BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

PHIẾU NHẬN XÉT KHÓA HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

(Dùng để lấy thông tin từ sinh viên năm cuối)

____________________________________

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Giới tính:
 Nam
 Nữ
2. Khóa học:…………………. Ngành học: ………………………..………. Bậc học: …………….
3. Tự đánh giá về học lực của anh/chị trong toàn khóa học:
 Xuất sắc
 Giỏi
 Khá
 Trung bình
 Yếu
II. NHẬN XÉT KHÓA HỌC
Với mỗi tiêu chí, anh/chị chọn một mức độ tương ứng theo thang điểm từ 1 đến 5, được quy ước như sau:
 Hoàn toàn không đồng ý

 Không đồng ý

 Tương đối đồng ý

 Đồng ý

 Hoàn toàn đồng ý

(đáp ứng <40%)

(đáp úng từ 40-49%)

(đáp ứng từ 50-64%)

(đáp ứng từ 65-79%)

(đáp ứng >=80%)

Nội dung tiêu chí

STT

Mức độ nhận xét

A. Mục tiêu và chương trình đào tạo (CTĐT)
1

CTĐT có chuẩn đầu ra rõ ràng, cụ thể và phù hợp với nhu cầu của xã hội

    

2

CTĐT mềm dẻo, tạo nhiều thuận lợi cho SV khi đăng ký học

    

3

Các học phần của CTĐT phù hợp với yêu cầu của chuẩn đầu ra

    

4

Tỷ lệ phân bố giữa lý thuyết và thực hành hợp lý

    

5

SV có thể dễ dàng tìm hiểu thông tin về CTĐT

    

B. Đội ngũ giảng viên
6

Hầu hết GV có kiến thức chuyên môn tốt

    

7

Hầu hết GV có phương pháp sư phạm tốt

    

8

Hầu hết GV đều nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ SV

    

9

Hầu hết GV đảm bảo giờ lên lớp và kế hoạch giảng dạy

    

SV được đánh giá đúng, công bằng trong kiểm tra, thi

    

10

C. Đáp ứng của khóa học
11

Khóa học đáp ứng được mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra của ngành

    

12

Khóa học cung cấp cho SV đủ những kiến thức cần thiết

    

13

Khóa học giúp SV phát triển đạo đức, nhân cách

    

14

Khóa học giúp SV phát triển những kỹ năng cần thiết cho nghề nghiệp

    

15

SV tự tin về khả năng đáp ứng các yêu cầu của nghề nghiệp

    

D. Quản lý và phục vụ đào tạo
16

Các yêu cầu hợp lý của người học được giải quyết kịp thời

    

17

Cán bộ, viên chức hành chính có thái độ phục vụ tốt

    

18

Thư viện có đầy đủ giáo trình, tài liệu tham khảo cho hầu hết các học phần

    

19

Thư viện có đủ chỗ cho SV học tập và nghiên cứu

    

20

Nhà trường có đầy đủ trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập, thực hành

    

E. Sinh hoạt và đời sống
21

Hoạt động Đoàn, Hội có các hoạt động bổ ích cho SV

    

22

Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu về văn hóa, văn nghệ của SV

    

23

Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu về thể dục, thể thao của SV

    

24

Nhà trường đáp ứng tốt nhu cầu về chỗ ăn, chỗ ở cho SV

    

25

Nhà trường chăm lo tốt sức khỏe của SV

    

III. Ý KIẾN KHÁC
1. Cảm nhận chung của anh/chị về chất lượng đào tạo của khóa học:
 Rất hài lòng

 Hài lòng

 Tạm hài lòng

 Không hài lòng

2. Cảm nhận chung của anh/chị về chất lượng và môi trường sống và học tập tại Trường ĐHNT:
 Rất hài lòng

 Hài lòng

 Tạm hài lòng

 Không hài lòng

3. Lời khuyên của anh/chị đối với người thân/bạn bè muốn chọn trường ĐHNT và ngành học mà
anh/chị đã theo đuổi:
 Nên theo học

 Nên học ngành khác tại ĐHNT

 Nên chọn trường khác

 Không có ý kiến

4. Theo anh/chị, có những học phần nào trong CTĐT xét thấy chưa phù hợp với chuẩn đầu ra?
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
5. Theo anh/chị, có những học phần hoặc chuyên đề nào cần được bổ sung vào CTĐT?
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
6. Theo anh/chị, Nhà trường cần làm gì để SV trường ĐHTN được học tập, rèn luyện và sinh hoạt
tốt hơn?
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
7. Các ý kiến khác:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Chân thành cảm ơn sự cộng tác của anh/chị!
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