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1. Luận án đã lựa chọn được mô hình AUN đánh giá CTĐT ngành HLTT, thông qua
hình thức phỏng vấn trực tiếp, trao đổi tọa đàm các chuyên gia. Trên cơ sở bộ tiêu chuẩn và
tiêu chí AUN, luận án đã tiến hành lựa chọn và xây dựng bộ tiêu chuẩn và tiêu chí đánh
giá chương trình đào tạo cử nhân ngành HLTT, với 12 tiêu chuẩn và 62 tiêu chí, phù
hợp với điều kiện thực tiễn của ngành HLTT Trường Đại học TDTT Bắc Ninh. Kết quả
đánh giá thực trạng CTĐT ngành HLTT đạt 4.18 điểm/7 điểm (đạt đúng như yêu cầu
của tiêu chí), tức là các văn bản minh chứng cho các tiêu chí trên đạt ở mức trung bình
và điểm đạt ở mức như dự kiến.
2. Kết quả nghiên cứu của luận án đã lựa chọn được 05 tiêu chuẩn và 32 tiêu chí
đánh giá phẩm chất và năng lực công tác của cử nhân ngành HLTT theo hướng đáp ứng
nhu cầu xã hội. Đánh giá của người sử dụng lao động đối với sản phẩm đào tạo cho
thấy, những tiêu chuẩn có điểm trung bình đạt mức Tốt gồm: Phẩm chất chính trị, đạo
đức lối sống; Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường công tác; Năng lực xây dựng
kế hoạch công tác; Năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; Tuy nhiên về tiêu

chuẩn Năng lực phát triển chuyên môn nghiệp vụ, thì điểm trung bình đạt ở mức Khá.
Trong 05 tiêu chuẩn trên còn có nhiều tiêu chí, chỉ đạt ở mức Khá và Trung bình, cần có
những giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm đào tạo.
3. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn cũng như kết quả nghiên cứu kể trên, luận án đã
đề xuất được 05 giải pháp nhằm nâng cao chất lượng CTĐT cử nhân ngành HLTT
gồm: 1) Xây dựng chương trình đào tạo cử nhân ngành HLTT theo hệ thống tín chỉ; 2)
Cải tiến công tác thực tập nghiệp vụ; 3) Nâng cao chất lượng ĐT kỹ năng mềm; 4)
Nâng cao hiểu biết pháp luật về nguồn nhân lực HLV; 5) Tăng cường các học phần lý
luận cơ sở ngành trong bộ môn Lý luận TDTT và Y học TDTT. Thông qua khảo sát,
lấy ý kiến đánh giá của các chuyên gia và nhà quản lý cho thấy tính khả thi và thực tiễn
của 05 giải pháp đạt tỉ lệ cao với 83.3% ý kiến tán thành.
Kết quả trên của NCS là những đóng góp mới có giá trị về mặt khoa học, xã hội
nói chung và nâng cao chất lượng đào tạo của Trường ĐH TDTT Bắc Ninh nói riêng.
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NEW CONCLUSIONS OF THE THESIS
1. The thesis chose AUN model to assess training of sport coaching sector,
through direct interview form, exchange seminar experts. On the basis of the standards
and criteria AUN, the thesis has conducted selection and building of the standards and
criteria for evaluating training programs Bachelor of sport coaching, with 12 standards
and 62 criteria, in accordance with industry conditions sport coaching practices Bac
Ninh Sports University. The results assessing the situation reached 4:18 sport coaching
industry point/ 7 points (achieved as required by criteria), the text demonstrates the
above criteria and reached the average level is as high as projected points is.
2. The research results of the thesis were selected in 05 standards and 32 criteria
for evaluating the quality and capacity of the bachelor of sport coaching towards social
needs. The rating of the employer for the training shows, the standards have reached a
good grade point average include: political qualities, moral lifestyle; The capacity to
learn subjects and working environment; Capacity building work plan; Organizational

capacity to perform the tasks of expertise; However the capability standards of
professional development, the average points achieved at Pretty. In 05 there are standard
on many criteria, and only at Pretty average, takes appropriate measures in order to
improve the quality of training products.
3. Based on theoretical and practical research results as well as the above, the
thesis has proposed 05 measures to improve the quality of training bachelor of sport
coaching include: 1) Develop training programs bachelor of sport coaching under a
credit system; 2) Improvement of professional practice; 3) Improve the quality of soft
skills and training; 4) Improving the understanding of the law on manpower coach; 5)
Strengthening the base module industry argued in Theory of Sports Department and of
Sports Medicine. Through surveys and consultation evaluation experts and managers to
demonstrate the feasibility and practicality of the solution 05 reached 83.3% higher
rates for the approval.
The results of PhD is the valuable new contribution in terms of science, society in
general and improve the quality of training of Bac Ninh Sports University in particular.
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