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BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO 
TRƯỜNG ðẠI HỌC NHA TRANG 

 
 

 

PHIẾU NHẬN XÉT KHÓA HỌC 
(Dùng ñể lấy thông tin từ sinh viên năm cuối)

I.  PHẦN BẢN THÂN SINH VIÊN 
(Chú ý: SV không cần ghi tên của mình trong phiếu này, tô kín ô tròn ñược chọn - nếu làm khác máy chấm sẽ loại) 

1. Khoa: .............................. Ngành: ...................................................... Lớp: ...............             ○ Nam              ○ Nữ  

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

○  Xuất sắc      ○  Giỏi      ○ Khá      ○ Trung bình khá      ○ Trung bình      ○ Yếu 

II. PHẦN NHẬN XÉT KHÓA HỌC 

ð: ðồng ý Tðð: Tương ñối ñồng ý  Kð: Không ñồng ý N: Không có ý kiến 

STT Lĩnh vực 1: Mục tiêu và chương trình ñào tạo ð Tðð Kð N 

1 Ngành học có mục tiêu rõ ràng và phù hợp với yêu cầu xã hội  ○ ○ ○ ○ 
2 Chương trình ñào tạo mềm dẻo, tạo nhiều  thuận lợi cho SV ○ ○ ○ ○ 
3 Nội dung chương trình ñào tạo có khối lượng vừa phải ○ ○ ○ ○ 
4 Tỷ lệ phân bố giữa lý thuyết và thực hành hợp lý ○ ○ ○ ○ 
5 SV có ñủ thông tin về chương trình ñào tạo ○ ○ ○ ○ 

Lĩnh vực 2: ðội ngũ giảng viên ð Tðð Kð N 

6 Hầu hết các GV có kiến thức chuyên môn tốt, cập nhật ○ ○ ○ ○ 
7 Hầu hết các GV có phương pháp sư phạm tốt ○ ○ ○ ○ 
8 Hầu hết các GV ñều nhiệt tình, sẳn sàng giúp ñỡ SV  ○ ○ ○ ○ 
9 Hầu hết các GV ñảm bảo giờ lên lớp và kế hoạch giảng dạy  ○ ○ ○ ○ 
10 SV ñược ñánh giá ñúng, công bằng trong kiểm tra, thi ○ ○ ○ ○ 

Lĩnh vực 3: ðáp ứng của khóa học ð Tðð Kð N 

11 Khóa học ñáp ứng ñược các mục tiêu ñào tạo của ngành ○ ○ ○ ○ 
12 Khóa học cung cấp cho SV ñủ những kiến thức cần thiết, cập nhật  ○ ○ ○ ○ 
13 Khóa học giúp SV phát triển ñạo ñức, nhân cách ○ ○ ○ ○ 
14 Khóa học giúp SV phát triển những kỹ năng cần thiết cho nghề nghiệp ○ ○ ○ ○ 
15 SV tự tin về khả năng ñáp ứng các yêu cầu của nghề nghiệp  ○ ○ ○ ○ 

Lĩnh vực 4: Quản lý và phục vụ ñào tạo ð Tðð Kð N 

16 Công tác tổ chức ñào tạo của Khoa, Trường tạo thuận lợi cho SV ○ ○ ○ ○ 
17 Cán bộ, nhân viên văn phòng có thái ñộ phục vụ SV tốt ○ ○ ○ ○ 
18 Thư viện có ñủ tài liệu tham khảo cho hầu hết các môn học  ○ ○ ○ ○ 
19 Nhà trường có ñủ trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập ○ ○ ○ ○ 
20 Nhà trường có ñủ trang thiết bị phục vụ thực tập, thực hành ○ ○ ○ ○ 

Lĩnh vực 5: Sinh hoạt và ñời sống ð Tðð Kð N 

21 Các hoạt ñộng ðoàn và Hội có tác dụng tốt, thiết thực ○ ○ ○ ○ 
22 Nhà trường ñáp ứng tốt nhu cầu văn hóa, văn nghệ của SV ○ ○ ○ ○ 
23 Nhà trường ñáp ứng tốt nhu cầu thể dục, thể thao của SV ○ ○ ○ ○ 
24 Nhà trường ñáp ứng tốt nhu cầu ăn, ở của 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 ñào 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 của môi trường sống, học tập tại trường ðHNT: 

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

3. Lời khuyên của anh/chị ñối với người thân, bạn bè muốn chọn Trường ðHNT và ngành học mà anh/chị ñã theo ñuổi: 

  ○  Nên theo học       ○  Nên học ngành khác tại ðHNT      ○ Nên chọn trường khác      ○  Không có ý kiến 

 

(Xem tiếp trang sau  ����) 
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4. Theo anh/chị, có những môn học nào trong chương trình ñào tạo xét thấy không cần thiết? 

- 

- 

- 

5. Theo anh/chị, có những môn học nào trong chương trình ñào tạo cần ñược tăng thêm thời lượng? 

- 

- 

- 

6. Theo anh/chị, có những môn học hoặc chuyên ñề nào cần ñược bổ sung thêm vào chương trình ñào tạo? 

- 

- 

- 

7. Theo anh/chị, ñể SV Trường ðHNT ñược học tập, rèn luyện, và sinh hoạt tốt hơn thì Nhà trường cần làm những gì? 

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Những ý kiến khác: 
 
...............................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chân thành cảm ơn sự cộng tác của anh/chị 


