ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH NÔNG HỌC THEO TIÊU
CHUẨN CỦA MẠNG LƯỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG NAM Á (AUN-QA)
Vừa qua, đoàn đại biểu đánh giá chương trình đào tạo bậc đại học cấp khu vực Đông Nam Á
– Asean University Network – Quality Asssurance (AUN-QA) đã đến Trường Đại học Nông
Lâm TP.HCM để tiến hành phiên đánh giá ngoài cho 4 chương trình đào tạo ngành: Cơ khí –
Chế biến bảo quản nông sản, Kinh tế Nông nghiệp, Công nghệ sinh học và Nông học. Phiên
đánh giá ngoài diễn ra từ ngày 10 – 12/12/2019. Các chuyên gia đã phỏng vấn các bên liên
quan về quá trình xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo của các ngành, tham quan cơ
sở vật chất và trang thiết bị của các khoa phục vụ cho quá trình đào tạo.

Phiên khai mạc đánh giá tại Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM hân hạnh đón tiếp 2 chuyên gia đánh giá
từ Malaysia và Thái Lan, Dr. Amalina M Afifi (Đại học Malaya, Malaysia _ University of
Malaya, Malaysia) và Dr. Ajaree Supasuteekul (Đại học Srinakharinwiot, Thái Lan –
Srinakharinwiot, Thailand).

Dr. Amalina M Afifi (Đại học Malaya, Malaysia) và Dr. Ajaree Supasuteekul (Đại học
Srinakharinwiot, Thái Lan)
Để có được cái nhìn từ tổng quan đến chi tiết, các chuyên gia đã tiến hành làm việc với lãnh
đạo khoa, nhóm viết báo cáo tự đánh giá (SAR team) và đội ngũ giảng viên, hỗ trợ làm việc
trong khoa vào sáng ngày 10.12.2019. Chiều cùng ngày, các chuyên gia cũng đã đi tham quan
cơ sở vật chất, các phòng thực hành, thí nghiệm và trại thực nghiệm, nơi sinh viên được học
và làm việc trực tiếp với các vấn đề liên quan đến ngành học của mình.

Tham quan lớp học thực hành môn Di truyền thực vật tại phòng P113

Tham quan thí nghiệm thả ong kí sinh kiểm soát rệp sáp hại sắn và quy trình sản xuất phân
hữu cơ từ bã cà phê
Nhân dịp này, Khoa cũng đã giới thiệu đến các chuyên gia một số sản phẩm từ kết quả nghiên
cứu của các nhóm giảng viên và sinh viên từ Khoa: mô hình thủy canh (bộ môn Thủy nông),
sản phấm trà hoa đậu biếc sấy khô (bộ môn Nông hóa – Thổ nhưỡng), giống bắp ngọt (bộ
môn Di truyền – Giống)

Các chuyên gia nghe giải thích về các sản phẩm nghiên cứu khoa học
Sau phiên phỏng vấn các bên liên quan gồm sinh viên, cựu sinh viên và doanh nghiệp vào
sáng ngày 11.12.2019, các chuyên gia cũng đã đưa ra những nhận xét, góp ý với lãnh đạo
khoa về chương trình đào tạo và những cải tiến cần được thực hiện trong thời gian tới vào
buổi chiều cùng ngày. Nhìn chung, chương trình được các chuyên gia đánh giá khá tốt về xây

dựng khung chương trình và tiến hành đào tạo, cũng như việc hỗ trợ cho sinh viên trong
suốt quá trình theo học tại trường.

Các chuyên gia làm việc với cựu sinh viên và doanh nghiệp
Sáng ngày 12.12.2019, cùng với việc báo cáo đánh giá của các chuyên gia về 4 chương trình
đào tạo, nhà trường cũng đã tiến hành tổng kết, bế mạc đợt đánh giá ngoài lần thứ 168 của
mạng lưới AUN-QA tại trường Đại học Nông Lâm TP.HCM. Dự kiến kết quả chính thức sẽ
được công bố vào đầu năm 2020.

Phiên bế mạc tại trường và đại diện thành viên Khoa Nông học chụp hình chung với chuyên
gia đánh giá
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