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TÓM TẮT 
Giảng dạy là một hoạt động tương tác phức tạp, nhiều chiều, cần được đánh giá bằng cách sử 

dụng nhiều nguồn thông tin. Trong đó, người học là nguồn cung cấp thông tin khá tin cậy và hữu ích. 
Ngày nay, việc đánh giá đã đạt được nhiều tiến bộ trong tất cả các khía cạnh liên quan đến thu thập, 
phân tích, giải thích và sử dụng thông tin nhằm cải tiến chất lượng giảng dạy của giảng viên.  

Ứng dụng những tiến bộ trong đánh giá, bài viết này trình bày kết quả đánh giá chất lượng giảng 
dạy có sự tham gia của người học ngành Bảo vệ thực vật  ở các khía cạnh: chương trình học, đội 
ngũ giảng viên, vấn đề quản lý và phục vụ đào tạo, các điều kiện phục vụ dạy học, sự thỏa mãn của 
người học.  2267 bảng câu hỏi phản hồi của người học đã được xử lý và phân tích trong nghiên cứu 
này. Từ kết quả đánh giá, bài viết đề xuất một số cải tiến để nâng cao chất lượng giảng dạy. 

Từ khoá: Đánh giá chất lượng giảng dạy, tham gia của người học. 

SUMMARY 
Teaching is a complex, multi - dimensional, interactive activity which needs to be evaluated using 

multiple sources of information. In particular, learners is a source of quite reliable and useful information. 
Nowadays the evaluation of teaching have achieved significant progress in all aspects concerning 
collecting, analysing, interpreting and use information to improve teaching quality of lecturers.  

Application advances in evaluation, this article presents results of evaluating teaching quality with 
the participation of students in the Plant Protection science in term of curriculum, teaching staff and 
management issues and training service, teaching conditions, the satisfaction with the school. Totally, 
2267 questionnaire were completed through individual interviews with learners; processed and analyzed 
in this study. From the evaluation results, this article proposes some improvements to enhance the 
quality of teaching. 

Key words: Evaluation of teaching, participation of students. 

1. §ÆT VÊN §Ò 
ChÊt l−îng gi¸o dôc ®¹i häc ®ang lμ mèi 

quan t©m hμng ®Çu cña mçi quèc gia, trong 
®ã, ho¹t ®éng ®¸nh gi¸ chÊt l−îng gi¶ng d¹y 
®−îc xem lμ mét c«ng cô qu¶n lý quan träng 
®Ó n©ng cao chÊt l−îng ®μo t¹o. §¸nh gi¸ 
chÊt l−îng gi¶ng d¹y thùc chÊt lμ hμnh ®éng 
®−a ra nhËn ®Þnh, ph¸n xÐt vÒ viÖc thùc hiÖn 
nhiÖm vô gi¶ng d¹y cña gi¶ng viªn trªn c¬ së 
sö dông nh÷ng d÷ liÖu, b»ng chøng thu thËp 
vμ xö lÝ ®−îc (Rechard vμ Brent, 2004). KÕt 

qu¶ ®¸nh gi¸ lμ gi¸ trÞ ®−îc xÕp h¹ng, ®−îc 
ph©n biÖt hoÆc ®−îc x¸c minh, phôc vô cho 
c¸c môc tiªu: ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c h¬n ho¹t 
®éng gi¶ng d¹y cña gi¶ng viªn b»ng viÖc thu 
thËp, xö lý th«ng tin th−êng xuyªn vÒ ho¹t 
®éng gi¶ng viªn; t¹o ®éng lùc cho gi¶ng viªn 
tù hoμn thiÖn n¨ng lùc vμ phÈm chÊt b¶n 
th©n ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l−îng 
c«ng t¸c; ph¸t huy vai trß cña gi¶ng viªn vμ 
sinh viªn trong thùc hiÖn môc tiªu ph¸t 
triÓn cña tr−êng ®¹i häc; t¨ng c−êng hiÖu lùc 
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2. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU 
2.1. Ph−¬ng ph¸p chuyªn gia Theo kinh nghiÖm cña c¸c tr−êng ®¹i 

häc trªn thÕ giíi, ho¹t ®éng ®¸nh gi¸ gi¶ng 
d¹y cã sù tham gia cña ng−êi häc cã ý nghÜa 
rÊt tÝch cùc tíi chÊt l−îng gi¶ng d¹y cña 
gi¶ng viªn. Ng−êi häc lμ nguån cung cÊp 
th«ng tin kh¸ tin cËy vμ h÷u Ých cho ®¸nh 
gi¸. Cùu sinh viªn vμ sinh viªn n¨m cuèi cã 
thÓ ®−a ra nh÷ng ý kiÕn vÒ 

Tham kh¶o ý kiÕn chuyªn m«n cña 
nh÷ng ng−êi ®¹i diÖn trong lÜnh vùc chuyªn 
s©u nh− c¸n bé Côc Kh¶o thÝ vμ KiÓm ®Þnh 
chÊt l−îng – Bé Gi¸o dôc & §μo t¹o, l·nh 
®¹o, c¸n bé, gi¶ng viªn c«ng t¸c t¹i c¸c ®¬n 
vÞ trong Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp Hμ Néi 
vÒ ho¹t ®éng gi¶ng d¹y vμ nh÷ng lÜnh vùc 
liªn quan ®Õn ®¸nh gi¸ chÊt l−îng gi¶ng d¹y.  

chÊt l−îng gi¶ng 
d¹y chung cho toμn kho¸ häc, c¸c lÜnh vùc 
liªn quan ®Õn chÊt l−îng gi¶ng d¹y nh− môc 
tiªu, néi dung ®μo t¹o, ph−¬ng ph¸p, ph−¬ng 
tiÖn phôc vô gi¶ng d¹y… 

2.2. Ph−¬ng ph¸p thu thËp th«ng tin  
Th«ng tin thø cÊp ®−îc s−u tÇm qua 

m¹ng internet, c¸c tμi liÖu tõ c¸c v¨n b¶n 
cña Nhμ n−íc, c¸c 

khèi l−îng vμ ph©n 
bæ c¸c häc phÇn trong ch−¬ng tr×nh häc.  héi th¶o vμ c¸c c«ng 

tr×nh nghiªn cøu vÒ nh÷ng th«ng tin ®· ®−îc 
c«ng bè vÒ ho¹t ®éng lÊy ý kiÕn ng−êi häc 
trong tr−êng ®¹i häc.  

Sinh viªn lμ ng−êi cung cÊp c¸c b»ng chøng 
cô thÓ h¬n vÒ chÊt l−îng gi¶ng d¹y cña tõng 
gi¶ng viªn víi tõng m«n häc, bao gåm: chÊt 
l−îng c«ng t¸c chuÈn bÞ cña gi¶ng viªn, sù 
t−¬ng t¸c gi÷a gi¶ng viªn vμ sinh viªn,

 tin s¬ cÊp ®−îc thu thËp b»ng Th«ng
 tÝnh 

c«ng b»ng trong kiÓm tra ®¸nh gi¸ 
(University of Exeter, 2009). 

ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra chän mÉu, ¸p dông 
nghiªn cøu tr−êng hîp ®èi víi ngμnh B¶o vÖ 
thùc vËt. 2 mÉu phiÕu ®¸nh gi¸ ®−îc sö 
dôngë ViÖt Nam, ho¹t ®éng ®¸nh gi¸ gi¶ng 

d¹y theo c¸ch tiÕp cËn tõ phÝa ng−êi häc míi 
b¾t ®Çu ®−îc quan t©m, ®Æc biÖt lμ sau khi 
cã C«ng v¨n chØ ®¹o cña Bé Gi¸o dôc & §μo 
t¹o sè 1276/BGD §T–NG ngμy 20/02/2008 vÒ 
viÖc h−íng dÉn tæ chøc lÊy ý kiÕn ph¶n håi 
tõ ng−êi häc vÒ ho¹t ®éng gi¶ng d¹y cña 
gi¶ng viªn. Tuy r»ng ho¹t ®éng nμy cßn rÊt 
míi mÎ ®èi víi c¸c tr−êng ®¹i häc ë ViÖt Nam 
nh−ng viÖc ®¸nh gi¸ chÊt l−îng gi¶ng d¹y cã 
sù tham gia cña ng−êi häc lμ mét xu thÕ tÊt 
yÕu vμ lμ mét viÖc lμm b¾t buéc (Bé Gi¸o dôc 
vμ §μo t¹o, 2009). 

 lμ “PhiÕu nhËn xÐt khãa häc” vμ 
“PhiÕu thu thËp th«ng tin d¹y vμ häc”. 
Nghiªn cøu nμy ®· thu ®−îc 52 phiÕu tõ cùu 
sinh viªn tèt nghiÖp hÖ chÝnh quy ngμnh B¶o 
vÖ thùc vËt trong vßng 5 n¨m trë l¹i; 93 
phiÕu tõ sinh viªn n¨m cuèi nhËn xÐt vÒ 
chÊt l−îng gi¶ng d¹y toμn khãa häc vμ 2122 
phiÕu tõ sinh viªn n¨m thø 1, 2, 3 nhËn xÐt 
vÒ chÊt l−îng gi¶ng d¹y cña ®éi ngò gi¶ng 
viªn vμ c¸c ®iÒu kiÖn phôc vô d¹y häc. 

2.3. Ph−¬ng ph¸p xö lý vμ ph©n tÝch sè liÖu  

Sè liÖu ®−îc xö lý b»ng c¸c phÇn mÒm 
Mc.Scanner, Mc.Exam vμ Excel. Víi nh÷ng 
tiªu chÝ ®−îc thiÕt kÕ theo d¹ng c©u hái 
®ãng, kÕt qu¶ xö lý ®−îc hiÓn thÞ theo d¹ng 
phÇn tr¨m xuÊt hiÖn c¸c ph−¬ng ¸n tr¶ lêi 
(EDC). G¸n c¸c gi¸ trÞ 4, 3, 2, 1 theo thø tù 
t−¬ng øng víi c¸c thang ®o (1) Tèt, Kh¸, 
Trung b×nh, YÕu; (2) RÊt hμi lßng, Hμi lßng, 
T¹m hμi lßng, Kh«ng hμi lßng. 

Th«ng qua viÖc nghiªn cøu thùc tr¹ng 
chÊt l−îng gi¶ng d¹y ngμnh B¶o vÖ thùc vËt 
(BVTV) ë Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp Hμ 
Néi tõ gãc nh×n cña ng−êi häc, cung cÊp 
thªm mét nguån th«ng tin ®Ó n©ng cao chÊt 
l−îng gi¶ng d¹y cña ngμnh B¶o vÖ thùc vËt 
vμ bæ sung hÖ thèng c¬ së thùc tiÔn cho c«ng 
t¸c ®¸nh gi¸, gãp phÇn n©ng cao chÊt l−îng 
gi¶ng d¹y ë Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp Hμ 
Néi nãi riªng vμ ë c¸c tr−êng ®¹i häc ViÖt 
Nam nãi chung. 

Gi¸ trÞ trung 
b×nh (Mean) ®−îc tÝnh theo c«ng thøc:     

Mean(1) = %Tèt x 4 + %Kh¸ x 3 + 
                            %Trung b×nh x 2 + %YÕu 
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Mean(2) = %RÊt hμi lßng x 4 + %Hμi 
                           lßng x 3 + %T¹m hμi lßng x  
                           2 + %Kh«ng hμi lßng 

C¸c gi¸ trÞ trung b×nh sÏ ®−îc ph©n lo¹i 
nh− sau: 

Mean n»m trong [3,25; 4] ®−îc kÕt luËn 
t−¬ng øng víi møc Tèt hoÆc RÊt hμi lßng. 

Mean n»m trong [2,5; 3,25] ®−îc kÕt 
luËn t−¬ng øng víi møc Kh¸ hoÆc Hμi lßng. 

Mean n»m trong [1,75; 2,5] ®−îc kÕt 
luËn t−¬ng øng víi møc Trung b×nh hoÆc 
T¹m hμi lßng. 

Mean n»m trong [1; 1,75] ®−îc kÕt luËn 
t−¬ng øng víi møc YÕu hoÆc Kh«ng hμi lßng. 

Nh÷ng th«ng tin thu thËp ®−îc tæng 
hîp, ph©n tæ thèng kª sö dông ®Ó tham kh¶o 
trong viÖc m« t¶ thùc tr¹ng chÊt l−îng gi¶ng 
d¹y. C¸c th«ng tin ®−îc ph©n theo 5 nhãm 
sö dông trong ®¸nh gi¸ chÊt l−îng gi¶ng d¹y: 

 

ch−¬ng tr×nh häc, chÊt l−îng ®éi ngò gi¶ng 
viªn, vÊn ®Ò qu¶n lý vμ phôc vô ®μo t¹o, c¸c 
®iÒu kiÖn phôc vô d¹y häc, sù tháa m·n cña 
ng−êi häc. 

3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN 
3.1. ChÊt l−îng gi¶ng d¹y ngμnh B¶o vÖ 
       thùc vËt 

KÕt qu¶ thu thËp th«ng tin vÒ chÊt 
l−îng gi¶ng d¹y qua c¶m nhËn tõ nh÷ng tr¶i 
nghiÖm cña ng−êi häc sau c¶ qu¸ tr×nh häc 
tËp cho thÊy ng−êi häc kh¸ hμi lßng víi chÊt 
l−îng gi¶ng d¹y ngμnh B¶o vÖ thùc vËt. 
Trong ®ã, chÊt l−îng ®éi ngò gi¶ng viªn ®−îc 
®¸nh gi¸ cao; c¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn chÊt 
l−îng gi¶ng d¹y nh− ch−¬ng tr×nh häc, qu¶n 
lý vμ phôc vô ®μo t¹o, c¸c ®iÒu kiÖn phôc vô 
d¹y häc ®−îc ng−êi häc ®¸nh gi¸ tõ møc 
trung b×nh ®Õn kh¸ (B¶ng 1). 

B¶ng 1. NhËn xÐt cña ng−êi häcR vÒ chÊt l−îng ch−¬ng tr×nh häc ngμnh B¶o vÖ thùc 
vËt

Ý kiến cựu sinh viên Ý kiến sinh viên năm cuối 
Tiêu chí 
nhận xét Tốt 

(%) 
Khá 
(%) 

TB 
(%) 

Yếu 
(%) Mean Kết 

luận 
Tốt 
(%) 

Khá 
(%) 

TB 
(%) 

Yếu 
(%) Mean Kết 

luận 
Mục tiêu             

1. Sự phù hợp của mục 
    tiêu với yêu cầu xã  
    hội của ngành học 

46,15 40,38 13,46 0,00 3,3269 Tốt 40,86 34,41 20,43 4,30 3,1183 Khá 

2. Sự đáp ứng các mục 
  tiêu đào tạo của ngành 26,92 50,00 15,38 7,69 2,9615 Khá 35,48 43,01 20,43 1,08 3,1290 Khá 

Kết quả đạt được      
3. Cung cấp cho sinh  
    viên những kiến thức 
    cần thiết, cập nhật 

15,38 53,85 19,23 11,54 2,7308 Khá 30,11 46,24 18,28 5,38 3,0108 Khá 

4. Giúp sinh viên những  
    kỹ năng cần thiết cho  
    nghề nghiệp 

28,85 26,92 42,31 1,92 2,8269 Khá 24,73 53,76 16,13 5,38 2,9785 Khá 

5. Giúp sinh viên phát  
    triển đạo đức, nhân 
    cách 

44,23 36,54 13,46 5,77 3,1923 Khá 43,01 45,16 8,60 3,23 3,2796 Tốt 

6. Sinh viên tự tin về khả  
    năng đáp ứng các yêu  
    cầu của nghề nghiệp 

7,69 32,69 30,77 28,85 2,1923 TB 21,51 33,33 32,26 12,90 2,6344 Khá 

Đặc điểm 
chương trình học      

7. Chương trình đào tạo 
     mềm dẻo và thuận  
     lợi cho sinh viên 

9,62 36,54 42,31 11,54 2,4423 TB 24,73 34,41 37,63 3,23 2,8065 Khá 

8. Nội dung và khối 
    lượng của chương  
    trình đào tạo 

19,23 53,85 26,92 0,00 2,9231 Khá 18,28 45,16 22,58 13,98 2,6774 Khá 

9. Tỷ lệ phân bố giữa lý 
    thuyết và thực hành 9,62 38,46 25,00 26,92 2,3077 TB 18,28 23,66 38,71 19,35 2,4086 TB 
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Chú thích: TB – Trung bình 

3.1.1.  Ch−¬ng tr×nh häc 

“Sù phï hîp cña môc tiªu víi yªu cÇu x· 
héi cña ngμnh häc” ®−îc ng−êi häc ®¸nh gi¸ 
cao víi 46,15% cùu sinh viªn vμ 40,86% sinh 
viªn n¨m cuèi ®¸nh gi¸ ë møc tèt. Tiªu chÝ 
“®¸p øng c¸c môc tiªu ®μo t¹o cña ngμnh”, 
chÊt l−îng “cung cÊp nh÷ng kiÕn thøc cÇn 
thiÕt cËp nhËt” vμ “kü n¨ng cÇn thiÕt cho 
nghÒ nghiÖp”  ®−îc ®¸nh gi¸ ë møc kh¸ vμ cã 
xu h−íng tèt h¬n. Tuy vËy, kh«ng nhiÒu 
ng−êi häc “tù tin vÒ kh¶ n¨ng ®¸p øng yªu 
cÇu cña nghÒ nghiÖp” sau qu¸ tr×nh häc tËp 
vμ rÌn luyÖn t¹i tr−êng. 

Ch−¬ng tr×nh häc ngμnh BVTV ®−îc 
®¸nh gi¸ cã xu thÕ mÒm dÎo vμ thuËn lîi h¬n 
cho sinh viªn. Tuy nhiªn, khèi l−îng kiÕn 
thøc trong ch−¬ng tr×nh häc qu¸ lín, ch−a cã 
sù ph©n bè hîp lý gi÷a lý thuyÕt vμ thùc 
hμnh. PhÇn lín thêi gian sinh viªn chØ ngåi 
häc lý thuyÕt, cßn thêi gian thùc hμnh vμ ®i 
thùc tÕ qu¸ Ýt, lμm gi¶m kh¶ n¨ng hiÓu vμ ¸p 
dông thùc tÕ. HiÖn nay, do phÇn lín viÖc x©y 
dùng ch−¬ng tr×nh ®μo t¹o theo c¸ch tiÕp cËn 
néi dung lμ chÝnh. M«n häc nμo còng mong 
muèn vμ ®ßi hái ®ñ khèi l−îng m«n häc, chÊt 
l−îng cao, nªn cÇn nhiÒu thêi gian, t¹o ¸p lùc 
cho c¶ gi¶ng viªn vμ ng−êi häc.  

§Ó ®¶m b¶o chÊt l−îng gi¶ng d¹y, khèi 
l−îng ch−¬ng tr×nh häc cÇn cã sù thay ®æi. 
Theo ý kiÕn ng−êi häc, cã mét sè m«n häc 
®−îc ®Ò xuÊt gi¶m thêi l−îng gi¶ng d¹y lμ: 
kinh tÕ chÝnh trÞ M¸c – Lªnin, Chñ nghÜa x· 
héi khoa häc, ph¸p luËt ®¹i c−¬ng, x· héi 
häc, t©m lý häc ®¹i c−¬ng, so¹n th¶o v¨n 
b¶n, gi¸o dôc thÓ chÊt, gi¸o dôc quèc phßng, 
vËt lý, to¸n cao cÊp, d©u t»m ong mËt. Ng−îc 
l¹i, cã nh÷ng m«n häc vμ häc phÇn ®−îc 
ng−êi häc cho r»ng rÊt cÇn thiÕt vμ ®Ò nghÞ 
t¨ng thêi l−îng lμ ngo¹i ng÷, tin häc, sinh lý 
thùc vËt, ph−¬ng ph¸p thÝ nghiÖm, ®éng vËt 
h¹i n«ng nghiÖp, c«n trïng, bÖnh c©y, qu¶n 
lý thuèc BVTV, kiÓm dÞch thùc vËt vμ dÞch 
h¹i n«ng s¶n sau thu ho¹ch, miÔn dÞch häc 
vμ häc phÇn thùc tËp.   

Cã mét sè m«n häc ®−îc c¸c cùu sinh 
viªn cho r»ng trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc cÇn 
thiÕt cho c«ng viÖc khi ®i lμm, nh−ng sinh 
viªn c¸c n¨m thø 1, 2, 3 ch−a nhËn ra ®−îc 
nh− Lý sinh häc, Qu¶n lý n«ng nghiÖp, Kinh 
tÕ tμi nguyªn, B¶o vÖ tμi nguyªn m«i tr−êng. 
Do hä ch−a hiÓu râ ®−îc ý nghÜa vμ tÇm 
quan träng cña nh÷ng m«n häc nμy. §iÒu ®ã 
®ßi hái gi¶ng viªn cÇn chó träng h¬n tíi viÖc 
truyÒn ®¹t ý nghÜa cña m«n häc víi t−¬ng lai 
c«ng viÖc cña ng−êi häc.   

Cùu sinh viªn ®Ò xuÊt nªn bæ sung trong 
ch−¬ng tr×nh häc nh÷ng m«n häc nh− LËp vμ 
qu¶n lý dù ¸n, Marketing n«ng nghiÖp, 
Qu¶n trÞ kinh tÕ n«ng nghiÖp vμ tæ chøc th¶o 
luËn c¸c chuyªn ®Ò vÒ ph−¬ng ph¸p x©y 
dùng ®Ò c−¬ng ®Ò tμi dù ¸n khoa häc, ph−¬ng 
ph¸p khai th¸c th«ng tin. Thùc tÕ, viÖc trang 
bÞ kiÕn thøc qu¶n trÞ, kinh tÕ cho sinh viªn 
ngμnh BVTV ch−a ®−îc coi träng do c¸c kiÕn 
thøc chuyªn m«n ®· chiÕm qu¸ nÆng trong 
ch−¬ng tr×nh häc. Nh−ng nh÷ng cùu sinh 
viªn ®−îc kh¶o s¸t cho thÊy ®Ó lμm tèt c«ng 
viÖc, hä kh«ng nh÷ng ph¶i v÷ng chuyªn m«n 
mμ cßn ph¶i cã thªm kiÕn thøc qu¶n trÞ ®Ó 
ho¹ch ®Þnh, ®iÒu hμnh vμ qu¶n lý c«ng viÖc 
cña m×nh.  

3.1.2. ChÊt l−îng ®éi ngò gi¶ng viªn 

Theo ý kiÕn cña cùu sinh viªn vμ sinh 
viªn n¨m cuèi, ®éi ngò gi¶ng viªn gi¶ng d¹y 
ngμnh BVTV cã kiÕn thøc chuyªn m«n s©u, 
rÊt t©m huyÕt víi bé m«n vμ m«n häc ®−îc 
ph©n c«ng gi¶ng d¹y (B¶ng 2). T×m hiÓu ý 
kiÕn sinh viªn tõ n¨m thø nhÊt ®Õn n¨m thø 
ba, nghiªn cøu nhËn ®−îc kÕt qu¶ ë b¶ng 3. 

VÒ ph−¬ng ph¸p gi¶ng d¹y, ®éi ngò gi¶ng 
viªn gi¶ng d¹y khèi kiÕn thøc gi¸o dôc 
chuyªn nghiÖp ®−îc ng−êi häc ®¸nh gi¸ lμ cã 
ph−¬ng ph¸p gi¶ng d¹y tèt h¬n so víi khèi 
kiÕn thøc gi¸o dôc ®¹i c−¬ng. Gi¶ng viªn 
gi¶ng d¹y c¸c m«n khoa häc tù nhiªn cÇn chó 
ý nhiÒu h¬n tíi ph−¬ng ph¸p gi¶ng d¹y, sinh 
viªn mong c¸c thÇy c« gi¸o "sö dông nhiÒu 
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h×nh ¶nh h¬n n÷a ®Ó sinh viªn dÔ hiÓu". "C¸c 
thÇy c« ®Ó ý vμ phô thuéc nhiÒu vμo ph−¬ng 

tiÖn d¹y häc nªn ch−a quan t©m nhiÒu tíi kh¶ 
n¨ng lÜnh héi kiÕn thøc cña sinh viªn".

B¶ng 2. NhËn xÐt cña cùu sinh viªn vμ sinh viªn n¨m cuèi vÒ chÊt l−îng 
®éi ngò gi¶ng viªn gi¶ng d¹y ngμnh B¶o vÖ thùc vËt 

Ý kiến cựu sinh viên  Ý kiến sinh viên năm cuối  

Tiêu chí 
nhận xét Tốt 

(%) 

Khá 

(%) 

TB 

(%) 

Yếu 

(%) 
Mean Kết 

luận 

Tốt 

(%) 

Khá 

(%) 

TB 

(%) 

Yếu 

(%) 
Mean Kết 

luận 

1. Kiến thức chuyên 
    môn và sự cập 
    nhật 

67,31 21,15 11,54 0,00 3,5577 Tốt 51,61 32,26 15,05 1,08 3,3441 Tốt 

2. Phương pháp sư 
    phạm 40,38 34,62 19,23 5,77 3,0962 Khá 37,63 48,39 12,90 1,08 3,2258 Khá 

3. Nhiệt tình, sẵn 
    sàng giúp đỡ 
    sinh viên 

55,77 23,08 21,15 0,00 3,3462 Tốt 53,76 34,41 9,68 2,15 3,3978 Tốt 

4. Đảm bảo giờ lên 
    lớp và kế hoạch 
    giảng dạy 

65,38 34,62 0,00 0,00 3,6538 Tốt 62,37 29,03 7,53 1,08 3,5269 Tốt 

5. Đánh giá trong  
    kiểm tra, thi 44,23 42,31 13,46 0,00 3,3077 Tốt 47,31 35,48 15,05 2,15 3,2796 Tốt 

Chú thích: TB – Trung bình 

Gi¶ng viªn cÇn cã ph−¬ng ph¸p sö dông c¸c 
ph−¬ng tiÖn gi¶ng d¹y sao cho cã hiÖu qu¶ 
vμ s¸ng t¹o h¬n. NhiÒu sinh viªn ®Ò xuÊt 
gi¶ng viªn nªn sö dông ph−¬ng ph¸p gi¶ng 
d¹y theo h−íng "khÝch lÖ sinh viªn tham gia 
vμo m«n häc th«ng qua th¶o luËn, nghiªn 
cøu tμi liÖu, gi¶ng viªn chØ nªn lμ ng−êi tæng 
hîp, ®iÒu chØnh nh÷ng kiÕn thøc sai lÖch, bæ 
sung nh÷ng kiÕn thøc sinh viªn ®· t×m ®−îc, 
võa khuyÕn khÝch sinh viªn häc ®ñ giê, võa 
gióp sinh viªn hiÓu bμi h¬n". 

Nh÷ng tiªu chÝ ®¸nh gi¸ “t¸c phong s− 
ph¹m, ý thøc th¸i ®é lao ®éng" ®−îc ®a sè 
sinh viªn ®¸nh gi¸ cao, tÇn suÊt xuÊt hiÖn 
ph−¬ng ¸n tr¶ lêi “Tèt” nhiÒu, kho¶ng trªn 
d−íi 50%. §a sè gi¶ng viªn lμ nh÷ng ng−êi 
lμm viÖc nghiªm tóc, lu«n gi÷ ®−îc nh÷ng 

chuÈn mùc t¸c phong s− ph¹m, ®¶m b¶o 
®óng giê, ®óng lÞch gi¶ng d¹y theo quy ®Þnh;  
nhiÖt t×nh, s½n sμng t− vÊn gióp ®ì sinh viªn 
vÒ nh÷ng vÊn ®Ò chuyªn m«n. 

VÒ "®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp", ®a sè c¸c 
thÇy c« “c«ng bè râ rμng c¸c tiªu chÝ ®¸nh 
gi¸ kÕt qu¶ häc tËp" cña sinh viªn tõ nh÷ng 
buæi ®Çu vμ "®¸nh gi¸ c«ng b»ng, kh¸ch 
quan", “§Ò thi ®¶m b¶o n»m trong ch−¬ng 
tr×nh häc phÇn".  

Tuy nhiªn, theo ý kiÕn cña sinh viªn, 
phÇn lín ®Ò thi ®¸nh gi¸ sinh viªn ë møc ®é 
biÕt, hiÓu vμ vËn dông. NhiÒu sinh viªn û l¹i 
vμo tμi liÖu, "kh«ng cÇn t− duy nhiÒu ®Ó tr¶ 
lêi", dÔ g©y ®Õn hiÖn t−îng tiªu cùc, x¶y ra 
quay cãp trong thi cö.  

Nh− vËy, Nhμ tr−êng cÇn khuyÕn khÝch 
gi¶ng viªn ra ®Ò ë nh÷ng møc ®é ®¸nh gi¸ 
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cao h¬n nh− lμ ph©n tÝch, tæng hîp, phª 
ph¸n, ®¸nh gi¸ vμ khuyÕn khÝch sinh viªn t− 

duy s¸ng t¹o. 

B¶ng 3. §¸nh gi¸ cña sinh viªn  n¨m thø 1, 2, 3 vÒ chÊt l−îng gi¶ng d¹y cña gi¶ng viªn 

Đánh giá của sinh viên về chất lượng giảng dạy 
Khối kiến thức giáo dục đại cương Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp Tiêu chí 

nhận xét Tốt 
(%) 

Khá 
(%) 

TB 
(%) 

Yếu 
(%) Mean Kết 

luận 
Tốt 
(%) 

Khá 
(%) 

TB 
(%) 

Yếu 
(%) Mean Kết 

luận 
Nội dung giảng dạy            

1. Phù hợp với đề 
cương chi tiết đã 
công bố của học 
phần 

59,09 33,91 6,24 0,78 3,5131 Tốt 64,60 32,60 2,59 0,22 3,6159 Tốt 

2. Cập nhật nhiều 
thông tin mới, bổ 
ích liên quan đến 
học phần 

41,79 38,80 16,35 3,07 3,1931 Khá 49,97 39,59 9,60 0,85 3,3868 Tốt 

3. Hướng dẫn đầy 
đủ nội dung, địa chỉ 
tìm kiếm giáo trình, 
tài liệu 

38,52 39,69 16,61 5,19 3,1154 Khá 45,45 43,34 9,73 1,49 3,3276 Tốt 

Phương pháp giảng dạy            
4. Rõ ràng, dễ hiểu 51,37 34,74 11,33 2,56 3,3493 Tốt 55,02 37,64 6,31 1,04 3,4665 Tốt 
5. Sử dụng hiệu quả 
phương tiện dạy học 37,91 42,68 15,43 3,99 3,1451 Khá 50,00 42,70 6,88 0,32 3,4216 Tốt 

6. Nhiệt tình, cởi 
mở, tạo được sự 
hứng thú trong giờ 
học 

53,60 28,56 13,29 4,55 3,3120 Tốt 53,93 36,43 8,68 0,97 3,4333 Tốt 

7. Khuyến khích 
sinh viên tư duy độc 
lập 

46,50 37,81 12,15 3,55 3,2727 Tốt 47,49 41,27 9,93 1,32 3,3492 Tốt 

8. Khuyến khích 
sinh viên  tích cực 
trao đổi nội dung 
học phần 

47,13 38,01 10,54 4,33 3,2794 Tốt 49,29 40,14 8,62 1,96 3,3676 Tốt 

Tác phong sư phạm, ý thức, thái độ lao động 
9. Tác phong sư 
phạm 69,22 25,77 3,29 1,73 3,6247 Tốt 72,45 24,81 2,64 0,10 3,6960 Tốt 

10. Bảo đảm đúng 
giờ, đúng lịch giảng 
dạy theo quy định 

66,52 26,70 5,36 1,44 3,5829 Tốt 73,12 23,74 2,63 0,52 3,6947 Tốt 

11. Thái độ khi tiếp 
nhận và xử lý câu 
hỏi, ý kiến phản hồi 

49,62 39,45 8,77 2,17 3,3650 Tốt 54,63 40,42 4,64 0,33 3,4934 Tốt 

12. Sẵn sàng tư 
vấn, giúp đỡ sinh 
viên về những vấn 
đề chuyên môn 

62,88 27,24 6,91 2,98 3,5001 Tốt 71,12 24,59 2,35 1,96 3,6486 Tốt 

Đánh giá  kết quả học tập 
13. Thông tin về tiêu 
chí đánh giá kết quả 
học tập được công 
bố rõ ràng 

63,92 27,96 5,58 2,55 3,5325 Tốt 66,51 30,33 2,52 0,65 3,6269 Tốt 

14. Đề thi nằm 
trong chương trình 
học 

60,27 29,61 7,27 2,86 3,4728 Tốt 60,74 34,53 4,10 0,64 3,5537 Tốt 

15. Công bằng và 
khách quan trong 68,37 24,40 5,37 1,86 3,5927 Tốt 70,97 25,33 3,30 0,42 3,6685 Tốt 
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kiểm tra đánh giá 

Chú thích: TB – Trung bình 

3.1.3. VÊn ®Ò qu¶n lý vμ phôc vô ®μo t¹o 
C«ng t¸c tæ chøc ®μo t¹o cña nhμ tr−êng 

®−îc cùu sinh viªn vμ sinh viªn n¨m cuèi 
®¸nh gi¸ ë møc kh¸. Cùu sinh viªn vμ sinh 
viªn n¨m cuèi ®−îc hái ý kiÕn lμ nh÷ng ng−êi 
®−îc ®μo t¹o theo häc chÕ niªn chÕ. HiÖn nay, 
Nhμ tr−êng ®ang ¸p dông häc chÕ tÝn chØ 
trong qu¶n lý ®μo t¹o vμ ®ang dÇn ®i vμo æn 
®Þnh, t¹o ®iÒu kiÖn linh ho¹t h¬n cho phÐp 
ng−êi häc cã nh÷ng lùa chän phï hîp víi ®iÒu 
kiÖn vμ kh¶ n¨ng häc tËp cña b¶n th©n. 

Tiªu chÝ “®Ò c−¬ng c¸c m«n häc ®−îc 
c«ng bè c«ng khai” ®−îc ng−êi häc ®¸nh gi¸ ë 
møc kh¸. HiÖn nay, ®Ò c−¬ng c¸c m«n häc ®· 
®−îc Nhμ tr−êng x©y dùng ®Çy ®ñ vμ c«ng bè 
c«ng khai trªn m¹ng internet. §ã lμ sù nç 
lùc rÊt lín cña ®éi ngò gi¶ng viªn vμ c¸n bé 
qu¶n lý cña Nhμ tr−êng.  

Th¸i ®é phôc vô sinh viªn cña c¸n bé, 
nh©n viªn c¸c phßng ban ®−îc ng−êi häc 
®¸nh gi¸ ë møc trung b×nh. MÆc dï nhiÒu 
sinh viªn ph¶n ¸nh “®a sè c¸n bé c¸c phßng 
ban trong tr−êng tËn t×nh vμ cã tr¸ch nhiÖm 
víi sinh viªn”.  Nh−ng cã mét vμi sinh viªn 
“chøng kiÕn vμ th−êng xuyªn nghe c¸c b¹n 
®μm luËn th× c¸c c¸n bé phßng ®μo t¹o, 
phßng tμi vô, phßng cho m−în tμi liÖu cßn 
c¸u g¾t víi sinh viªn”. “NhiÒu b¹n kh«ng 
®äc kü c¸c quy ®Þnh trong tr−êng, lªn hái 
nhiÒu, chóng em biÕt, c¸c thÇy c« ph¶i tr¶ 
lêi nhiÒu lÇn nªn tá th¸i ®é kh«ng hμi lßng, 

g©y kh«ng khÝ c¨ng th¼ng cho sinh viªn”. 
Nh÷ng chuyÖn nμy ®−îc truyÒn tai nhau 
nªn nhiÒu sinh viªn kh«ng mÊy thiÖn c¶m 
vμ kh«ng d¸m tiÕp xóc víi c¸n bé c¸c phßng 
ban (B¶ng 4).  

3.1.4. C¸c ®iÒu kiÖn phôc vô d¹y häc 

C¬ së vËt chÊt phôc vô gi¶ng d¹y cña 
Nhμ tr−êng ®−îc ®¸nh gi¸ ë møc trung b×nh 
vμ kh¸ (B¶ng 5). Theo ý kiÕn cña sinh viªn, 
“c¸c phßng häc ë gi¶ng ®−êng D vμ mét sè 
phßng häc gi¶ng ®−êng B, C kh«ng ®¶m b¶o 
chÊt l−îng”. “Bμn ghÕ h− háng nhiÒu, bãng 
®Ìn, qu¹t háng rÊt l©u sau míi ®−îc söa 
ch÷a”. “Phßng häc ë gi¶ng ®−êng kh«ng ®ñ 
¸nh s¸ng”, "Gi¶ng ®−êng Trung t©m tho¸ng, 
m¸t nh−ng s¸ng qu¸ nªn thÇy c« d¹y b»ng 
®Ìn chiÕu rÊt mê vμ khã nh×n, lμm gi¶m møc 
®é tiÕp thu bμi, ¶nh h−ëng ®Õn thÞ lùc”. “MÆc 
dï gi¶ng ®−êng Trung t©m míi ®−îc x©y 
dùng nh−ng nhiÒu thiÕt bÞ hç trî ®· háng 
nh− ë phßng 102, 203 loa chËp chên, ®Ìn 
chiÕu bÞ háng”. “VÊn ®Ò vÖ sinh ë c¸c gi¶ng 
®−êng cÇn ®−îc quan t©m h¬n”. “ThiÕu trang 
thiÕt bÞ phôc vô thùc tËp, thùc hμnh”. Thêi 
gian dμnh cho thùc tËp, thùc hμnh ®· kh«ng 
nhiÒu, trang thiÕt bÞ l¹i kh«ng ®ñ so víi sè 
l−îng sinh viªn nªn cã mét sè sinh viªn 
kh«ng ®−îc thùc hμnh trùc tiÕp, chØ ®−îc 
nh×n vμ häc hái b¹n khiÕn cho kü n¨ng 
chuyªn m«n kh«ng ®−îc ®¶m b¶o tèt. 

B¶ng 4. NhËn xÐt cña ng−êi häc vÒ qu¶n lý vμ phôc vô ®μo t¹o ngμnh B¶o vÖ thùc vËt

Ý kiến cựu sinh viên Ý kiến sinh viên năm cuối 
Tiêu chí 
nhận xét Tốt 

(%) 
Khá 
(%) 

TB 
(%) 

Yếu 
(%) 

Mean Kết 
luận 

Tốt 
(%) 

Khá 
(%) 

TB 
(%) 

Yếu 
(%) 

Mean Kết 
luận 

1. Tổ chức thực 
     hiện chương 
      trình đào 
     tạo ổn định 

34,62 44,23 21,15 0,00 3,1346 Khá 27,96 43,01 19,35 9,68 2,8925 Khá 

2. Đề cương môn  
    học đầy đủ,  
    công bố  
    công khai 

22,58 32,26 33,33 11,83 2,6559 Khá 21,15 57,69 17,31 3,85 2,9615 Khá 

3. Thái độ phục vụ 15,38 36,54 28,85 19,23 2,4808 TB 15,05 18,28 39,78 26,88 2,2151 TB 
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    sinh viên của cán 
    bộ các phòng ban 

Chú thích: TB – Trung bình 

B¶ng 5. NhËn xÐt cña ng−êi häc vÒ c¸c ®iÒu kiÖn phôc vô d¹y häc 
ngμnh B¶o vÖ thùc vËt

Ý kiến cựu sinh viên Ý kiến sinh viên năm cuối 
Tiêu chí 
nhận xét Tốt 

(%) 
Khá 
(%) 

TB
(%) 

Yếu
(%) Mean Kết 

luận 
Tốt
(%) 

Khá
(%) 

TB
(%) 

Yếu 
(%) Mean Kết 

luận 

1. Trang thiết bị phục 
     vụ giảng dạy, học  
     tập của nhà trường 

17,31 34,62 42,31 5,77 2,6346 Khá 18,28 41,94 29,03 10,75 2,6774 Khá 

2. Trang thiết bị phục  
     vụ thực tập, thực 
    hành của nhà trường 

19,23 25,00 44,23 11,54 2,5192 Khá 19,35 30,11 40,86 9,68 2,5914 Khá 

3. Phòng học có đủ  
    yêu cầu về chỗ ngồi, 
    ánh sáng, độ thông  
    thoáng và đảm bảo 
     vệ sinh học đường 

23,08 44,23 9,62 23,08 2,6731 Khá 19,35 29,03 29,03 22,58 2,4516 TB 

4. Thư viện có đủ tài  
    liệu tham khảo cho 
    hầu hết các môn học 

5,77 55,77 25,00 13,46 2,5385 Khá 18,28 26,88 26,88 27,96 2,3548 TB 

Chú thích: TB – Trung bình 

ChÊt l−îng vμ sè l−îng phßng häc ch−a 
®¸p øng nhu cÇu häc tËp cña ng−êi häc. MÆc 
dï sè l−îng c¸c phßng häc chÊt l−îng cao 
®−îc x©y míi t¨ng lªn nhiÒu trong mÊy n¨m 
gÇn ®©y nh−ng vÉn ch−a theo kÞp nhu cÇu 
ngμy cμng t¨ng cao cña ng−êi häc. Tån t¹i 
mét nghÞch lý lμ cã phßng häc réng, Ýt sinh 
viªn häc, cã phßng häc bÐ l¹i ®«ng sinh viªn. 
“Cã phßng 35 ng−êi häc cã 13 bμn 2 chç ngåi, 
nh− vËy lμ 3 ng−êi ph¶i ngåi chung 1 bμn, 
chËt qu¸, khã häc”. Nhμ tr−êng cÇn t¨ng 
c−êng ®Çu t− vÒ c¬ së vËt chÊt cho ho¹t ®éng 
gi¶ng d¹y,  häc tËp vμ hç trî sinh viªn.  

MÆc dï sè ®Çu s¸ch, tμi liÖu tham kh¶o 
trong th− viÖn t¨ng lªn nhiÒu trong mÊy 
n¨m gÇn ®©y nh−ng vÉn nh−ng ch−a ®¸p 
øng ®−îc nhu cÇu cña ng−êi häc. Ng−êi häc 
ph¶n ¸nh “Tμi liÖu trong th− viÖn nhiÒu 
nh−ng cò, Ýt cËp nhËt, thiÕu nhiÒu tμi liÖu ®Ó 

t×m hiÓu chuyªn ngμnh” . Sinh viªn ®Ò xuÊt 
“cÇn më réng th− viÖn h¬n n÷a ®Ó phôc vô 
nhu cÇu t×m kiÕm tμi liÖu cña sinh viªn”, “bæ 
sung m¸y tÝnh ®Ó sinh viªn truy cËp m¹ng 
 internet t×m kiÕm t− liÖu häc tËp”. 

3.1.5. Sù tho¶ m·n cña ng−êi häc 

Møc ®é hμi lßng cña cùu sinh viªn vμ 
sinh viªn n¨m cuèi vÒ “chÊt l−îng ®μo t¹o 
cña khãa häc” vμ “chÊt l−îng m«i tr−êng 
sèng, häc tËp t¹i Tr−êng” t−¬ng øng víi møc 
tõ t¹m hμi lßng ®Õn hμi lßng (B¶ng 6). ChÊt 
l−îng ®μo t¹o vμ m«i tr−êng cña Tr−êng §¹i 
häc N«ng nghiÖp Hμ Néi cÇn ®−îc t×m hiÓu 
®Ó c¶i thiÖn h¬n. ViÖc lÊy ý kiÕn cña sinh 
viªn vÒ sù hμi lßng víi chÊt l−îng gi¶ng d¹y 
mét sè m«n häc cho kÕt qu¶ ë b¶ng 7. 

Nh×n chung, sinh viªn kh¸ hμi lßng víi 
c¸c m«n häc vμ häc phÇn trong ch−¬ng tr×nh 
®μo t¹o. Trong tæng sè 32 m«n häc ®−îc lÊy ý 
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kiÕn, cã 4 m«n häc (chiÕm 12,5%) ®−îc ng−êi 
häc ®¸nh gi¸ ë møc rÊt hμi lßng, 24 m«n häc 
(chiÕm 75%) ®−îc ng−êi häc ®¸nh gi¸ ë møc 
®é hμi lßng, 3 m«n häc (chiÕm 9,375%) ®−îc 

ng−êi häc ®¸nh gi¸ ë møc ®é t¹m hμi lßng, 1 
m«n häc (chiÕm 3,125%) ch−a ®¸p øng ®−îc 
yªu cÇu cña ng−êi häc.  

B¶ng 6. Sù tháa m·n cña ng−êi häc vÒ chÊt l−îng ®μo t¹o ngμnh B¶o vÖ thùc vËt

Ý kiến cựu sinh viên Ý kiến sinh viên năm cuối 
Tiêu chí 
nhận xét RHL 

(%) 
HL 
(%) 

THL 
(%) 

KHL 
(%) 

Mean Kết 
luận 

RHL 
(%) 

HL 
(%) 

THL 
(%) 

KHL 
(%) 

Mean Kết 
luận 

1. Về chất lượng đào  
    tạo của khóa học 1,92 61,54 36,54 0,00 2,6538 HL 5,38 36,56 48,39 9,68 2,3763 THL 

2. Về chất lượng môi  
    trường sống, học 
    tập tại Trường 

3,85 71,15 25,00 0,00 2,7885 HL 10,75 47,31 35,48 6,45 2,6237 HL 

Chú thích: RHL – Rất hài lòng, HL – Hài lòng, THL – Tạm hài lòng, KHL – Không hài lòng 

B¶ng 7. C¶m nhËn cña sinh viªn vÒ chÊt l−îng gi¶ng d¹y cña gi¶ng viªn tõng m«n häc

Mức độ cảm nhận  
TT Tên môn học Rất hài 

lòng 
Hài 
lòng 

Tạm hài 
lòng 

Không hài 
lòng 

Khối kiến thức giáo dục đại cương (%) (%) (%) (%) 
Mean Kết luận 

1 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 14,89 67,02 18,09 0,00 2,9681 Hài lòng 
2 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2,56 41,03 46,15 10,26 2,3590 Tạm hài lòng 
3 Triết học Mác Lênin 7,55 41,51 49,06 1,89 2,5472 Hài lòng 
4 Xã hội học 20,41 71,43 8,16 0,00 3,1224 Hài lòng 
5 Soạn thảo văn bản 17,65 53,92 17,65 10,78 2,7843 Hài lòng 
6 Ngoại ngữ 15,75 57,53 22,60 4,11 2,8493 Hài lòng 
7 Giáo dục thể chất 52,87 36,78 8,05 2,30 3,4023 Rất hài lòng 
8 Hoá học 9,38 55,21 33,33 2,08 2,7188 Hài lòng 
9 Hoá phân tích 6,25 12,50 31,25 50,00 1,7500 Không hài lòng 

10 Sinh học 7,69 41,03 28,21 23,08 2,3333 Tạm hài lòng 
11 Vật lý 23,53 62,75 13,73 0,00 3,0980 Hài lòng 
12 Toán cao cấp 32,00 42,00 21,00 5,00 3,0100 Hài lòng 
13 Xác suất thống kê 35,48 38,71 25,81 0,00 3,0968 Hài lòng 
14 Tin học đại cương 20,83 44,44 13,89 20,83 2,6528 Hài lòng 
15 Sinh thái môi trường 13,95 51,16 30,23 4,65 2,7442 Hài lòng 

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (%) (%) (%) (%)   
1 Khí tượng nông nghiệp 4,76 71,43 23,81 0,00 2,8095 Hài lòng 
2 Hoá sinh thực vật 10,23 55,68 28,41 5,68 2,7045 Hài lòng 
3 Sinh lý thực vật 26,21 46,60 22,33 4,85 2,9417 Hài lòng 
4 Di truyền thực vật 40,43 51,06 4,26 4,26 3,2766 Rất hài lòng 
5 Vi sinh vật học đại cương 16,95 50,85 27,12 5,08 2,7966 Hài lòng 
6 Phương pháp thí nghiệm 20,95 50,48 25,71 2,86 2,8952 Hài lòng 
7 Tin học chuyên ngành 8,33 75,00 10,42 6,25 2,8542 Hài lòng 
8 Động vật hại nông nghiệp 47,37 47,37 5,26 0,00 3,4211 Rất hài lòng 
9 Côn trùng chuyên khoa 27,50 70,00 2,50 0,00 3,2500 Hài lòng 

10 Bệnh cây chuyên khoa 39,47 57,89 0,00 2,63 3,3421 Hài lòng 
11 Quản lý thuốc BVTV 12,50 80,00 7,50 0,00 3,0500 Hài lòng 
12 Dịch học BVTV 28,21 56,41 10,26 5,13 3,0769 Hài lòng 
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13 Canh tác học 11,67 56,67 31,67 0,00 2,8000 Hài lòng 
14 Quản lý nông nghiệp 18,18 60,00 21,82 0,00 2,9636 Hài lòng 
15 Chọn tạo giống cây trồng 2,56 53,85 38,46 5,13 2,5385 Tạm hài lòng 
16 Hình thái giải phẫu 30,36 53,57 10,71 5,36 3,0893 Hài lòng 
17 Phân loại thực vật 71,43 25,00 3,57 0,00 3,6786 Rất hài lòng 

3.2. Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l−îng 
       gi¶ng d¹y ngμnh B¶o vÖ thùc vËt 

3.2.1. §æi míi ch−¬ng tr×nh häc 

Ch−¬ng tr×nh häc cÇn ®−îc gi¶m khèi 
l−îng vμ cÇn cã nghiªn cøu ®Ó thay ®æi ®Ó 
phï hîp h¬n víi nhu cÇu cña ng−êi häc vμ 
x· héi. §Ó n©ng cao chÊt l−îng, Nhμ tr−êng 
nªn t¹o ®iÒu kiÖn cho sinh viªn cã nhiÒu c¬ 
héi tiÕp cËn thùc tÕ, t¨ng c−êng sù g¾n kÕt 
gi÷a nhμ tr−êng víi c¸c ®¬n vÞ sö dông lao 
®éng. Ch−¬ng tr×nh häc cÇn ®−îc gi¶m bít 
thêi l−îng lý thuyÕt, t¨ng c−êng thêi l−îng 
thùc hμnh. §èi víi mçi m«n häc, nªn gi¶m 
thêi gian gi¶ng lý thuyÕt ®Ó sinh viªn cã 
thªm thêi gian tù häc th«ng qua lμm tiÓu 
luËn m«n häc, bμi tËp lín hoÆc th¶o luËn 
hay häc theo nhãm d−íi sù h−íng dÉn cña 
gi¶ng viªn. Víi gi¶i ph¸p nμy, gi¶ng viªn cã 
thªm thêi gian chuÈn bÞ bμi gi¶ng, nghiªn 
cøu khoa häc vμ sinh viªn cã thªm thêi gian 
tù häc. 

3.2.2. §æi míi ph−¬ng ph¸p gi¶ng d¹y  

ChÊt l−îng gi¶ng d¹y cña gi¶ng viªn 
®−îc ng−êi häc ®¸nh gi¸ rÊt cao ë tÊt c¶ c¸c 
khèi kiÕn thøc. Tuy nhiªn, nhiÒu gi¶ng viªn 
giíi thiÖu kiÕn thøc d−íi d¹ng chuÈn bÞ s½n,  
ch−a chó ý tíi ph−¬ng ph¸p häc tËp cña sinh 
viªn mét c¸ch ®óng møc, ch−a thóc ®Èy kh¶ 
n¨ng t− duy s¸ng t¹o trong sinh viªn. §Ó 
n©ng cao h¬n n÷a chÊt l−îng gi¶ng d¹y, 
gi¶ng viªn cÇn phèi hîp sö dông mét c¸ch 
linh ho¹t c¸c ph−¬ng ph¸p d¹y häc vμ khai 
th¸c hiÖu qu¶ c¸c ph−¬ng tiÖn d¹y häc. Nªn 
lùa chän nh÷ng ph−¬ng tiÖn phï hîp víi 
ph−¬ng ph¸p gi¶ng d¹y. 

MÆt kh¸c, cÇn t¨ng c−êng ®èi tho¹i 
trong giê häc ®Ó ho¹t ®éng ho¸ ng−êi häc. 
Gi¶ng viªn cã thÓ nªu c¸c vÊn ®Ò ®Ó th¶o 
luËn. NÕu líp cã søc ú lín, buéc sinh viªn 

viÕt ra giÊy trong vμi phót, thu ngÉu nhiªn 
mét nhãm ®Ó ®¸nh gi¸ hoÆc chØ ®Þnh tr¶ lêi 
®Ó mäi sinh viªn ph¶i cïng ®éng n·o, cïng cã 
ý kiÕn ®ãng gãp. 
3.2.3. §æi míi ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ kÕt  
           qu¶ häc tËp  

PhÇn lín ®Ò thi ®¸nh gi¸ sinh viªn ë 
møc ®é biÕt, hiÓu vμ vËn dông. NhiÒu sinh 
viªn û l¹i vμo tμi liÖu, kh«ng cÇn t− duy 
nhiÒu ®Ó tr¶ lêi, dÔ g©y ®Õn hiÖn t−îng quay 
cãp trong thi cö. Do vËy, ®Ò thi vμ kiÓm tra 
cÇn ë nh÷ng møc ®é ®¸nh gi¸ cao h¬n nh− lμ 
ph©n tÝch, tæng hîp, phª ph¸n, ®¸nh gi¸ vμ 
khuyÕn khÝch sinh viªn t− duy s¸ng t¹o. 
Thùc hiÖn ®Ò thi cho më tμi liÖu, gi¶ng viªn 
ph¶i d¹y t− duy, sinh viªn ph¶i häc theo lèi 
t− duy hÖ thèng. 

Yªu cÇu sinh viªn lμm tiÓu luËn, dïng 
bμi tiÓu luËn ®Ó th¶o luËn nhãm, ®Ó thi vÊn 
®¸p hoÆc kiÓm tra gi÷a kú. ViÖc nμy sÏ gióp 
sinh viªn biÕt hÖ thèng ho¸ c¸c vÊn ®Ò liªn 
quan ®Õn chñ ®Ò cña m«n häc, häc tËp c¸ch 
viÕt v¨n b¶n khoa häc, biÕt t×m vμ tham 
kh¶o tμi liÖu. 

T¨ng c−êng c¸c h×nh thøc kiÓm tra gi÷a 
kú gióp gi¶ng viªn n¾m ®−îc t×nh h×nh gi¶ng 
d¹y. §Ó ®¶m b¶o kiÓm tra gi÷a kú hiÖu qu¶ 
vμ kh¶ thi, tõng m«n häc cÇn x©y dùng mét 
ng©n hμng c©u hái tr¾c nghiÖm kh¸ch quan 
dïng cho kiÓm tra gi÷a kú v× chóng cã −u 
®iÓm lμ chÊm nhanh, söa ®−îc bμi cho sinh 
viªn th«ng qua ®¸p ¸n. 

3.2.4. T¨ng c−êng c¸c ho¹t ®éng hç trî sinh  
           viªn tõ ®Çu khãa häc 

X©y dùng ®éi ngò cè vÊn häc tËp cã tr×nh 
®é, cã tr¸ch nhiÖm, ®ñ vÒ sè l−îng cho tõng 
ngμnh häc ®Ó h−íng dÉn sinh viªn hiÖu qu¶ 
h¬n, ®¶m b¶o sinh viªn n¾m râ c¸c quy chÕ, 
quy ®Þnh liªn quan ®Õn d¹y vμ häc cña Nhμ 
tr−êng. Tr¸nh viÖc sinh viªn g©y khã chÞu 
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cho c¸n bé c¸c phßng ban v× qu¸ nhiÒu c©u 
hái lÏ ra kh«ng nªn hái dÉn tíi viÖc mét sè 
sinh viªn bÊt m·n víi th¸i ®é phôc vô cña 
c¸n bé c¸c phßng ban. 

Ngoμi ra, Nhμ tr−êng cÇn cã nh÷ng buæi 
h−íng dÉn sinh viªn ph−¬ng ph¸p häc tõ 
tuÇn häc ®Çu tiªn cña kho¸ häc, tr¸nh t×nh 
tr¹ng sinh viªn tù mß mÉm c¸ch häc, ®Õn 
khi cã kinh nghiÖm häc ®¹i häc th× ®· hÕt 
kho¸ häc. Cã ph−¬ng ph¸p häc tËp tèt, sinh 
viªn sÏ høng thó häc tËp h¬n, ph¸t huy 
®−îc tiÒm n¨ng. 

3.2.5. T¨ng c−êng c¬ së vËt chÊt, ®iÒu kiÖn 
           phôc vô d¹y häc 

Nhμ tr−êng cÇn t¨ng c−êng ®Çu t− c¬ së 
vËt chÊt vμ trang thiÕt bÞ kü thuËt hiÖn ®¹i 
phôc vô cho viÖc d¹y vμ häc. CÇn tËp trung 
x©y dùng thªm c¸c phßng thùc hμnh vÒ 
chuyªn m«n nghiÖp vô cho chuyªn ngμnh. 

Trang bÞ thªm c¸c tμi liÖu tham kh¶o 
chuyªn ngμnh cho gi¶ng viªn vμ sinh viªn. 
H−íng dÉn sinh viªn sö dông hiÖu qu¶ th− 
viÖn ®iÖn tö gióp cho viÖc tra cøu th«ng tin 
®−îc thuËn lîi. 

3.2.6. LÊy nhËn xÐt vÒ gi¶ng d¹y tõ sinh viªn 

CÇn lÊy nhËn xÐt gi¶ng d¹y cña sinh 
viªn, ®iÒu ®ã gióp gi¶ng viªn bít chñ quan, 
®Çu t− nhiÒu thêi gian h¬n cho c«ng viÖc 
gi¶ng d¹y vμ cã tr¸ch nhiÖm h¬n víi sinh 
viªn. Thùc tÕ, cã mét sè gi¶ng viªn cho r»ng 
sinh viªn ®¸nh gi¸ tåi nh÷ng gi¶ng viªn ®ßi 
hái häc tËp nghiªm tóc, cho ®iÓm ®óng møc, 
cßn gi¶ng viªn dÔ d·i hoÆc cho ®iÓm cao sÏ 
®−îc sinh viªn ®¸nh gi¸ tèt. Qua viÖc thùc 
hiÖn c«ng t¸c ®¸nh gi¸ ®èi víi ngμnh B¶o vÖ 
thùc vËt, chóng t«i thÊy r»ng quan niÖm ®ã 
chØ lμ ngé nhËn. PhÇn nhiÒu sinh viªn rÊt cã 
ý thøc tíi viÖc häc tËp, mong muèn gi¶ng 
viªn gi¶ng d¹y cã tr¸ch nhiÖm, ®¸nh gi¸ 
c«ng b»ng. Sè sinh viªn ®¸nh gi¸ kh«ng 
®óng chØ lμ sè Ýt, kh«ng ¶nh h−ëng nhiÒu 
®Õn sè l−îng thèng kª.  

4. KÕT LUËN 

Tån t¹i sù chªnh lÖch vÒ n¨ng lùc cña 
ng−êi häc ngμnh BVTV ®−îc ®μo t¹o tõ Nhμ 
tr−êng vμ yªu cÇu n¨ng lùc nh©n lùc cña thÞ 
tr−êng lao ®éng dÉn ®Õn sù thiÕu tù tin cña 
ng−êi häc vÒ kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c yªu cÇu 
cña nghÒ nghiÖp. §Ó thu hÑp ®é lÖch chÊt 
l−îng ®ã, Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp Hμ 
Néi cÇn cã biÖn ph¸p n©ng cao chÊt l−îng 
®μo t¹o. Mét trong nh÷ng biÖn ph¸p ®ã, lμ 
viÖc thùc hiÖn ®¸nh gi¸ gi¶ng d¹y. 

KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ ®· phÇn nμo m« t¶ 
®−îc thùc tr¹ng ®μo t¹o cña ngμnh B¶o vÖ 
thùc vËt. Trong ®ã, chÊt l−îng ®éi ngò gi¶ng 
viªn lμ thÕ m¹nh lín nhÊt cña Nhμ tr−êng 
trong ®μo t¹o ngμnh. §éi ngò gi¶ng viªn 
gi¶ng d¹y ngμnh B¶o vÖ thùc vËt cã kiÕn 
thøc chuyªn m«n s©u, rÊt t©m huyÕt víi 
nghÒ nghiÖp vμ sinh viªn.  

Ch−¬ng tr×nh häc ch−a hîp lý, tμi liÖu 
tham kh¶o trong th−  viÖn vμ c¬ së vËt chÊt  
phôc vô gi¶ng d¹y ch−a ®¸p øng nhu cÇu häc 
tËp cña ng−êi häc. §©y lμ nh÷ng tån t¹i lín 
nhÊt g©y gi¶m chÊt l−îng gi¶ng d¹y vμ häc 
tËp, cÇn ®−îc Nhμ tr−êng quan t©m vμ t×m 
c¸ch kh¾c phôc. 
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TÓM TẮT


Giảng dạy là một hoạt động tương tác phức tạp, nhiều chiều, cần được đánh giá bằng cách sử dụng nhiều nguồn thông tin. Trong đó, người học là nguồn cung cấp thông tin khá tin cậy và hữu ích. Ngày nay, việc đánh giá đã đạt được nhiều tiến bộ trong tất cả các khía cạnh liên quan đến thu thập, phân tích, giải thích và sử dụng thông tin nhằm cải tiến chất lượng giảng dạy của giảng viên. 


Ứng dụng những tiến bộ trong đánh giá, bài viết này trình bày kết quả đánh giá chất lượng giảng dạy có sự tham gia của người học ngành Bảo vệ thực vật  ở các khía cạnh: chương trình học, đội ngũ giảng viên, vấn đề quản lý và phục vụ đào tạo, các điều kiện phục vụ dạy học, sự thỏa mãn của người học.  2267 bảng câu hỏi phản hồi của người học đã được xử lý và phân tích trong nghiên cứu này. Từ kết quả đánh giá, bài viết đề xuất một số cải tiến để nâng cao chất lượng giảng dạy.


Từ khoá: Đánh giá chất lượng giảng dạy, tham gia của người học.


SUMMARY


Teaching is a complex, multi - dimensional, interactive activity which needs to be evaluated using multiple sources of information. In particular, learners is a source of quite reliable and useful information. Nowadays the evaluation of teaching have achieved significant progress in all aspects concerning collecting, analysing, interpreting and use information to improve teaching quality of lecturers. 


Application advances in evaluation, this article presents results of evaluating teaching quality with the participation of students in the Plant Protection science in term of curriculum, teaching staff and management issues and training service, teaching conditions, the satisfaction with the school. Totally, 2267 questionnaire were completed through individual interviews with learners; processed and analyzed in this study. From the evaluation results, this article proposes some improvements to enhance the quality of teaching. 

Key words: Evaluation of teaching, participation of students.


1. §ÆT VÊN §Ò


ChÊt lîng gi¸o dôc ®¹i häc ®ang lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña mçi quèc gia, trong ®ã, ho¹t ®éng ®¸nh gi¸ chÊt lîng gi¶ng d¹y ®îc xem lµ mét c«ng cô qu¶n lý quan träng ®Ó n©ng cao chÊt lîng ®µo t¹o. §¸nh gi¸ chÊt lîng gi¶ng d¹y thùc chÊt lµ hµnh ®éng ®a ra nhËn ®Þnh, ph¸n xÐt vÒ viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô gi¶ng d¹y cña gi¶ng viªn trªn c¬ së sö dông nh÷ng d÷ liÖu, b»ng chøng thu thËp vµ xö lÝ ®îc (Rechard vµ Brent, 2004). KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ lµ gi¸ trÞ ®îc xÕp h¹ng, ®îc ph©n biÖt hoÆc ®îc x¸c minh, phôc vô cho c¸c môc tiªu: ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c h¬n ho¹t ®éng gi¶ng d¹y cña gi¶ng viªn b»ng viÖc thu thËp, xö lý th«ng tin thêng xuyªn vÒ ho¹t ®éng gi¶ng viªn; t¹o ®éng lùc cho gi¶ng viªn tù hoµn thiÖn n¨ng lùc vµ phÈm chÊt b¶n th©n ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c; ph¸t huy vai trß cña gi¶ng viªn vµ sinh viªn trong thùc hiÖn môc tiªu ph¸t triÓn cña trêng ®¹i häc; t¨ng cêng hiÖu lùc quy chÕ thùc hiÖn d©n chñ trong ho¹t ®éng trêng ®¹i häc.


Theo kinh nghiÖm cña c¸c trêng ®¹i häc trªn thÕ giíi, ho¹t ®éng ®¸nh gi¸ gi¶ng d¹y cã sù tham gia cña ngêi häc cã ý nghÜa rÊt tÝch cùc tíi chÊt lîng gi¶ng d¹y cña gi¶ng viªn. Ngêi häc lµ nguån cung cÊp th«ng tin kh¸ tin cËy vµ h÷u Ých cho ®¸nh gi¸. Cùu sinh viªn vµ sinh viªn n¨m cuèi cã thÓ ®a ra nh÷ng ý kiÕn vÒ chÊt lîng gi¶ng d¹y chung cho toµn kho¸ häc, c¸c lÜnh vùc liªn quan ®Õn chÊt lîng gi¶ng d¹y nh môc tiªu, néi dung ®µo t¹o, ph¬ng ph¸p, ph¬ng tiÖn phôc vô gi¶ng d¹y… khèi lîng vµ ph©n bæ c¸c häc phÇn trong ch¬ng tr×nh häc. Sinh viªn lµ ngêi cung cÊp c¸c b»ng chøng cô thÓ h¬n vÒ chÊt lîng gi¶ng d¹y cña tõng gi¶ng viªn víi tõng m«n häc, bao gåm: chÊt lîng c«ng t¸c chuÈn bÞ cña gi¶ng viªn, sù t¬ng t¸c gi÷a gi¶ng viªn vµ sinh viªn, tÝnh c«ng b»ng trong kiÓm tra ®¸nh gi¸ (University of Exeter, 2009).


ë ViÖt Nam, ho¹t ®éng ®¸nh gi¸ gi¶ng d¹y theo c¸ch tiÕp cËn tõ phÝa ngêi häc míi b¾t ®Çu ®îc quan t©m, ®Æc biÖt lµ sau khi cã C«ng v¨n chØ ®¹o cña Bé Gi¸o dôc & §µo t¹o sè 1276/BGD §T–NG ngµy 20/02/2008 vÒ viÖc híng dÉn tæ chøc lÊy ý kiÕn ph¶n håi tõ ngêi häc vÒ ho¹t ®éng gi¶ng d¹y cña gi¶ng viªn. Tuy r»ng ho¹t ®éng nµy cßn rÊt míi mÎ ®èi víi c¸c trêng ®¹i häc ë ViÖt Nam nhng viÖc ®¸nh gi¸ chÊt lîng gi¶ng d¹y cã sù tham gia cña ngêi häc lµ mét xu thÕ tÊt yÕu vµ lµ mét viÖc lµm b¾t buéc (Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, 2009).


Th«ng qua viÖc nghiªn cøu thùc tr¹ng chÊt lîng gi¶ng d¹y ngµnh B¶o vÖ thùc vËt (BVTV) ë Trêng §¹i häc N«ng nghiÖp Hµ Néi tõ gãc nh×n cña ngêi häc, cung cÊp thªm mét nguån th«ng tin ®Ó n©ng cao chÊt lîng gi¶ng d¹y cña ngµnh B¶o vÖ thùc vËt vµ bæ sung hÖ thèng c¬ së thùc tiÔn cho c«ng t¸c ®¸nh gi¸, gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng gi¶ng d¹y ë Trêng §¹i häc N«ng nghiÖp Hµ Néi nãi riªng vµ ë c¸c trêng ®¹i häc ViÖt Nam nãi chung.


2. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU


2.1. Ph¬ng ph¸p chuyªn gia


Tham kh¶o ý kiÕn chuyªn m«n cña nh÷ng ngêi ®¹i diÖn trong lÜnh vùc chuyªn s©u nh c¸n bé Côc Kh¶o thÝ vµ KiÓm ®Þnh chÊt lîng – Bé Gi¸o dôc & §µo t¹o, l·nh ®¹o, c¸n bé, gi¶ng viªn c«ng t¸c t¹i c¸c ®¬n vÞ trong Trêng §¹i häc N«ng nghiÖp Hµ Néi vÒ ho¹t ®éng gi¶ng d¹y vµ nh÷ng lÜnh vùc liªn quan ®Õn ®¸nh gi¸ chÊt lîng gi¶ng d¹y. 


2.2. Ph¬ng ph¸p thu thËp th«ng tin 


Th«ng tin thø cÊp ®îc su tÇm qua m¹ng internet, c¸c tµi liÖu tõ c¸c v¨n b¶n cña Nhµ níc, c¸c  héi th¶o vµ c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu vÒ nh÷ng th«ng tin ®· ®îc c«ng bè vÒ ho¹t ®éng lÊy ý kiÕn ngêi häc trong trêng ®¹i häc. 


Th«ng tin s¬ cÊp ®îc thu thËp b»ng ph¬ng ph¸p ®iÒu tra chän mÉu, ¸p dông nghiªn cøu trêng hîp ®èi víi ngµnh B¶o vÖ thùc vËt. 2 mÉu phiÕu ®¸nh gi¸ ®îc sö dông lµ “PhiÕu nhËn xÐt khãa häc” vµ “PhiÕu thu thËp th«ng tin d¹y vµ häc”. Nghiªn cøu nµy ®· thu ®îc 52 phiÕu tõ cùu sinh viªn tèt nghiÖp hÖ chÝnh quy ngµnh B¶o vÖ thùc vËt trong vßng 5 n¨m trë l¹i; 93 phiÕu tõ sinh viªn n¨m cuèi nhËn xÐt vÒ chÊt lîng gi¶ng d¹y toµn khãa häc vµ 2122 phiÕu tõ sinh viªn n¨m thø 1, 2, 3 nhËn xÐt vÒ chÊt lîng gi¶ng d¹y cña ®éi ngò gi¶ng viªn vµ c¸c ®iÒu kiÖn phôc vô d¹y häc.


2.3. Ph¬ng ph¸p xö lý vµ ph©n tÝch sè liÖu 


Sè liÖu ®îc xö lý b»ng c¸c phÇn mÒm Mc.Scanner, Mc.Exam vµ Excel. Víi nh÷ng tiªu chÝ ®îc thiÕt kÕ theo d¹ng c©u hái ®ãng, kÕt qu¶ xö lý ®îc hiÓn thÞ theo d¹ng phÇn tr¨m xuÊt hiÖn c¸c ph¬ng ¸n tr¶ lêi (EDC). G¸n c¸c gi¸ trÞ 4, 3, 2, 1 theo thø tù t¬ng øng víi c¸c thang ®o (1) Tèt, Kh¸, Trung b×nh, YÕu; (2) RÊt hµi lßng, Hµi lßng, T¹m hµi lßng, Kh«ng hµi lßng. Gi¸ trÞ trung b×nh (Mean) ®îc tÝnh theo c«ng thøc:     

Mean(1) = %Tèt x 4 + %Kh¸ x 3 +
                            %Trung b×nh x 2 + %YÕu


Mean(2) = %RÊt hµi lßng x 4 + %Hµi
                           lßng x 3 + %T¹m hµi lßng x 
                           2 + %Kh«ng hµi lßng


C¸c gi¸ trÞ trung b×nh sÏ ®îc ph©n lo¹i nh sau:


Mean n»m trong [3,25; 4] ®îc kÕt luËn t¬ng øng víi møc Tèt hoÆc RÊt hµi lßng.


Mean n»m trong [2,5; 3,25] ®îc kÕt luËn t¬ng øng víi møc Kh¸ hoÆc Hµi lßng.

Mean n»m trong [1,75; 2,5] ®îc kÕt luËn t¬ng øng víi møc Trung b×nh hoÆc T¹m hµi lßng.


Mean n»m trong [1; 1,75] ®îc kÕt luËn t¬ng øng víi møc YÕu hoÆc Kh«ng hµi lßng.

Nh÷ng th«ng tin thu thËp ®îc tæng hîp, ph©n tæ thèng kª sö dông ®Ó tham kh¶o trong viÖc m« t¶ thùc tr¹ng chÊt lîng gi¶ng d¹y. C¸c th«ng tin ®îc ph©n theo 5 nhãm sö dông trong ®¸nh gi¸ chÊt lîng gi¶ng d¹y:

ch¬ng tr×nh häc, chÊt lîng ®éi ngò gi¶ng viªn, vÊn ®Ò qu¶n lý vµ phôc vô ®µo t¹o, c¸c ®iÒu kiÖn phôc vô d¹y häc, sù tháa m·n cña ngêi häc.


3. KÕT QU¶ Vµ TH¶O LUËN


3.1. ChÊt lîng gi¶ng d¹y ngµnh B¶o vÖ
       thùc vËt


KÕt qu¶ thu thËp th«ng tin vÒ chÊt lîng gi¶ng d¹y qua c¶m nhËn tõ nh÷ng tr¶i nghiÖm cña ngêi häc sau c¶ qu¸ tr×nh häc tËp cho thÊy ngêi häc kh¸ hµi lßng víi chÊt lîng gi¶ng d¹y ngµnh B¶o vÖ thùc vËt. Trong ®ã, chÊt lîng ®éi ngò gi¶ng viªn ®îc ®¸nh gi¸ cao; c¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng gi¶ng d¹y nh ch¬ng tr×nh häc, qu¶n lý vµ phôc vô ®µo t¹o, c¸c ®iÒu kiÖn phôc vô d¹y häc ®îc ngêi häc ®¸nh gi¸ tõ møc trung b×nh ®Õn kh¸ (B¶ng 1).


B¶ng 1. NhËn xÐt cña ngêi häc vÒ chÊt lîng ch¬ng tr×nh häc ngµnh B¶o vÖ thùc vËt


		Tiêu chí
nhận xét

		Ý kiến cựu sinh viên

		Ý kiến sinh viên năm cuối



		

		Tốt


(%)

		Khá


(%)

		TB


(%)

		Yếu


(%)

		Mean

		Kết luận

		Tốt


(%)

		Khá


(%)

		TB


(%)

		Yếu


(%)

		Mean

		Kết luận



		Mục tiêu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1. Sự phù hợp của mục
    tiêu với yêu cầu xã 
    hội của ngành học

		46,15

		40,38

		13,46

		0,00

		3,3269

		Tốt

		40,86

		34,41

		20,43

		4,30

		3,1183

		Khá



		2. Sự đáp ứng các mục
  tiêu đào tạo của ngành

		26,92

		50,00

		15,38

		7,69

		2,9615

		Khá

		35,48

		43,01

		20,43

		1,08

		3,1290

		Khá



		Kết quả đạt được

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3. Cung cấp cho sinh 
    viên những kiến thức
    cần thiết, cập nhật

		15,38

		53,85

		19,23

		11,54

		2,7308

		Khá

		30,11

		46,24

		18,28

		5,38

		3,0108

		Khá



		4. Giúp sinh viên những 
    kỹ năng cần thiết cho 
    nghề nghiệp

		28,85

		26,92

		42,31

		1,92

		2,8269

		Khá

		24,73

		53,76

		16,13

		5,38

		2,9785

		Khá



		5. Giúp sinh viên phát 
    triển đạo đức, nhân
    cách

		44,23

		36,54

		13,46

		5,77

		3,1923

		Khá

		43,01

		45,16

		8,60

		3,23

		3,2796

		Tốt



		6. Sinh viên tự tin về khả 
    năng đáp ứng các yêu 
    cầu của nghề nghiệp

		7,69

		32,69

		30,77

		28,85

		2,1923

		TB

		21,51

		33,33

		32,26

		12,90

		2,6344

		Khá



		Đặc điểm
chương trình học

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		7. Chương trình đào tạo
     mềm dẻo và thuận 
     lợi cho sinh viên

		9,62

		36,54

		42,31

		11,54

		2,4423

		TB

		24,73

		34,41

		37,63

		3,23

		2,8065

		Khá



		8. Nội dung và khối
    lượng của chương 
    trình đào tạo

		19,23

		53,85

		26,92

		0,00

		2,9231

		Khá

		18,28

		45,16

		22,58

		13,98

		2,6774

		Khá



		9. Tỷ lệ phân bố giữa lý
    thuyết và thực hành

		9,62

		38,46

		25,00

		26,92

		2,3077

		TB

		18,28

		23,66

		38,71

		19,35

		2,4086

		TB





Chú thích: TB – Trung bình

3.1.1.  Ch¬ng tr×nh häc


“Sù phï hîp cña môc tiªu víi yªu cÇu x· héi cña ngµnh häc” ®îc ngêi häc ®¸nh gi¸ cao víi 46,15% cùu sinh viªn vµ 40,86% sinh viªn n¨m cuèi ®¸nh gi¸ ë møc tèt. Tiªu chÝ “®¸p øng c¸c môc tiªu ®µo t¹o cña ngµnh”, chÊt lîng “cung cÊp nh÷ng kiÕn thøc cÇn thiÕt cËp nhËt” vµ “kü n¨ng cÇn thiÕt cho nghÒ nghiÖp”  ®îc ®¸nh gi¸ ë møc kh¸ vµ cã xu híng tèt h¬n. Tuy vËy, kh«ng nhiÒu ngêi häc “tù tin vÒ kh¶ n¨ng ®¸p øng yªu cÇu cña nghÒ nghiÖp” sau qu¸ tr×nh häc tËp vµ rÌn luyÖn t¹i trêng.


Ch¬ng tr×nh häc ngµnh BVTV ®îc ®¸nh gi¸ cã xu thÕ mÒm dÎo vµ thuËn lîi h¬n cho sinh viªn. Tuy nhiªn, khèi lîng kiÕn thøc trong ch¬ng tr×nh häc qu¸ lín, cha cã sù ph©n bè hîp lý gi÷a lý thuyÕt vµ thùc hµnh. PhÇn lín thêi gian sinh viªn chØ ngåi häc lý thuyÕt, cßn thêi gian thùc hµnh vµ ®i thùc tÕ qu¸ Ýt, lµm gi¶m kh¶ n¨ng hiÓu vµ ¸p dông thùc tÕ. HiÖn nay, do phÇn lín viÖc x©y dùng ch¬ng tr×nh ®µo t¹o theo c¸ch tiÕp cËn néi dung lµ chÝnh. M«n häc nµo còng mong muèn vµ ®ßi hái ®ñ khèi lîng m«n häc, chÊt lîng cao, nªn cÇn nhiÒu thêi gian, t¹o ¸p lùc cho c¶ gi¶ng viªn vµ ngêi häc. 


§Ó ®¶m b¶o chÊt lîng gi¶ng d¹y, khèi lîng ch¬ng tr×nh häc cÇn cã sù thay ®æi. Theo ý kiÕn ngêi häc, cã mét sè m«n häc ®îc ®Ò xuÊt gi¶m thêi lîng gi¶ng d¹y lµ: kinh tÕ chÝnh trÞ M¸c – Lªnin, Chñ nghÜa x· héi khoa häc, ph¸p luËt ®¹i c¬ng, x· héi häc, t©m lý häc ®¹i c¬ng, so¹n th¶o v¨n b¶n, gi¸o dôc thÓ chÊt, gi¸o dôc quèc phßng, vËt lý, to¸n cao cÊp, d©u t»m ong mËt. Ngîc l¹i, cã nh÷ng m«n häc vµ häc phÇn ®îc ngêi häc cho r»ng rÊt cÇn thiÕt vµ ®Ò nghÞ t¨ng thêi lîng lµ ngo¹i ng÷, tin häc, sinh lý thùc vËt, ph¬ng ph¸p thÝ nghiÖm, ®éng vËt h¹i n«ng nghiÖp, c«n trïng, bÖnh c©y, qu¶n lý thuèc BVTV, kiÓm dÞch thùc vËt vµ dÞch h¹i n«ng s¶n sau thu ho¹ch, miÔn dÞch häc vµ häc phÇn thùc tËp.  


Cã mét sè m«n häc ®îc c¸c cùu sinh viªn cho r»ng trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc cÇn thiÕt cho c«ng viÖc khi ®i lµm, nhng sinh viªn c¸c n¨m thø 1, 2, 3 cha nhËn ra ®îc nh Lý sinh häc, Qu¶n lý n«ng nghiÖp, Kinh tÕ tµi nguyªn, B¶o vÖ tµi nguyªn m«i trêng. Do hä cha hiÓu râ ®îc ý nghÜa vµ tÇm quan träng cña nh÷ng m«n häc nµy. §iÒu ®ã ®ßi hái gi¶ng viªn cÇn chó träng h¬n tíi viÖc truyÒn ®¹t ý nghÜa cña m«n häc víi t¬ng lai c«ng viÖc cña ngêi häc.  


Cùu sinh viªn ®Ò xuÊt nªn bæ sung trong ch¬ng tr×nh häc nh÷ng m«n häc nh LËp vµ qu¶n lý dù ¸n, Marketing n«ng nghiÖp, Qu¶n trÞ kinh tÕ n«ng nghiÖp vµ tæ chøc th¶o luËn c¸c chuyªn ®Ò vÒ ph¬ng ph¸p x©y dùng ®Ò c¬ng ®Ò tµi dù ¸n khoa häc, ph¬ng ph¸p khai th¸c th«ng tin. Thùc tÕ, viÖc trang bÞ kiÕn thøc qu¶n trÞ, kinh tÕ cho sinh viªn ngµnh BVTV cha ®îc coi träng do c¸c kiÕn thøc chuyªn m«n ®· chiÕm qu¸ nÆng trong ch¬ng tr×nh häc. Nhng nh÷ng cùu sinh viªn ®îc kh¶o s¸t cho thÊy ®Ó lµm tèt c«ng viÖc, hä kh«ng nh÷ng ph¶i v÷ng chuyªn m«n mµ cßn ph¶i cã thªm kiÕn thøc qu¶n trÞ ®Ó ho¹ch ®Þnh, ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý c«ng viÖc cña m×nh. 


3.1.2. ChÊt lîng ®éi ngò gi¶ng viªn


Theo ý kiÕn cña cùu sinh viªn vµ sinh viªn n¨m cuèi, ®éi ngò gi¶ng viªn gi¶ng d¹y ngµnh BVTV cã kiÕn thøc chuyªn m«n s©u, rÊt t©m huyÕt víi bé m«n vµ m«n häc ®îc ph©n c«ng gi¶ng d¹y (B¶ng 2). T×m hiÓu ý kiÕn sinh viªn tõ n¨m thø nhÊt ®Õn n¨m thø ba, nghiªn cøu nhËn ®îc kÕt qu¶ ë b¶ng 3.


VÒ ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y, ®éi ngò gi¶ng viªn gi¶ng d¹y khèi kiÕn thøc gi¸o dôc chuyªn nghiÖp ®îc ngêi häc ®¸nh gi¸ lµ cã ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y tèt h¬n so víi khèi kiÕn thøc gi¸o dôc ®¹i c¬ng. Gi¶ng viªn gi¶ng d¹y c¸c m«n khoa häc tù nhiªn cÇn chó ý nhiÒu h¬n tíi ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y, sinh viªn mong c¸c thÇy c« gi¸o "sö dông nhiÒu h×nh ¶nh h¬n n÷a ®Ó sinh viªn dÔ hiÓu". "C¸c thÇy c« ®Ó ý vµ phô thuéc nhiÒu vµo ph¬ng tiÖn d¹y häc nªn cha quan t©m nhiÒu tíi kh¶ n¨ng lÜnh héi kiÕn thøc cña sinh viªn".


B¶ng 2. NhËn xÐt cña cùu sinh viªn vµ sinh viªn n¨m cuèi vÒ chÊt lîng
®éi ngò gi¶ng viªn gi¶ng d¹y ngµnh B¶o vÖ thùc vËt


		Tiêu chí
nhận xét

		Ý kiến cựu sinh viên

		

		Ý kiến sinh viên năm cuối

		



		

		Tốt


(%)

		Khá


(%)

		TB


(%)

		Yếu


(%)

		Mean

		Kết luận

		Tốt


(%)

		Khá


(%)

		TB


(%)

		Yếu


(%)

		Mean

		Kết luận



		1. Kiến thức chuyên
    môn và sự cập
    nhật

		67,31

		21,15

		11,54

		0,00

		3,5577

		Tốt

		51,61

		32,26

		15,05

		1,08

		3,3441

		Tốt



		2. Phương pháp sư
    phạm

		40,38

		34,62

		19,23

		5,77

		3,0962

		Khá

		37,63

		48,39

		12,90

		1,08

		3,2258

		Khá



		3. Nhiệt tình, sẵn
    sàng giúp đỡ
    sinh viên

		55,77

		23,08

		21,15

		0,00

		3,3462

		Tốt

		53,76

		34,41

		9,68

		2,15

		3,3978

		Tốt



		4. Đảm bảo giờ lên
    lớp và kế hoạch
    giảng dạy

		65,38

		34,62

		0,00

		0,00

		3,6538

		Tốt

		62,37

		29,03

		7,53

		1,08

		3,5269

		Tốt



		5. Đánh giá trong 
    kiểm tra, thi

		44,23

		42,31

		13,46

		0,00

		3,3077

		Tốt

		47,31

		35,48

		15,05

		2,15

		3,2796

		Tốt





Chú thích: TB – Trung bình


Gi¶ng viªn cÇn cã ph¬ng ph¸p sö dông c¸c ph¬ng tiÖn gi¶ng d¹y sao cho cã hiÖu qu¶ vµ s¸ng t¹o h¬n. NhiÒu sinh viªn ®Ò xuÊt gi¶ng viªn nªn sö dông ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y theo híng "khÝch lÖ sinh viªn tham gia vµo m«n häc th«ng qua th¶o luËn, nghiªn cøu tµi liÖu, gi¶ng viªn chØ nªn lµ ngêi tæng hîp, ®iÒu chØnh nh÷ng kiÕn thøc sai lÖch, bæ sung nh÷ng kiÕn thøc sinh viªn ®· t×m ®îc, võa khuyÕn khÝch sinh viªn häc ®ñ giê, võa gióp sinh viªn hiÓu bµi h¬n".

Nh÷ng tiªu chÝ ®¸nh gi¸ “t¸c phong s ph¹m, ý thøc th¸i ®é lao ®éng" ®îc ®a sè sinh viªn ®¸nh gi¸ cao, tÇn suÊt xuÊt hiÖn ph¬ng ¸n tr¶ lêi “Tèt” nhiÒu, kho¶ng trªn díi 50%. §a sè gi¶ng viªn lµ nh÷ng ngêi lµm viÖc nghiªm tóc, lu«n gi÷ ®îc nh÷ng chuÈn mùc t¸c phong s ph¹m, ®¶m b¶o ®óng giê, ®óng lÞch gi¶ng d¹y theo quy ®Þnh; 


nhiÖt t×nh, s½n sµng t vÊn gióp ®ì sinh viªn vÒ nh÷ng vÊn ®Ò chuyªn m«n.


VÒ "®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp", ®a sè c¸c thÇy c« “c«ng bè râ rµng c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp" cña sinh viªn tõ nh÷ng buæi ®Çu vµ "®¸nh gi¸ c«ng b»ng, kh¸ch quan", “§Ò thi ®¶m b¶o n»m trong ch¬ng tr×nh häc phÇn". 


Tuy nhiªn, theo ý kiÕn cña sinh viªn, phÇn lín ®Ò thi ®¸nh gi¸ sinh viªn ë møc ®é biÕt, hiÓu vµ vËn dông. NhiÒu sinh viªn û l¹i vµo tµi liÖu, "kh«ng cÇn t duy nhiÒu ®Ó tr¶ lêi", dÔ g©y ®Õn hiÖn tîng tiªu cùc, x¶y ra quay cãp trong thi cö. 


Nh vËy, Nhµ trêng cÇn khuyÕn khÝch gi¶ng viªn ra ®Ò ë nh÷ng møc ®é ®¸nh gi¸ cao h¬n nh lµ ph©n tÝch, tæng hîp, phª ph¸n, ®¸nh gi¸ vµ khuyÕn khÝch sinh viªn t duy s¸ng t¹o.


B¶ng 3. §¸nh gi¸ cña sinh viªn  n¨m thø 1, 2, 3 vÒ chÊt lîng gi¶ng d¹y cña gi¶ng viªn 


		Tiêu chí
nhận xét

		Đánh giá của sinh viên về chất lượng giảng dạy



		

		Khối kiến thức giáo dục đại cương

		Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp



		

		Tốt


(%)

		Khá


(%)

		TB


(%)

		Yếu


(%)

		Mean

		Kết luận

		Tốt


(%)

		Khá


(%)

		TB


(%)

		Yếu (%)

		Mean

		Kết luận



		Nội dung giảng dạy

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1. Phù hợp với đề cương chi tiết đã công bố của học phần

		59,09

		33,91

		6,24

		0,78

		3,5131

		Tốt

		64,60

		32,60

		2,59

		0,22

		3,6159

		Tốt



		2. Cập nhật nhiều thông tin mới, bổ ích liên quan đến học phần

		41,79

		38,80

		16,35

		3,07

		3,1931

		Khá

		49,97

		39,59

		9,60

		0,85

		3,3868

		Tốt



		3. Hướng dẫn đầy đủ nội dung, địa chỉ tìm kiếm giáo trình, tài liệu

		38,52

		39,69

		16,61

		5,19

		3,1154

		Khá

		45,45

		43,34

		9,73

		1,49

		3,3276

		Tốt



		Phương pháp giảng dạy

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4. Rõ ràng, dễ hiểu

		51,37

		34,74

		11,33

		2,56

		3,3493

		Tốt

		55,02

		37,64

		6,31

		1,04

		3,4665

		Tốt



		5. Sử dụng hiệu quả phương tiện dạy học

		37,91

		42,68

		15,43

		3,99

		3,1451

		Khá

		50,00

		42,70

		6,88

		0,32

		3,4216

		Tốt



		6. Nhiệt tình, cởi mở, tạo được sự hứng thú trong giờ học

		53,60

		28,56

		13,29

		4,55

		3,3120

		Tốt

		53,93

		36,43

		8,68

		0,97

		3,4333

		Tốt



		7. Khuyến khích sinh viên tư duy độc lập

		46,50

		37,81

		12,15

		3,55

		3,2727

		Tốt

		47,49

		41,27

		9,93

		1,32

		3,3492

		Tốt



		8. Khuyến khích sinh viên  tích cực trao đổi nội dung học phần

		47,13

		38,01

		10,54

		4,33

		3,2794

		Tốt

		49,29

		40,14

		8,62

		1,96

		3,3676

		Tốt



		Tác phong sư phạm, ý thức, thái độ lao động



		9. Tác phong sư phạm

		69,22

		25,77

		3,29

		1,73

		3,6247

		Tốt

		72,45

		24,81

		2,64

		0,10

		3,6960

		Tốt



		10. Bảo đảm đúng giờ, đúng lịch giảng dạy theo quy định

		66,52

		26,70

		5,36

		1,44

		3,5829

		Tốt

		73,12

		23,74

		2,63

		0,52

		3,6947

		Tốt



		11. Thái độ khi tiếp nhận và xử lý câu hỏi, ý kiến phản hồi

		49,62

		39,45

		8,77

		2,17

		3,3650

		Tốt

		54,63

		40,42

		4,64

		0,33

		3,4934

		Tốt



		12. Sẵn sàng tư vấn, giúp đỡ sinh viên về những vấn đề chuyên môn

		62,88

		27,24

		6,91

		2,98

		3,5001

		Tốt

		71,12

		24,59

		2,35

		1,96

		3,6486

		Tốt



		Đánh giá  kết quả học tập



		13. Thông tin về tiêu chí đánh giá kết quả học tập được công bố rõ ràng

		63,92

		27,96

		5,58

		2,55

		3,5325

		Tốt

		66,51

		30,33

		2,52

		0,65

		3,6269

		Tốt



		14. Đề thi nằm trong chương trình học

		60,27

		29,61

		7,27

		2,86

		3,4728

		Tốt

		60,74

		34,53

		4,10

		0,64

		3,5537

		Tốt



		15. Công bằng và khách quan trong kiểm tra đánh giá

		68,37

		24,40

		5,37

		1,86

		3,5927

		Tốt

		70,97

		25,33

		3,30

		0,42

		3,6685

		Tốt





Chú thích: TB – Trung bình

3.1.3. VÊn ®Ò qu¶n lý vµ phôc vô ®µo t¹o


C«ng t¸c tæ chøc ®µo t¹o cña nhµ trêng ®îc cùu sinh viªn vµ sinh viªn n¨m cuèi ®¸nh gi¸ ë møc kh¸. Cùu sinh viªn vµ sinh viªn n¨m cuèi ®îc hái ý kiÕn lµ nh÷ng ngêi ®îc ®µo t¹o theo häc chÕ niªn chÕ. HiÖn nay, Nhµ trêng ®ang ¸p dông häc chÕ tÝn chØ trong qu¶n lý ®µo t¹o vµ ®ang dÇn ®i vµo æn ®Þnh, t¹o ®iÒu kiÖn linh ho¹t h¬n cho phÐp ngêi häc cã nh÷ng lùa chän phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ kh¶ n¨ng häc tËp cña b¶n th©n.


Tiªu chÝ “®Ò c¬ng c¸c m«n häc ®îc c«ng bè c«ng khai” ®îc ngêi häc ®¸nh gi¸ ë møc kh¸. HiÖn nay, ®Ò c¬ng c¸c m«n häc ®· ®îc Nhµ trêng x©y dùng ®Çy ®ñ vµ c«ng bè c«ng khai trªn m¹ng internet. §ã lµ sù nç lùc rÊt lín cña ®éi ngò gi¶ng viªn vµ c¸n bé qu¶n lý cña Nhµ trêng. 


Th¸i ®é phôc vô sinh viªn cña c¸n bé, nh©n viªn c¸c phßng ban ®îc ngêi häc ®¸nh gi¸ ë møc trung b×nh. MÆc dï nhiÒu sinh viªn ph¶n ¸nh “®a sè c¸n bé c¸c phßng ban trong trêng tËn t×nh vµ cã tr¸ch nhiÖm víi sinh viªn”.  Nhng cã mét vµi sinh viªn “chøng kiÕn vµ thêng xuyªn nghe c¸c b¹n ®µm luËn th× c¸c c¸n bé phßng ®µo t¹o, phßng tµi vô, phßng cho mîn tµi liÖu cßn c¸u g¾t víi sinh viªn”. “NhiÒu b¹n kh«ng ®äc kü c¸c quy ®Þnh trong trêng, lªn hái nhiÒu, chóng em biÕt, c¸c thÇy c« ph¶i tr¶ lêi nhiÒu lÇn nªn tá th¸i ®é kh«ng hµi lßng, g©y kh«ng khÝ c¨ng th¼ng cho sinh viªn”. Nh÷ng chuyÖn nµy ®îc truyÒn tai nhau nªn nhiÒu sinh viªn kh«ng mÊy thiÖn c¶m vµ kh«ng d¸m tiÕp xóc víi c¸n bé c¸c phßng ban (B¶ng 4). 


3.1.4. C¸c ®iÒu kiÖn phôc vô d¹y häc


C¬ së vËt chÊt phôc vô gi¶ng d¹y cña Nhµ trêng ®îc ®¸nh gi¸ ë møc trung b×nh vµ kh¸ (B¶ng 5). Theo ý kiÕn cña sinh viªn, “c¸c phßng häc ë gi¶ng ®êng D vµ mét sè phßng häc gi¶ng ®êng B, C kh«ng ®¶m b¶o chÊt lîng”. “Bµn ghÕ h háng nhiÒu, bãng ®Ìn, qu¹t háng rÊt l©u sau míi ®îc söa ch÷a”. “Phßng häc ë gi¶ng ®êng kh«ng ®ñ ¸nh s¸ng”, "Gi¶ng ®êng Trung t©m tho¸ng, m¸t nhng s¸ng qu¸ nªn thÇy c« d¹y b»ng ®Ìn chiÕu rÊt mê vµ khã nh×n, lµm gi¶m møc ®é tiÕp thu bµi, ¶nh hëng ®Õn thÞ lùc”. “MÆc dï gi¶ng ®êng Trung t©m míi ®îc x©y dùng nhng nhiÒu thiÕt bÞ hç trî ®· háng nh ë phßng 102, 203 loa chËp chên, ®Ìn chiÕu bÞ háng”. “VÊn ®Ò vÖ sinh ë c¸c gi¶ng ®êng cÇn ®îc quan t©m h¬n”. “ThiÕu trang thiÕt bÞ phôc vô thùc tËp, thùc hµnh”. Thêi gian dµnh cho thùc tËp, thùc hµnh ®· kh«ng nhiÒu, trang thiÕt bÞ l¹i kh«ng ®ñ so víi sè lîng sinh viªn nªn cã mét sè sinh viªn kh«ng ®îc thùc hµnh trùc tiÕp, chØ ®îc nh×n vµ häc hái b¹n khiÕn cho kü n¨ng chuyªn m«n kh«ng ®îc ®¶m b¶o tèt.


B¶ng 4. NhËn xÐt cña ngêi häc vÒ qu¶n lý vµ phôc vô ®µo t¹o ngµnh B¶o vÖ thùc vËt


		Tiêu chí
nhận xét

		Ý kiến cựu sinh viên

		Ý kiến sinh viên năm cuối



		

		Tốt


(%)

		Khá


(%)

		TB


(%)

		Yếu


(%)

		Mean

		Kết luận

		Tốt


(%)

		Khá


(%)

		TB


(%)

		Yếu


(%)

		Mean

		Kết luận



		1. Tổ chức thực
     hiện chương
      trình đào
     tạo ổn định

		34,62

		44,23

		21,15

		0,00

		3,1346

		Khá

		27,96

		43,01

		19,35

		9,68

		2,8925

		Khá



		2. Đề cương môn 
    học đầy đủ, 
    công bố 
    công khai

		22,58

		32,26

		33,33

		11,83

		2,6559

		Khá

		21,15

		57,69

		17,31

		3,85

		2,9615

		Khá



		3. Thái độ phục vụ
    sinh viên của cán
    bộ các phòng ban

		15,38

		36,54

		28,85

		19,23

		2,4808

		TB

		15,05

		18,28

		39,78

		26,88

		2,2151

		TB





Chú thích: TB – Trung bình


B¶ng 5. NhËn xÐt cña ngêi häc vÒ c¸c ®iÒu kiÖn phôc vô d¹y häc
ngµnh B¶o vÖ thùc vËt


		Tiêu chí
nhận xét

		Ý kiến cựu sinh viên

		Ý kiến sinh viên năm cuối



		

		Tốt
(%)

		Khá
(%)

		TB
(%)

		Yếu
(%)

		Mean

		Kết luận

		Tốt
(%)

		Khá
(%)

		TB
(%)

		Yếu
(%)

		Mean

		Kết luận



		1. Trang thiết bị phục
     vụ giảng dạy, học 
     tập của nhà trường

		17,31

		34,62

		42,31

		5,77

		2,6346

		Khá

		18,28

		41,94

		29,03

		10,75

		2,6774

		Khá



		2. Trang thiết bị phục 
     vụ thực tập, thực
    hành của nhà trường

		19,23

		25,00

		44,23

		11,54

		2,5192

		Khá

		19,35

		30,11

		40,86

		9,68

		2,5914

		Khá



		3. Phòng học có đủ 
    yêu cầu về chỗ ngồi,
    ánh sáng, độ thông 
    thoáng và đảm bảo
     vệ sinh học đường

		23,08

		44,23

		9,62

		23,08

		2,6731

		Khá

		19,35

		29,03

		29,03

		22,58

		2,4516

		TB



		4. Thư viện có đủ tài 
    liệu tham khảo cho
    hầu hết các môn học

		5,77

		55,77

		25,00

		13,46

		2,5385

		Khá

		18,28

		26,88

		26,88

		27,96

		2,3548

		TB





Chú thích: TB – Trung bình

ChÊt lîng vµ sè lîng phßng häc cha ®¸p øng nhu cÇu häc tËp cña ngêi häc. MÆc dï sè lîng c¸c phßng häc chÊt lîng cao ®îc x©y míi t¨ng lªn nhiÒu trong mÊy n¨m gÇn ®©y nhng vÉn cha theo kÞp nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cao cña ngêi häc. Tån t¹i mét nghÞch lý lµ cã phßng häc réng, Ýt sinh viªn häc, cã phßng häc bÐ l¹i ®«ng sinh viªn. “Cã phßng 35 ngêi häc cã 13 bµn 2 chç ngåi, nh vËy lµ 3 ngêi ph¶i ngåi chung 1 bµn, chËt qu¸, khã häc”. Nhµ trêng cÇn t¨ng cêng ®Çu t vÒ c¬ së vËt chÊt cho ho¹t ®éng gi¶ng d¹y,  häc tËp vµ hç trî sinh viªn. 


MÆc dï sè ®Çu s¸ch, tµi liÖu tham kh¶o trong th viÖn t¨ng lªn nhiÒu trong mÊy n¨m gÇn ®©y nhng vÉn nhng cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña ngêi häc. Ngêi häc ph¶n ¸nh “Tµi liÖu trong th viÖn nhiÒu nhng cò, Ýt cËp nhËt, thiÕu nhiÒu tµi liÖu ®Ó t×m hiÓu chuyªn ngµnh” . Sinh viªn ®Ò xuÊt “cÇn më réng th viÖn h¬n n÷a ®Ó phôc vô nhu cÇu t×m kiÕm tµi liÖu cña sinh viªn”, “bæ sung m¸y tÝnh ®Ó sinh viªn truy cËp m¹ng


 internet t×m kiÕm t liÖu häc tËp”.


3.1.5. Sù tho¶ m·n cña ngêi häc


Møc ®é hµi lßng cña cùu sinh viªn vµ sinh viªn n¨m cuèi vÒ “chÊt lîng ®µo t¹o cña khãa häc” vµ “chÊt lîng m«i trêng sèng, häc tËp t¹i Trêng” t¬ng øng víi møc tõ t¹m hµi lßng ®Õn hµi lßng (B¶ng 6). ChÊt lîng ®µo t¹o vµ m«i trêng cña Trêng §¹i häc N«ng nghiÖp Hµ Néi cÇn ®îc t×m hiÓu ®Ó c¶i thiÖn h¬n. ViÖc lÊy ý kiÕn cña sinh viªn vÒ sù hµi lßng víi chÊt lîng gi¶ng d¹y mét sè m«n häc cho kÕt qu¶ ë b¶ng 7.


Nh×n chung, sinh viªn kh¸ hµi lßng víi c¸c m«n häc vµ häc phÇn trong ch¬ng tr×nh ®µo t¹o. Trong tæng sè 32 m«n häc ®îc lÊy ý kiÕn, cã 4 m«n häc (chiÕm 12,5%) ®îc ngêi häc ®¸nh gi¸ ë møc rÊt hµi lßng, 24 m«n häc (chiÕm 75%) ®îc ngêi häc ®¸nh gi¸ ë møc ®é hµi lßng, 3 m«n häc (chiÕm 9,375%) ®îc ngêi häc ®¸nh gi¸ ë møc ®é t¹m hµi lßng, 1 m«n häc (chiÕm 3,125%) cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña ngêi häc. 

B¶ng 6. Sù tháa m·n cña ngêi häc vÒ chÊt lîng ®µo t¹o ngµnh B¶o vÖ thùc vËt


		Tiêu chí
nhận xét

		Ý kiến cựu sinh viên

		Ý kiến sinh viên năm cuối



		

		RHL


(%)

		HL


(%)

		THL


(%)

		KHL


(%)

		Mean

		Kết luận

		RHL


(%)

		HL


(%)

		THL


(%)

		KHL


(%)

		Mean

		Kết luận



		1. Về chất lượng đào 
    tạo của khóa học

		1,92

		61,54

		36,54

		0,00

		2,6538

		HL

		5,38

		36,56

		48,39

		9,68

		2,3763

		THL



		2. Về chất lượng môi 
    trường sống, học
    tập tại Trường

		3,85

		71,15

		25,00

		0,00

		2,7885

		HL

		10,75

		47,31

		35,48

		6,45

		2,6237

		HL





Chú thích: RHL – Rất hài lòng, HL – Hài lòng, THL – Tạm hài lòng, KHL – Không hài lòng

B¶ng 7. C¶m nhËn cña sinh viªn vÒ chÊt lîng gi¶ng d¹y cña gi¶ng viªn tõng m«n häc


		TT

		Tên môn học

		Mức độ cảm nhận

		



		

		

		Rất hài lòng

		Hài lòng

		Tạm hài lòng

		Không hài lòng

		Mean

		Kết luận



		Khối kiến thức giáo dục đại cương

		(%)

		(%)

		(%)

		(%)

		

		



		1

		Kinh tế chính trị Mác – Lênin

		14,89

		67,02

		18,09

		0,00

		2,9681

		Hài lòng



		2

		Chủ nghĩa xã hội khoa học

		2,56

		41,03

		46,15

		10,26

		2,3590

		Tạm hài lòng



		3

		Triết học Mác Lênin

		7,55

		41,51

		49,06

		1,89

		2,5472

		Hài lòng



		4

		Xã hội học

		20,41

		71,43

		8,16

		0,00

		3,1224

		Hài lòng



		5

		Soạn thảo văn bản

		17,65

		53,92

		17,65

		10,78

		2,7843

		Hài lòng



		6

		Ngoại ngữ

		15,75

		57,53

		22,60

		4,11

		2,8493

		Hài lòng



		7

		Giáo dục thể chất

		52,87

		36,78

		8,05

		2,30

		3,4023

		Rất hài lòng



		8

		Hoá học

		9,38

		55,21

		33,33

		2,08

		2,7188

		Hài lòng



		9

		Hoá phân tích

		6,25

		12,50

		31,25

		50,00

		1,7500

		Không hài lòng



		10

		Sinh học

		7,69

		41,03

		28,21

		23,08

		2,3333

		Tạm hài lòng



		11

		Vật lý

		23,53

		62,75

		13,73

		0,00

		3,0980

		Hài lòng



		12

		Toán cao cấp

		32,00

		42,00

		21,00

		5,00

		3,0100

		Hài lòng



		13

		Xác suất thống kê

		35,48

		38,71

		25,81

		0,00

		3,0968

		Hài lòng



		14

		Tin học đại cương

		20,83

		44,44

		13,89

		20,83

		2,6528

		Hài lòng



		15

		Sinh thái môi trường

		13,95

		51,16

		30,23

		4,65

		2,7442

		Hài lòng



		Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

		(%)

		(%)

		(%)

		(%)

		

		



		1

		Khí tượng nông nghiệp

		4,76

		71,43

		23,81

		0,00

		2,8095

		Hài lòng



		2

		Hoá sinh thực vật

		10,23

		55,68

		28,41

		5,68

		2,7045

		Hài lòng



		3

		Sinh lý thực vật

		26,21

		46,60

		22,33

		4,85

		2,9417

		Hài lòng



		4

		Di truyền thực vật

		40,43

		51,06

		4,26

		4,26

		3,2766

		Rất hài lòng



		5

		Vi sinh vật học đại cương

		16,95

		50,85

		27,12

		5,08

		2,7966

		Hài lòng



		6

		Phương pháp thí nghiệm

		20,95

		50,48

		25,71

		2,86

		2,8952

		Hài lòng



		7

		Tin học chuyên ngành

		8,33

		75,00

		10,42

		6,25

		2,8542

		Hài lòng



		8

		Động vật hại nông nghiệp

		47,37

		47,37

		5,26

		0,00

		3,4211

		Rất hài lòng



		9

		Côn trùng chuyên khoa

		27,50

		70,00

		2,50

		0,00

		3,2500

		Hài lòng



		10

		Bệnh cây chuyên khoa

		39,47

		57,89

		0,00

		2,63

		3,3421

		Hài lòng



		11

		Quản lý thuốc BVTV

		12,50

		80,00

		7,50

		0,00

		3,0500

		Hài lòng



		12

		Dịch học BVTV

		28,21

		56,41

		10,26

		5,13

		3,0769

		Hài lòng



		13

		Canh tác học

		11,67

		56,67

		31,67

		0,00

		2,8000

		Hài lòng



		14

		Quản lý nông nghiệp

		18,18

		60,00

		21,82

		0,00

		2,9636

		Hài lòng



		15

		Chọn tạo giống cây trồng

		2,56

		53,85

		38,46

		5,13

		2,5385

		Tạm hài lòng



		16

		Hình thái giải phẫu

		30,36

		53,57

		10,71

		5,36

		3,0893

		Hài lòng



		17

		Phân loại thực vật

		71,43

		25,00

		3,57

		0,00

		3,6786

		Rất hài lòng





3.2. Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng
       gi¶ng d¹y ngµnh B¶o vÖ thùc vËt


3.2.1. §æi míi ch¬ng tr×nh häc


Ch¬ng tr×nh häc cÇn ®îc gi¶m khèi lîng vµ cÇn cã nghiªn cøu ®Ó thay ®æi ®Ó phï hîp h¬n víi nhu cÇu cña ngêi häc vµ x· héi. §Ó n©ng cao chÊt lîng, Nhµ trêng nªn t¹o ®iÒu kiÖn cho sinh viªn cã nhiÒu c¬ héi tiÕp cËn thùc tÕ, t¨ng cêng sù g¾n kÕt gi÷a nhµ trêng víi c¸c ®¬n vÞ sö dông lao ®éng. Ch¬ng tr×nh häc cÇn ®îc gi¶m bít thêi lîng lý thuyÕt, t¨ng cêng thêi lîng thùc hµnh. §èi víi mçi m«n häc, nªn gi¶m thêi gian gi¶ng lý thuyÕt ®Ó sinh viªn cã thªm thêi gian tù häc th«ng qua lµm tiÓu luËn m«n häc, bµi tËp lín hoÆc th¶o luËn hay häc theo nhãm díi sù híng dÉn cña gi¶ng viªn. Víi gi¶i ph¸p nµy, gi¶ng viªn cã thªm thêi gian chuÈn bÞ bµi gi¶ng, nghiªn cøu khoa häc vµ sinh viªn cã thªm thêi gian tù häc.


3.2.2. §æi míi ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y 


ChÊt lîng gi¶ng d¹y cña gi¶ng viªn ®îc ngêi häc ®¸nh gi¸ rÊt cao ë tÊt c¶ c¸c khèi kiÕn thøc. Tuy nhiªn, nhiÒu gi¶ng viªn giíi thiÖu kiÕn thøc díi d¹ng chuÈn bÞ s½n,  cha chó ý tíi ph¬ng ph¸p häc tËp cña sinh viªn mét c¸ch ®óng møc, cha thóc ®Èy kh¶ n¨ng t duy s¸ng t¹o trong sinh viªn. §Ó n©ng cao h¬n n÷a chÊt lîng gi¶ng d¹y, gi¶ng viªn cÇn phèi hîp sö dông mét c¸ch linh ho¹t c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc vµ khai th¸c hiÖu qu¶ c¸c ph¬ng tiÖn d¹y häc. Nªn lùa chän nh÷ng ph¬ng tiÖn phï hîp víi ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y.


MÆt kh¸c, cÇn t¨ng cêng ®èi tho¹i trong giê häc ®Ó ho¹t ®éng ho¸ ngêi häc. Gi¶ng viªn cã thÓ nªu c¸c vÊn ®Ò ®Ó th¶o luËn. NÕu líp cã søc ú lín, buéc sinh viªn viÕt ra giÊy trong vµi phót, thu ngÉu nhiªn mét nhãm ®Ó ®¸nh gi¸ hoÆc chØ ®Þnh tr¶ lêi ®Ó mäi sinh viªn ph¶i cïng ®éng n·o, cïng cã ý kiÕn ®ãng gãp.


3.2.3. §æi míi ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ kÕt 
           qu¶ häc tËp 


PhÇn lín ®Ò thi ®¸nh gi¸ sinh viªn ë møc ®é biÕt, hiÓu vµ vËn dông. NhiÒu sinh viªn û l¹i vµo tµi liÖu, kh«ng cÇn t duy nhiÒu ®Ó tr¶ lêi, dÔ g©y ®Õn hiÖn tîng quay cãp trong thi cö. Do vËy, ®Ò thi vµ kiÓm tra cÇn ë nh÷ng møc ®é ®¸nh gi¸ cao h¬n nh lµ ph©n tÝch, tæng hîp, phª ph¸n, ®¸nh gi¸ vµ khuyÕn khÝch sinh viªn t duy s¸ng t¹o. Thùc hiÖn ®Ò thi cho më tµi liÖu, gi¶ng viªn ph¶i d¹y t duy, sinh viªn ph¶i häc theo lèi t duy hÖ thèng.


Yªu cÇu sinh viªn lµm tiÓu luËn, dïng bµi tiÓu luËn ®Ó th¶o luËn nhãm, ®Ó thi vÊn ®¸p hoÆc kiÓm tra gi÷a kú. ViÖc nµy sÏ gióp sinh viªn biÕt hÖ thèng ho¸ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn chñ ®Ò cña m«n häc, häc tËp c¸ch viÕt v¨n b¶n khoa häc, biÕt t×m vµ tham kh¶o tµi liÖu.


T¨ng cêng c¸c h×nh thøc kiÓm tra gi÷a kú gióp gi¶ng viªn n¾m ®îc t×nh h×nh gi¶ng d¹y. §Ó ®¶m b¶o kiÓm tra gi÷a kú hiÖu qu¶ vµ kh¶ thi, tõng m«n häc cÇn x©y dùng mét ng©n hµng c©u hái tr¾c nghiÖm kh¸ch quan dïng cho kiÓm tra gi÷a kú v× chóng cã u ®iÓm lµ chÊm nhanh, söa ®îc bµi cho sinh viªn th«ng qua ®¸p ¸n.


3.2.4. T¨ng cêng c¸c ho¹t ®éng hç trî sinh 
           viªn tõ ®Çu khãa häc


X©y dùng ®éi ngò cè vÊn häc tËp cã tr×nh ®é, cã tr¸ch nhiÖm, ®ñ vÒ sè lîng cho tõng ngµnh häc ®Ó híng dÉn sinh viªn hiÖu qu¶ h¬n, ®¶m b¶o sinh viªn n¾m râ c¸c quy chÕ, quy ®Þnh liªn quan ®Õn d¹y vµ häc cña Nhµ trêng. Tr¸nh viÖc sinh viªn g©y khã chÞu cho c¸n bé c¸c phßng ban v× qu¸ nhiÒu c©u hái lÏ ra kh«ng nªn hái dÉn tíi viÖc mét sè sinh viªn bÊt m·n víi th¸i ®é phôc vô cña c¸n bé c¸c phßng ban.


Ngoµi ra, Nhµ trêng cÇn cã nh÷ng buæi híng dÉn sinh viªn ph¬ng ph¸p häc tõ tuÇn häc ®Çu tiªn cña kho¸ häc, tr¸nh t×nh tr¹ng sinh viªn tù mß mÉm c¸ch häc, ®Õn khi cã kinh nghiÖm häc ®¹i häc th× ®· hÕt kho¸ häc. Cã ph¬ng ph¸p häc tËp tèt, sinh viªn sÏ høng thó häc tËp h¬n, ph¸t huy ®îc tiÒm n¨ng.


3.2.5. T¨ng cêng c¬ së vËt chÊt, ®iÒu kiÖn
           phôc vô d¹y häc


Nhµ trêng cÇn t¨ng cêng ®Çu t c¬ së vËt chÊt vµ trang thiÕt bÞ kü thuËt hiÖn ®¹i phôc vô cho viÖc d¹y vµ häc. CÇn tËp trung x©y dùng thªm c¸c phßng thùc hµnh vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô cho chuyªn ngµnh.


Trang bÞ thªm c¸c tµi liÖu tham kh¶o chuyªn ngµnh cho gi¶ng viªn vµ sinh viªn. Híng dÉn sinh viªn sö dông hiÖu qu¶ th viÖn ®iÖn tö gióp cho viÖc tra cøu th«ng tin ®îc thuËn lîi.


3.2.6. LÊy nhËn xÐt vÒ gi¶ng d¹y tõ sinh viªn


CÇn lÊy nhËn xÐt gi¶ng d¹y cña sinh viªn, ®iÒu ®ã gióp gi¶ng viªn bít chñ quan, ®Çu t nhiÒu thêi gian h¬n cho c«ng viÖc gi¶ng d¹y vµ cã tr¸ch nhiÖm h¬n víi sinh viªn. Thùc tÕ, cã mét sè gi¶ng viªn cho r»ng sinh viªn ®¸nh gi¸ tåi nh÷ng gi¶ng viªn ®ßi hái häc tËp nghiªm tóc, cho ®iÓm ®óng møc, cßn gi¶ng viªn dÔ d·i hoÆc cho ®iÓm cao sÏ ®îc sinh viªn ®¸nh gi¸ tèt. Qua viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c ®¸nh gi¸ ®èi víi ngµnh B¶o vÖ thùc vËt, chóng t«i thÊy r»ng quan niÖm ®ã chØ lµ ngé nhËn. PhÇn nhiÒu sinh viªn rÊt cã ý thøc tíi viÖc häc tËp, mong muèn gi¶ng viªn gi¶ng d¹y cã tr¸ch nhiÖm, ®¸nh gi¸ c«ng b»ng. Sè sinh viªn ®¸nh gi¸ kh«ng ®óng chØ lµ sè Ýt, kh«ng ¶nh hëng nhiÒu ®Õn sè lîng thèng kª. 


4. KÕT LUËN


Tån t¹i sù chªnh lÖch vÒ n¨ng lùc cña ngêi häc ngµnh BVTV ®îc ®µo t¹o tõ Nhµ trêng vµ yªu cÇu n¨ng lùc nh©n lùc cña thÞ trêng lao ®éng dÉn ®Õn sù thiÕu tù tin cña ngêi häc vÒ kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña nghÒ nghiÖp. §Ó thu hÑp ®é lÖch chÊt lîng ®ã, Trêng §¹i häc N«ng nghiÖp Hµ Néi cÇn cã biÖn ph¸p n©ng cao chÊt lîng ®µo t¹o. Mét trong nh÷ng biÖn ph¸p ®ã, lµ viÖc thùc hiÖn ®¸nh gi¸ gi¶ng d¹y.


KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ ®· phÇn nµo m« t¶ ®îc thùc tr¹ng ®µo t¹o cña ngµnh B¶o vÖ thùc vËt. Trong ®ã, chÊt lîng ®éi ngò gi¶ng viªn lµ thÕ m¹nh lín nhÊt cña Nhµ trêng trong ®µo t¹o ngµnh. §éi ngò gi¶ng viªn gi¶ng d¹y ngµnh B¶o vÖ thùc vËt cã kiÕn thøc chuyªn m«n s©u, rÊt t©m huyÕt víi nghÒ nghiÖp vµ sinh viªn. 


Ch¬ng tr×nh häc cha hîp lý, tµi liÖu tham kh¶o trong th  viÖn vµ c¬ së vËt chÊt  phôc vô gi¶ng d¹y cha ®¸p øng nhu cÇu häc tËp cña ngêi häc. §©y lµ nh÷ng tån t¹i lín nhÊt g©y gi¶m chÊt lîng gi¶ng d¹y vµ häc tËp, cÇn ®îc Nhµ trêng quan t©m vµ t×m c¸ch kh¾c phôc.
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