
 

LỊCH TRÌNH KHẢO SÁT CHÍNH THỨC  

CỦA ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI 

TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

(Từ ngày 27/6/2017-01/7/2017) 

 

Thời gian Hoạt động 
Thành phần 

Đoàn 

Địa điểm 

làm việc 

 NGÀY LÀM VIỆC THỨ NHẤT (Thứ ba, ngày 27/6/2017)  

7.30-10.00 Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng Cả đoàn  

10.00-11.30 
Khai mạc đánh giá ngoài  

(Chương trình khai mạc kèm theo) 
 

 

11.30-12.00 Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng Cả đoàn  

12.00 - 13.30 Nghỉ trưa   

13.30 – 17.00 

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng và làm 

việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các mảng: Tổ 

chức Cán bộ, Đào tạo, Hành chính-Quản trị, Quan 

hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển, Kế hoạch – 

Tài chính, Thanh tra và Đảm bảo chất lượng, 

Công tác HS-SV; Trung tâm Giao lưu Văn hóa 

Việt-Nhật, Thông tin – Thư viện, Đào tạo Quốc tế 

và Phát triển nguồn nhân lực, Hoạt động và hỗ trợ 

HS-SV, Đoàn trường, Công đoàn, Hội SV. 

Cả đoàn 

 

17.00 – 18.00 

- Đoàn ĐGN họp nội bộ; 

- Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do 

gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu). 

Cả đoàn 

 

 NGÀY LÀM VIỆC THỨ HAI (Thứ tư, ngày 28/6/2017)  

7.30-8.00 Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng Cả đoàn  

8.00-9.00 

Thảo luận, phỏng vấn Nhóm Lãnh đạo trường 

(Ban Giám hiệu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội 

đồng trường) 

Cả đoàn 

 

9.00-10.15 

Thảo luận, phỏng vấn Nhóm Giảng viên các 

khoa: Tài chính – Kế toán, Quản trị - Kinh doanh, 

Công tác xã hội, Thương mại – Du lịch, Ngoại 

ngữ, Cơ bản, Giáo dục Chính trị và Pháp luật, Tổ 

Giáo dục – Quốc phòng – An ninh – Thể chất 

Nhóm 1 

 

Thảo luận, phỏng vấn Nhóm Quản lý chuyên 

môn - Cán bộ quản lý của các khoa/tổ/bộ môn: 

Tài chính – Kế toán, Quản trị - Kinh doanh, Công 

tác xã hội, Thương mại – Du lịch, Ngoại ngữ, Cơ 

bản, Giáo dục Chính trị và Pháp luật, Tổ Giáo dục 

– Quốc phòng – An ninh – Thể chất. 

Nhóm 2 

 

10.15- 10.30 Đoàn ĐGN hội ý chuyên môn   



Thời gian Hoạt động 
Thành phần 

Đoàn 

Địa điểm 

làm việc 

10.30 -11.45 
Phỏng vấn Nhóm Người học: SV cao đẳng + 

TCCN hệ chính quy 
Cả đoàn  

11.45 - 12.00 Đoàn ĐGN hội ý chuyên môn   

12.00 - 13.30 Nghỉ trưa   

13.30 - 14.00 Đoàn ĐGN hội ý chuyên môn Cả đoàn  

14.00 - 15.00 
Phỏng vấn nhóm Cựu người học Cao đẳng + 

TCCN hệ chính quy 
Cả đoàn 

 

15.00 - 15.15 Đoàn ĐGN hội ý chuyên môn Cả đoàn 
 

15.15-16.30 

Thảo luận và phỏng vấn nhóm Nhà tuyển dụng Nhóm 1  

Thảo luận và phỏng vấn Nhóm Cán bộ quản lý 

hành chính và đoàn thể: Trưởng/Phó các phòng: 

Tổ chức Cán bộ, Đào tạo, Hành chính-Quản trị, 

Quan hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển, Kế 

hoạch – Tài chính, Thanh tra và Đảm bảo chất 

lượng, Công tác HS-SV; 

Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch 

Hội SV; Lãnh đạo các Trung tâm Giao lưu Văn 

hóa Việt-Nhật, Thông tin – Thư viện, Đào tạo 

Quốc tế và Phát triển nguồn nhân lực, Hoạt động 

và hỗ trợ HS-SV. 

Nhóm 2  

16.30 – 17.00 Đoàn ĐGN hội ý chuyên môn Cả đoàn  

17.00 - 18.00 

-  Đoàn ĐGN làm việc nội bộ 

- Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do 

gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu). 

Cả đoàn  

 NGÀY LÀM VIỆC THỨ BA (Thứ năm, ngày 29/6/2017)  

7.30 - 10.00 

Kiểm tra thực địa: Thư viện /Phòng tư liệu của 

trường/khoa, các phòng làm việc của 

trường/khoa/trung tâm, sân bãi, các cơ sở vật chất 

khác 

Nhóm 1 

 

Kiểm tra thực địa: Các phòng máy tính, phòng 

thực hành; thăm quan một số lớp học, phòng học 
Nhóm 2 

 

10.00 -10.30 Đoàn ĐGN hội ý chuyên môn Cả đoàn  

10.30 - 11.45 

Thảo luận, phỏng vấn Nhóm Nhân viên hỗ trợ:  

- Nhân viên hỗ trợ của các khoa: Tài chính – Kế 

toán, Quản trị - Kinh doanh, Thương mại – Du 

lịch, Ngoại ngữ, Công tác xã hội, Cơ bản, Giáo 

dục Chính trị và Pháp luật; Tổ Giáo dục – Quốc 

phòng – An ninh – Thể chất; 

- Nhân viên hỗ trợ của các phòng chức năng: Tổ 

chức Cán bộ, Đào tạo, Hành chính-Quản trị, Quan 

Nhóm 1 

 



Thời gian Hoạt động 
Thành phần 

Đoàn 

Địa điểm 

làm việc 

hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển, Kế hoạch – 

Tài chính, Thanh tra và Đảm bảo chất lượng, 

Công tác HS-SV; các trung tâm: Thông tin – Thư 

viện, Đào tạo Quốc tế và Phát triển nguồn nhân 

lực, Hoạt động và hỗ trợ HS-SV 

Phỏng vấn trực tuyến ngẫu nhiên qua điện thoại: 

Cựu sinh viên (theo cơ sở dữ liệu SV tốt nghiệp) Nhóm 2 

 

11.45 – 12.00 Đoàn ĐGN hội ý chuyên môn Cả đoàn  

12.00 - 13.30 Nghỉ trưa   

13.30 - 17.15 

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng và làm 

việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các mảng: Tổ 

chức Cán bộ, Đào tạo, Hành chính-Quản trị, Quan 

hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển, Kế hoạch – 

Tài chính, Thanh tra và Đảm bảo chất lượng, 

Công tác HS-SV; Trung tâm Giao lưu Văn hóa 

Việt-Nhật, Thông tin – Thư viện, Đào tạo Quốc tế 

và Phát triển nguồn nhân lực, Hoạt động và hỗ trợ 

HS-SV, Đoàn trường, Công đoàn, Hội SV. 

Cả  đoàn 

 

17.15 -18.00 

- Đoàn ĐGN làm việc nội bộ 

- Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do 

gặp gỡ đoàn Đánh giá ngoài (nếu có nhu cầu). 

 

 

 NGÀY LÀM VIỆC THỨ TƯ (Thứ sáu, ngày 30/6/2017)  

7.30 - 11.00 

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng và làm 

việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các mảng Tổ 

chức Cán bộ, Đào tạo, Hành chính-Quản trị, Quan 

hệ hợp tác và Nghiên cứu phát triển, Kế hoạch – 

Tài chính, Thanh tra và Đảm bảo chất lượng, 

Công tác HS-SV; Trung tâm Giao lưu Văn hóa 

Việt-Nhật, Thông tin – Thư viện, Đào tạo Quốc tế 

và Phát triển nguồn nhân lực, Hoạt động và hỗ trợ 

HS-SV, Đoàn trường, Công đoàn, Hội SV. 

Cả đoàn  

11.00-12.00 Đoàn ĐGN làm việc với Ban Giám hiệu Cả đoàn  

12.00 -13.30 Nghỉ trưa   

13.30 - 17.00 

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ: 

Các nhóm/cá nhân trình bày kết quả đánh giá. 

Trưởng Đoàn và Thư ký tổng hợp chung kết quả 

đánh giá. 

Trưởng đoàn thống nhất sơ bộ kết quả đánh giá 

trước toàn Đoàn, hoàn thành báo cáo khảo sát 

chính thức. 

Cả đoàn 

 

17.00 – 18.00 Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do 

gặp gỡ đoàn Đánh giá ngoài (nếu có nhu cầu). 
Cả đoàn 

 



Thời gian Hoạt động 
Thành phần 

Đoàn 

Địa điểm 

làm việc 

 NGÀY LÀM VIỆC THỨ NĂM (Thứ bảy, ngày 01/7/2017)  

7.30 - 10.00 Đoàn ĐGN làm việc nội bộ Cả đoàn  

10.00 - 12.00 

Bế mạc đánh giá ngoài  

(Chương trình Bế mạc kèm theo) 

Trung tâm 

KĐCLGD – 

ĐHĐN, Đoàn 

ĐGN, Trường 

CĐKTTPHCM 

 

Ký biên bản hoàn thành khảo sát chính thức 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


