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TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN 

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

 

Số: 14 / BC-QLCL 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Đắk Lắk, ngày 22 tháng 10 năm 2021 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT 
Lấy ý kiến của sinh viên, giảng viên về chất lượng và sự phù hợp  

của các hình thức kiểm tra, đánh giá trong hoạt động đào tạo của Trường, năm 2021 

              

Kính gửi:  Hiệu trưởng  

  

 Căn cứ Kế hoạch số 3/KH-QLCL ngày 18/8/2021 của Phòng Quản lý chất lượng về việc 

khảo sát lấy ý kiến của sinh viên, giảng viên về chất lượng và sự phù hợp của các hình thức kiểm 

tra, đánh giá trong hoạt động đào tạo của Trường, năm 2021, đã được Hiệu trưởng phê duyệt; 

 Phòng báo cáo kết quả như sau: 

 

1. Mục đích 

- Tiếp thu ý kiến đóng góp của sinh viên (SV), và giảng viên (GV) về chất lượng và sự phù 

hợp của các hình thức kiểm tra, đánh giá trong hoạt động đào tạo của Trường; 

- Là một trong những hoạt động cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài CSGD; 

- Có số liệu, minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài;  

- Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. 

 

2. Yêu cầu              

- SV, GV hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tự nguyện và trung thực trong việc cung cấp thông tin 

theo mẫu phiếu do CSGD cung cấp.  

- Thông tin phản hồi từ SV, GV được xử lý khách quan, trung thực và được sử dụng đúng 

mục đích.   

 

3. Thời gian thực hiện  

 Từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2021.   

 

4. Đối tượng, phạm vi thực hiện 

 - 75% số GV giảng dạy các ngành của các Khoa trong Trường.  

 - SV các lớp đại học hệ chính quy của các Khoa. Mỗi ngành chọn đại diện các lớp khóa 

2017, 2018, 2019, 2020; mỗi khóa chọn 1 lớp.  

 - 75% những ngành có số lượng lớn hơn 30 SV/lớp. Những ngành có số lượng từ 30 SV/lớp 

trở xuống chọn 100%.  

 

5. Nội dung:  

 - Gồm các câu hỏi được sử dụng lấy ý kiến SV, GV về kiểm tra đánh giá trong các hoạt 

động đào tạo của Trường;  

 - Sự hài lòng của SV và GV thể hiện ở 5 mức độ: 1-Rất không hài lòng; 2-Không hài lòng;  

3-Bình thường;  4-Hài lòng; 5-Rất hài lòng.  

 

6. Phương pháp thực hiện  

 - Phát phiếu tới SV, GV, hướng dẫn làm và thu lại.  

 - Nhập, lưu trữ và xử lý kết quả bằng phần mềm Microsoft Excel 2010. 

- Tỷ lệ hài lòng là tổng số ý kiến “Rất hài lòng” và “Hài lòng” / Tổng số ý kiến.  



- DiAm s6 mftc dQ hdi lbng la sO diem trung binh (TB) cta ttng c6u h6i (c6ch tinh diiim s6
hdi long theo thang Likert).

7. Ktit qui khio sit
7.1. Giing vi6n cic Khoa

. . ?u.hno s6.tl6y y_ki6n ttuoc 295 giilrrgviOn cria c6c Khoa. Gi6ng vi€n drinh gi6 vd hdi ldng
vo chdt luqng vd su pht hqp cria c6c hinh thric ki6m tra, d6nh giri trong hoat dQng ddo tao cta
Trudng nhu sau:

Ktlt qu6 Bing tr0n cho th6y: Mric dQ kh6ng hdi ldng trung binh cria GV ld 1.0%; s6 GV
dAnh gi6.binh thuimglit22.5%; st5 CV nai k:ng dat 76.5%o.

Di0m s6 mric d0 hii ldng trung binh li 3.9.

* t ki6n khtic: C6 4,7% sd giing vi€n g6p j nhu sau:
- ViQc c6ng khai diiim b.Q phfln cho sinh vi6n con han ch6;
-.Phi6u ch6m chuyon dd, kh6a ludn t6t nghiQp cho SV chua diy dri c6c nQi dung cAn drinh

giri. Cdn di€u chinh cho phir hqp v6i rubrics cta c6c hoc phAn.
- Chuy6n ngdnh su ph4m nOn c6 2 gihng vi6n tham gia drinh gi6 ti6t thi thuc hdnh cria sinh

vi6n vii duoc chdm cdng 1 ti6t/2 SV.

2

STT NSIDUNG

Khdng
hni

ldng
(%)

Binh
thulng

(o/o)

Hni
ldng
(%)

Di6m
siiur,

TB

1

qua ch di di thuc te thuc tap / chuydn rI
kho Iuan inh en coa cua S I ng ban kh6ch quan,

chinh x6c
0.7 25.8 73.5 3.9

2
Thol gran

hdn
Nhd trudng sdp xop lich thi hoc kj, c6c

h c 1.4 69.4 3.8

J
Ktit qui di6m ki6m tra ciic hgc phAn duoc giing vi&r

khai theo cria Trudngc u 1.4 24.1 74.5 4.0

4
KCt qui di6m thi hoc kj, c6c hgc ptrAn du.c cOng
khai tling theo quy dinh cua Truong 0.7 22.0

5

C6c bdi tQp lbdi ki6m tra / ti6u lufn cria SV duqc
gi6ng vi6n nhdn x6t, ch6m di6m 16 rdng n6n r6t c6
ich cho SV

1.0 24.r 74.9 3.9

6

Trudng c6
gla oe tang

st dgng nhi hinh th ki tra, d6nh
t qui hoc

u uc
dQ ch inh tr dr{nh gi6 k6xac ong

cta SV
1.4 19.3 79.3 4.0

7
Gidng vi6n chAm ditim, d6nh gi6 cdng bdng, khrich

0.3 20.7 79.0 4.0

?A ti6m tra, dC thi phi hqp v6i
t6ng hqp c6c phdn kh6c nhau
khuydn khich tinh s6ng tao cria S

nQi dung gi6ng day,
trong hoc phdn vd 1.4 14.9 83.7 4.0

TRUNG BINH 1.0 22.s 76.5 3.9

29.2

4.0

quan vri phin 6nh dring ndng luc cia SV

8.



7.2. Sinh vi6n c6c Khoa
Da khio s6t l6y f ki6n dugc 3.332 sinh vi6n cta c6c 1op, c6c ngdnh, c6c Khoa. Sinh vi€n

drinh giri vd hdi ldng vc ch6t lugng vd su phir hqp cria cac hinh itrric kiil i;", ;;; gi6 trong hoat
dQng ddo tao cira Trudng nhu sau:

+ Sinh vi6n Khoa Y Duqc

STT NQIDUNG
Kh6ng
hii Idng

(%\

Binh
thudng

(%\

Heri
ldng
(%)

Ei6m
s6 ul

TB
I

Kct que ch d e di thpr t6 th tap oeI m lrc chuy6n khoa
Iuan ua nh lenc SI col) blng kh6ch quan 5.4 40.2 54.4 3.6

2 Thdi gian Nhi trudng sip xtlp lich thi hoc ki crc hoc phin 15.8 3 8.6 4s.6 3.4

3
qui <li ki tra cic hoc duoc giang vi6n c6ng

khai din theo rlinh c[ra T 6.6 5 8.5 J.b

4 duoc c6ng khai tltng
7.3 40.2 52.5 3.5

5
cric bdi t{p / bni ki I'tin cta SV tluoc giing vi6n

rit c6 ich cho SVnh{n ch5m di€m 16 nen 7.0 40.7 52.3 3.5

6
T o su du nhi k tlinhruo ng c n eu I tra, gra tAng
do ch inh xac tro d6nh a h te cua Sua Qc

8.7 41.6 49.7

7
c6ng b[ng, kh6ch quan vd

8.2 3 8.3 53.5 3.5

De kiiim tra, dithi
c6c phdn kh6c nhau
t?o cta SV

ph hqp v6i n6i dun ang d4y, t6ng hgp
trong hgc ph6n vi khu khich tinh s6ngyen 8.9 40.5 50.6 3.5

TRUNG BINH 8.5 39.4 52.1 3.5

+ Sinh vi6n Khoa N6ng Lflm nghiQp

STT NOIDUNG
Kh6ng
hii Idng

(%)

Binh
thudng

(%)

Hni
ldng
(%\

Di6m
s5 ttl

TB

I
Ki5t qut chAm ttiiim rti thuc t6 i thuc tep / chuyCn dA / kh6a
lufln cta sinh vi6n c6ng bing, khfch quan, chintrxiic 1.6 33.9 64.5 3.8

Thdi gian Nhd trudng sip xtip llch thi hgc k! c6c hgc phdn 10.5 4t.9 47.6 3.5

3
iluoc giring vi6n c6ng

3.2 3 1.5 65.3 3.9

4
Kiit qui tliiim thi hoc kj, cnc ho. c ph
theo qul tlinh clra Trudng

iluo. c c6ng khai dirngan
3.2 28.2 68.6 3.8

5
Cic bii t4p / bii ki6m tra / ti6u ludn cria SV duoc giing vi6n

rdt c6 ich cho SVnhin x6t, ch6m ttiiim 16 ring n6n 29.8 6',7.8 3.9

6
Trudng c6 sir dung nhi6u hinh thfc kiiim tra, <Linh giri d6 tAng
d6 chinh x6c hong rlinh gin k6t qun hoc tAp cria SV

0.8 33.9 65.3

7
Gi6ng vi6n di tl6nh giri c6ng

crla SV
g, kh6ch quan vd

nal'l I
1.6 33.9 64.5 3.8

Oe kiem tra, dC thi phn hqp v6i nQi dung giing day, tiing ho. p
cric ph6n khSc nhau trong hoc ph6n vA khuy6n khich tinh s6ng
tao cta SV

2.4 33.1 64.5 3.8

TRUNG BINH 3.2 33.3 63.5 3.8

chinh xic

34.9

Ket qua di6m thi hoc kj, cric hoc
theo quy tlinh cta Trudng

tra / ti6u

hinh th[c
kt!t 3.5

Giing vi6n chAm di6m, dinh gi5

ahq4 rinh tlfng ning luc ctia SV

8.

2.

K6t qui tli6m ki6m tra c6c hoc ph6n
khai dirng theo quy tlinh cria Trudng

3.9

ph6n 6nh dfing

8.

J



+ Sinh vi6n Khoa Kinh t6

+ Sinh vi6n Khoa Su ph4m

STT NOI DI'NG
Kh6ng
hii ldng

(%l

Binh
thulng

(%l

Hni
Idng
(%)

Di6m
sii nr,

TB

I Ktit qui ch6m tli6m <li thuc tti / thgc tpp / chuy6n AC I rurOa

lu{n cia sinh vi6n c6ng bing, khrich quan, chinh x6c
5.0 34.1 60.9 3.6

2 Thoi gian Nhi trudng sip *tip lich thi hoc kj, c6c hgc phin 11.4 36.6 52.0 3.5

J
K6t qui di6m ki6m tra c6c hgc phdn tlugc gi6ng vi6n cdng
khai clirng theo quy clinh cta Trudng

6.1 32.3 61.6 3.7

4
Klit qui <ti6m thi hqc k! c6c hgc phin tlugc c6ng khai dring
theo quy <linh ctra Trudne

8.2 30.2 61.6 3.7

5
C6c bdi tQ.p l.bdi kii5m tra / ti6u luan cira SV <lugc gi6ng vi6n
nhan x6t, ch6m cli6m rd rdng n6n rdt c6 ich cho SV

8.0 30.5 61.5 3.6

Trudng c6 st dpng nhi6u hinh thirc ki6m tra, d6nh gi5 dd tang
clQ chinh x6c trong tt6nh gi5 kt5t qui hgc t{p cria SV

6.1 32.3 61.6 3.7

7
Gi6ng vi6n ch6m tlii5m, <l5nh gi6 cdng bing, kh6ch quan vir
ph6n 6nh dring nlng luc cria SV

6.8 ) z.) 60.9 3.7

8

O€ t<i6m tra, dd thi pht hqp v6i nQi dung giing d4y, t6ng ho. p

c6c phAn khSc nhau trong hgc phin vd khuyr5n khich tfnh s6ng
t4o cfia SV

8.0 32.3 59.7 3.6

TRUNG NiNTT 7.4 32.6 60.0 3.6

STT NOI DUNG
Khdng
hii ldng

(%l

Binh
thulng

(%l

Hni
ldng
(%l

Di6m
sd ttl

TB

I
K6t qui ch6m di6m cli thpc tt5 / thuc t4p / chuy6n OC I t<trOa

luQn cira sinh vi6n c6ng bing, kh6ch quan, chinh x6c
3.4 21.2 75.4 4.0

2 Thoi gian Nhi trudng sip xtip lich thi hqc ky c5c hgc phin 6.4 27.9 65.7 ).t

J
K6t qui di6m ki6m tra ctc hgc ph6n clugc giAng vi6n c6ng
khai tltng theo quy clinh cria Trudng

4.9 21.5 73.6 3.8

4
K6t qun di6m thi hqc k! c6c hgc phAn <tugc cdng khai ching

theo quy dinh cfia Trudng
4.9 23.0 72.1 3.8

5
Cac Uai tap / bdi ki6m tralti€u lrr0n cta SV tlu-o.c gi6ng vi6n
nh6n x6t, ch6m tli6m 16 ring n6n r6t c6 ich cho SV

4.9 23.0 72.1 3.8

6
Trudng c6 sri dpng nhi6u hinh thftc kir5m tra, d6nh gi6 dC tlng
d0 chinh xiic trong d6nh gi6 k6t qui hgc tqp cta SV

5.2 25.5 69.3 3.8

7
Gi6ng vi6n ch6m ditlm, cl6nh gi6 cdng bing, kh6ch quan vi
phin 6nh dring ning lgc cria SV

5.5 22.4 72.1 3.8

8

Oe UCm tra, cld thi pht hqp v6i nQi dung gi6ng d4y, t6ng hqp
c6c phAn kh6c nhau trong hgc phAn vd khuy6n khich tinh sSng

t4o cria SV
5.2 24.2 70.6 3.8

TRUNG NiNTT 5.1 23.6 71.4 3.8

4

6.



+ Sinh vi0n Khoa Lf lugn Chfnh tri

+ Sinh vi6n Khoa Ngogi ngfr

STT NgrDUNG
Kh6ng
hii ldng

Binh
thud'ng

Hni
Idng

D
siitrt

TB
rct
lu{n

qui chim ttiiim tli thuc t6 / thuc ep / chuy6n da / kh6a
cta sinh vi6n c6ng bing, kh6ch quan, chinhxr{c 2.9 38.2 58.9 3.7

2 sdp xe ki hinolTh aNh trud n C thh h acc hglan D Qc gc p 41.2 41.2 3.2

3 tlu-o. c gi6ng vi6n c6ngqua mk
khai
K

theo
tra c5c hoc ph

cria T 14.7 29.4 55.9 3.s

thi hoc kj,c6c hoc ph duoc c6ng khai ilirngqua
theo U tlinh cfia Tru 3 8.3 52.9 3.5

5
kibeiChc alb atr eu u cua S tat]tap an end UOC

n dch6m e rom ran enn rx6t, a c icho hoC S
2.9 52.9 3.5

6
Trudng c6 su dung nhi6u hinh thfc ki6m tra, d6nh gi6 rlii tang
tl6 chinh x6c trong tl6nh giri ki5t qui hoc tap cta SV I 1.8 32.4 5 5.8

7 c6ng bing, kh6ch quan vilan diG e cl.l

hin 6nh din nall
<Linh giri

cta SV 8.8 32.4 58.8

DA ki6m tra, dd
c6c phAn kh6c n
tao cria SV

thi pht hqp voi ndi dung gidng day. rring hqp
hau trong hoc phdn vd khuy6n khich tinh sdng 32.4 55.9 3.4

TRUNG BiNH 36.0 54.1 3.5

STT NQI DUNG
Kh6ng
hii ldng

(%\

Binh
thud'ng

(%)

Hni
ldng
(%)

Di6m
sii ul,

TB

1
K6t qun ch6m di6m di thgc t6 / thuc LA.p / chuy6n dC / kh6a
lu{n cta sinh vi6n c6ng bing, khich quan, chinh x6c 33.7 62.3

2 Thdi gian Nhi truong sip *6p lich thi hoc kj,c6c hoc phdn I 1.4 32.6 56.0 3.5

, tlu<r. c giing vi6n c6ng
6.9 20.0 73.1 3.8

K qui tliem thi hoc tcj c6c hgc p tluo-c c6ng khai dtng
theo tl dinh cria Trudn 61.7 3.7

C bn ta bdi ki I uac I p tra ti S tlu-o. c an el')llt u uel] c a I vl
cham diem en r6t co ich h St1 c o

6.9 29.7 63.4 3.7

6
Trudng c6 sri dung nhi6u hinh thric kiiim tra, tlinh gi6 dii tnng
d6 chinh xiic trong drinh gi6 k6t qun hoc t6p cta SV 35.4 60.0 3.7

7
Giang vi6n ch6m <li d6nh gi5 c6ng bing, khiich quan vi

rin rinh drin nan lqc cta SV 9.1 3 0.9 60.0 3.6

8

Ed ki6m tra. dd thi phir hqp voi nQi dung gidng day, rong hop
cric phrin khric nhau trong hoc ph6n vd khuy6n klrich tirrh sring
tao cria SV

7.4 3 3.1 59.5

TRTING BiNH 7.2 30.8 62.0 17

5

I

17.6

4. 8.8

44.2

3.5

3.6

8. 11.7

9.9

4.0 3.7

Ket qua diem kidm rra cdc hoc phAn
khai dtng theo quy dinh cta Truong

4. 30.9

5.
ro

4.6

J.t)



+ Sinh viOn Khoa ChIn nudi Thri y

+ Sinh vi0n Khoa KHTN-CN

* 'i nAn khdc: C6 24.3% s6 sinh vi6n c6c l6p, c6c ngdnh, ciic Khoa g6p i, nhu sau:

- ViOc chAm di6m SV sau khi di thUc tpp, lam chuy6n dC, kh6a lu4n tucmg d6i chinh xAc;

- SV hei long vdi c6c hinh thric kiiSm tra, diinh gi6 hiQn t4i cria Trudng;
- Sip xtlp thdi gian thi gita c6c hgc phAn phu hqp hon dti SV c6 thoi gian 6n thi;
- Ntiu dA' phai tt i e f dO-xdt t6t nghiQp thi iSc ngdnh nOn b6 hqc phAn Titing Anh 1, 2, 3, 4;

STT NOI DUNG
Kh6ng
hii ldng

(%\

Binh
thudng

(%l

Hef
Idng
(%l

Dii!m
s5 ttl

TB

I
Ktit qu6 chAm <ti€m di thgc t6 / thuc tpp / chuyCn OA I t<trOa

lu4n cria sinh vi6n c6ng bing, kh6ch quan, chinh x5c
5.6 33.5 60.9 3.7

2. Thoi gian Nhd truong sap xtSp lich thi hqc kj,c6c hgc phAn 1 5.6 36.7 47.7 3.4

J
Ktit qui di6m ki€m tra circ hgc phAn dugc gi6ng vi6n c6ng
khai thing theo quy dinh cria Trudng

7.4 34.9 3.6

4
K6t qui <li6m thi hqc kj, c6c hgc phAn dugc cdng khai dring
theo quy clinh cta Trudng

7.8 38. I 54.1 3.5

5
C6c bdi tflp / bdi ki6m tra / ti6u lu6n cta SV dugc gi6ng vi6n
nhOn x6t, ch6m <li6m 16 rdng n6n r6t c6 ich cho SV

7.5 37.7 54.8 3.5

6.
Trulng c6 st dr,rng nhidu hinh thric kii5m tra, d6nh gi6 d6 tdng
<lQ chinh x5c trong dhnh gi6k6t qui hqc tap cta SV

7.8 3s.9 56.3 3.6

7
Gi6ng vi6n ch6m cli6m, el6nh gi6 c6ng bing, kh6ch quan vir
phin 6nh dring ndng lpc cta SV

l 1.0 32.4 56.6 3.5

8.

OC t<i6m tra, d6 thi pht hqp v6i nQi dung gi6ng d4y, t6ng hqp
cdc phAn kh6c nhau trong hgc phAn vd khuylin khich tinh s6ng

tpo cta SV
6.7 38.1 55.2 3.5

TRUNG giNH 8.7 35.9 55.4 3.5

STT NOI DUNG
Kh6ng
hii ldng

(%l

Binh
thudng

(%)

Hii
Idng
(%l

Di6m
sd nl

TB

I
KiSt qui ch6m di6m <li thgc tti / thuc t4p / chuy6n aC I mOa
lu4n cfia sinh vi6n c6ng bing, kh6ch quan, chinh x6c

6.4 29.4 64.2 3.7

2. Thd'i gian Nhd trud'ng sap *t5p lich thi hgc kj, c5c hgc phin 11.2 28.9 s9.9 3.5

aJ
ftit qu6 <li6m ki6m tra circ hgc phAn dugc gi6ng vi6n c6ng
khai dring theo quy clinh cira Trudng

8.5 24.1 67.4 3.7

4
K6t qre di6m thi hgc k! c6c hec phAn dugc cdng khai dtng
theo quy clinh cria Trudng

7.5 31.0 61.5 3.6

5.
C,i" Uui tap I Uii t<l6m tra I ti6u luan ctia SV <lugc gi6ng vi6n
nh{n x6t, chdm cli6m rd rdng n6n rAt c6jch cho SV

7.5 29.4 63.1 3.6

6
Trudng c6 sri dgng nhi6u hinh thric ki6m tra, dilnh gi6 cl6 tdng
d0 chinh x6c trong d5nh gi6 k6t qu6 hgc tpp cfia SV

8.0 29.4 62.6 3.7

7
GiAng vi6n ;h6m dGm;aann gia c6ng bing, kh6ch quan vir
phin 6nh clfing ndng lyc cria SV

9.1 26.2 64.7 3.6

8

Oe n6m fta, d6 thi phir hqp v6i nQi dung gi6ng d4y, t6ng hqp

c6c phAn kh6c nhau trong hgc phAn vd khuy6n khich tinh s6ng

t4o cta SV

9.1 29.4 6l .5 3.6

TRUNG giNH 8.4 28.5 63.r 3.6

6

57.7



- Di6m tich lny 30% GV n6n c6ng b6 sdm hon AC. SV Uitit;
- M6t s6 GV cho di6m b6 ph{n 30o% chua c6ng bdng, chua chinh xric;
- MQt s6 hgc ph6n c6u h6i thi chua cltng lrgng tdm cria ndi dung gitng d1y;
- MQt s6 hgc phdn ldm ti6u lufn d0 l6y di6m thi nhr{ng k6t qu6 GV ch6m chua chinh xric;
- MQt s6 GV ch6m di6m cho sinh vi6n chua c6ng bing, chua chinh xric, chua ph6n rinh dring

thuc luc cta SV;
- Thi online do m4ng kh6ng 6n dinh, t6 chric thi con b6t c{p, SV nQp bei ch6m vi mang

Intemet chflm n6n 6nh hu&ng x6u dtln k6t quA m6t sO hqc phan, ktit qui thi online chua phin 6nh
dring ndng luc cfia SV:

- GV cdn gitp <tp SV nhiQt tinh hon trong hic thu bdi c6c hgc phdn thi online;
- MQt s6 hqc phdn n6n chuy6n hinh thric thi tU luan sang trAc nghi€m;
- GV n6n cho SV c6u h6i 6n t4p s6m de On bai; Cho SV 6n tfp vd ldm bni tflp nhi6u hon dC

kiiim tra vd thi d4t k6t qua tOt;
- Try*g cdn ddu tu m6y tinh t6t hon d6i vdi nhirng hgc ph6n thi tai phong may;
- CAn da $ang hon c5c hinh thric ki6m tra, tl6nh gi6 SV trong qu6 trinh hqc t0p;
- ViQc ki6m tra vd thi d6i v6i SV cdn chiu nhiOu dp lgc;
- SV Khoa Y Dugc do ph6i di l6m sdng, thUc hdnh, thpc t4p ddy d4c vd c{n ngdy thi hqc kj,

n6n k6t quA kii5m tra vd thi cta SV chua cao; CAn s6p xtip lich thi cho hqp lj, hon.

8. Nh{n x6t chung
ViQc thgc hiQn kh6o sdt l6y y kiiln ph6n htii cria gi6ng vi6n vi sinh vi6n v0 ch6t luqng vd sg

phn hqp cria c6c hinh thric kiiSm tra, drinh giri nhim cAi ti6n ch6t luqng, g6p phAn nAng cao chAt
luong ddo t4o cria Trudng.

-iDa sd giAng viOn vir sinh vi6n cl6u hdi long v6i chdt lu-o. ng vir sU phi hqp cia c6c hinh thric
kiiSm tra, drinh gi6 trong hoat dQng ddo tao cria Trudng. Nhtng th6ng tin do SV vd GV cung c6p
g6p phdn phan dnh dugc thuc trang ki6m tra, ddnh gi6, cfrng nhu tinh pht hqp trong cdng t6c diro
t4o c6c ngdnh, c6c Khoa cta Trudng tlang 6p dqng.

KOt qud khAo srlt ld co sd dt liQu quan trgng il€ Truong diOu chinh c6c hinh thric ki6m tra
d6nh gi6 ngudi hgc cho phir hqp vdi thuc tC. D6ng thdi, Truong c6 s6 liQu b6o c6o Cuc Quan ly
ch6t lu-o.ng, c6ng khai tdi ngudi hoc, ngudi day vd c6c b6n li€n quan; ld minh chring d6 phr,rc vu
c6ng t6c tg d6nh giri vd d6nh gi6 ngodi.

9. D6 xuiit, kiiin nghi
- Truong can xem xdt di€u chinh c6c hinh thtic ki6m tra, drinh giti cho pht h-o. p.

- C6c clon vi ddo tao cAn rd so6t, c6i ti6n c6c ho4t dQng ki6m tra, d6nh gi6 ngudi hgc d6 ktit
':qui ngdy cdng c6ng bdng. khdch quan v2r chinh xiic hon.

Noi nhQn:
- Ban Gi6m hiOu (D6 brio cio);
- Cric Khoa, tlon vi li6n quan (Oii UitlQ;
- Dlng Website cta Trudng;
- Luu: QLCL.
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