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I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG  

• TTQT này được xây dựng, thực hiện và duy trì để HSSV góp ý về môn 
học/ học phần đã được dạy. Sự thu nhận và lợi ích mà HSSV thu được là 

thước đo quan trọng về chất lượng môn học/ học phần. 

• TTQT này được áp dụng đối với tất cả các môn học/ học phần đã được 
giảng dạy tại các Khoa, Viện,Trung tâm đào tạo trong Trường 

II. ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT 

1. Định nghĩa:(không có) 

2. Từ viết tắt: 

� HT: Hiệu trưởng         

� HSSV: Học sinh sinh viên 

� HĐKP:  Hành động khắc phục 

� TT&QL : Phòng thanh tra giáo dục & quản lý HSSV        

� CBKS :Cán bộ kiểm soát ISO 

� TL: Trợ lý  

� K/V/TT : Khoa/ Viện/Trung tâm 

� TK/VT/GĐ :Trưởng khoa/Viện Trưởng/ Giám đốc TT 

� TTQT : Thủ tục qui trình 
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III. NỘI DUNG: 

� Thu thập số liệu 

- Việc gửi các Phiếu đánh giá môn học tới HSSV được tích hợp vào phần  Kết 

quả học tập trên Website của trường. Khi một môn học có điểm thi kết thúc 

môn được nhập điểm vào phần mềm quản lý,  trên phần xem điểm của HSSV 

sẽ tự động hiện lên thông báo  

 

Sau khi HSSV kích chọn Hãy nhấn vào đây và trả lời tất cả các câu hỏi 

trong Phiếu đánh giá thì  điểm của môn học này sẽ xuất hiện,  thay thế cho 

bảng thông báo trên (xem một ví dụ minh họa trong hình dưới đây). 
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- Việc thu thập và xử lý số liệu sẽ được thực hiện bởi phần mềm Đánh giá môn 

học (do Trung tâm Công nghệ phần mềm của HUI viết và đã vận hành từ 

tháng 9 năm 2010). Các trưởng đơn vị có thể nhận số liệu thống kê này từ 

phần mềm Thời khóa biểu, Phần Thống kê 
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- Sau khi kết thúc mỗi học kỳ của năm học, phòng Đào tạo tổng hợp các kết 

quả từ phần mềm và báo cáo với Ban Giám Hiệu. 

- Mỗi phiếu điều tra có 6 tiêu chí đánh giá được đánh giá qua 6 câu hỏi,  mỗi 

câu hỏi có 04 lựa chọn trả lời. Các lựa chọn đều được lượng hóa bằng cách 

cho điểm cụ thể từ 1 đến 4 điểm. 

 
Mức độ “thỏa mãn” hay “hài lòng” của SV được lượng hóa sau khi tổng hợp điểm 

của các câu hỏi trong các phiếu. Số điểm của mỗi câu hỏi dao động từ 1 đến 4 điểm 

tùy theo mức độ “thỏa mãn” khác nhau: Không thể chấp nhận: 1, Tạm chấp nhận 

được: 2, Hài lòng: 3, Rất hài lòng: 4 

� Đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên đối với một giảng viên (trong một 

học kỳ):  

Bước 1: Tính mức độ thỏa mãn của sinh viên đối với một học phần:  

- Giả sử ta thu được N phiếu đánh giá cho một học phần nào đó (điều kiện  

N ≥ 240) 

a) Tính mức hài lòng trung bình của mỗi câu hỏi theo N  phiếu thu được: 

Kí hiệu i

kX  là số điểm mà sinh viên thứ i đánh giá cho tiêu chí thứ k (i=1,…, N 

và  k = 1, 2, 3, 4, 5, 6). Khi đó mức hài lòng trung bình của tiêu chí thứ k (quy 
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b) Tính mức hài lòng trung bình chung của sinh viên đối với giảng viên dạy 

học phần, kí hiệu là qM , được cho bởi trung bình cộng chỉ số hài lòng của 

của 5 tiêu chí (không tính tiêu chí về cơ sở vật chất) 
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Trong trường hợp thống kê số lần đánh giá của cả 5 tiêu chí (không phân biệt tiêu 

chí) thì số qM  trên sẽ bằng 1 10
4
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 trong đó S là số lần đánh giá trong tất cả các 

phiếu, còn iX là số điểm của lần đánh giá thứ i. 
 

Bước 2: Mức độ thỏa mãn của sinh viên đối với một giảng viên ( kí hiệu QM ) 

Được tính bằng trung bình cộng của các  chỉ số tính mức độ hài lòng trung bình 
chung qM  của tất cả các môn học mà giảng viên đó đã dạy trong học kỳ. Trong 

trường hợp thống kê số lần đánh giá của cả 5 tiêu chí (không phân biệt tiêu chí) thì 

số QM  này trên sẽ bằng 1 10
4
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 trong đó S là số lần đánh giá trong tất cả các 

phiếu, còn iX là số điểm của lần đánh giá thứ i. 
 
� Đánh giá mức độ thỏa mãn của sinh viên đối với một đơn vị đào tạo (trong 

một học kỳ), kí hiệu là T:  

Được đo bằng trung bình cộng các chỉ số đo mức độ hài lòng của SV đối với giảng 
viên, lấy trên tất cả các giảng viên (đã được thống kê đủ lượng phiếu tối thiểu).  

 

 
- Số đo mức độ hài lòng T được coi đạt yêu cầu là khi T ≥ 7.5 (theo Mục tiêu 

chất lượng đào tạo 3 năm 2010 – 2012 do Hiệu trưởng kí ngày  15/01/2010). 
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� Đánh giá mức độ thỏa mãn của sinh viên đối với chất lượng đào tạo của 

HUI trong một học kỳ:  

- Tính Giá trị trung bình mức độ thỏa mãn χ,  xác định bằng trung bình 

cộng số đo mức độ hài lòng của tất cả các đơn vị đào tạo được khảo sát. 

- Tính độ lệch chuẩn của tập mẫu điều tra, kí hiệu là(σ), được cho bởi 
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∑
, trong đó k là số đơn vị đào tạo được khảo sát, iT  là số đo 

mức độ hài lòng của sinh viên đối với đơn vị thứ i.  

���� Phân tích số liệu 

� Giá trị trung bình (đường tâm)  χ  được coi là đạt yêu cầu đặt ra nếu  

       χ ≥ 7.5 

� Giới hạn trên (GHT)              GHT = X + σ 

� Giới hạn dưới (GHD)   GHD = X – σ 

 
- Các đơn vị có mức “hài lòng” iT  ≥ 7.5 và lớn hơn giới hạn trên là những đơn 

vị cần được biểu dương. 

- Nếu đơn vị nào có mức “hài lòng” iT  < 7.5 và nhỏ hơn Giới hạn dưới, cán bộ 

phân tích phải lưu ý tìm hiểu nguyên nhân và đề xuất ý kiến với Hiệu trưởng 

hoặc trưởng/phó các đơn vị để có những chỉ đạo kịp thời.  

 
IV.  BIỂU MẪU ÁP DỤNG  

TT Tên biểu mẫu Mã hoá 

Thời 
gian 

lưu tối 
thiểu 

Nơi lưu 

1 
Phiếu thăm dò mức hài lòng người học 
về môn học 

HS/8.2.1/01/TT&QL  1 năm 
K/V/TT 
TT&QL 

2 
Báo cáo kết quả thăm dò ý kiến của 
HSSV về môn học 

HS/8.2.1/02/TT&QL 1 năm 

 


