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BẢN TIN – TIẾP ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ AUN-QA  
 

ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH                             

KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG THEO CHUẨN AUN-QA NĂM 2019 

 

Ngày 24 tháng 09 năm 2019, tại Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên Nhiên (Phòng họp 209, lầu 

2, Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên Nhiên), Khu II – Trường Đại học Cần Thơ, đại diện Ban 

chủ nhiệm Khoa thầy PGs. TS Nguyễn Văn Công (Trưởng Khoa Môi trường và TNTN), Ban chủ 

nhiệm Bộ môn và cùng tất cả quý thầy cô của bộ môn Khoa học Môi Trường chào đón đoàn đánh 

giá đến làm việc tại Khoa Môi trường và TNTN. 

 

Danh sách đoàn đến làm việc bao gồm PGS. TS Vũ Ngọc Út (Trưởng đoàn), TS. Phạm Thế Phi 

(Thành viên), PGS. TS Vũ Anh Pháp (Thành viên) và ThS. Trần Thị Hồng Hạnh (thư ký). 

  
Đoàn đánh giá nội bộ làm việc với Tổ tự đánh giá, đại diện giảng viên và cán bộ hỗ trợ 

 

Đoàn đánh giá đến khảo sát thư viện, phòng thực hành (PTH) Chất lượng Môi Trường, PTH Tài 

nguyên Sinh Vật, PTH Độc học Môi Trường và các bộ môn, phòng thí nghiệm/thực hành và các 

cơ sở vật chất khác trong Khoa theo yêu cầu của đoàn đánh giá.  

  
Đoàn đánh giá đến tham quan các phòng thực hành của Bộ môn 
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Đoàn đánh giá đến tham quan phòng thực hành và thư viện của Khoa 

 

Đoàn đánh giá có buổi tiếp xúc phỏng vấn với các nhà tuyển dụng, cựu sinh viên và các sinh viên 

đang theo học ngành Khoa học Môi Trường  

  

Đoàn đánh giá phỏng vấn cựu sinh viên (trái) và sinh viên (phải) đang theo học              

ngành Khoa học Môi Trường 

Đoàn đánh giá báo cáo kết quả đánh giá nội bộ, chỉ ra những tồn tại và đề xuất biện pháp cải thiện 

chất lượng chương trình đào tạo. 
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Đoàn đánh giá báo cáo và thảo luận kết quả đánh giá nội bộ  


