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THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Hội thảo khoa học
Khung trình độ quốc gia Việt Nam và Phát triển Chương trình đào tạo đại học
Trong hơn thập kỷ qua, các nước đều nhận thấy vai trò của cải cách giáo dục tới việc
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Theo đó, các vấn đề về chất lượng giáo dục, học
tập suốt đời, công nhận kết quả học tập đầu ra (learning outcomes)… giúp nâng cao năng
lực nghề nghiệp cho mỗi công dân thích ứng với sự thay đổi liên tục của thế giới việc làm.
Vì vậy, nhiều quốc gia trên thế giới đã xây dựng Khung trình độ quốc gia (National
Qualification Framework - NQF) với niềm tin tưởng rằng NQF có thể giúp mang lại chất
lượng tốt hơn, đảm bảo trình độ đào tạo đáp ứng nhu cầu kinh tế xã hội, cung cấp sự linh
hoạt và tiến bộ cho người học và có được sự công nhận quốc tế.
Việt Nam là thành viên Cộng đồng kinh tế ASEAN đang trong quá trình hội nhập
quốc tế sâu rộng nên việc đào tạo nguồn nhân lực có khả năng cạnh tranh bình đẳng với
các nước trong khu vực và trên thế giới là yêu cầu bắt buộc để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Ngày 18/10/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết
định số 1982/QĐ-TTg về việc phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt nam (Vietnamese
Qualification Framework – VQF). Do đó, vấn đề đặt ra cho các cơ sở giáo dục đại học là
cần điều chỉnh, cập nhật chương trình đào tạo của mình như thế nào để kết quả học tập đầu
ra của người học đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Khung trình độ quốc gia Việt Nam
cũng như nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực để giành được những lợi ích của
việc gia nhập ASEAN.
1. MỤC ĐÍCH HỘI THẢO
Trước bối cảnh về sự cần thiết phải điều chỉnh, cập nhật các chương trình đào tạo đại
học nhằm đáp ứng được yêu cầu theo quy định của Khung trình độ quốc gia Việt Nam,
Hội thảo hướng đến mục tiêu kêu gọi và tạo điều kiện cho các giảng viên, cán bộ quản lý,
các học giả nâng cao sự hiểu biết về Khung trình độ quốc gia Việt Nam và đào tạo nguồn
nhân lực chất lượng để tạo ra được sự công nhận lẫn nhau giữa Việt Nam và các nước
trong ASEAN; tạo dựng mạng lưới nghiên cứu giữa các giảng viên, cán bộ quản lý giáo
dục, các học giả trao đổi, hợp tác nghiên cứu các vấn đề về đào tạo nguồn nhân lực có chất
lượng cho Việt Nam.
2. CHỦ ĐỀ VIẾT BÀI THAM LUẬN
Các bài tham luận cho Hội thảo tập trung vào những chủ đề sau:
a) Kinh nghiệm triển khai khung trình độ quốc gia của các nước trong khu vực
ASEAN và trên thế giới;
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b) Điều chỉnh, phát triển chương trình đào tạo đại học trên cơ sở khung trình độ quốc
gia Việt Nam;
c) Công cụ đánh giá kết quả học tập đầu ra (learning outcomes) của các chương trình
đại học, cao đẳng;
d) Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam theo hướng chuẩn hóa
quốc tế;
e) Những vấn đề khác có liên quan đến đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, có khả
năng cạnh tranh với các nước trong ASEAN.
3. THỜI GIAN GỬI BÀI THAM LUẬN VÀ ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO
a) Thời hạn đăng ký tham dự hội thảo là trước ngày 30 tháng 3 năm 2017. Lệ phí tham
dự Hội thảo là 350.000 đồng/một người. Đối với những người có bài viết được duyệt đưa
vào Kỷ yếu hội thảo thì không phải nộp tiền tham gia hội thảo.
b) Thời hạn nộp tóm tắt tham luận (không quá 200 từ) và Tiểu sử tác giả bài viết
(không quá 100 từ) qua email trước ngày 15 tháng 3 năm 2017.
c) Thời hạn nộp bài viết toàn văn qua email trước ngày 10 tháng 4 năm 2017.
d) Những bài viết được duyệt sẽ được đăng ở Kỷ yếu có chỉ số xuất bản (ISBN).
4. LỆ PHÍ ĐĂNG BÀI
Ban tổ chức không thu lệ phí đăng bài và không chi trả nhuận bút bài viết cho tác giả,
thay vào đó sẽ gửi biếu tác giả 01 cuốn Kỷ yếu sau ngày hội thảo.
5. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ VÀ GỬI BÀI
a) Ông Tô Văn Phương
Email: phuongtv@ntu.edu.vn;
ĐT: 0905.398.699
b) Bà Phan Thị Ngọc Mai
Email: phanngocmaihou@gmail.com
ĐT: 0942.099.990
6. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THẢO
a) Thời gian: 6/2/2017
b) Địa điểm: Trường Đại học Nha Trang, số 02 Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Nha
Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Những thông tin khác liên quan đến Hội thảo được đăng tải trên Website:
http://www.ntu.edu.vn
Ban tổ chức rất mong nhận được sự quan tâm và cộng tác của quý vị.
Xin trân trọng cám ơn./.
THAY MẶT BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO
TRƯỞNG BAN – PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Quách Hoài Nam
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THỂ LỆ VÀ QUY ĐỊNH BÀI BÁO CÁO THAM LUẬN

Hội thảo khoa học: “KHUNG TRÌNH ĐỘ QUỐC GIA VIỆT NAM và PHÁT
TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC”
1.Yêu cầu chung cho bài viết bằng tiếng Việt hoặc Tiếng Anh
Tác giả gửi bài viết dạng tập tin (file MS Word) cho ban thư ký hội thảo qua email
contact@sat.org.vn. Bài viết về báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học không quá 5000 từ;
bài viết tham luận về các định hướng và chiến lược nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo
không quá 3000 từ; trình bày bài tham luận theo TEMPLATE đính kèm hoặc tải từ

http://www.ntu.edu.vn/
2. Yêu cầu cho bài trình bày tại hội thảo
a. Những bài báo cáo tham luận được Hội đồng khoa học tuyển chọn sẽ được thông báo
và trình bày trong hội thảo.
b. Nội dung trình bày không quá 15 phút và 5 phút thảo luận đối với bài báo cáo kết quả
nghiên cứu khoa học; không quá 30 phút và 10 phút thảo luận đối với các bài tham luận về
các định hướng, chiến lược nghiên cứu và ứng dụng vào đào tạo.
Ban Biên tập Kỷ yếu Hội Thảo
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