – 2015 đến 2018 –

CTSV

2019
Số
788/HĐ/BVĐKLĐ –
CĐSP
ngày 17/10/2014
Số
828/HĐ/BVĐKLĐ

H4.04.07.01

Hợp đồng khám sức khoẻ cho SV

– CĐSP

Trƣờng

các n m học từ 2014 – 2015 đến

ngày 27/10/2015

CĐSP

Số

Đà Lạt

2018 – 2019

06/HĐ/BVĐKLĐ
– CĐSP
ngày 27/10/2016
Số
07 /HĐ/BVĐKLĐ
– CĐSP
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Mã minh

Tên minh chứng

chứng

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

ngày 2/10/2017

Số
01/HĐ/BVĐKLĐ
– CĐSP
ngày 20/09/2018

Danh sách sinh viên ngành GDTH
H4.04.07.02

Trạm Y tế

khám sức kh e các n m học từ

Trƣờng

2014 – 2015 đến 2018 – 2019
Danh sách sinh viên ngành GDTH
H4.04.07.03

tham gia bảo hiểm y tế của đối

Trạm Y tế

tƣợng tự đ ng các n m học từ

Trƣờng

2014 – 2015 đến 2018 – 2019
Danh sách sinh viên ngành GDTH
H4.04.07.04

tham gia bảo hiểm thân thể các

Trạm Y tế

n m học từ 2014 – 2015 đến 2018

Trƣờng

- 2019
Sổ khám và chữ bệnh các n m học
H4.04.07.05

H4.04.07.06

Trạm Y tế

từ 2014 – 2015 đến 2018 – 2019

Trƣờng

QĐ Giải thể thao 26/3

11/3/2015

QĐ Giải thể thao 19/5

06/5/2015

QĐ Giải thể thao khối thi đua

03/11/2015

QĐ Giải thể thao 26/3

09/3/2016

Trƣờng

QĐ Giải chay vì sức kh e

18/3/2016

CĐSP

QĐ Giải thể thao 19/5

27/4/2016

Đà Lạt
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Mã minh
chứng

Tên minh chứng

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

QĐ Giải thể thao 20/11

01/11/2016

QĐ Giải thể thao 22/12

19/12/2016

QĐ Giải thể thao 19/5

28/4/2017

QĐ Giải thể thao 20/11

03/11/2017

QĐ Giải thể thao 22/12

26/12/2018
Số 208/CĐSP-ĐT
ngày 22/7/2014
Số 215/HD -CĐSP

Hƣớng dẫn thực hiện kế hoạch đào

ngày 06/8/2015

tạo, bồi dƣ ng và nghiên cứu khoa Số 158/HD-CĐSP
H4.04.08.01

học các n m học từ 2014 – 2015
đến 2018 – 2019

ngày 22/7/2016
Số135/HD -CĐSP

Phòng ĐTKH&CN

ngày 20/7/2017
Số 138/HD -CĐSP
ngày 20/7/2018
Danh sách tổ thẩm định thuyết

H4.04.08.02

minh đề cƣơng kh a luận tốt

Khoa

nghiệp của sinh viên ngành GDTH

TH-MN

các kh a 39, 40, 41
Danh sách đề tài kh a luận tốt
nghiệp của sinh viên ngành GDTH
kh a 39,40,41
Danh sách GV chấm kh a luận tốt
nghiệp của sinh viên ngành GDTH

H4.04.08.03

kh a 39,40,41
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Khoa
TH-MN

Khoa
TH-MN

Mã minh

Tên minh chứng

chứng

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

Các Phiếu đánh giá đề tài kh a

Khoa

luận tốt nghiệp của sinh viên

TH-MN

ngành GDTH
Giấy chứng nhận giải khuyến
khích cuộc thi khởi nghiệp Cuộc
thi “Mô hình và ý tƣởng khởi
nghiệp trong Thanh niên” n m

Số 159 QĐ/TĐTN
– BTG

T nh đoàn

ngày 18/8/2017

Lâm Đồng

2017.
Giấy chứng nhận Giải khuyến
khích Cuộc thi "Ý tƣởng khởi
nghiệp và mô hình khởi nghiệp
H4.04.08.04

sáng tạo t nh Lâm Đồng n m

Số 30 QĐ/TĐTN – T nh đoàn
PT ngày 17/11/2018 Lâm Đồng

2018”
Đề tài: Vận dụng phần mềm thiết
kế phim hoạt hình Animaker trong

Số

dạy học môn Tự nhiên - X hội ở 485/QĐKT/TĐTN

T nh đoàn

lớp 1

Lâm Đồng

-VP ngày

Tác giả: Đào Lê Minh Thảo – TH.

24/11/2018

K41A
H5.05.01.01

Bản thiết kế Thƣ viện

8/2015

Quyết định ban hành nội quy của
trung tâm TT-TV trƣờng CĐSP Đà
Lạt
Quy trình mƣợn và trả sách đọc tại
H5.05.01.02

chỗ (Nội quy Trung tâm TT-TV)
Quy trình mƣợn và trả sách về nhà
(Nội quy Trung tâm TT-TV)
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Số 345/QĐ-CĐSP
15/9/2015
Số 345/QĐ-CĐSP
ngày 15/9/2015
Số 345/QĐ-CĐSP
ngày 15/9/2015

Phòng
HCTH
Trƣờng
CĐSP
Đà Lạt
Trƣờng
CĐSP
Đà Lạt

Mã minh

Tên minh chứng

chứng

Quy định sử dụng phòng Internet
(Nội quy Trung tâm TT-TV)
Danh mục giáo trình của các ngành
H5.05.01.03

đào tạo

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

Số 345/QĐ-CĐSP
ngày 15/9/2015
17/01/2013

Trung Tâm
TT-TV

Giáo trình phƣơng pháp dạy học
tiếng Việt chuyên sâu: Dùng cho
H5.05.01.04

sinh viên Tiểu học trình độ Cao

2016

Phòng ĐTKH&CN

đẳng Sƣ phạm
H5.05.01.05

H5.05.01.06

Danh mục tủ sách pháp luật

15/6/2019

Đội ngũ cán bộ quản lý thƣ viện và

Số 259/CĐSP/TC-

nhân viên thƣ viện

QĐ ngày 30/7/2015

Trung Tâm
TT-TV
Trƣờng
CĐSP
Đà Lạt

Số 03/TB-TTTT-TV
ngày 16/11/2015
Số 09/TB-TTTT-TV
H5.05.01.07

Thông báo việc đ ng ký bổ sung

ngày 14/8/2017

tài liệu từ n m học 2015 – 2016 Số 12/TB-TTTT-TV
đến n m học 2018 – 2019

ngày 14/8/2018

Trung Tâm
TT-TV

Số 15/TB-TTTT-TV
ngày 10/8/2019

H5.05.01.08

Hợp đồng xây dựng mạng máy

Số 18-2005-

tính đƣờng trục cáp quang trƣờng

HĐ/THBĐ ngày

Cao đẳng Sƣ phạm Đà Lạt

05/8/2005

Biên bản kiểm kê tài sản cố định

15/01/2019
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Phòng
HCTH
Trung tâm
TT-TV

Mã minh

Tên minh chứng

chứng

Quyết định về việc thành lập
Trung tâm thông tin –Thƣ viện
trực thuộc ban giám hiệu
H5.05.01.09

Thống kê số lƣợt độc giả

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

Số 259/CĐSP/TCQĐ ngày 30/7/2015
2014 đến 2018

Trƣờng
CĐSP
Đà Lạt
Trung tâm
TT-TV

Số 08BC/TT-TV
Báo cáo kết quả khảo sát bạn đọc
về mức độ đáp ứng nhu cầu của
H5.05.01.10

Trung tâm thông tin – Thƣ viện từ
n m học 2015 – 2016 đến n m
học 2018 – 2019

ngày 10/6/2016
Số 24/CĐSP-TT-TV
ngày 15/6/ 2017

Trung tâm

Số 39/CĐSP-TT-TV

TT-TV

ngày 12/ 6/2018
Số 53/CĐSP-TT-TV
ngày 09/6/2019

Phòng làm việc, v n phòng khoa
H5.05.02.01

Tiểu học; Biên bản kiểm kê

8/2014
Tháng 01 hàng

H5.05.02.02

Kiểm kê phòng thực hành KTGĐ

n m, từ n m 2014
– 2018

Phòng
HCTH
Phòng
HCTH

H5.05.02.03

Kiểm kê phòng Âm nhạc

Tháng 01 hàng

H5.05.02.04

Kiểm kê phòng M thuật

n m, từ n m 2014

Phòng

H5.05.02.05

Kiểm kê phòng Lab

– 2018

HCTH

H5.05.02.06

Kiểm kê phòng Máy tính
Thống kê hệ thống máy tính, phần
cứng, phần mềm và các hệ mạng

H5.05.03.01

truyền thông, trang thông tin điện
tử

H5.05.03.02

Thống kê máy tính phòng đọc
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Ngày 28/02 hàng
n m, từ n m 2014
– 2018
Ngày 31/12 hàng

Phòng
HCTH

Trung tâm

Sơ đồ

Mã minh

Tên minh chứng

chứng
internet

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

n m, từ n m 2014

TT-TV

– 2018
Sổ sách theo dõi vận hành và bảo

Sổ sách ghi chép,

trì phòng máy tính, phần cứng,

theo dõi tại Trung

phần mềm và các hệ mạng truyền tâm TT-TV từ n m
thông, trang thông tin điện tử.

Trung tâm
TT-TV

2014 – 2018
Trung tâm TT-TV

Các v n bản đề xuất nhu cầu, kế
hoạch đầu tƣ cho hệ thống công
nghệ thông tin

đề xuất nhu cầu
sửa chữa, đầu tƣ
trang thiết bị các
n m, từ n m 2014

H5.05.03.03

– 2018
14/02/2014
Hợp đồng, kế hoạch bảo dƣ ng
máy từ n m 2014 đến n m 2018

14/02/2015

Trƣờng

14/02/2016

CĐSP

14/02/2017

Đả Lạt

14/02/2018
31/3/2014
Dự toán mua sắm sửa chữa n m từ

26/2/2015

n m 2014 đến n m 2017

29/02/2016

Phòng

12/02/2017

HCTH

27/10/1995

UBND

15/08 hàng n m, từ

Phòng

n m 2014 – 2018

HCTH

H5.05.04.01

Sơ đồ tổng thể

H5.05.04.02

Sơ đồ phòng học

H5.05.04.03

Biên bản kiểm kê phòng học

15/01 hàng n m, từ
n m 2014 – 2018
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Phòng
HCTH

Mã minh

Tên minh chứng

chứng

Phân công phòng học từ n m học
H5.05.04.04

2014 – 2015 đến n m học 2017 -

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

22/7/2014
22/7/2015
26/7/2016

2018

Phòng ĐTKH&CN

03/8/2017
14/01/2014

H5.05.04.05

Biên bản hội nghị đối thoại Hiệu

05/02/2015

trƣởng từ n m 2014 – 2015 đến

21/01/2016

n m học 2018 – 2019

12/01/2017

Công đoàn
Trƣờng

03/12/2018
Biên bản hội nghị đối thoại Sinh
H5.05.04.06

viên các n m học từ 2015 – 2016
đến 2018 – 2019

24/3/2016
24/3/2017

Đoàn

28/3/2018

TN

26/3/2019
15/11/2014
Báo cáo cơ sơ vật chất cho tuyển
sinh từ n m học 2014 – 2015 đến
n m học 2018 – 2019

13/01/2015

Trƣờng

14/01/2016

CĐSP

14/01/2017

Đà Lạt

14/01/2018

H5.05.04.07

Thời kh a biểu HK I 2014 – 2015

8/2015

Thời kh a biểu HK II 2014 – 2015

12/2015

Thời kh a biểu HK I 2015 – 2016

8/2016

Thời kh a biểu HK II 2015 – 2016

12/2016

Khoa

Thời kh a biểu HK I 2016 – 2017

8/2017

TH – MN

Thời kh a biểu HK II 2016 – 2017

12/2017

Thời kh a biểu HK I 2017 – 2018

8/2018

Thời kh a biểu HK II 2017 – 2018

12/2018
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Mã minh

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

Sân b ng chuyền

27/3/1998

Trƣờng

Biên bản nghiệm thu

26/3/1999

CĐSP

Biên bản thanh lý hợp đồng

28/6/1999

Đả Lạt

Đƣờng chạy

27/3/1998

Tên minh chứng

chứng

H5.05.05.01

H5.05.05.02

QĐ của UBND t nh Lâm Đồng về
việc phê duyệt thiết kế dự toán

03/11/1999

công trình nhà đa chức n ng
H5.05.05.03

QĐ của SGDĐT về việc giao cho
trƣờng CĐSP Đà Lạt làm chủ đầu
tƣ dự án công trình nhà đa chức

H5.05.05.05

08/12/1999

H5.05.05.06

UBND
T nh

GD ĐT
Lâm Đồng

Sân b ng đá

26/5/2009

Công v n UBND t nh Lâm Đồng

20/7/2009

Biên bản làm việc

11/3/2015

Dụng cụ thể thao

HCTH

Sở

n ng

H5.05.05.04

Phòng

UBND
T nh
UBND
T nh

Biên bản kiểm kê

Phòng

kho TD

HCTH

QĐ Giải thể thao 26/3

11/3/2015

QĐ Giải thể thao 19/5

06/5/2015

Trƣờng

QĐ Giải thể thao khối thi đua

03/11/2015

CĐSP

QĐ Giải thể thao 26/3

09/3/2016

Đả Lạt

QĐ Giải chay vì sức kh e

18/3/2016

QĐ Giải thể thao 19/5

27/4/2016

QĐ Giải thể thao 20/11

01/11/2016

QĐ Giải thể thao 22/12

19/12/2016
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Sơ đồ

Mã minh

Tên minh chứng

chứng

Ghi

ban hành

hành

chú

28/4/2017

QĐ Giải thể thao 20/11

03/11/2017

QĐ Giải thể thao 22/12

26/12/2018
Trƣờng
10/01/2018

QĐ Giải thể thao KTX

CĐSP
Đả Lạt

Kiểm tra y tế trƣờng học từ n m
học 2015 - 2016 đến n m học 2018
H5.05.05.08

Nơi ban

QĐ Giải thể thao 19/5

Kế hoạch thể thao ký t c xá
H5.05.05.07

Số/ngày tháng

-2019

14/9/2015
07/3/2016
28/3/2018

Trung tâm
Y tế thành
phố Đà Lạt

21/3/2019
21/03/2014
Dự toán thu, chi ngân sách nhà

H6.06.01.01

nƣớc từ 2014 đến n m 2018

23/02/2015

Trƣờng

29/02/2016

CĐSP

17/02/2017

Đà Lạt

05/03/2018
Số 01/2002/QH 11

Luật Ngân sách nhà nƣớc

ngày 16/12/2002
Số 83/2015/QH 13

Luật Ngân sách nhà nƣớc

ngày 25/06/2015

Quốc Hội
Quốc Hội

Thông tƣ hƣớng dẫn sửa đổi, bổ
sung Chế độ kế toán Hành chính
H6.06.01.02

sự nghiệp ban hành kèm theo quyết

Số 185/2010/TT-

định số 19/2006/QĐ-BTC ngày

BTC ngày

Bộ Tài

30/3/2006 của Bộ trƣởng Bộ Tài

15/11/2010

chính

chính
Thông tƣ quy định hệ thống mục 324/2016/TT-BTC

Bộ Tài

lục ngân sách nhà nƣớc

chính

ngày 21/12/2016
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Mã minh

Tên minh chứng

chứng

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

Danh sách chứng từ thanh toán tiền
hội thảo khoa học n m 2014 –

Ngày 26/04/2019

2019 của khoa TH – MN
Danh sách chứng từ thanh toán tiền
rèn luyện nghiệp vụ sƣ phạm từ
H6.06.02.01

n m 2014 – 2019 của khoa TH –

Ngày 26/04/2019

CĐSP

MN

Đà Lạt

Danh sách chứng từ thanh toán
kiến tập, thực tập sƣ phạm từ n m
2014 – 2019 của các trƣờng Tiểu

Trƣờng

Ngày 26/04/2019

học
31/12/2014
31/12/2015
Báo cáo tài chính n m từ n m
H6.06.02.02

31/12/2016

2014 đến n m 2018

Trƣờng
CĐSP
Đà Lạt

31/12/2017
31/12/2018
Số 53/QĐ-SGD ĐT
ngày 07/01/2014
số 68/QĐ-SGDĐT
ngày 13/01/2015
Quyết định về việc giao dự toán
H6.06.03.01

Số 84/QĐ-SGDĐT

Sở

ngày 12/01/2016

GD&ĐT

ngân sách nhà nƣớc từ n m 2014 Số 33/QĐ-SGDĐT
đến n m 2018

ngày 16/01/2017
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t nh
Lâm Đồng

Mã minh

Tên minh chứng

chứng

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

Số 81/QĐ-SGDĐT
ngày 15/01/2018
Số 1066/TB-ĐHQN

Thông báo tuyển sinh ĐH VLVH
H6.06.03.02

từ n m học 2014 – 2015 đến n m
học 2017 – 2018

ngày 08/02/2015

ĐH Quy

Số 287/TB-ĐHQN

Nhơn

10/03/2016
Số 384/TB-ĐHSP

ĐHSP

01/04/2017

TPHCM

Số 40/TB-CĐSP
ngày 06/03/2018

Trƣờng
CĐSP
Đà Lạt

2015
Công khai tài chính từ n m học
H6.06.04.01

2014 – 2015 đến n m học 2018 –

2016
2017
2018

2019

Trƣờng
CĐSP
Đà Lạt

2019
Quy chế chi tiêu nội bộ Trƣờng
H6.06.04.02

Cao Đẳng Sƣ Phạm Đà Lạt

19/3/2014

Trƣờng

Số 63a/QĐ-CĐSP

CĐSP

ngày 31/3/2017

Đà Lạt

08/08/2017
Quy chế đánh giá rèn luyện sinh
viên

Số 60/2007/QĐBGDĐT ngày
ngày 16/10/2007

Bộ
GD

ĐT

H7.07.01.01
Hƣớng dẫn thực hiện quy chế đánh Số 29/HDĐG ĐRL
giá kết quả rèn luyện của SV
Trƣờng CĐSP Đà Lạt
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Phòng

– CĐSP ngày

TCCB -

08/9/2018

CTSV

Mã minh
chứng

Tên minh chứng

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

Bảng tổng hợp kết quả điểm rèn

Phòng

luyện của sinh viên ngành GDTH
H7.07.01.02

TCCB -

các n m học từ 2014 – 2015 đến

CTSV

2018 – 2019
Số 298/CĐSP - ĐT
V n bản hƣớng dẫn đánh giá n ng
H7.07.02.01

lực của SV tốt nghiệp

ngày 03/11/2014

Phòng ĐT-

Số 194/CĐSP - ĐT

KH&CN

ngày 03/10/2017
Quyết định Ban hành quy định về
thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học
H7.07.02.02

tập học phần trong tổ chức đào tạo
hệ cao đẳng chính quy theo

Số 443/QĐ-CĐSP

Phòng

ngày 28/11/ 2014

KT-ĐBCL

phƣơng thức đào tạo tín ch
Quyết định về việc ban hành chuẩn
H7.07.02.03

đầu ra cho các ngành đào tạo

Số 385/QĐ-CĐSP
ngày 19/12/2016

Trƣờng
CĐSP
Đà Lạt

Số 131/BC- CĐSP
ngày 20/05/2015
Số 91/BC- CĐSP
Báo cáo tổng kết thực tập sƣ phạm

ngày 28/04/2016

Trƣờng

H7.07.02.04 các n m của Ban TTSP Trƣờng

Số 72/BC- CĐSP

CĐSP

ngày 19/04/2017

Đà Lạt

CĐSP Đà Lạt

Số 97/BC- CĐSP
ngày 10/05/2018
Số 82/BC- CĐSP
ngày 03/05/2019
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Mã minh
chứng

Tên minh chứng
Quyết định thành lập Hội đồng xét
tốt nghiệp SV ngành GDTH tốt
nghiệp kh a học 2014 - 2017
Quyết định thành lập Hội đồng xét

H7.07.02.05

tốt nghiệp SV ngành GDTH tốt
nghiệp kh a học 2015 – 2018
Quyết định thành lập Hội đồng xét
tốt nghiệp SV ngành GDTH tốt
nghiệp kh a học 2016 – 2019
Quyết định công nhận và danh
sách SV ngành GDTH tốt nghiệp
kh a học 2014 – 2017
Quyết định công nhận và danh

H7.07.02.06

sách SV ngành GDTH tốt nghiệp
kh a học 2015 – 2018
Quyết định công nhận và danh
sách SV ngành GDTH tốt nghiệp
kh a học 2016 – 2019

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

Số 139/QĐ-CĐSP
ngày 09/6/2017
Số 210/QĐ-CĐSP

Trƣờng

ngày 05/6/2018

CĐSP
Đà Lạt

Số 126/QĐ-CĐSP
ngày 07/6/2019
Số 151/QĐ-CĐSP
ngày 20/6/2017
Số 210/QĐ-CĐSP
ngày 05/6/2018

Trƣờng
CĐSP
Đà Lạt

Số 126/QĐ-CĐSP
ngày 07/6/2019

Kết quả tổng hợp ý kiến phản hồi
của nhà tuyển dụng đối với sinh

30/10/2017

viên tốt nghiệp kh a 39
H7.07.02.07

TH – MN

Kết quả tổng hợp ý kiến phản hồi
của nhà tuyển dụng đối với sinh

Khoa

15/3/2019

viên tốt nghiệp kh a 40
Kế hoạch khảo sát tình hình việc Số165/CĐSP/KTKĐ
H7.07.02.08 làm của sinh viên tốt nghiệp K38
Kế hoạch khảo sát tình hình việc
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Trƣờng

ngày 31/8/2017

CĐSP

Số 191/BC-CĐSP

Đả Lạt

Mã minh
chứng

Tên minh chứng
làm của sinh viên tốt nghiệp K39

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

ngày 25/9/2018

n m học 2018 – 2019
Khảo sát, công khai và báo cáo
tình hình việc làm của sinh viên tốt
nghiệp K39
H7.07.02.09
Báo cáo tình trạng việc làm của
sinh viên tốt nghiệp n m 2016

Số 253/BC-KTKĐ
ngày 21/12/2018
Số 219/CĐSPKTĐBCL

Trƣờng
CĐSP
Đả Lạt

ngày 09/11/2017
Số 239/QĐ-CĐSPTC ngày 10/6/2014
Số 199/QĐ-CĐSP

H7.07.03.01

Kế hoạch và nội dung tƣ vấn việc
làm cho sinh viên tốt nghiệp từ
n m 2014 đến n m 2019

ngày 11/6/2015
Số 154/QĐ-CĐSP

Phòng

ngày 08/6/2016

TCCB -

Số 176/QĐ-CĐSP

CTSV

ngày 10/6/2017
Số 194/QĐ-CĐSP
ngày 11/6/2018
Số 183/QĐ-CĐSP
ngày 06/6/2019

H7.07.03.02

Danh sách các đơn vị tham gia tƣ

Phòng

vấn việc làm cho sinh viên tốt

TCCB-

nghiệp từ n m 2014 – 2019

CTSV

Danh sách việc làm giới thiệu cho
sinh viên trƣờng CĐSP Đà Lạt từ
n m 2014 – 2019

Phòng tƣ
vấn, x c
tiến việc
làm – Sở

229

Mã minh
chứng

Tên minh chứng

Số/ngày tháng

Nơi ban

Ghi

ban hành

hành

chú

LĐ-TBXH
T nh Lâm
Đồng
Phòng

Các v n bản: Thƣ ngõ giới thiệu

TCCB -

việc làm của các đơn vị khác
QĐ thành lập câu lạc bộ Anh v n
trƣờng CĐSP Đà Lạt

06/QĐ-HSV ngày
15/10/2013

QĐ thành lập câu lạc bộ Dân vũ
trƣờng CĐSP Đà Lạt
H7.07.03.03

CTSV

08/QĐ-HSV ngày
10/08/2015

QĐ thành lập câu lạc bộ K n ng
sống trƣờng CĐSP Đà Lạt

05/QĐ-ĐTN ngày
17/09/2015

QĐ thành lập câu lạc bộ Thể dục
thể thao trƣờng CĐSP Đà Lạt
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02/QĐ-HSV ngày
20/09/2012

Đoàn TN

