
 

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

Số:           /TB-TĐHHN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                   Hà Nội, ngày        tháng      năm 2020 

 

 THÔNG BÁO  

V/v Khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ học viên cao học cuối khóa  

Đợt 1 năm 2020 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 3605/KH-TĐHHN ngày 11 tháng 10 năm 2019 của 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc lấy ý kiến từ các bên liên quan 

đến công tác tuyển sinh, nhập học; phản hồi của sinh viên, học viên đang học và sinh 

viên, học viên cuối khóa năm học 2019 – 2020; 

Căn cứ Quyết định số 1811/QĐ-TĐHHN ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Hiệu 

trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc công nhận học viên đủ 

điều kiện bảo vệ luận văn đợt 1 – năm 2020; 

 Nhà trường thông báo tổ chức khảo sát lấy ý kiến phản hồi đối với học viên cao 

học cuối khóa đợt 1/2020 như sau: 

1. Đối tượng, thời gian khảo sát  

  - Đối tượng khảo sát: Học viên cao học đã hoàn thành chương trình đào tạo năm 

2020; 

 - Thời gian khảo sát: Từ ngày 04/6/2020 đến hết ngày 06/6/2020. 

2. Nội dung khảo sát 

 Khảo sát về chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, công tác hỗ trợ quá trình 

dạy học, tự đánh giá của học viên cuối khóa và đánh giá chung về khóa học. 

3. Phương pháp khảo sát: Khảo sát trực tuyến 

4. Các đơn vị phối hợp     

 - Phòng Đào tạo chuẩn bị nội dung, dữ liệu, triển khai công tác khảo sát. 

 - Các đơn vị liên quan tổng hợp kết quả khảo sát của đơn vị mình làm căn cứ xây 

dựng kế hoạch hành động và báo cáo cuối học kỳ. 

 - Phòng Công tác sinh viên, các khoa/bộ môn thông báo tới chủ nhiệm các lớp. 

Chủ nhiệm lớp có trách nhiệm thông báo, đôn đốc học viên thực hiện đúng kế hoạch 

khảo sát. 

 Công tác khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ học viên cao học cuối khóa có ý nghĩa rất 

quan trọng đối với Nhà trường, giúp Nhà trường hoàn thiện các hoạt động đào tạo và 

phục vụ đào tạo; nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng chương trình đào tạo, đào tạo gắn 

với thực tế, học viên ra trường có khả năng đáp ứng các yêu cầu của nhà tuyển dụng. Để 

đảm bảo chất lượng công tác này, yêu cầu học viên tham gia đầy đủ, trả lời các câu hỏi 

trung thực, khách quan. Nếu học viên không thực hiện khảo sát đầy đủ, Nhà trường sẽ có 

những biện pháp cụ thể như đánh giá công tác thi đua khen thưởng, tạm dừng cấp các văn 

bằng, chứng chỉ, và các giấy tờ liên quan. 

 
Nơi nhận: 

- Các Phòng CTSV, KT&ĐBCLGD; 
- Các Khoa/Bộ môn liên quan; 

- Ban Thi đua khen thưởng; 
- Lưu VT, Đào tạo. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Hoàng Anh Huy 



 

 

Phụ lục 

(Ban hành kèm theo Thông báo số              /TB-TĐHHN ngày          tháng         năm 2020 

 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) 

PHIẾU LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI HỌC CUỐI KHÓA 

Nhà trường rất mong nhận được những ý kiến đánh giá của các em sinh viên theo các nội 

dung đề cập dưới đây, làm căn cứ để Nhà trường hoàn thiện các hoạt động đào tạo và phục vụ 

đào tạo; nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng chương trình đào tạo (CTĐT), đào tạo gắn với 

thực tế, sinh viên ra trường có khả năng đáp ứng các yêu cầu của nhà tuyển dụng. 

Nhà trường cam kết những thông tin trong phiếu này hoàn toàn được bảo mật và kết quả 

điều tra chỉ sử dụng vào mục đích đã nêu trên. 

Thông tin người trả lời ý kiến: 

Họ và tên: ................................................................... Mã SV/Học viên: ......................................................  

Ngành: ........................................................................ Chuyên ngành:..........................................................  

Hệ đào tạo: ................................................................. Điện thoại: ................................................................  

Nội dung lấy ý kiến: 

STT Nội dung 

I. Chương trình đào tạo 

1 
SV có được cung cấp thông tin về KHUNG CTĐT (danh sách các học phần) không? 

Có  Không  Phân vân 

2 
Đánh giá về khối lượng kiến thức toàn khóa học trong CTĐT? 

Nhiều   Hợp lý  Ít 

3 
SV có được cung cấp thông tin về MỤC TIÊU cần đạt được (bao gồm kiến thức, kỹ năng, thái 

độ) của CTĐT không? 

Có  Không  Phân vân 

4 

Đánh giá của SV về tỉ lệ giữa khối kiến thức đại cương và kiến thức nghề nghiệp trong CTĐT? 

Cao, nên giảm khối kiến thức đại cương, tăng khối kiến thức nghề nghiệp 

Hợp lý 

Thấp, nên tăng khối kiến thức đại cương, giảm khối kiến thức nghề nghiệp 

5 

Đánh giá của SV về sự cân đối giữa khối lượng lý thuyết và thực hành trong CTĐT? 

Nên tăng khối lượng thực hành, thực tập và giảm khối lượng lý thuyết  

Hợp lý 

Nên giảm khối lượng thực hành, thực tập và tăng khối lượng lý thuyết 

II. Những ý kiến đóng góp của SV về CTĐT 

1 

Những học phần cần bổ sung vào CTĐT: 

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

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

2 

Những học phần nên giảm bớt trong CTĐT: 

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

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

3 

Những học phần cần thay thế trong CTĐT: 

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

 ........................................................................................................................................................  
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4 

Ý kiến khác về CTĐT: 

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

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

III. Đội ngũ giảng viên (GV) 

1 
SV có được GV cung cấp đề cương chi tiết học phần trước khi học không? 

Tất cả GV đều cung cấp          Đa số GV cung cấp      Chỉ một số GV cung cấp 

2 

Các quy định về đánh giá kết quả học tập các học phần có được công bố công khai tới người 

học trước khi học không? 

Tất cả GV đều công bố đầy đủ  Đa số GV công bố đầy đủ 

Chỉ một số GV công bố 

3 

GV có thực hiện đúng tiến trình của đề cương chi tiết trong quá trình giảng dạy không? 

Tất cả GV đều thực hiện đúng tiến trình 

Đa số GV thực hiện đúng tiến trình 

Chỉ một số GV thực hiện đúng tiến trình 

4 
GV thường xuyên cập nhật kiến thức mới trong bài giảng 

Tất cả GV đều cập nhật          Đa số GV cập nhật       Chỉ một số GV cập nhật 

5 
GV sẵn sàng hỗ trợ SV trong quá trình giảng dạy 

Tất cả GV đều hỗ trợ tốt      Đa số GV hỗ trợ tốt    Chỉ một số GV hỗ trợ 

6 

GV sử dụng hiệu quả các phương tiện hỗ trợ dạy học 

Tất cả GV đều sử dụng hiệu quả          Đa số GV sử dụng hiệu quả 

Chỉ một số GV sử dụng hiệu quả 

7 

GV giảng dạy khối kiến thức NGHỀ NGHIỆP có sự liên hệ tốt giữa lý thuyết và thực tiễn 

Tất cả GV đều có sự liên hệ tốt       Đa số GV có sự liên hệ tốt 

Chỉ một số GV liên hệ tốt 

8 

GV thường sử dụng những phương pháp giảng dạy gì? 

Thuyết trình          Nêu vấn đề 

Phương pháp khác: ………………………………………………………………… 

9 

GV có hướng dẫn, rèn luyện cho Anh/Chị khả năng tự học, tự đọc tài liệu không? 

Tất cả GV đều hướng dẫn rất tốt  Đa số GV hướng dẫn tốt 

Chỉ số ít GV hướng dẫn 

10 
Điểm KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN được GV đánh giá công bằng, khách quan đối với: 

Tất cả học phần  Đa số học phần  Chỉ một số học phần 

11 
Điểm kiểm tra thường xuyên được GV thông báo kịp thời, đúng quy định đối với: 

Tất cả học phần  Đa số học phần  Chỉ một số học phần 

12 
Điểm THI kết thúc học phần được đánh giá công bằng, khách quan đối với: 

Tất cả học phần  Đa số học phần  Chỉ một số học phần 

13 

Điểm thi kết thúc học phần được thông báo kịp thời, đúng quy định để người học cải thiện việc 

học tập không? 

Tất cả học phần thông báo kịp thời  Đa số học phần thông báo kịp thời 

Chỉ một số học phần thông báo kịp thời 

14 

Đánh giá về năng lực chuyên môn nghiệp vụ của GV: 

Tất cả GV đều có chuyên môn nghiệp vụ tốt  

Đa số GV có chuyên môn nghiệp vụ tốt 
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15 

Các ý kiến đóng góp của SV về đội ngũ GV: 
 ....................................................................................................................................................................................................................  

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

IV. Công tác hỗ trợ quá trình dạy học 

1 

Việc sắp xếp thời khóa biểu có thuận lợi cho việc bố trí thời gian học trên lớp và tự học của 

SV? 

Hợp lý  Chưa hợp lý  Phân vân 

2 
Kết quả thi có được phản hồi kịp thời để người học cải thiện việc học tập không? 

Kịp thời  Đôi khi bị muộn  Luôn bị muộn 

5 
SV có hài lòng với các quy định về thi, kiểm tra, đánh giá không? 

Rất hải lòng  Hài lòng  Không hài lòng 

6 
Phòng học có được trang bị đầy đủ thiết bị hỗ trợ dạy học không? 

Rất đầy đủ  Chưa đầy đủ  Không được trang bị 

7 
Phòng thực hành có được trang bị đầy đủ trang thiết bị thực hành, thực tập không? 

Rất đầy đủ  Chưa đầy đủ  Không được trang bị 

8 
SV có được khuyến khích, tạo điều kiện trong nghiên cứu khoa học không? 

Có được tạo điều kiện  Không được tạo điều kiện Phân vân 

9 
SV có biết thông tin về các hoạt động tư vấn, hỗ trợ SV trong việc tìm hiểu ngành nghề, tìm 

kiếm cơ hội việc làm không? 

Có biết  Không biết  Phân vân 

10 
Các yêu cầu của SV có được các đơn vị liên quan giải quyết theo đúng quy định không? 

Luôn đúng quy định Đa số đúng quy định Luôn không đúng quy định 

18 
Mức độ hài lòng của SV về phục vụ của nhân viên Trung tâm TV&CNTT? 

Rất hài lòng  Tạm hài lòng  Chưa hài lòng 

19 
Mức độ hài lòng của SV về phục vụ của nhân viên phòng Đào tạo? 

Rất hài lòng  Tạm hài lòng  Chưa hài lòng 

20 
Mức độ hài lòng của SV về thái độ phục vụ của nhân viên phòng Kế hoạch tài chính? 

Rất hài lòng  Tạm hài lòng  Chưa hài lòng 

21 
Mức độ hài lòng của SV về phục vụ của nhân viên phòng Công tác sinh viên? 

Rất hài lòng  Tạm hài lòng  Chưa hài lòng 

22 
Mức độ hài lòng của SV về phục vụ của Trợ lý khoa? 

Rất hài lòng  Tạm hài lòng  Chưa hài lòng 

23 
SV có nhận được sự hỗ trợ, tư vấn trong quá trình thực hiện đồ án, luận văn tốt nghiệp không? 

Thường xuyên  Không thường xuyên  Không hỗ trợ 

24 
SV đánh giá thế nào về mức độ khó/dễ của đồ án, luận văn tốt nghiệp? 

Quá dễ  Phù hợp  Quá khó 

25 

Việc thực hiện đồ án, luận văn có bị trở ngại, khó khăn gì không? 

Không trở ngại khó khăn gì 

Thiếu trang thiết bị thực hành, thí nghiệm 

Không được sự hướng dẫn của GV 

Thủ tục, quy trình phức tạp 

Khó khăn khác: …………………………………………………………………… 
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26 

Các ý kiến đóng góp của SV về công tác hỗ trợ người học: 
 ......................................................................................................................................................................................................................  

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

V. Tự đánh giá mức độ đáp ứng của SV cuối khóa học 

1 Tự đánh giá của SV về khả năng vận dụng các kiến thức đã học được vào thực tiễn? 

Trong đa số trường hợp     Chỉ một số trường hợp  Không vận dụng được 

2 
Tự đánh giá của SV về Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm? 

 Rất tốt  Tốt  Không tốt 

3 
Tự đánh giá của SV về Kỹ năng giao tiếp? 

 Rất tốt  Tốt  Không tốt 

4 
Tự đánh giá của SV về Kỹ năng thuyết trình, thuyết phục? 

Rất tốt  Tốt  Không tốt 

5 
Tự đánh giá của SV về Kỹ năng tìm kiếm việc làm? 

 Rất tốt  Tốt  Không tốt 

6 
Tự đánh giá của SV về Kỹ năng tự tạo việc làm? 

Rất tốt  Tốt    Không tốt   Phân vân 

7 
Tự đánh giá của SV về khả năng sử dụng Tin học văn phòng? 

 Rất thành thạo  Thành thạo  Chưa thành thạo 

8 

Tự đánh giá của SV về khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh? 

 Rất tự tin   Tự tin 

Không tự tin, chỉ một vài câu giao tiếp cơ bản 

9 
SV cảm thấy tự tin để bắt đầu công việc theo chuyên môn được đào tạo? 

Rất tự tin  Tự tin  Không tự tin 

VI. Đánh giá của SV về hoạt động hướng nghiệp trong Nhà trường 

1 
Tổ chức ôn tập và thi cấp chứng chỉ tin học, Tiếng Anh cho người học 

Rất hài lòng  Hài lòng  Không hài lòng 

2 
Giới thiệu việc làm cho người học 

Rất hài lòng  Hài lòng  Không hài lòng 

3 
Cung cấp thông tin về lĩnh vực nghề nghiệp cho người học 

Rất hài lòng  Hài lòng  Không hài lòng 

4 
Giới thiệu người học với nhà tuyển dụng 

Rất hài lòng  Hài lòng  Không hài lòng 

5 
Hỗ trợ người học trong khởi nghiệp 

Rất hài lòng  Hài lòng  Không hài lòng 

6 

Cung cấp thông tin về các khóa học ngắn hạn trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, các lĩnh 

vực khác cho người học 

Rất hài lòng  Hài lòng  Không hài lòng 

VII. Đánh giá chung của SV về toàn bộ quá trình học tập tại Trường 

1 Rất hài lòng  Hài lòng  Không hài lòng 

 

Trân trọng cảm ơn! 
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