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III. HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU NỘI DUNG CỦA PHIẾU KHẢO SÁT 
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Phần I: Hoạ   ộng gi ng dạy của gi ng viên 

Tiêu chí 1: Giảng viên truyền tải đầy đủ các kiến thức về học phần theo đề    n    n họ  đ  

công bố 

 Mức 1: Giảng viên hoàn toàn không thực hiện đún  theo  á  quy định tron  đề    n   hi 

tiết   n họ : không cung cấp  á  th n  tin  ó liên quan đến mụ  tiêu   n họ   nội dung 
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 h  n  trình  kế hoạch giảng dạy chi tiết   n họ   ho n  ời học;  h a tuân thủ theo kế 

hoạch giảng dạy, kiể  tra đánh  iá   n họ  nh  đ   an h nh   h n   ó h ớng dẫn học tập 

phù hợp với nội  un    n họ     yêu  ầu dạy - học, phổ biến nội dung kiến thức giảng dạy 

không chính xác, kh n  đún   ới đề    n    n họ  đ    n   ố.  

 Mức 2: Giản   iên  h a thực hiện giảng dạy theo  á  quy định tron  đề    n   hi tiết   n 

họ :  h a  un   ấp đầy đủ  á  th n  tin  ó liên quan đến mục tiêu   n họ   nội dung 

 h  n  trình  kế hoạch giảng dạy chi tiết   n họ   ho n  ời học;  h a tuân thủ kế hoạch 

giảng dạy, kiể  tra đánh  iá   n họ  nh  đ   an h nh   h a  ó h ớng dẫn học tập phù 

hợp với nội  un    n họ     yêu  ầu dạy - học; nội dung kiến thức giảng dạy  h a  hính 

xác,  h a ho n to n phù hợp với đề    n   hi tiết   n họ  đ    n   ố.  

 Mức 3: Giản   iên đ  thực hiện  á  quy định tron  đề    n   hi tiết   n họ  nh n   h a 

 ó h ớng dẫn học tập cụ thể phù hợp với nội  un    n họ      á  yêu cầu dạy - học nhằm 

 iúp n  ời học chủ động học tập tích cực.  

 Mức 4 : Giảng viên thực hiện đầy đủ  á  quy định tron  đề    n   hi tiết   n họ : truyền 

đạt nội dung kiến thứ  đún   ới đề    n  đ    n   ố  ho n  ời họ  trên tran  we   đ a ra 

 á  h ớng dẫn học tập   n họ  cụ thể, giúp sinh viên chủ động học tập và tìm hiểu kiến 

thức   n họ .  

 Mức 5 : Đạt mức 4. Giảng viên truyền tải đầy đủ nội dung kiến thứ   ó liên quan đến   n 

họ   l nh  ực theo học; có nội dung bài giảng chính xác, cập nhật kiến thức mới, hiện đại và 

có bài tập liên hệ thực tế  ph  n  pháp tiếp cận phù hợp với mục tiêu, nội dung bài học; 

giảng dạy dễ hiểu  kh i  ậy sự hứng thú và khuyến khí h n  ời học chủ động học tập, tạo 

điều kiện  ho n  ời học chủ độn  l nh hội kiến thức.  

Tiêu chí 2: Giảng viên giúp sinh viên liên hệ giữa kiến thứ  đ ợc học và thực tiễn của   n họ  

 Mức 1: Giảng viên chỉ cung cấp các kiến thứ   ó liên quan đến   n họ . Các nội dung kiến 

thức hoàn toàn là lý thuyết, không gắn với thực hành/thực tế  n  ời học không có hình 

dung cụ thể về kiến thứ  đ ợc trang bị, dẫn đến không hiểu    kh n  đáp ứn  đ ợc yêu cầu 

của   n họ . 

 Mức 2: Giảng viên cung cấp các kiến thứ   ó liên quan đến   n họ ; có nội dung phù hợp 

với yêu cầu của   n họ  nh n  kh n   ó h ớng dẫn n  ời học cụ thể, chính xác về cách 

thức tiếp cận học phần và gắn liền với thực tế nhằ   iúp n  ời học nhận thức rõ về l nh  ực 

theo học.  

 Mức 3: Giản   iên đ   un   ấp đầy đủ các kiến thứ  đ ợc họ  đún   ới đề    n    n họ  

nh n  thiếu tính thực tiễn  kh n  đún  trọng tâm, các dẫn chứn  đi kè  kiến thứ  đ ợc 

trang bị còn chung chung, khiến n  ời họ   h a hiểu rõ về học phần. 
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 Mức 4: Giảng viên truyền đạt kiến thức tốt, có vận dụng, liên hệ giữa các kiến thứ  đ ợc 

học và thực tiễn học phần; giúp sinh viên hiểu rõ đ ợc kiến thức và có thể vận dụng kiến 

thứ  đ ợc học vào thực tiễn linh hoạt, hợp lý  đ ợ  sinh  iên đánh  iá từ loại khá trở lên. 

 Mức 5: Đạt mức 4. Giản   iên  ó ph  n  pháp  iảng dạy tốt, biết cách khuyến khích sinh 

viên học tập tích cực và chủ động trong l nh hội kiến thức, tạo điều kiện để sinh viên áp 

dụng kiến thứ  đ ợc học giải quyết các bài toán thực tế. Đ ợ  sinh  iên đánh  iá tốt trở lên. 

Tiêu chí 3: Giảng viên áp dụng nhiều ph  n  pháp  ạy họ  khá  nhau để khuyến khích sinh 

viên tự học, tự khám phá kiến thức 

 Mức 1: Giản   iên  ó ph  n  pháp  iảng dạy  òn đ n  iản, dựa nhiều vào sách vở, kiến 

thứ   òn ít   h a áp  ụng nhiều ph  n  pháp  ạy họ  khá  nhau để khuyến khích sinh viên 

tự học, tự khám phá kiến thức. 

 Mức 2: Giảng viên truyền đạt kiến thức còn đ n điệu  ph  n  pháp  ạy họ   òn đ n  iản 

 h a định h ớn  ph  n  pháp học phù hợp  ho sinh  iên   h a khuyến khích sinh viên tự 

học, tự khám phá và mở rộng kiến thức. 

 Mức 3: Giản   iên đ  áp  ụng nhiều ph  n  pháp  ạy họ  khá  nhau để truyền đạt kiến 

thứ   ho sinh  iên nh n   á  ph  n  pháp n y  h a sát  ới thực tế   h a kh i  ợi giúp sinh 

viên tự xá  định ph  n  thức học tập phù hợp với học phần    l nh  ực theo học.  

 Mức 4: Giản   iên đ  áp  ụn  đ ợc nhiều ph  n  pháp  ạy học khác nhau giúp sinh viên 

vận dụng linh hoạt kiến thức vào thực tế  đồng thời, với mỗi ph  n  pháp học, sinh viên có 

thể tiếp cận và khám phá các nội dung kiến thức theo nhiều cách khác nhau. Ngoài những 

kiến thức về lý thuyết sách vở trên lớp  sinh  iên đ   ó thể tự khám phá, tự học ở nhà. Nhìn 

chung, sinh  iên đồng ý với ph  n  pháp  iảng dạy của giảng viên. 

 Mức 5: Đạt mức 4. Giảng viên có kiến thứ   huyên   n  ao   ó ph  n  pháp  ạy học dễ 

hiểu, linh hoạt, áp dụng nhiều ph  n  pháp khá  nhau để khuyến khích sinh viên tự học, tự 

khám phá kiến thức. Đ ợ  sinh  iên đánh  iá từ loại tốt trở lên. 

Tiêu  hí 4: Sinh  iên đ ợc giảng viên khuyến khích tham gia các hoạt động học tập trên lớp 

 Mức 1: Hoạt động giảng dạy diễn ra một chiều, giảng viên nói và sinh viên chép bài. Giảng 

 iên  h a khuyến khích sinh viên chủ động tham gia các hoạt động học tập trên lớp.  

 Mức 2: Giản   iên  h a khuyến khích sinh viên tham gia các hoạt động trên lớp mà chỉ tập 

trung vào hoạt động học tập. Trên lớp  sinh  iên kh n   ó    hội đ ợc thể hiện quan điểm 

của mình, hoạt động dạy họ  đ i khi  ây nh    hán  ít hiệu quả trong tiếp thu kiến thức.  

 Mức 3: Sinh  iên đ  đ ợc khuyến khích tham gia một số hoạt động học tập trên lớp, song 

các hoạt động không nhiều và không thực sự gây hứng thú cho sinh viên. 

 Mức 4: Giảng viên đ  khuyến khích sinh viên tham gia các hoạt động học tập trên lớp, tạo sự 

hứng thú cho sinh viên. Ngoài việc học tập trên sách vở, giảng viên còn tạo không khí thoải 
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mái khi tham gia các hoạt động học tập khá  đặc biệt là các hoạt động tập thể. Đ ợc sinh 

 iên đánh  iá từ loại khá trở lên. 

 Mức 5: Đạt mức 4. Giảng viên tạo nhiều    hội để sinh viên tham gia vào các hoạt động trên 

lớp, tạo không khí hứng thú cho sinh viên trong học tập. Giữa giảng viên và sinh viên có sự 

trao đổi với nhau, tạo sự hứng thú cho sinh viện trong các hoạt động nhóm và mạnh dạn 

h n tron   iao tiếp  Đồng thời   iúp sinh  iên t   uy  ở rộng về  á  l nh  ực theo học. 

Đ ợ  sinh  iên đánh  iá từ loại tốt trở lên. 

Tiêu  hí 5: Sinh  iên đ ợc giảng viên tạo điều kiện phát triển các kỹ năng nghề nghiệp có liên 

quan đến   n họ  

 Mức 1: Giảng viên chỉ dạy kiến thức trong sách vở  h a  ó sự liên hệ định h ớng kiến thức 

nghề nghiệp   h a tạo điều kiện phát triển các kỹ năn  n hề nghiệp liên quan đến học phần.  

 Mức 2: Giản   iên  h a  hú trọng phát triển các kỹ năn  n hề nghiệp  ó liên quan đến   n 

họ  n ay trên lớp; các kỹ năn  đ ợc họ   h a đ ợc áp dụn  để giải quyết các tình huống có 

liên quan đến hoạt động nghề nghiệp tron  t  n  lai   

 Mức 3: Giản   iên đ  tạo điều kiện cho sinh viên áp dụng các kiến thứ  đ  họ  để giải quyết 

các tình huống hay bài toán thực tế. Tuy nhiên, các kỹ năn  n y  h a ho n to n  ắn với 

định h ớng nghề nghiệp tron  t  n  lai  Do đó  sinh  iên  h a  ó định hình về l nh  ực 

nghề nghiệp đan  theo học.  

 Mức 4: Ngoài việc học tập trên lớp, giản   iên đ  liên hệ và tạo điều kiện để sinh viên phát 

triển các kỹ năn  n hề nghiệp  ó liên quan đến học phần, kết hợp họ  đi đ i  ới hành, kiến 

thức của sinh  iên đ ợc phát triển trong bối cảnh thực tế gắn với nghề nghiệp. Đ ợc sinh 

 iên đánh  iá từ loại khá trở lên. 

 Mức 5: Đạt mức 4. Giảng viên có kỹ năn   iảng dạy tốt, luôn tạo điều kiện để khuyến khích 

sinh viên hình thành và phát triển kỹ năn  n hề ngay trong quá trình học trên lớp, giúp sinh 

viên sử dụng tốt các kiến thứ  đ  đ ợc họ  để giải quyết các bài toán trong thực tế. Đ ợc 

sinh  iên đánh  iá từ loại tốt trở lên. 

Tiêu  hí 6: Sinh  iên đ ợc giảng viên tạo điều kiện phát triển các kỹ năn  l    iệ  độc lập, làm 

việc theo nhóm, kỹ năn  thuyết trình, kỹ năn   iải quyết vấn đề… trong quá trình học tập 

 Mức 1: Giản   iên h ớng dẫn  h a tạo điều kiện cho sinh viên phát triển các kỹ năn  l   

việ  độc lập, làm việc theo nhóm, kỹ năn  thuyết trình, kỹ năn   iải quyết vấn đề... ngay 

trong quá trình học tập, kiến thức sinh viên nhận đ ợc chỉ là những kiến thức sách vở   h a 

gắn liền với thực tế. 

 Mức 2: Giảng viên chỉ tập trung giảng dạy theo hình thức lý thuyết   h a  ó sự hỗ trợ sinh 

viên trong việc thể hiện các kỹ năn  l    iệ  độc lập, sự tự tin và quyết đoán tron   iải 

quyết vấn đề. 



 6 

 Mức 3: Giản   iên đ  hỗ trợ và tạo điều kiện cho sinh viên phát triển các kỹ năn  l    iệc 

độc lập, làm việc theo nhóm, kỹ năn  thuyết trình và giải quyết vấn đề trong quá trình học 

tập. Tuy nhiên, việc tạo điều kiện để phát triển các kỹ năn   ho sinh  iên  h a thực sự hiệu 

quả  sinh  iên  h a  hủ động và tự tin trong việc thực hiện các kỹ năn  n y   

 Mức 4: Giảng viên luôn tạo điều kiện để sinh viên vừa học tập vừa phát triển các kỹ năn  

gắn liền với   n họ   l nh  ực theo học. Sinh viên biết kết hợp lý thuyết và những kỹ năn  

đ ợc họ  để làm việ  độc lập, thể hiện sự tự tin, mạnh dạn với khả năn  thuyết trình và giải 

quyết vấn đề tốt. Đ ợ  sinh  iên đánh  iá từ loại khá trở lên. 

 Mức 5: Đạt mức 4. Giản   iên đ  hình th nh    phát triển những kỹ năn   sự linh hoạt, tự 

tin    đo n kết hoạt động học tập theo nhóm, giúp sinh viên biết kết hợp lý thuyết vào thực 

tế để giải quyết vấn đề. Giảng viên truyền đạt đầy đủ những kinh nghiệm, tạo điều kiện cho 

sinh viên hoàn thiện tốt tất cả các kỹ năn   Đ ợ  sinh  iên đánh giá từ loại tốt trở lên. 

Tiêu  hí 7: Sinh  iên đ ợc giản   iên  iúp định h ớng, phát triển t   uy lo i     tính sán  tạo 

 Mức 1: Sinh  iên kh n  đ ợc giản   iên định h ớng, phát triển t   uy lo i     tính sán  

tạo, nhìn chung các kiến thức chỉ mang tính chất     ản. 

 Mức 2: Giản   iên  h a thực sự  iúp sinh  iên định h ớng, phát triển t   uy    tính sán  

tạo ngay trong các hoạt động học tập trên lớp. 

 Mức 3: Giản   iên đ   iúp sinh  iên xá  định ph  n  h ớng học tập  B ớ  đầu phát triển t  

duy logic và sáng tạo nh n   h a đủ khuyến khí h để sinh viên phát huy hết khả năn  tron  

 á  l nh  ực của học phần. 

 Mức 4: Giản   iên l  n  ời có chuyên môn và trách nhiệm trong việc giảng dạy  đ   iúp định 

h ớng cho sinh viên ngoài việc học tập cần phát triển  á  t   uy lo ic và tính sáng tạo để 

tham gia các hoạt động khác trên lớp  ũn  nh   ận dụng tốt các kỹ năn  đ ợc học vào xử 

lý/giải quyết các tình huống trong thực tế  ó liên quan đến l nh  ực theo học. Đ ợc sinh 

 iên đánh  iá từ loại khá trở lên. 

 Mức 5: Đạt mức 4. Qua quá trình học tập trên lớp, giản   iên đ  truyền đạt    định h ớng 

cho sinh viên phát triển tốt các kỹ năn  t   uy  tính sán  tạo và có thể phát huy tốt trong xử 

lý mọi tình huống. Đ ợ  sinh  iên đánh  iá từ loại tốt trở lên. 

Tiêu chí 8: Giảng viên luôn tôn trọng, lắng nghe ý kiến của n  ời học và chia sẻ kinh nghiệm 

với n  ời học... 

 Mức 1: Giảng viên chỉ truyền đạt kiến thức trong sách vở/giáo trình không chia sẻ kinh 

nghiệm thực tế  ó liên quan đến   n họ   ho sinh  iên  kh n   ó sự t  n  tá  hai  hiều với 

n  ời học, không dành thời  ian  ho n  ời học thể hiện quan điể   t  t ởng về   n họ  

   l nh  ực theo học. 
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Mức 2: Đ   ó sự t  n  tá  hai  hiều giữa sinh viên và giảng viên. Tuy nhiên, giảng viên vẫn 

chỉ truyền đạt kiến thứ    h a  hia sẻ kinh nghiệm cũn  nh  quan điểm của mình về   n 

họ   l nh  ực theo học. Những ý kiến đón   óp  ủa sinh  iên  h a đ ợc giảng viên quan tâm 

   định h ớng lại theo yêu cầu của   n họ   l nh  ực theo học. 

 Mức 3: Các kiến thức về   n họ   l nh  ực theo họ  đ  đ ợc giảng viên chia sẻ trên lớp với 

sinh viên. Tuy nhiên, sinh viên cảm thấy  h a thỏa mãn với những kinh nghiệm mà giảng 

viên truyền đạt hoặc những ý kiến của sinh  iên  h a nhận đ ợc sự quan tâm của giảng 

 iên  Sinh  iên ít  ó    hội để phân biệt lại  á  quan điểm, t  t ởng về   n họ   l nh  ực 

theo học. 

 Mức 4: Giản   iên đ  l   tốt vai trò truyền đạt kiến thứ   ho n  ời học; tạo điều kiện 

khuyến khích sinh viên phát huy quyền  ình đẳn   đ a ra những ý kiến  quan điểm của mình 

về   n họ    á  kiến thứ   ó đ ợc từ giảng viên giúp sinh viên hiểu rõ h n  ề l nh  ực theo 

học. Đ ợ  sinh  iên đánh  iá từ loại khá trở lên. 

 Mức 5: Đạt mức 4. Sự t  n  tá  hai  hiều trên lớp đ ợ  sinh  iên đánh  iá  ao  tạo đ ợc sự 

đồng cả       i tr ờng học tập thân thiện. Đ ợ  sinh  iên đánh giá từ loại tốt trở lên. 

 

Phần II: Đ ều kiệ    m b o chấ  lượng gi ng dạy 

Tiêu chí 9:   n họ   ó  ục tiêu về kiến thức, kỹ năn  rõ r n  

 Mức 1: Mục tiêu   n họ  và các kỹ năn  yêu  ầu đạt đ ợc từ khóa học không rõ ràng, khiến 

sinh viên còn lúng túng trong cách tiếp cận   n họ . 

 Mức 2:   n họ  có mục tiêu kiến thức, kỹ năn   h a rõ r n   khiến sinh  iên  h a nắm hết 

đ ợc yêu cầu trong nội dung bài giảng, chính vì vậy  sinh  iên khó l nh hội hết kiến thức 

đ ợc giảng viên truyền tải. 

 Mức 3:   n họ  có mục tiêu kiến thức, có kỹ năn  rõ r n   ho n  ời học xong kiến thức 

vẫn còn mang tính lý thuyết  h a  ó  ối liên hệ với thực tế     h a khuyến khích sinh viên 

chủ động tìm hiểu kiến thứ  sâu h n  

 Mức 4: Mục tiêu về kiến thứ  đ a ra rõ r n    ó yêu  ầu cụ thể để sinh  iên đạt đ ợc các kỹ 

năn    ó liên quan đến l nh  ực theo học và khuyến khích sinh viên mở rộng kiến thức. 

 Mức 5: Đạt mức 4.   n họ  đạt đ ợc mục tiêu kiến thức, các kỹ năn  rõ r n   sinh  iên  ễ 

hiểu, dễ tiếp nhận. 

Tiêu  hí   :   n họ   ó tỷ lệ phân bố giữa khối kiến thức lý thuyết và thực hành hợp lý 

 Mức 1: Nội  un    n họ   hỉ tập trung vào cung cấp các khối kiến thức, hoặc lý thuyết hoặc 

thực hành. 
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 Mức 2:   n họ  kh n  tuân theo tỷ lệ phân bố, sự chênh lệch về kiến thức lý thuyết và thực 

hành khiến sinh  iên khó đạt đ ợc kiến thứ  nh   on   uốn. 

 Mức 3: Mặ   ù   n họ  đ   ó tỷ lệ phân bố về lý thuyết và thự  h nh nh n   h a hợp lý, 

hoặc vẫn còn nặng về lý thuyết mà không có thực hành, ứng dụng kiến thứ     n  ợc lại. 

 Mức 4:   n họ   ó tỷ lệ phân bố giữa khối kiến thức lý thuyết và thực hành hợp lý, sinh 

viên có thể vận dụng lý thuyết kết hợp với thực hành hiệu quả l   tăn  hiệu quả đạt đ ợc 

từ học phần. 

 Mức 5: Đạt mức 4. Sự phân bố rõ ràng giữa lý thuyết và thực hành tạo điều kiện cho sinh 

viên dễ tiếp thu kiến thức và vận dụng linh hoạt các kiến thứ  đó   o  iải quyết các bài toán 

thực tế    tí h lũy kinh n hiệm cho bản thân. 

Tiêu chí 11: Thời l ợn    n họ  đ ợc phân bổ hợp lý cho các hình thức học tập   n họ  

 Mức 1: Thời l ợng   n họ  kh n  đ ợc phân bổ hợp lý, không áp dụng linh hoạt cho nhiều 

hình thức học tập khá  nhau  Sinh  iên kh n   ó đủ thời  ian để tiếp nhận kiến thức   n 

họ . 

 Mức 2: Thời l ợng   n họ   h a thật sự hợp lý, sinh viên ít có thời  ian để ứng dụng kiến 

thứ  đ ợc học. 

 Mức 3:   n họ  đ  đ ợc phân bổ cho các hình thức học tập   n họ  song hiệu quả đạt 

đ ợ   òn  h a  ao   h a thực sự khích lệ sinh viên học tập chủ động. 

 Mức 4: Thời l ợng các   n họ  đ  đ ợc phân bổ hợp lý cho các hình thức học tập   n họ , 

sinh viên  ó đủ thời  ian để thử nghiệm/trải nghiệm các kiến thứ  đ ợc học trong các tình 

huống cụ thể. Thời gian dành cho   n họ  đủ để khuyến khích sinh viên học tập tích cực và 

đạt hiệu quả cao. 

 Mức 5: Đạt mức 4. Phân bổ hợp lý các hình thức học tập   n họ , giúp sinh viên tiếp thu bài 

nhanh, dễ hiểu và khuyến khích sinh viên ứng dụng mở rộng kiến thức theo ngành học. 

Tiêu chí 12: Các hình thức học tập đ ợc thiết kế phù hợp với nội dung và khối l ợng kiến thức 

của   n họ  

 Mức 1: Các hình thức học tập đ ợc thiết kế hoàn toàn không phù hợp với nội dung và khối 

l ợng kiến thức của   n họ   khiến sinh viên không thể theo đ ợc tiến độ của từng   n 

họ . 

 Mức 2: Các hình thức học tập  h a phù hợp với nội dung của   n họ , sự phân bố khối 

l ợng kiến thức theo các hình thức họ  t  n  ứng không phù hợp khiến sinh viên không 

nắ  đ ợc mụ  đí h  ủa   n họ , dẫn tới hiệu quả tiếp thu không cao. 
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 Mức 3: Các hình thức học tập phù hợp với nội dung và khối l ợng kiến thức   n họ  nh n  

 h a  ắn với thực tế nên chỉ dừng ở việc giúp sinh viên nắ  đ ợc kiến thức, hiểu đ ợc   n 

họ      h a khuyến khích tính chủ động, sự sáng tạo tìm tòi của n  ời học. 

 Mức 4: Các hình thức học tập đ  đ ợc thiết kế phù hợp với nội dung và khối l ợng kiến 

thức của   n họ , khuyến khí h đ ợc sinh viên chủ động, sáng tạo trong   n họ . 

 Mức 5: Đạt mức 4. Nội dung   n họ  dễ hiểu, kiến thức gắn liền cả lý thuyết và thực tiễn. 

Tiêu chí 13: Học liệu có nội  un   hính xá     đ ợc cập nhật th ờng xuyên 

 Mức 1:  h a  ó  iáo trình    t i liệu   n họ  chính xác, các học liệu chỉ mang tính chất    

bản và nội  un  kh n  đ ợc cập nhật. 

 Mức 2: Giáo trình có nội  un   ũ     h a sát  ới  h  n  trình học. 

 Mức 3: Giáo trình và tài liệu   n họ  có nội dung sát với đề    n  nh n   h a đ ợc cập 

nhật th ờng xuyên và các dữ kiện  h a sát  ới thực tế của l nh  ực theo học. 

 Mức 4: Giáo trình và tài liệu   n họ  có nội dung chính xác và cập nhật th ờng xuyên, nội 

dung kiến thức mở rộng giúp sinh viên hiểu rõ về   n họ     l nh  ực theo học. 

 Mức 5: Đạt mức 4. Giáo trình và tài liệu có nội dung chính xác, kiến thứ  đ ợc cập nhật mới 

và sát với thực tế nhất  Đ ợ  sinh  iên đánh  iá từ loại tốt trở lên. 

Tiêu  hí  4:    sở vật chất của tr ờn  đáp ứng tốt các yêu cầu về đ o tạo và học tập của 

n  ời học (gồm giản  đ ờng, bàn ghế, ph  n  tiện nghe nhìn, các ứng dụng tiện ích trực tuyến - 

truy cập Internet, Website...) 

 Mức 1:    sở vật chất kh n  đáp ứng các yêu cầu về dạy và học, phòng học nhỏ kh n  đủ 

chỗ cho sinh viên, thiếu bàn ghế.  

 Mức 2: Giản  đ ờn   h a đầy đủ  á  ph  n  tiện hỗ trợ quá trình dạy và họ     i tr ờng 

ngột ngạt  kh n   ó kh n   ian thoán   át   á  ph  n  tiện nghe nhìn còn thiếu, các ứng 

dụng tiện ích hỗ trợ n  ời học còn chậ      h a đáp ứn  đ ợc nhu cầu. 

 Mức 3: Giản  đ ờn   ó đủ không gian cho sinh viên học tập  tuy nhiên    sở vật chất còn 

hạn chế, chất l ợng không ổn định đ i khi l   ảnh h ởn  đến quá trình dạy học trên lớp. 

 Mức 4:    sở vật chất của tr ờn  đáp ứng tốt các yêu cầu dạy và họ     i tr ờng học tập 

thuận lợi  đáp ứn  đ ợc yêu cầu mở rộng kiến thức và ứng dụng kiến thức ngay trong quá 

trình học tập trên lớp. 

 Mức 5: Đạt mứ  4    i tr ờng dạy và học phù hợp và hiện đại  Nh  tr ờn  đ  tran   ị đầy 

đủ về    sở vật chất     á  ph  n  tiện  iúp  ho n  ời học chủ động học tập và khám phá 

kiến thức mới. 

Tiêu  hí  5: N  ời học nhận đ ợc sự hỗ trợ     iúp đỡ nhiệt tình của các cán bộ khi đ ợc yêu 

cầu 
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 Mức 1: N  ời học không nhận đ ợc bất kỳ sự hỗ trợ nào từ phía cán bộ của Nhà 

tr ờng (bao gồm các Khoa/Viện và các phòng ban chứ  năn ) tron  suốt quá trình học 

tập.  

 Mức 2: N  ời họ   h a nhận đ ợc sự hỗ trợ     iúp đỡ tối đa  ủa các cán bộ khi đ ợc yêu 

cầu, có những vấn đề các cán bộ  h a đáp ứn  đ ợc hết các yêu cầu của n  ời họ   đ i khi 

 ó thái độ  h a đún   ới n  ời học. 

 Mức 3: N  ời họ  đ   ó đ ợc sự hỗ trợ của các cán bộ trong quá trình học tập nh n   ẫn 

tồn tại thái độ không nhiệt tình trong việ  t   ấn và hỗ trợ  l    ho n  ời họ   h a  ảm 

thấy thỏa mãn. 

 Mức 4: Các cán bộ đ   iúp đỡ nhiệt tình và hỗ trợ sinh viên trong suốt quá trình học 

tập.  

 Mức 5: Đạt mức 4. Sự nhiệt tình  iúp đỡ của các cán bộ tạo ra   i tr ờng làm việc hiệu quả, 

chuyên nghiệp  ho Nh  tr ờng. Các cán bộ biết cách khuyến khí h  độn   iên n  ời học 

tham gia các hoạt độn  tr ớc, trong và sau khóa học, giúp sinh viên ý thức rõ vai trò, trách 

nhiệm khi là sinh viên của Tr ờng. 

Phần III: C m nhận chung của   ười học về học phần 

Tiêu chí 16: Sinh viên hài lòng với việc tổ chức giảng dạy   n họ  n y 

 Mức 1: Sinh viên hài lòng với việc tổ chức giảng dạy   n họ   đồn  n h a  ới việc sinh viên 

đánh giá tốt  á  tiêu  hí nh  Giảng viên truyền tải đầy đủ các kiến thức về   n họ  theo đề 

   n    n họ  đ    n   ố; Giảng viên giúp sinh viên liên hệ giữa kiến thứ  đ ợc học và 

thực tiễn của   n họ . Việc truyền tải đầy đủ nội dung kiến thức các   n họ  và giúp sinh 

viên liên hệ kiến thức với thực tế tạo điều kiện cho sinh viên có thể tự mình vận dụng những 

kiến thứ  đ  đ ợc họ   đ ợc thực hành vào việc giải quyết các vấn đề trong hiện tại  ũn  

nh  t  n  lai  

 Mức 2:  h n  đồng ý, sinh viên cho rằng việc tổ chức giảng dạy   n họ  kh n  đe  lại hiệu 

quả, từ việc truyền đạt kiến thức của giảng viên cho tới liên hệ kiến thức với thực tế. Tất cả 

 á  khâu kh n  đe  lại kết quả nh   on   uốn  ho n  ời họ   Điều n y đồn  n h a  ới 

việ  sinh  iên đánh  iá kh n  tốt các tiêu chí về tổ chức giảng dạy   n họ   

 Mức 3: Sinh  iên kh n  xá  định đ ợc việc tổ chứ    n họ   ó thực sự đe  lại hiệu quả 

 ho n  ời học trong quá trình học hay không.  

Tiêu chí 17: Sinh viên hài lòng với ph  n  pháp  iảng dạy   n họ   ủa giảng viên 

 Mức 1: Sinh  iên h i lòn   tứ  l  đồng ý với tiêu chí Giảng viên sử dụn  đa  ạn   á  ph  n  

pháp giảng dạy khá  nhau tron    n họ   khuyến khí h n  ời học tham gia các hoạt động 

trên lớp nhằm khuyến khí h  kí h thí h n  ời học phát triển t   uy  ũn  nh  ho n thiện các 
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kỹ năn  để có thể linh hoạt trong việc giải quyết các vấn đề thực tế đ ợ  sinh  iên đánh  iá 

cao. 

 Mức 2: Sinh  iên kh n  đồng ý với việc giảng viên áp dụng nhiều ph  n  pháp  iảng dạy 

khá  nhau   o   n họ    ũn  nh  kh n  tạo điều kiện cho sinh viên tham gia vào các hoạt 

động trên lớp. 

 Mức 3: Không xá  định  sinh  iên kh n  xá  định đ ợ  ph  n  pháp  iảng dạy   n họ   ủa 

giản   iên  ũn  nh   iệc khuyến khích tham gia các hoạt độn   ó đe  lại hiệu quả cho 

n  ời học hay không. 

Tiêu  hí   :   n họ  đ  tran   ị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năn  thiết thực 

 Mức 1: Lựa chọn ở mứ  đồng ý cho thấy sinh  iên đánh  iá tốt về các tiêu chí liên quan tới 

việc trang bị kiến thức và kỹ năn  thiết thự   ho n  ời họ  nh   iệc giảng viên tạo điều kiện 

phát triển các kỹ năn  l    iệ  độc lập, làm việc theo nhóm, kỹ năn  thuyết trình, kỹ năn  

giải quyết vấn đề… tron  quá trình học tập  ũn  nh  tạo điều kiện phát triển các kỹ năn  

nghề nghiệp  ó liên quan đến   n họ . 

 Mức 2: Sinh  iên kh n  đồng ý với việ  đ ợc giảng viên tạo điều kiện phát triển các kỹ năn  

làm việ  độc lập, làm việc theo nhóm, kỹ năn  thuyết trình, kỹ năn   iải quyết vấn đề… 

trong quá trình học tập  ũn  nh  tạo điều kiện phát triển các kỹ năn  n hề nghiệp có liên 

quan đến môn họ   tứ  l  sinh  iên đánh  iá kh n   ao  ề các tiêu chí này. 

 Mức 3: Sinh  iên kh n  xá  định đ ợ    n họ   ó tran   ị  ho n  ời học những kiến thức 

và kỹ năn  thiết thực hay không. 

Tiêu chí 19: Sinh viên mong muốn sẽ đ ợc tiếp tục theo học giảng viên tron   á    n họ  

khác có liên quan 

 Mức 1: Đồng ý tứ  l  sinh  iên đ   ó đánh  iá tốt về giảng viên giảng dạy   n họ  đó  ề cả 

cách tổ chức giảng dạy   n họ   ph  n  pháp  iảng dạy  ho đến việc cung cấp  ho n  ời 

học các kỹ năn  để có thể tự giải quyết các vấn đề liên quan tới   n họ  tron  thực tế  Đây 

l     sở để giảng viên tiếp tụ  đ ợc tín nhiệm trong các học phần có liên quan. 

 Mức 2:  h n  đồng ý, sinh viên không muốn tiếp tục theo học giản   iên tron   á    n họ  

khá   ó liên quan đồn  n h a  ới việ  sinh  iên đánh  iá thấp các yếu tố liên quan đến hoạt 

động giảng dạy của giảng viên. Hoạt động giảng dạy của giản   iên  h a l   n  ời học thỏa 

mãn. 

 Mức 3:  h n  xá  định  sinh  iên kh n  xá  định đ ợc rằng muốn tiếp tụ  đ ợc theo học 

giảng viên trong  á    n họ  khá   ó liên quan  o kh n  đánh  iá đ ợc chính xác các tiêu 

chí liên quan tới hoạt động giảng dạy của giảng viên. 

 


