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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO 
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số: 02/2020/TT-BGDÐT Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2020 

 
THÔNG TƯ 

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên 
trình độ cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm 

 

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo; 

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Nghị định 
số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; 
Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi 
điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 
năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật giáo dục; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng; 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Quy định về tiêu chuẩn 
đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng sư phạm và 
trung cấp sư phạm. 
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Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

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

1. Thông tư này quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào 
tạo giáo viên trình độ cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm. 

2. Thông tư này áp dụng đối với trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng sư 
phạm và cơ sở giáo dục được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo trình 
độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên (sau đây gọi chung 
là trường) có thực hiện chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng sư phạm 
và trung cấp sư phạm (sau đây gọi tắt là chương trình đào tạo) và các tổ chức, cá 
nhân có liên quan.  

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, một số từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Chương trình đào tạo bao gồm: mục tiêu; kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ 
và trách nhiệm cá nhân của người học cần đạt được sau khi tốt nghiệp; nội dung, 
phương pháp và hoạt động đào tạo; điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị; cơ 
cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động học thuật của trường được 
phép triển khai chương trình đào tạo.  

2. Chương trình dạy học của một chương trình đào tạo ở một trình độ cụ thể 
bao gồm: mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể và chuẩn đầu ra đối với ngành học và 
mỗi môn học hoặc học phần; nội dung đào tạo, phương pháp đánh giá và thời 
lượng đối với ngành học và mỗi môn học hoặc học phần. 

3. Chất lượng của chương trình đào tạo là sự đáp ứng mục tiêu chung, mục tiêu 
cụ thể và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo giáo viên trung học cơ sở, giáo 
viên tiểu học, giáo viên mầm non (sau đây gọi chung là giáo viên), đáp ứng các 
yêu cầu theo quy định của Luật giáo dục, Luật giáo dục nghề nghiệp và Khung 
trình độ quốc gia Việt Nam, phù hợp với nhu cầu sử dụng giáo viên của địa 
phương, của ngành giáo dục và xã hội. 

4. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo là mức độ yêu cầu về 
nội dung và điều kiện mà chương trình đào tạo phải đáp ứng để được công nhận 
đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Tên của mỗi tiêu chuẩn cụ thể phản ánh một 
hoặc một số nội dung quan trọng cần đánh giá đối với chương trình đào tạo.  
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5. Tiêu chí đánh giá là mức độ yêu cầu và điều kiện cần đạt được ở một khía 
cạnh cụ thể của mỗi tiêu chuẩn. 

6. Đối sánh là hoạt động đối chiếu và so sánh một chương trình đào tạo với bộ 
tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo hoặc với chương trình đào tạo 
khác được lựa chọn. 

7. Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo là việc thu thập, xử lý thông tin, 
đưa ra những nhận định dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá đối với toàn bộ các hoạt 
động liên quan đến chương trình đào tạo trong trường, bao gồm: mục tiêu và chuẩn 
đầu ra; bản mô tả chương trình đào tạo; cấu trúc và nội dung chương trình dạy học; 
phương pháp tiếp cận trong dạy và học; tuyển sinh và hỗ trợ người học; đánh giá 
kết quả học tập của người học; đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên và 
nhân viên; cơ sở vật chất và trang thiết bị; bảo đảm và nâng cao chất lượng; kết 
quả đầu ra. 

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

1. Trường sử dụng tiêu chuẩn để tự đánh giá toàn bộ hoạt động liên quan đến 
chương trình đào tạo nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và 
giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng đào tạo của 
từng chương trình đào tạo cụ thể. 

2. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục sử dụng tiêu chuẩn để đánh giá ngoài 
và công nhận hoặc không công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đối với các 
chương trình đào tạo. 

3. Tổ chức, cá nhân khác có cơ sở để nhận định, đánh giá và tham gia phản 
biện xã hội đối với chương trình đào tạo giáo viên của trường mà họ quan tâm. 

Điều 4. Thang đánh giá  

1. Các tiêu chí của tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo được đánh 
giá theo thang 7 mức, trong đó: 

a) Mức 1: Hoàn toàn không đáp ứng yêu cầu của tiêu chí, phải có giải pháp 
khắc phục ngay; 

b) Mức 2: Không đáp ứng yêu cầu của tiêu chí, cần có những giải pháp khắc phục; 

c) Mức 3: Chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của tiêu chí nhưng chỉ cần có một số 
cải tiến nhỏ sẽ đáp ứng được yêu cầu; 



 
 CÔNG BÁO/Số 229 + 230/Ngày 20-02-2020 5 
 

d) Mức 4: Đáp ứng yêu cầu của tiêu chí; 

đ) Mức 5: Đáp ứng tốt hơn yêu cầu của tiêu chí; 

e) Mức 6: Đáp ứng rất tốt yêu cầu của tiêu chí; 

g) Mức 7: Đáp ứng xuất sắc yêu cầu của tiêu chí. 

2. Các tiêu chí được đánh giá từ mức 1 đến mức 3 là chưa đạt yêu cầu, từ mức 4 
đến mức 7 là đạt yêu cầu. 

 
Chương II 

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

 
Điều 5. Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu và chuẩn đầu ra 

1. Mục tiêu của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ 
mạng và mục tiêu của trường, phù hợp với mục tiêu giáo dục nghề nghiệp được 
quy định tại Luật giáo dục nghề nghiệp, phù hợp với thực tiễn của địa phương. 

2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, phản ánh 
được mục tiêu của chương trình đào tạo, đáp ứng yêu cầu của Khung trình độ quốc 
gia Việt Nam, phù hợp với yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên. 

3. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo phản ánh được yêu cầu của các bên 
liên quan, yêu cầu đổi mới của giáo dục Việt Nam; được định kỳ rà soát, điều 
chỉnh và được công bố công khai.  

Điều 6. Tiêu chuẩn 2: Bản mô tả chương trình đào tạo 

1. Bản mô tả chương trình đào tạo đầy đủ thông tin và cập nhật. 

2. Đề cương các môn học hoặc học phần đầy đủ thông tin và cập nhật. 

3. Bản mô tả chương trình đào tạo và đề cương các môn học hoặc học phần 
được công bố công khai để các bên liên quan dễ dàng tiếp cận. 

Điều 7. Tiêu chuẩn 3: Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học  

1. Chương trình dạy học được thiết kế dựa trên chuẩn đầu ra. 

2. Mỗi môn học hoặc học phần của chương trình dạy học đều có đóng góp rõ 
ràng trong việc đạt được chuẩn đầu ra. 
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3. Chương trình dạy học có cấu trúc, trình tự logic, nội dung cập nhật và có 
tính tích hợp. 

Điều 8. Tiêu chuẩn 4: Phương pháp tiếp cận trong dạy và học  

1. Mục tiêu giáo dục được tuyên bố rõ ràng và được phổ biến tới các bên liên quan. 

2. Hoạt động dạy và học được thiết kế phù hợp để đạt được chuẩn đầu ra. 

3. Hoạt động dạy và học thúc đẩy việc hình thành và phát triển những phẩm 
chất và năng lực cần thiết của nhà giáo cho người học, nâng cao khả năng học tập 
suốt đời của người học. 

Điều 9. Tiêu chuẩn 5: Tuyển sinh và hỗ trợ người học  

1. Chính sách tuyển sinh được xác định rõ ràng, được công bố công khai và 
được cập nhật. 

2. Các thông tin về ngành học, chương trình đào tạo, chương trình dạy học, đề 
cương môn học hoặc học phần và việc tổ chức thực hiện được mô tả rõ ràng, đầy 
đủ và dễ tiếp cận. 

3. Áp dụng các chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với người 
học là đối tượng ưu tiên. 

4. Thực hiện đúng quy định miễn học phí, quy định về các chính sách ưu tiên 
trong việc xét cấp học bổng, trợ cấp xã hội cho học sinh, sinh viên sư phạm. 

5. Có các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua và 
các dịch vụ hỗ trợ khác để giúp cải thiện việc học tập và khả năng có việc làm cho 
người học. 

6. Môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan sư phạm tạo thuận lợi cho hoạt động 
đào tạo, nghiên cứu và sự thoải mái cho cá nhân người học. 

Điều 10. Tiêu chuẩn 6: Đánh giá kết quả học tập của người học 

1. Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thiết kế phù hợp với mức 
độ đạt được chuẩn đầu ra. 

2. Các quy định về đánh giá kết quả học tập của người học (bao gồm thời gian, 
phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi và các nội dung liên quan) rõ ràng 
và được thông báo công khai tới người học. 

3. Phương pháp đánh giá kết quả học tập đa dạng, đảm bảo độ giá trị, độ tin 
cậy và sự công bằng. 
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4. Kết quả đánh giá được lưu trữ có hệ thống, được thông báo kịp thời để 
người học cải thiện việc học tập.  

5. Người học dễ tiếp cận với quy trình giải quyết khiếu nại về kết quả học tập. 

Điều 11. Tiêu chuẩn 7: Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên và 
nhân viên  

1. Đội ngũ cán bộ quản lý có phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu về trình độ 
chuyên môn và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý. 

2. Đội ngũ giảng viên, giáo viên có phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu về số 
lượng và cơ cấu chuyên môn. 

3. Đội ngũ giảng viên, giáo viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đạt chuẩn 
theo quy định; có năng lực chuyên môn và kỹ năng sư phạm đáp ứng được yêu cầu 
đào tạo và nghiên cứu khoa học của chương trình đào tạo; thực hiện có hiệu quả 
nhiệm vụ đào tạo. 

4. Giảng viên, giáo viên được đánh giá năng lực và được hỗ trợ, tạo điều kiện 
để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

5. Đội ngũ nhân viên có phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu về trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao; được đánh 
giá năng lực; được định kỳ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. 

6. Quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ quản lý, giảng viên, giáo 
viên và nhân viên bảo đảm đúng quy định, công khai và minh bạch.  

Điều 12. Tiêu chuẩn 8: Cơ sở vật chất và trang thiết bị 

1. Hệ thống phòng chức năng, phòng học, phòng làm việc, phòng thí nghiệm, 
phòng thực hành đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo. 

2. Thư viện và các nguồn học liệu phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt 
động đào tạo. 

3. Hệ thống thiết bị, đồ dùng dạy học và công nghệ thông tin bao gồm cả hạ 
tầng cho học tập trực tuyến phù hợp và được cập nhật để phục vụ hiệu quả việc 
dạy và học, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo. 

4. Các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe, an toàn được xác định và triển khai 
có lưu ý đến nhu cầu đặc thù của người khuyết tật.  
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Điều 13. Tiêu chuẩn 9: Bảo đảm và nâng cao chất lượng 

1. Có các chính sách phù hợp để thực hiện hiệu quả các hoạt động bảo đảm 
chất lượng chương trình đào tạo. 

2. Cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông được trường liên hệ để 
sinh viên, học sinh kiến tập sư phạm và thực tập sư phạm đã được công nhận đạt 
chuẩn quốc gia hoặc đạt kiểm định chất lượng giáo dục. 

3. Hoạt động kiến tập sư phạm và thực tập sư phạm được tổng kết, đánh giá và 
được định kỳ rà soát, cải tiến. 

4. Quá trình dạy và học, việc đánh giá kết quả học tập của người học được rà 
soát và đánh giá thường xuyên để bảo đảm sự tương thích và phù hợp với chuẩn 
đầu ra. 

5. Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ 
thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác được đánh giá và cải tiến. 

6. Có hệ thống khảo sát, thu thập ý kiến phản hồi từ các bên liên quan. Thông 
tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan được sử dụng làm căn cứ để thiết kế 
và phát triển chương trình đào tạo. 

7. Việc thiết kế và phát triển chương trình đào tạo được xác lập, rà soát, đánh 
giá và cải tiến. 

Điều 14. Tiêu chuẩn 10: Kết quả đầu ra  

1. Tỷ lệ thôi học, tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng. 

2. Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải 
tiến chất lượng. 

3. Mức độ hài lòng của các bên liên quan được xác lập, giám sát và đối sánh để 
cải tiến chất lượng. 

 
Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 
Điều 15. Trách nhiệm của Cục Quản lý chất lượng  

Cục Quản lý chất lượng hướng dẫn cụ thể về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá, 
hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài để các trường, các tổ chức kiểm định chất 
lượng giáo dục thống nhất thực hiện. 
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Điều 16. Trách nhiệm của các trường có đào tạo giáo viên trình độ cao 
đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm 

1. Căn cứ vào tình hình cụ thể, trường chủ động lập kế hoạch xây dựng chương 
trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cho từng giai đoạn và có các biện 
pháp thực hiện tốt kế hoạch đề ra. Việc thực hiện tự đánh giá, đăng ký đánh giá 
ngoài và các nội dung liên quan đến kiểm định chất lượng chương trình đào tạo, 
trường thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo. 

2. Đối với từng chương trình đào tạo cụ thể, trường có thể lựa chọn đánh giá 
theo tiêu chuẩn ban hành tại Thông tư này hoặc theo tiêu chuẩn của tổ chức đánh 
giá và kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài có uy tín, được Bộ Giáo dục và 
Đào tạo công nhận. 

Điều 17. Trách nhiệm của các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục  

Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục căn cứ vào Thông tư này để đánh giá 
và công nhận chương trình đào tạo của trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục 
theo quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy trình và 
chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo. 

Điều 18. Hiệu lực thi hành 

1. Hiệu lực thi hành 

a) Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 3 năm 2020;  

b) Thông tư này thay thế Quyết định số 72/2007/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 11 
năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu 
chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục ngành Giáo dục Tiểu học trình 
độ cao đẳng. 

2. Quy định chuyển tiếp 

Các trường đang thực hiện tự đánh giá chương trình đào tạo theo Quyết định 
số 72/2007/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo 
dục ngành Giáo dục Tiểu học trình độ cao đẳng thì được thực hiện tiếp quy trình 
kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định hiện hành trong giai đoạn chuyển tiếp 
cho đến hết ngày 01 tháng 7 năm 2020. Trong đó, việc tự đánh giá và đăng ký 
đánh giá ngoài với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục chỉ thực hiện cho đến 
thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành. 
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3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Thủ trưởng đơn vị 
có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc sở giáo dục và đào tạo; Thủ trưởng trường 
có thực hiện chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng sư phạm và trung 
cấp sư phạm; Giám đốc tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và các tổ chức, cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.  

 
 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
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