ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐH KHXH&NV

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TOÀN KHÓA HỌC
Dành cho sinh viên sắp tốt nghiệp

Mẫu ĐBCL04-B
2012

Với tư cách là người trực tiếp thụ hưởng các dịch vụ đào tạo của Trường, những nhận xét, đánh giá và góp ý của
anh/chị là cơ sở để Trường tiến hành những hoạt động cải cách, thay đổi phương thức đào tạo và giảng dạy cho phù
hợp với điều kiện đổi mới chất lượng giáo dục. Nhà trường cam kết bảo mật thông tin do anh/chị cung cấp.

(Vui lòng tô đen phương án được chọn.)

I. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI TRẢ LỜI
Năm nhập học: ………………… Sinh viên ngành: …………………………..…………………………...
Xếp loại học lực trung bình của anh/chị trong 6 học kỳ qua là:
1: Trung bình
2: Trung bình khá
3: Khá
4: Giỏi
5: Xuất
    
sắc
II. ĐÁNH GIÁ TOÀN KHÓA HỌC

1. Mục tiêu và chương trình đào tạo của khóa học (Vui lòng sử dụng thang đo =hoàn toàn
không đồng ý, =không đồng ý, =tạm đồng ý, =đồng ý, =hoàn toàn đồng ý, =không có ý kiến)

C1

Anh/Chị được giới thiệu mục tiêu của chương trình đào tạo

     

C2

Anh/Chị được giới thiệu cấu trúc của chương trình đào tạo

     

C3

Anh/Chị được hướng dẫn quy chế đào tạo

     

C4

Anh/Chị được hướng dẫn quy chế rèn luyện SV

     

C5

Anh/Chị được hướng dẫn quy chế thi và kiểm tra

     

C6

Anh/Chị được hướng dẫn quy chế xét tốt nghiệp

     

C7

Số tín chỉ bắt buộc trong chương trình đào tạo được phân bổ hợp lý      

C8

Số tín chỉ tự chọn trong chương trình đào tạo được phân bổ hợp lý      
Tỷ lệ phân bổ giữa lý thuyết và thực hành trong chương trình đào
     
tạo là hợp lý

C9

2. Tổ chức hoạt động học tập của khóa học (Vui lòng sử dụng thang đo =hoàn toàn không đồng ý,
=không đồng ý, =tạm đồng ý, =đồng ý, =hoàn toàn đồng ý, =không có ý kiến)

C10 Việc sắp xếp thời khóa biểu học tập là hợp lý

     

C11 Việc sắp xếp lịch thi là hợp lý
Việc tổ chức thực tập thực tế đáp ứng được yêu cầu của mục tiêu
C12
đào tạo
C13 Việc đánh giá kết quả học tập là nghiêm túc
Anh/Chị được tạo điều kiện hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu khoa
C14
học
C15 Đội ngũ GV nhiệt tình giúp đỡ SV trong học tập

     

C16 Đội ngũ GV có năng lực chuyên môn

     

C17 Đội ngũ GV có phương pháp sư phạm

     

     
     
     
     

C18 Cán bộ, chuyên viên các phòng/ban/trung tâm phục vụ SV hiệu quả      
C19 Đội ngũ cố vấn học tập của khoa/bộ môn hỗ trợ SV hiệu quả

     

C20 Website của Trường hoạt động hiệu quả

     

C21 Website của Khoa/Bộ môn hoạt động hiệu quả

     

C22 Thư viện có tài liệu bắt buộc cho hầu hết các môn học

     

C23 Thư viện có tài liệu tham khảo cho hầu hết các môn học

     

C24 Trường có đầy đủ trang thiết bị phục vụ các hoạt động dạy và học

     

C25 Trường có đủ chỗ ngồi tự học cho SV

     

C26 Trường đưa thông báo đến SV kịp thời

     

C27 Trường công bố kết quả thi/kiểm tra đến SV nhanh chóng

     

3. Sinh hoạt và đời sống dành cho SV trong toàn khóa học (Vui lòng sử dụng thang đo =hoàn
toàn không đồng ý, =không đồng ý, =tạm đồng ý, =đồng ý, =hoàn toàn đồng ý, =không có ý kiến)

Anh/Chị được cung cấp thông tin về chính sách xã hội (vay vốn,
     
miễn giảm học phí, học bổng,...)
Anh/Chị được tạo điều kiện để tham gia hoạt động văn nghệ, thể
     
C29 dục, thể thao
C30 Anh/Chị được chăm sóc sức khỏe theo quy định về y tế học đường      
C28

C31 Tình hình an ninh trong khuôn viên Nhà trường được đảm bảo
Nhà trường chú trọng đến công tác rèn luyện đạo đức và lối sống
C32 cho SV
Nhà trường có các hoạt động hướng nghiệp thiết thực giúp SV có
C33 cơ hội tìm việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo
Hoạt động của Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên phù hợp với yêu
C34
cầu của SV

     
     
     
     

4. Mức độ đáp ứng của khóa học (Vui lòng sử dụng thang đo =chưa đạt, =trung bình, =khá,
=tốt, =rất tốt, =không ý kiến)

C35 Cung cấp kiến thức đại cương

     

C36 Cung cấp kiến thức cơ sở ngành

     

C37 Cung cấp kiến thức chuyên ngành

     

C38 Rèn luyện những kỹ năng nghề nghiệp

     

C39 Rèn luyện kỹ năng ngoại ngữ

     

C40 Rèn luyện kỹ năng tin học

     

C41 Rèn luyện những kỹ năng sống khác

     

5. Nhận định chung (Vui lòng sử dụng thang đo =hoàn toàn không hài lòng, =không hài lòng,
=tạm hài lòng, =hài lòng, =hoàn toàn hài lòng, =không ý kiến)

C42 Về đội ngũ GV của Trường

     

C43 Về đội ngũ cán bộ phục vụ của Trường

     

C44 Về chất lượng đào tạo trong toàn khóa học tại Trường

     

C45 Về môi trường học tập, sinh hoạt tại Trường

     

C46 Lời khuyên của anh/chị đối với người thân, bạn bè muốn chọn Trường ĐH KHXH&NV,
ĐHQG-HCM và chuyên ngành mà anh/chị đã theo học
1: Nên theo học
2: Nên theo học ngành khác tại
   
Trường

3: Nên chọn trường khác
9: Không ý kiến
C47 Anh/Chị đã có định hướng xin việc làm chưa? 1: Có

2: Chưa

Nếu chưa, xin nêu lý do:

 

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

III. Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA SINH VIÊN SẮP TỐT NGHIỆP
C48 Anh/Chị có ý kiến gì để cải thiện các mặt hoạt động tại Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM?
- Về mục tiêu và chương trình đào tạo của khóa học:
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

- Về tổ chức hoạt động học tập của khóa học:
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

- Về sinh hoạt và đời sống dành cho SV trong toàn khóa học:
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của anh/chị.

