BẢNG KÝ HIỆU MÃ KHOA/TRUNG TÂM VÀ BỘ MÔN
Khoa Bộ Môn

Tên Bộ môn

Khoa Bộ Môn

Tên Bộ môn

QL

QCN

Quản Lý Công Nghiệp

QL

TQL

Tiếp Thị và Quản Lý

QL

KQD

Hệ Thống Thông Tin Q/Lý

QL

QTC

Tài Chính

QL

QSX

Q/Lý SX-C/Nghệ-ChấtLượng
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PHẦN B: NHỮNG KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHÍNH
I. Tình hình sinh viên tham gia khảo sát:
Thống kê trên toàn trường, quy mô khảo sát được thực hiện như sau:
-

Số lượng môn học đã khảo sát: 1.388 trên tổng số môn học được giảng dạy, đạt tỷ
lệ: 83,2%

-

Số lượt sinh viên đăng ký học (theo Danh sách môn học khảo sát): 127.168 lượt;

-

Số lượt sinh viên trả lời: 63.913 lượt, đạt tỷ lệ: 50,3% so với số sinh viên theo học.

Tính riêng trên phạm vi khoa/trung tâm, số liệu về tỷ lệ khảo sát được mô tả trong
bảng dưới đây:
Bảng 1. Thống kê tỷ lệ sinh viên các khoa trả lời phiếu khảo sát:
Mã
khoa/TT
(1)

Dạng môn học
Bài tập

Thực
hành

Lý
thuyết

(2)

(3)

(4)

Tổng số lượt
SV trả lời

Số lượt SV
đăng ký
học

(5)=(2)+(3)+(4)

(6)

Tỷ lệ SV
trả lời
(7)=(5)/(6)

VL

503

68

2177

2748

6,732

40.8%

GT

284

89

1832

2205

5,314

41.5%

DC

344

80

2103

2527

6,040

41.8%

XD

1,353

1,033

8839

11225

25,880

43.4%

MT

1,709

389

2849

4947

11,061

44.7%

BD

0

0

1837

1837

3,718

49.4%

CK

1,463

634

8586

10683

21,126

50.6%

QL

240

0

2445

2685

4,980

53.9%

MO

583

178

2340

3101

5,613

55.2%

DD

1,179

1,529

8027

10735

18,993

56.5%

HC

1,214

726

6244

8184

13,123

62.4%

UD

321

945

1770

3036

4,588

66.2%

9,193

5,671

49,049

63,913

127,168

50.3%

TOÀN
TRƯỜNG

Nhằm thể hiện rõ tỷ lệ sinh viên các khoa tham gia thực hiện khảo sát, chúng tôi thể
hiện thông qua biểu đồ về tỷ lệ trả lời. Trong đó:
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-

Các cột thể hiện tỷ lệ sinh viên trả lời khảo sát ;

-

Đường thẳng nét đứt nằm ngang đánh dấu mức điểm trung bình toàn trường.

50,3%

Hình 2. Biểu đồ thể hiện tỷ lệ sinh viên tham gia trả lời khảo sát
Theo biểu đồ từ Hình 2 và thống kê từ Bảng 1, trung bình toàn trường đạt 50,3% về
tỷ lệ sinh viên tham gia khảo sát. Trong đó, đơn vị có số sinh viên tham gia đông nhất là
khoa KHUD (66,2%) và ít nhất (chiếm 40,8%) là khoa CNVL.
II. Kết quả khảo sát chung toàn trường:
1. Kết quả khảo sát đối với môn học lý thuyết:
Bảng câu hỏi dành cho môn học lý thuyết gồm có 21 câu hỏi chung cho toàn trường
theo các nhóm : câu hỏi về trách nhiệm giàng viên; nhóm câu hỏi về phương pháp, kỹ
năng giảng dạy; câu hỏi về chuẩn đầu ra; câu hỏi mở lấy ý kiến. Bên cạnh đó, bảng câu
hỏi có thêm một số câu hỏi riêng cho từng khoa/trung tâm (với số lượng câu hỏi không
quá 5 câu ) dành cho những môn học do giảng viên đơn vị phụ trách giảng dạy.
Theo cấu trúc trên, báo cáo sẽ trình bày kết quả khảo sát dưới hình thức mô tả tỷ lệ
sinh viên trả lời lần lượt theo từng câu hỏi/nhóm câu hỏi dưới dạng biểu đồ/bảng biểu
kèm phân tích tóm tắt số liệu.
Câu hỏi về trách nhiệm giảng viên: Vào đầu học kỳ, giảng viên có giới thiệu cho sinh
viên biết đề cương môn học gồm có các nội dung: mục tiêu môn học, chuẩn đầu ra môn
học, phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá, tài liệu tham khảo không?
Kết quả được trình bày ở biểu đồ sau:
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Hình 3. Biểu đồ thể hiện việc giảng viên giới thiệu môn học
Câu hỏi về phương pháp giảng dạy:

Hình 4. Các phương pháp giảng dạy của giảng viên
Kết quả cho thấy thuyết giảng vẫn là một phương pháp chiếm ưu thế (chiếm 80,6% ),
kế tiếp là phương pháp thuyết trình/thảo luận…
Câu hỏi về chuẩn đầu ra: Sinh viên biết chuẩn đầu ra môn học thông qua phần giới
thiệu đề cương môn học của giảng viên vào đầu học kỳ. Đây là căn cứ để sinh viên xác
định đã đạt bao nhiêu % so với chuẩn đầu ra khi kết thúc môn học.
Theo kết quả khảo sát, đa số sinh viên đạt từ 50% đến 75% so với chuẩn đầu ra môn
học (Hình 5)
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Hình 5. Tỷ lệ sinh viên đạt chuẩn đầu ra theo môn học
Nhóm câu hỏi về kỹ năng giảng dạy của giảng viên và mức độ hài lòng của sinh viên
Một môn học lý thuyết được đánh giá qua 10 tiêu chí ứng với 10 câu hỏi (Hình 6),
trong đó “Sinh viên rất hài lòng với môn học” được xem là tiêu chí chủ chốt để tổng hợp
lại phần đánh giá của sinh viên về một môn học.

Hình 6. Biểu đồ thể hiện kết quả khảo sát về giảng viên và mức độ hài lòng
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Theo biểu đồ trên, điểm trung bình thấp nhất là 3.62 đối với tiêu chí Giờ giảng thu
hút, tạo được hào hứng cho sinh viên học tập, điểm cao nhất là 4.01 cho tiêu chí Giảng
viên giảng dạy đầy đủ các nội dung chi tiết như trong đề cương môn học và điểm trung
bình các tiêu chí đều đạt từ loại khá đến loại tốt ( cho hầu hết các môn học) theo quy ước
phân loại dựa trên điểm trung bình.
Đối với câu hỏi tổng hợp về sự hài lòng của sinh viên: Số môn học lý thuyết đã khảo
sát 1.159 (đạt 82,3% trên tổng số môn). Theo cách phân loại kết quả dựa vào điểm trung
bình khảo sát, kết quả thu được như sau::
-

06 môn học không đạt yêu cầu (tỷ lệ 0,5%);

-

28 môn học đạt mức trung bình (tỷ lệ 2,4%);

-

433 môn học đạt mức khá (tỷ lệ 37,4%);

-

647 môn học đạt mức tốt (tỷ lệ 55,8%);

-

45 môn học đạt mức rất tốt (tỷ lệ 3,9%).

2. Kết quả khảo sát các môn thí nghiệm/thực hành:
So với kết quả khảo sát các môn học lý thuyết, phần giới thiệu đề cương môn học thí
nghiệm/thực hành có một chút thay đổi về tỷ lệ chọn và thứ tự sắp xếp các nội dung
(Hình 7).

Hình 7. Giảng viên giới thiệu đề cương môn học
Số lượng môn học thực hành đã khảo sát 150 (đạt 84,3% tổng số môn). Mỗi môn học
thí nghiệm/ thực hành cũng được đánh giá qua 10 tiêu chí (Hình 8).
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Hình 8. Mức độ sinh viên hài lòng với môn học
Đối với câu hỏi tổng hợp về sự hài lòng của sinh viên: Dựa vào mức điểm trung bình
từ kết quả khảo sát của tất cả các môn học thực hành để phân loại thì toàn trường có:
-

02 môn đạt mức trung bình (tỷ lệ 1,3%);

-

45 môn đạt mức khá (tỷ lệ 30,0%);

-

101 môn đạt mức tốt (tỷ lệ 67,4%);

-

02 môn đạt mức rất tốt (tỷ lệ 1,3%).

Về điều kiện thí nghiệm/thực hành được đánh giá qua 06 tiêu chí. Nhìn chung, tất cả
các tiêu chí đều đạt mức điểm tốt (Hình 9).
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Hình 9. Điều kiện thí nghiệm/ thực hành
3. Kết quả khảo sát đối với môn học giảng dạy bài tập:
Số lượng môn học bài tập đã khảo sát là 79 môn (đạt 95,2% trên tổng số môn bài
tập). Mỗi môn học bài tập được đánh giá qua 9 tiêu chí (Hình 10). Dựa vào mức điểm
trung bình từ kết quả khảo sát của tất cả các môn học bài tập để phân loại thì toàn trường
có:
-

01 môn không đạt yêu cầu (tỷ lệ 1,2%);

-

02 môn đạt mức trung bình (tỷ lệ 2,5%);

-

33 môn đạt mức khá (tỷ lệ 41,8%);

-

40 môn đạt mức tốt (tỷ lệ 50,7%);

-

03 môn đạt mức rất tốt (tỷ lệ 3,8%).
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Hình 10. Kết quả khảo sát môn học bài tập

III. So sánh kết quả khảo sát giữa các Chương trình đào tạo:
Điểm trung bình của từng chương trình đào tạo trong từng tiêu chí đánh giá sẽ là căn
cứ chính để so sánh kết quả khảo sát giữa các chương trình đào tạo với nhau, bên cạnh đó
còn so sánh thêm với mức điểm trung bình của toàn trường ( đường thằng nét đứt nằm
ngang). Các chương trình đào tạo được so sánh với nhau gồm có: Đại học (DH), Việt –
Pháp (PFIEV), Kỹ sư tài năng (KSTN) và chương trình tiên tiến (CTTT). Các tiêu chí
dung để so sánh nằm trong nhóm câu hỏi theo thang điểm về giảng viên và giảng dạy.
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Tiêu chí 1:

Hình 11. Giảng viên giảng dạy đầy đủ theo đề cương môn học
Đối với tiêu chí 1, chương trình đào tạo Đại học có điểm trung bình thấp nhất, chương
trình tiên tiến có mức điểm cao nhất; các chương trình đều đạt điểm loại tốt và đều ≥
4.00.
Tiêu chí 2:

Hình 12. Sinh viên được giảng viên trang bị kỹ năng giải quyết vần đề thực tế
Kết quả khảo sát cho thấy các chương trình đào tạo đều đạt điểm loại tốt, cao nhất là
CTTT (4.01) và thấp nhất là chương trình Đại học.
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Tiêu chí 3:

Hình 13. Giảng viên tạo điều kiên thảo luận cho sinh viên
Trong tiêu chí này toàn trường đạt 3,69 điểm (loại khá), chương trình đào tạo Đại học
đạt 3.67 điểm (loại khá), các chương trình còn loại đều đạt loại tốt và cao nhất là chương
trình tiên tiến (3.93).
Tiêu chí 4:

Hình 14. Giảng viên truyền đạt bài giảng rõ ràng dễ hiểu
Điểm trung bình dao động trong khoảng từ 3.70 (CTTT) đến 3.85 (KSTN) và trung
bình toàn trường đạt 3.74 điểm.
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Tiêu chí 5:

Hình 15. Sự thu hút trong giờ giảng của môn học
Kết quả của tiêu chí này được xếp loại khá cho toàn trường, riêng chương trình KSTN
đạt 3.77 điểm được xếp loại tốt.
Tiêu chí 6:

Hình 16. Mức độ nhiệt tình của giảng viên khi tương tác với sinh viên
Đối với tiêu chí này, điểm trung bình của tất cả các chương trình đều cao: thấp nhất
đạt 3.89 ( DH), cao nhất là 4.33 (CTTT); và đều đạt loại tốt.
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Tiêu chí 7:

Hình 17. Tài liệu học tập, tham khảo được giảng viên giới thiệu
Kết quả: điểm trung bình giữa các chương trình dao động từ 3.72 (DH) đến 3.90
(CTTT), toàn trường đạt 3.73; tất cả các chương trình đều xếp loại tốt.
Tiêu chí 8:

Hình 18. Phương pháp đánh giá môn học của giảng viên
Trong tiêu chí này, các chương trình đều đạt điểm cao (từ 3.87 đến 4.13), toàn trường
đạt 3.88 điểm xếp loại tốt.
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Tiêu chí 9:

Hình 19. Trao đổi giữa sinh viên và giảng viên về kết quả đánh giá môn học
Điểm trung bình thấp nhất là 3.76 thuộc về chương trình DH, cao nhất là 4.18 thuộc
về CTTT, điểm trung bình toàn trường là 3.77.
Tiêu chi 10:
10. SINH VIÊN RẤT HÀI LÒNG VỚI MÔN HỌC

Điểm TB

5.00
4.00
3.00

3.74

3.73

3.76

3.84

3.93

2.00
1.00
TRƯỜNG

DH

PFIEV

KSTN

CTTT

Chương trình đào tạo

Hình 20. Mức độ hài lòng của sinh viên đối với môn học
Kết quả khảo sát: tất cả các chương trình đều có mức điểm xếp loại tốt, trong đó: toàn
trường đạt 3.74 điểm, chương trình DH 3.73 điểm (thấp nhất), chương trình PFIEV đạt
3.76, chương trình KSTN đạt 3.84 và CTTT đạt 3.93 (cao nhất).

18

IV. So sánh kết quả khảo sát giữa các Khoa - Trung tâm:
1. Giảng dạy lý thuyết:
Kết quả khảo sát giữa các khoa/ trung tâm được so sánh theo từng câu hỏi trong nhóm
câu hỏi về giảng viên và giảng dạy ( từ câu 3 đến câu 16) thông qua các biểu đồ dưới
đây. Trong đó:
-

Các cột thể hiện mức điểm trung bình của các khoa,

-

Đường thẳng nét đứt nằm ngang đánh dấu mức điểm trung bình toàn trường (qua
đó, các khoa/trung tâm có thể nhận biết kết quả của đơn vị mình so với toàn
trường).

Câu 3: Giảng viên dạy đầy đủ các nội dung chi tiết như trong đề cương môn học
3.

Hình 21. Giảng viên giảng dạy theo đề cương môn học
Kết quả cho thấy, tất cả các đơn vị đều đạt mức điểm loại tốt (trong khoảng 3.7 – 4.5).
Trong đó, điểm thấp nhất là 3.9 thuộc về khoa QLCN, cao nhất thuộc về khoa KT ĐCDK
với 4.17 điểm.
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Câu 4: Giảng viên trang bị cho sinh viên kỹ năng giải quyết vấn đề thực tế liên quan
đến môn học
4.

Hình 22. Sinh viên được trang bị kỹ năng giải quyết vấn đề thực tế
Theo quy ước về phân loại theo điểm trung bình, tất cả các khoa đều đạt mức từ khá
đến tốt: thấp nhất là 3.62 và cao nhất là 4.00.
Câu 5: Giảng viên thường tạo điều kiện để cả lớp đặt câu hỏi, thảo luận
5.

Hình 23. Giảng viên tạo điều kiện để cả lớp trao đổi , thảo luận
Kết quả khảo sát: khoa KHUD đạt mức điểm thấp nhất (3.54), khoa KT ĐCDK đạt
điểm cao nhất (3.95). Tuy nhiên, tất cả các khoa đều đạt mức phân loại khá và tốt.
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Câu 6: Giảng viên truyền đạt nội dung môn học rất rõ ràng, dễ hiểu.
6.

Hình 24. Giảng viên truyền đạt nội dung môn học
Ở câu hỏi này, toàn trường đạt mức 3.74 (loại tốt), riêng các khoa mức điểm dao động
trong khoảng 3.44 ( khoa CNVL) đến 3.94 ( khoa KT ĐCDK) và đều đạt loại khá, tốt.
Câu 7: Giờ giảng thu hút, tạo được hào hứng cho sinh viên học tập
7.

Hình 25. Giờ giảng thu hút, tạo sự hào hứng cho sinh viên học tập
Theo quy ước về phân loại theo điểm trung bình, tất cả các khoa đều đạt mức phân
loại từ khá đến tốt: thấp nhất là 3.33 và cao nhất là 3.84.
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Câu 8: Giảng viên rất nhiệt tình giải đáp những thắc mắc của sinh viên về môn học
8.

Hình 26. Giảng viên nhiệt tình giải đáp thắc mắc của sinh viên
Đối với câu hỏi này, tất cả các khoa đều đạt mức điểm khá cao (3.81 – 4.11), mức
trung bình toàn trường đạt 3.90 và được xếp loại tốt theo quy ước phân loại.
Câu 11: Tài liệu học tập, tham khảo được giảng viên giới thiệu hữu ích và cập nhật
11.

Hình 27. Mức độ hữu ích từ tài liệu học tập, tham khảo do giảng viên giới thiệu
Kết quả cho thấy, tất cả các đơn vị đều đạt mức điểm loại khá và tốt (trong khoảng
3.61 – 3.93), toàn trường có mức điểm là 3.73 xếp loại là tốt.
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Câu 12: Phương pháp đánh giá của giảng viên hoàn toàn liên quan đến nội dung môn
học
12.

Hình 28. Phương pháp đánh giá môn học của giảng viên
Ở câu hỏi này, toàn trường đạt mức 3.88 (loại tốt), riêng các khoa mức điểm dao động
trong khoảng 3.79 ( khoa CNVL) đến 4.10 ( khoa KT ĐCDK) và đều được phân loại là
tốt.
Câu 13: Khi sinh viên không đồng tình với kết quả đánh giá của giảng viên, sinh viên
rất dễ dàng trao đổi với giảng viên và được giải đáp thỏa đáng
13.

Hình 29. Khi sinh viên trao đổi với giảng viên về kết quả được đánh giá
Kết quả: toàn trường được xếp loại tốt (3.77), khoa QLCN có mức điểm thấp nhất
(3.68) xếp loại khá, khoa KT ĐCDK với mức điểm cao nhất (3.95) được xếp loại tốt.

23

Câu 16: Sinh viên rất hài lòng với môn học
16.

Hình 30. Mức độ hài lòng của sinh viên đối với môn học
Với câu hỏi này, kết quả của toàn trường là 3.74 điểm được phân loại tốt, các khoa có
điểm số phân bố từ loại khá đến loại tốt. Trong đó, khoa KT ĐCDK với 3.95 điểm là
điểm cao nhất, khoa CNVL đạt 3.49 điểm là điểm thấp nhất.
Câu 9: Sinh viên dễ dàng liên hệ với giảng viên khi cần
9.

Hình 31. Sinh viên có thể liên hệ với giảng viên khi cần
Trong câu hỏi này, điểm trung bình toàn trường được phân loại khá (3.57), khoa
KHUD với 3.47 điểm thấp hơn so với các khoa nhưng vẫn xếp loại khá, khoa KT ĐCDK
cao nhất với 3.87 diểm (loại tốt).
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Câu 10: Giảng viên thường tổ chức cho cả lớp làm việc theo nhóm
10.

Hình 32. Giảng viên tổ chức cho lớp làm việc nhóm
Đối với câu hỏi này, kết quả khảo sát ở tất cả các khoa (ngoại trừ KT ĐCDK) đều đạt
mức điểm khá. Khoa KT ĐCDK với 3.70 điểm vừa đạt mức xếp loại tốt.
Câu 14. Giảng viên sử dụng rất hiệu quả thời gian giảng dạy trên lớp
14.

Hình 33. Hiệu quả sử dụng thời gian trên lớp của giảng viên
Hầu hết các khoa đều đạt số điểm khá cao và được phân loại tốt ( cao nhất là khoa KT
ĐCDK với 3.98 điểm).
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Câu 15. Khối lượng công việc phải làm của môn học (bài tập, bài tập lớn, báo cáo,
thuyết trình,...)
15.

Hình 34. Khối lượng công việc của môn học
Tất cả các khoa có điểm trung bình dao động từ 3.30 (khoa Môi trường) đến 3.60
(khoa KTGT) và đều đạt mức phân loại khá.
2. Giảng dạy thí nghiệm/thực hành:
Đối với môn học là thí nghiệm/ thực hành, phiếu câu hỏi khảo sát gồm có 15 câu hỏi
chia thành 2 nhóm: nhóm câu hỏi về môn học và giảng viên giảng dạy; nhóm câu hỏi về
điều kiện cơ sở vật chất. Phần báo cáo tiếp sau đây sẽ mô tả kết quả khảo sát của nhóm
câu hỏi về môn học và giảng viên giảng dạy (từ câu 1 đến câu 10 trong phiếu khảo sát).
Kết quả khảo sát được thể hiện qua các biểu đồ, trong đó: các cột thể hiện điểm trung
bình đạt được của các khoa, đường thẳng nét đứt nằm ngang đánh dấu mức điểm trung
bình toàn trường.
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Câu 1: Giảng viên triển khai môn học theo đúng nội dung chi tiết ghi trong đề cương

Hình 35. Nội dung môn học được giảng viên triển khai
Ở câu hỏi này, điểm trung bình toàn trường là 3.96 – loại tốt, điểm thấp nhất là 3.68 –
loại khá (khoa KH&KTMT, điểm cao nhất là 4.31 – loại tốt (khoa KTHH).
Câu 2: Giảng viên hướng dẫn kỹ về mội dung bài thí nghiệm/ thực hành, mô tả thiết
bị, các bước thực hiện và kỹ thuật an toàn

Hình 36. Hướng dẫn thí nghiệm/ thực hành của giảng viên
Kết quả khảo sát cho thấy: điểm trung bình trong câu hỏi này dao động từ 3.49 đến
4.22 và mức trung bình toàn trường là 3.91 hay tất cả các khoa đều có điểm số khá cao và
đều thuộc loại khá, tốt.
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Câu 3: Giảng viên hướng dẫn kỹ các phương pháp, tiêu chuẩn phân tích và đánh gia,
yêu cầu trình bày báo cáo kết quả thí nghiệm/ thực hành

Hình 37. Giảng viên hướng dẫn về báo cáo thí nghiệm/ thực hành
Với câu hỏi này, tất cả các khoa đều đạt điểm từ khá đến tốt ( từ 3.50 – 4.10) và điểm
trung bình toàn trường là 3.83.
Câu 4: Nội dung thí nghiệm/ thực hành gắn liền và phù hợp với kiến thức lý thuyết
sinh viên đã được học

Hình 38. Mức độ phù hợp giữa bài thực hành và lý thuyết đã học
Điểm trung bình trong câu hỏi này đều cao cho tất cả các khoa: thấp nhất là 3.64
(khoa KH&KTMT), cao nhất là 4.06 ( khoa KTHH) và trung bình toàn trường đạt 3.83.
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Câu 5: Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm/ thực hành được trình bày rõ ràng, dễ hiểu

Hình 39. Sự trình bày rõ ràng dễ hiểu của tài liệu hướng dẫn
Kết quả khảo sát: khoa Môi trường có mức điểm thấp nhất (3.49) thấp hơn mức trung
bình toàn trường (3.76), khoa KTHH có điểm cao nhất(4.00). Tuy nhiên, tất cả các mức
điểm đều đạt loại khá và tốt.
Câu 6: Những thắc mắc của sinh viên trong quá trình thí nghiệm/ thực hành được
giảng viên giải đáp, hướng dẫn tận tình

Hình 40. Giảng viên tận tình hướng dẫn và giải đáp thắc mắc của sinh viên
Điểm trung bình toàn trường là 3.89- loại tốt, trong đó: điểm thấp nhất là 3.67-loại
khá là ở khoa Môi trường, cao nhất 4.19 là ở khoa KTHH.
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Câu 7: Giảng viên rất am hiểu, có nhiều kinh nghiệm trong chuyên môn thể hiện qua
thao tác hướng dẫn và giải đáp thắc mắc

Hình 41. Mức độ am hiểu của giảng viên đối với chuyên môn của môn học
Ở câu hỏi này, tất cả các khoa đều có điểm trung bình cao, dao động từ 3.76 đến 4.20
và đều được xếp loại tốt theo quy ước phân loại.
Câu 8: Khi sinh viên không đồng tình với kết quả đánh giá của giảng viên, sinh viên
dễ dàng trao đổi với giảng viên và được giải đáp thỏa đáng

Hình 42. Sinh viên dễ dàng trao đổi với giảng viên về kết quả môn học
Kết quả: toàn trường được xếp loại tốt (3.75), khoa KHUD có mức điểm thấp nhất
(3.53) xếp loại khá, khoa KTHH với mức điểm cao nhất (3.97) được xếp loại tốt.
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Câu 9: Phương pháp đánh giá của giảng viên rất công bằng

Hình 43. Sự công bằng trong phương pháp đánh giá của giảng viên
Với câu hỏi này, tất cả các khoa đều đạt được xếp loại từ khá đến tốt ( điểm trung
bình từ 3.58 – 3.98) và toàn trường đạt 3.79 điểm.
Câu 10: Sinh viên rất hài lòng với môn học

Hình 44. Mức độ hài lòng của sinh viên đối với môn học
Kết quả khảo sát: khoa KTHH đạt điểm trung bình là 4.00 ( loại tốt), khoa Môi trường
thấp nhất với 3.55 điểm (loại khá) và toàn trường có điểm tốt là 3.77.

31

3. Kết quả khảo sát môn học giảng dạy bài tập:
Trong chương trình đào tạo, chỉ có một số khoa ngành có giảng dạy môn bài tập như:
khoa KHUD, khoa KTHH, khoa KH&KTMT. Do số lượng các khoa có giảng dạy môn
bài tập chỉ có 3 khoa nên kết quả khảo sát sẽ được trình bày dạng bảng số liệu kèm phân
tích tóm tắt.
Bảng 2: Kết quả khảo sát môn học giảng dạy bài tập
Nội dung câu hỏi

Điểm TB
TRƯỜNG

Điểm
TB
KHUD

Điểm
TB
KTHH

Điểm TB
KH&KTMT

1. Nội dung bài tập gắn liền và phù hợp
với kiến thức lý thuyết mà sinh viên đã
được học.

3.94

3.96

3.75

3.93

2. Giờ giảng rất thu hút, tạo được hào
hứng cho sinh viên học tập.

3.61

3.64

3.37

3.56

3. Giảng viên thường tạo điều kiện để cả
lớp đặt câu hỏi, thảo luận.

3.57

3.54

3.57

3.74

4. Giảng viên truyền đạt nội dung môn học
rõ ràng, dễ hiểu.

3.72

3.74

3.52

3.66

5.Giảng viên giảng dạy rất tận tâm và
nhiệt tình.

3.95

3.97

3.69

3.96

6. Khi sinh viên không đồng tình với kết
quả đánh giá của giảng viên, sinh viên dễ
dàng trao đổi với giảng viên và được giải
đáp thoả đáng.

3.82

3.83

3.65

3.84

7. Phương pháp đánh giá của giảng viên
rất công bằng.

3.84

3.85

3.71

3.87

8. Kết thúc buổi học, sinh viên có thể tự
hoàn thành bài tập ở mức độ nào? 1=0%;
2=25%; 3=50%; 4=75%; 5=100%

3.48

3.47

3.38

3.63

9. SINH VIÊN RẤT LÒNG VỚI MÔN HỌC.

3.72

3.74

3.52

3.68

Trong bảng kết quả trên, các câu hỏi 1, 4, 5, 6, 7, 9 đạt mức điểm trung bình loại tốt
(3.7 ≤ ĐTB < 4.5), các câu còn lại có điểm trung bình đạt mức khá ( 3.0 ≤ ĐTB < 3.7).
Trong từng câu hỏi, điểm trung bình của các khoa sẽ được tô màu nếu thấp hơn điểm
trung bình của toàn trường.
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PHẦN C: KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ
Kết luận ở góc độ toàn trường

I.

Thế mạnh:
-

Tất cả các Khoa/ Trung tâm đều có kết quả khảo sát từ loại khá đến loại tốt,
không có loại trung bình;
Về tỷ lệ trả lời khảo sát: Tăng gấp đội về số lượt sinh viên tham gia trả lời
khảo sát so với HKII/2012-2013;
Hầu hết các tiêu chí khảo sát đều được sinh viên đánh giá ở mức điểm tốt ( từ
3.7 đến 4.4 điểm, theo thang điểm 5);
Thông qua kết quả phân tích có thể nhận thấy các câu trả lời của sinh viên có
sự đầu tư và có độ tin cậy khá cao;

-

Số lượng môn học không đạt yêu cầu rất ít: 06 môn lý thuyết (0.5%), 01 môn
bài tập (1.2%);

-

Trên 50% số môn đạt yêu cầu loại tốt;

-

Đối với tiêu chí về mức độ hài lòng của sinh viên đối với môn học, điểm trung
bình toàn trường đều xếp loại tốt (≥ 3.70) trong tất cả các môn học lý thuyết,
thí nghiệm/ thực hành, bài tập;

-

Đối với nhóm câu hỏi thang điểm về giảng viên và giảng dạy ( câu 3 đến câu
16), hầu hết được xếp loại tốt, một số loại khá và không có loại trung bình.

Mặt hạn chế:
-

Chưa khảo sát hết tất cả các môn học trong chương trình,

-

Vẫn còn tồn tại phiếu trả lời không hợp lệ,

-

Vẫn tồn tại môn học chưa đạt yêu cầu (phụ lục),

-

Số môn học được đánh giá là rất tốt còn ít: 45 môn lý thuyết (3,9%), 02 môn
thí nghiệm/ thực hành (1,3%), 03 môn bài tập (3.8%)

Kết luận ở góc độ chương trình đào tạo

II.

Nhìn chung, tất các CTĐT đều đạt mức điểm trung bình từ khá đến tốt. Tuy nhiên,
-

Chương trình DH:
Trong 10 tiêu chí dùng để so sánh giữa 04 chương trình đào tạo (thuộc nhóm câu
hỏi từ câu 3-câu 16), chương trình DH có 8 tiêu chí xếp thứ 4 và 2 tiêu chí xếp thứ
3 (xem chi tiết tại mục IV. - Phần B của báo cáo).
Kiến nghị: cần có biện pháp nâng cao thứ bậc của chương trình DH.

-

Chương trình PFIEV:
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Trong 10 tiêu chí dùng để so sánh giữa 04 chương trình đào tạo (thuộc nhóm câu
hỏi từ câu 3-câu 16), chương trình DH có 8 tiêu chí xếp thứ 3 và 2 tiêu chí xếp thứ
2 (xem chi tiết tại mục IV. - Phần B của báo cáo).
Chương trình KSTN:

-

Trong 10 tiêu chí dùng để so sánh giữa 04 chương trình đào tạo (thuộc nhóm câu
hỏi từ câu 3-câu 16), chương trình DH có 8 tiêu chí xếp thứ 2 và 2 tiêu chí xếp thứ
1 (xem chi tiết tại mục IV. - Phần B của báo cáo).
Chương trình tiên tiến-CTTT:

-

Trong 10 tiêu chí dùng để so sánh giữa 04 chương trình đào tạo (thuộc nhóm câu
hỏi từ câu 3-câu 16), chương trình DH có 8 tiêu chí xếp thứ 1 và 2 tiêu chí xếp thứ
4 (xem chi tiết tại mục IV. - Phần B của báo cáo).

III.

Kết luận ở cấp độ khoa
- Tỷ lệ sinh viên của khoa tham gia khảo sát sát là 53.9% cao hơn tỷ lệ toàn trường
(50.3%) và xếp hạng 5 theo thứ tự tỷ lệ giảm dần (xem chi tiết tại Hình 2. mục I
phần B của báo cáo),
- Tất cả các tiêu chí đều đạt mức khá và tốt; số tiêu chí đạt loại khá chiếm nhiều hơn
loại tốt và có điểm thấp hơn toàn trường.
Bảng 3. Phân loại kết quả khảo sát theo tiêu chí của Khoa

Số tiêu chí
khảo sát

Môn lý
thuyết

IV.

Loại khá

Loại tốt

Số
Câu hỏi số
lượng

Số
Câu hỏi
lượng số

10

7

7, 9, 10, 11,
13, 15, 16

3

Còn lại

Ghi chú

Mục V.1.

PHẦN KIẾN NGHỊ
a. Cấp Trường, Phòng, Ban:
-

Tiến hành khảo sát tất cả các môn học,

-

Đẩy mạnh lĩnh vực truyền thông để sinh viên hiểu rõ tầm quan trọng của hoạt
động khảo sát và tích cực tham gia, tham gia có trách nhiệm,

-

Nâng cao chất lượng giảng dạy từ cấp giảng viên để không còn môn học không
đạt yêu cầu và nâng số lượng môn rất tốt lên.

-

Cần có biện pháp nâng cao thứ bậc của chương trình DH.

-

Định kỳ tổ chức và tạo điều kiện cho tất cả giảng viên (nhất là những giảng viên
trẻ) tham gia các đợt tập huấn về phương pháp giảng dạy tích cực, trải nghiệm
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và các phương pháp đánh giá sinh viên, và theo dõi kết quả áp dụng các phương
pháp này vào giảng dạy sau khi tham gia tập huấn;
-

Tạo điều kiện hơn nữa để giảng viên có nhiều cơ hội/chương trình tham gia hợp
tác với các doanh nghiệp nhưng vẫn phải đảm bảo tốt công tác giảng dạy;

-

Cần tạo môi trường học tập giúp sinh viên năng động hơn;

-

Đầu tư thêm máy móc thiết bị, dụng cụ thí nghiệm để thực hành;

-

Phòng Quản trị thiết bị nên rà soát lại tất cả trang thiết bị phục vụ lớp học; định
kỳ kiểm tra tình hình hoạt động của các trang thiết bị này để thực hiện sửa chữa
và thay mới kịp thời, xem xét lắp đặt thêm quạt máy tại các phòng học, có biện
pháp xử lý kịp thời khi nhận được những ý kiến phản hồi của sinh viên về vấn
đề này;

-

Phòng Quản trị thiết bị nên lựa chọn kích cỡ bàn ghế phù hợp với thể trạng của
sinh viên; nghiên cứu bố trí bàn ghế phù hợp với yêu cầu của phương pháp học
tích cực.

b. Cấp Khoa, Trung tâm:
-

Khi tham gia xây dựng chương trình đào tạo mới, khoa/trung tâm cũng phải
xem xét kỹ và cân đối thời lượng hợp lý giữa giảng dạy lý thuyết với giảng dạy
thực hành, tăng cường tổ chức những buổi tham quan thực tế và thời gian thực
tập tại các doanh nghiệp;

-

Khoa/trung tâm cần rà soát và kiểm tra hiệu quả sử dụng của tất cả dụng cụ,
máy móc, thiết bị, phòng ốc phục vụ thí nghiệm/thực hành do đơn vị quản lý.
Từ đó, các khoa/trung tâm sẽ lập kế hoạch cụ thể cho việc sửa chữa, nâng cấp
hoặc thay mới chúng;

-

Lắng nghe ý kiến phản hồi từ phía giảng viên, tạo điều kiện và tạo những hoạt
động nhằm giúp giảng viên nâng cao kỹ năng truyền đạt;

c. Cấp Bộ môn:
-

Phổ biến đầy đủ những quy định của trường, khoa/trung tâm liên quan trực tiếp
đến nhiệm vụ giảng dạy cho tất cả giảng viên trong bộ môn biết;

-

Kết hợp với Ban Chủ nhiệm khoa/trung tâm quản lý tốt việc thực hiện những
quy định đối với các giảng viên trực thuộc bộ môn;

-

Lắng nghe ý kiến phản hồi từ các giảng viên có điểm đánh giá thấp, từ đó tạo
điều kiện và tạo ra các hoạt động giúp giảng viên giảng dạy thu hút hơn;
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-

Khoa/trung tâm, bộ môn yêu cầu giảng viên phải cung cấp cho sinh viên biết ít
nhất một cách thức liên hệ với giảng viên khi sinh viên cần được hỗ trợ;

-

Khoa/trung tâm, bộ môn rà soát lại những ý kiến phản hồi từ sinh viên về việc
sử dụng hiệu quả thời gian trên lớp của giảng viên và có giải pháp cho vấn đề
trên;

-

Căn cứ vào những tiêu chí đánh giá của Ban Thi đua về mức độ hoàn thành
nhiệm vụ giảng dạy để thực hiện việc xét thi đua cuối năm đối với từng giảng
viên trong bộ môn.

d. Giảng viên:
-

Trong quá trình giảng bài, giảng viên cần phải chú trọng đến phần liên hệ và
gắn kết với những ứng dụng có trong thực tế thông qua nội dung trình bày, hình
ảnh minh họa, ví dụ cụ thể…vì điều này sẽ giúp sinh viên hiểu rõ và nắm chắc
nội dung môn học;

-

Cần cập nhật những phương pháp giảng dạy mới; cập nhật công nghệ mới và
hiện đại vào nội dung bài giảng;

-

Giảng viên nên tạo điều kiện hơn cho sinh viên tiếp cận tài liệu mới;

-

Bên cạnh sự hỗ trợ từ phía khoa/trung tâm, bộ môn thì bản thân mỗi giảng viên
phải tự trau dồi và hoàn thiện khả năng sư phạm của chính mình;

-

Đổi mới phương pháp giảng dạy là một trong những yêu cầu đặt ra cho mỗi
giảng viên. Giảng viên hoàn toàn chủ động trong việc lựa chọn cách thức phù
hợp./.
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PHỤ LỤC
Phụ lục của báo cáo gồm có:
1. Biểu đồ kết quả về số lượt và tỷ lệ sinh viên tham gia khảo sát của từng khoa (dành
cho dạng câu hỏi lựa chọn).
2. Bảng kết quả khảo sát (dành cho các câu hỏi theo thang điểm) với các thông tin: Điểm
trung bình toàn trường, điểm trung bình của Khoa và điểm trung bình trong từng Bộ
môn.
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