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Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2023 

       

                                                                                 

KẾ HOẠCH  
Lấy ý kiến khảo sát của sinh viên trước khi tốt nghiệp đánh giá khóa học 

 K16 ĐHLT (VLVH) niên khóa 2021 - 2023 và K52 ĐHCQ niên khóa 2019 - 2023 

 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Hoạt động lấy ý kiến phản hồi của sinh viên trước khi tốt nghiệp về khóa học 

nhằm tạo điều kiện để người học được bày tỏ ý kiến, quan điểm và nhận xét của mình 

về các hoạt động liên quan đến khóa đào tạo ; 

- Lấy ý kiến sinh viên trước khi tốt nghiệp đánh giá khóa học là một trong những 

căn cứ để nhà trường tiến hành điều chỉnh hoạt động của các đơn vị, đổi mới và cải tiến 

phương pháp làm việc, từ đó nâng cao mức độ hài lòng của người học đối với các hoạt 

động của nhà trường ; 

- Tạo thêm kênh thông tin giúp lãnh đạo nhà trường đánh giá một cách khách 

quan và tương đối đầy đủ về các hoạt động liên quan đến khóa học; 

    2. Yêu cầu  

- Công tác lấy ý kiến sinh viên trước khi thực hiện được thực hiện theo quy trình 

cụ thể, công khai và tuân thủ theo những yêu cầu sau: 

- Nội dung thu thập ý kiến phản hồi đầy đủ, khách quan các tiêu chí liên quan đến 

chất lượng hoạt động đào tạo của sinh viên; 

- Sinh viên trước khi tốt nghiệp phải được thông tin đầy đủ và hiểu rõ mục đích, ý 

nghĩa của công tác lấy ý kiến, khách quan, công bằng,trung thực trong việc cung cấp 

thông tin; 

  II. Nội dung và công cụ lấy ý kiến  

  1. Nội dung  

 Nội dung lấy ý kiến của sinh viên trước khi tốt nghiệp đánh giá khóa học bao gồm:  

 - Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo  

 - Đội ngũ giảng viên 

 - Tổ chức và quản lý phục vụ đào tạo  

 - Kiểm tra đánh giá  

 - Cơ sở vật chất  

 - Công tác tài chính  
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 - Đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên và kỹ thuật viên của trường 

 - Đánh giá chung về khóa học  

 2. Đối tượng thực hiện  

  - Đối tượng lấy ý kiến: K16 ĐHLT(VLVH) niên khóa 2021-2023 và K52 ĐHCQ 

niên khóa 2019 - 2023. 

  - Số lượng lấy ý kiến: 100% sinh viên 02 khóa tham gia khảo sát 

  - Hình thức khảo sát: Trực tiếp hoặc trực tuyến bằng phầm mềm Google docs.  

  - Thang đo đánh giá 5 mức được sử dụng trong phiếu khảo sát: 5- Rất tốt, 4- Tốt, 

3- Khá, 2- Yếu, 1- Kém. 

 3. Thời gian thực hiện 

  - Đối tượng lấy ý kiến: K16 ĐHLT (VLVH) niên khóa 2021-2023 và K52 ĐHCQ 

niên khóa 2019 - 2023 

  - Thời gian lấy phiếu hỏi: tháng 05 - 06/2023 

  - Tổng hợp phiếu hỏi: tháng 07/2023  

  - Hoàn thiện báo cáo:  tháng 08/2023. 

 Trên đây là toàn bộ kế hoạch lấy ý kiến sinh viên trước khi tốt nghiệp đánh giá 

khóa học K16 ĐHLT (VLVH) niên khóa 2021-2023 và K52 ĐHCQ niên khóa 2019 - 

2023 của trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


