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MỞ ĐẦU
Dạy và học theo học chế tín chỉ trong các trường đại học đang là xu thế tất yếu
của giáo dục đại học Việt Nam. Theo quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ, việc đánh
giá quá trình là một yếu tố bắt buộc, ngoài thời gian nghiên cứu và học tập trên
Trường, sinh viên phải dành một lượng thời gian gấp đôi để tự nghiên cứu và tham gia
thảo luận nhóm giải quyết các vấn đề liên quan đến nội dung của môn học.
Đa số sinh viên có ý thức tự giác cao trong học tập, tuy nhiên số lượng sinh viên
thiếu ý thức tự giác cũng không nhỏ.
Vấn đề đặt ra là làm thế nào để hướng dẫn sinh viênphương pháp tự nghiên cứu?
làm thế nào để kiểm tra đánh giá kết quả tự nghiên cứu của sinh viên?
Từ thực tiến giảng dạy môn học Pháp luật đại cương theo học chế tín chỉ cho
khóa 52, tác giả trao đổi kinh nghiệm về tổ chức và đánh giá kết quả tự nghiên cứu
của sinh viên.
NỘI DUNG
1. Triển khai biện pháp tự nghiên cứu cho sinh viên:
Theo quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ, để tiếp thu một tiết học trên lớp sinh
viên phải dành 2 giờ tự nghiên cứu ở nhà.
Muốn vậy, ngay từ buổi học đầu tiên, giảng viên cần dành thời gian để cung cấp
đầy đủ thông tin về môn học, tài liệu, phương pháp dạy và phương pháp học, phương
pháp tìm tài liệu, phương pháp tự nghiên cứu, yêu cầu trong kiểm tra đánh giá quá
trình, cung cấp cho sinh viên địa chỉ email và điện thoại của giảng viên để sinh viên
có thể trao đổi khi cần thiết, chia nhóm… Tuy những việc trên mất nhiều thời gian,
nhưng sẽ rất cần thiết và sinh viên có điều kiện thiết kế cho mình một thời gian biểu
thích hợp để học mà không ảnh hưởng đến môn học khác.
Để đánh giá kết quả học tập môn học, giảng viên phải đánh giá toàn diện, bao
gồm: điểm thi kết thúc môn (chiếm 50%) và điểm quá trình (50%). Trong đó điểm
quá trình là sự tổng hợp của các thành phần gồm điểm tự nghiên cứu (chiếm 10%);
điểm thảo luận và thuyết trình nhóm (5%), điểm kiểm tra giữa kỳ (10%), điểm kiểm

tra cuối kỳ (20%), điểm chuyên cần (5%); ngoài ra nếu sinh viên tích cực trong học
tập trên lớp (thường xuyên phát biểu, tranh luận hoặc phản biện) thì giảng viên sẽ có
điểm thưởng thỏa đáng và công khai trước lớp.
Trong phạm vi báo cáo này, tác giả tập trung vào kinh nghiệm tổ chức và kiểm
tra đánh giá quá trình tự học của sinh viên.
Quá trình tự học chiếm 10% điểm số của môn học. Với môn Pháp luật đại cương
có 2 tín chỉ thì sinh viên có 60 giờ tự nghiên cứu ở nhà. Như vậy, một học kỳ 15 tuần
thì mỗi tuần sinh viên dành 4 giờ tự nghiên cứu cho môn Pháp luật đại cương.
Để quá trình tự nghiên cứu đạt kết quả, buổi học đầu tiên giảng viên sẽ cung cấp
cho sinh viên các vấn đề cần tự nghiên cứu, ngoài ra trong quá trình học giảng viên sẽ
tiếp tục đặt ra những vấn đề để sinh viên tự nghiên cứu giải quyết.
Yêu cầu mỗi sinh viên ngoài vở học trên lớp phải có thêm một cuốn vở tự
nghiên cứu, lần lượt các tuần sẽ phải dành thời gian để giải quyết các vấn đề có liên
quan đến môn học. Hàng tuần thông qua các tiết giảng giảng viên sẽ làm rõ những vấn
đề mà sinh viên đã tự nghiên cứu ở nhà, giải đáp các thắc mắc của sinh viên và cnahr
báo đối với những sinh viên chưa có ý thưc tự giác trong học tập.
2. Đánh giá quá trình tự nghiên cứu của sinh viên:
Việc đánh giá kết quả tự nghiên cứu của sinh viên được chia làm 2 đợt.
Đợt thứ nhất vào tuần thứ 7 hoặc 8 giảng viên sẽ yêu cầu tất cả sinh viên mang
theo vở tự nghiên cứu để kiểm tra. Giảng viên sẽ đóng dấu vào vở để ghi nhận kết quả
đã làm của từng snh viên mà chưa cho điểm chính thức. Việc làm này nhằm tuyên
dương, động viên những sinh viên tích cực đồng thời cảnh báo đối với những sinh
viên chưa tích cực.
Đợt thứ hai vào tuần thứ 13 hoặc 14 giảng viên sẽ yêu cầu tất cả sinh viên các
lớp đồng loạt thu vở tự nghiên cứu của sinh viên tập trung về bộ môn để chấm điểm.
Tuần 15 tại buổi tổng kết môn học giảng viên sẽ trả vở tự nghiên cứu, kết quả tự
nghiên cứu giúp sinh viên có thêm hiểu biết sâu hơn và có khả năng vận dụng kiến
thức để giải quyết các vấn đề thực tiễn.
Điểm số được giảng viên ghi nhận vào danh sách ghi điểm quá trình của sinh
viên bằng file exel lấy từ phần mềm quản lý đào tạo của Nhà trường.
Cuối học kỳ, sau khi đã tổng hợp các điểm thành phần ra kết quả điểm quá trình,
giảng viên sẽ chuyển file điểm cho lớp qua địa chỉ email của lớp.

Dưới đây là hình ảnh thực tế việc chấm kết quả tự nghiên cứu môn Pháp luật đại
cương của SV năm học 2010-2011:

Đánh giá chung, đa số sinh viên có làm bài, tuy nhiên số sinh viên có ý thức
hoàn thành tốt các yêu cầu tự nghiên cứu chưa nhiều, đa số làm để đối phó, bên cạnh
đó có khoảng 1/3 không làm hoặc chỉ làm vài dòng.
Dưới đây là kết quả của việc đánh giá tự nghiên cứu môn Pháp luật đại cương
của một số lớp cho thấy:
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3. Một số khó khăn của quá trình triển khai và đánh giá kết quả tự nghiên
cứu cho sinh viên.
3.1. Khó khăn từ phía người học:
Tác giả đã làm một cuộc khảo sát về phương pháp học của sinh viên năm thứ
nhất tại Trường Đại học Nha Trang, kết quả cho thấy:
a) Về năng lực, khả năng học tập:
- Chỉ có 15% sinh viên có khả năng hiểu hết nội dung bài học ngay trên lớp. Do
vậy, để học và thi tốt, người học cần phải đọc trước giáo trình ở nhà; giải quyết các
vấn đề giảng viên yêu cầu; tham gia thảo luận nhóm để hoàn thành các bài tập mà

giảng viên đã giao từ trước; lên thư viện hoặc truy cập inernet để tìm kiếm tài liệu;
đọc lại những nội dung đã học trên lớp.
Tuy nhiên, số sinh viên dành thời gian tự học hàng ngày khi chưa đến mùa ôn thi
được thống kê như sau:
+ Từ 5 giờ trở lên: 14,4% (chỉ có nữ giới, còn nam giới là 0);
+ Từ 3-5 giờ:

28% (nữ giới chiếm 2/3);

+ Từ 1-3 giờ:

41% (nữ giới chiếm 2/3);

Như vậy, đa phần sinh viên thiếu tự giác trong học tập; chủ yếu đến mùa ôn thi
mới lao vào thức ngày thức đêm để nhồi nhét kiến thức.
Những bài tập giảng viên giao về nhà tự nghiên cứu nếu không phải thuyết trình
hoặc nộp chấm điểm thì sinh viên sẽ không làm.
- Về thời gian dành cho đi thư viện trong 1 tuần của sinh viên cho thấy: 44,4%
sinh viên chỉ thỉnh thoảng mới lên thư viện; 38% lên thư viện mỗi tuần một lần, số
còn lại đi thư viện nhiều hơn.
- Về khả năng tự học, tự nghiên cứu: 32% cho rằng khả năng làm việc độc lập,
tự học, tư duy sáng tạo và tự nghiên cứu ở mức trung bình; còn lại tự đánh giá không
tự tin về khả năng tự học, tự nghiên cứu của mình. Chỉ có 29% sinh viên được hỏi có
đọc giáo trình, tài liệu học tập trước khi lên lớp.
- 62% sinh viên không tự tin về khả năng phát hiện vấn đề, phân tích, khái quát
hóa vấn đề và giải quyết vấn đề.
b) Về chiến lược học tập:
- 69% sinh viên được hỏi thường xuyên suy nghĩ để tìm ra cách học phù hợp và
hiệu quả cho từng môn học khác nhau cũng như quản lý cách học sao cho hiệu quả.
- Tuy nhiên chỉ có 33,3% thường lập thời gian biểu học tập và cố gắng thực hiện
đúng kế hoạch của thời gian biểu. Số còn lại không lập thời gian biểu, việc học mang
tính ngẫu hứng.
- Chỉ có 14% đã học theo phương pháp khám phá: tự đặt câu hỏi, đưa ra giả
thuyết, tìm kiếm thông tin, bằng chứng để chứng minh hay bác bỏ giả thuyết đó.
- 49% sinh viên trả lời rằng việc học của họ chủ yếu từ giáo trình, bài giảng của
giảng viên mà ít tham khảo từ các nguồn tài liệu khác.
3.2. Khó khăn từ phía giảng viên:
Việc đánh giá kết quả tự nghiên cứu của sinh viên gây mất nhiều thời gian của
giảng viên. Bởi lẽ giữa kỳ giảng viên phải kiểm tra xem sinh viên có tự nghiên cứu

hay không, mặc dù không lấy điểm nhưng cũng mất một khoảng thời gian 1 tiết. Cuối
kỳ giảng viên phải dành ít nhất 1 ngày để chấm vở tự nghiên cứu của 1 lóp sinh viên.
Ngoài ra còn chấm 2 bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ cũng chiếm mất một khoảng thời
gian khá lớn của giảng viên.
Mặc dù vất vả trong đánh giá kết quả, nhưng các hoạt động lao động này của
giảng viên chưa được ghi nhận thành kết quả lao động, do đó không động viên được
giảng viên thực hiện nghiêm túc việc đánh giá này.
3.3. Khó khăn từ phía nhà trường:
- Việc tổ chức lớp học quá đông như hiện nay gây ảnh hưởng đến chất lượng dạy
và học.
- Sinh viên thiếu chỗ để tự nghiên cứu và thảo luận nhóm ngoài giờ học. Các
giảng đường chỉ mở cửa nếu có thời khóa biểu, ngoài ra sinh viên không được lên
giảng đường tự học.
KẾT LUẬN
Để nâng cao chất lượng đào tạo thì bên cạnh đổi mới phương pháp giảng dạy
phải chú trọng đổi mới phương pháp học cho sinh viên và tăng cường công tác kiểm
tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên.
Để làm tốt việc này đòi hỏi sự tận tâm, trách nhiệm của giảng viên; tính tự giác
và trách nhiệm của sinh viên và sự hỗ trợ của nhà trường. Công sức lao động của
giảng viên thực hiện tốt quy chế đào tạo là đáng trân trọng và cần được ghi nhận trong
việc quy đổi giờ định mức lao động.

