
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO 
TRƯỜNG ðẠI HỌC NHA TRANG 

 
 

 

    PHIẾU NHẬN XÉT KHÓA HỌC 
        (Dùng ñể lấy ý kiến học viên cao học năm cuối)

I. PHẦN BẢN THÂN HỌC VIÊN (HV) 

(Chú ý: HV không cần ghi tên của mình trong phiếu này, tô kín ô tròn ñược lựa chọn, nếu chọn lại thì gạch chéo ô ñã chọn) 

1. HV thuộc Khoa: ........................................................ Lớp: ........................................     ○  Nam       ○ Nữ 

2. Cơ sở liên kết ñào tạo (nếu có): ……………………………………………………. 

3. Tự ñánh giá về học lực của anh/chị trong toàn khóa học:    

○   Giỏi       ○   Khá       ○   Trung bình khá      ○   Trung bình     ○  Yếu 

II. PHẦN NHẬN XÉT VỀ KHÓA HỌC 

Rð: Rất ñúng     ð: ðúng       Tðð: Tương ñối ñúng       Kð: Không ñúng         RKð: Rất không ñúng 

STT Tiêu chí nhận xét Rð ð Tðð Kð RKð 

1 Các giảng viên (GV) có kiến thức chuyên môn tốt ○ ○ ○ ○ ○ 

2 Các GV có phương pháp sư phạm tốt ○ ○ ○ ○ ○ 

3 Các GV ñảm bảo giờ lên lớp và kế hoạch giảng dạy ○ ○ ○ ○ ○ 

4 Chương trình ñào tạo mềm dẻo, tạo nhiều thuận lợi cho HV ○ ○ ○ ○ ○ 

5 Khóa học cung cấp cho HV những kiến thức cần thiết cho nghề nghiệp ○ ○ ○ ○ ○ 

6 Khóa học cung cấp cho HV khả năng nghiên cứu cần thiết cho nghề nghiệp ○ ○ ○ ○ ○ 

7 HV ñược ñánh giá ñúng, công bằng trong kiểm tra, thi ○ ○ ○ ○ ○ 

8 HV có ñủ và kịp thời các thông tin về chương trình ñào tạo, lịch thi ○ ○ ○ ○ ○ 

9 HV dễ dàng tiếp cận các tài liệu học tập và tham khảo ñược GV giới thiệu ○ ○ ○ ○ ○ 

10 Phòng học và trang thiết bị phục vụ dạy & học ñược ñáp ứng tốt ○ ○ ○ ○ ○ 

III. Ý KIẾN KHÁC 

1. Cảm nhận chung của anh/chị về chất lượng ñào tạo của khóa học: 

 ○   Rất hài lòng      ○    Hài lòng        ○    Tạm hài lòng             ○    Không hài lòng 

2. Theo anh/chị, có những học phần nào trong chương trình ñào tạo xét thấy không cần thiết, nên giảm bớt hoặc tăng thêm 
thời lượng, hoặc bổ sung mới? 

� Không cần thiết: ............................................................................................................................................................  

� Giảm bớt thời lượng:...................................................................................................................................................... 

� Tăng thêm thời lượng:.................................................................................................................................................... 

� Bổ sung mới:.................................................................................................................................................................. 

3. Theo anh/chị, ñể khóa học sau có thể ñạt chất lượng tốt hơn thì Trường ðH Nha Trang và Cơ sở liên kết ñào tạo cần làm 
những gì? 

� ðối với Trường ðH Nha Trang: .................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................ 

� ðối với Cơ sở liên kết ñào tạo: ...................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................ 
 
 

Chân thành cảm ơn sự cộng tác của anh/chị 

•••• ○ 
 


