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BÁO CÁO TỔNG KẾT
HỌC KỲ…NĂM HỌC…

I. TÌNH HÌNH CHUNG
● Thời gian: Học kỳ ………….

● Tổng số SV: ………………………………………………………………………………………

● Tổng số lớp: ………………………………………………………………………………………

● Tình hình tổ chức đào tạo: ………………………………………………………………………..

● Hoạt động khảo thí: ……………………………………………………………………………….

● Phát triển đội ngũ giảng viên: ……………………………………………………………………

● Hoạt động hỗ trợ đào tạo: ………………………………………………………………………..

● Các hoạt động đào tạo trong kỳ:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

II. TÌNH HÌNH ĐÀO TẠO CHI TIẾT
1. Tổng quát tình hình học tập

STT Báo cáo số liệu kỳ hiện tại và 02 kỳ liền trước Học kỳ … Học kỳ … Học kỳ …

1 Số SV chuyển từ kỳ trước sang
   

2 Tăng trong kỳ (2.1+2.2)
   

2.1 Tuyển mới    

2.2 Nhập học lại (nếu có)    

3 Giảm trong kỳ (3.1+3.2)
   

3.1 Tốt nghiệp    

3.2 Thôi học    

4 Quản lý trong kỳ (1+2-3) =(4.1+4.2+4.3+4.4)    

4.1 Học đi    

4.2 Học trả nợ

4.3 Bảo lưu    

4.4 Đang chờ xét tốt nghiệp
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Nhận xét:

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Thống kê tổ chức lớp

Ngành Số lượng sinh viên Số lớp

Tổng số

Nhận xét:

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

2.1. Thống kê học tập

Ngành đào tạo
Khóa Học phần

Tổng số SV Tổng SV đạt % SV đạt

    
    

    

    

    

Tổng
   

Nhận xét:

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

2.2. Thống kê học lại

TT  Nội dung HK…
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1 Số Nợ đầu kỳ

2 Số Nợ đầu kỳ đã trả được trong kỳ 

3 Số Nợ phát sinh trong kỳ (từ những môn học đi trong kỳ)

4 Số Nợ phát sinh trong kỳ đã trả được ngay trong kỳ

5 Số Nợ cuối kỳ = (1-2) + (3-4)

6 Số lượt nợ môn trung bình = (5)/Tổng số sinh viên quản lý trong kỳ

Nhận xét:

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

2.3. Tình hình SV tốt nghiệp

TT Ngành đào tạo Tổng SV làm
KLTN

Tổng SV bảo
vệ lần 1

Tổng SV bảo
vệ lần 2

Tổng SV
không đủ

điều kiện TN

Tổng SV đủ
điều kiện tốt

nghiệp

Tổng

Nhận xét:

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

2.4. Tình hình số lượng giảng viên

Ngành đào tạo

HK …

Tổng Cơ hữu Tỷ lệ
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Tổng

Nhận xét:

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

2.5. Thống kê giờ giảng

Ngành đào tạo

HK …

Tổng Cơ hữu Tỷ lệ

Tổng

Nhận xét:

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

2.6. Tình hình kiểm tra, đánh giá

Ngành đào tạo Tổng số SV vi
phạm quy chế

Hình thức xử lý
Ghi chú

Buộc thôi học Đình chỉ học kỳ …

Tổng số

Nhận xét:
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…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

2.7. Tình hình hỗ trợ SV học tập
…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

III. THỐNG KÊ CHỈ TIÊU

TT Tên chỉ tiêu Tần xuất đo Yêu cầu Công thức/cách đo Kết quả

1. Tỉ lệ sinh viên có việc làm
đúng ngành ngay trong năm
đầu sau khi tốt nghiệp

12 tháng sau
khi tốt
nghiệp

>=90% Lấy khảo sát SV tốt nghiệp trong
vòng 12 tháng.

Tỷ lệ = (Tổng số SV tốt nghiệp trả lời
có việc làm đúng ngành/Tổng SV trả
lời khảo sát) *100%

2. Tỷ lệ SV tốt nghiệp có việc
làm

12 tháng sau
khi tốt
nghiệp

>=95% Lấy khảo sát SV tốt nghiệp trong
vòng 12 tháng.

Tỷ lệ = (Tổng số SV tốt nghiệp trả lời
có việc làm/Tổng SV trả lời khảo sát)
*100%

3. Tỷ lệ SV thôi học Năm <=7% Tỷ lệ SV thôi học = Tổng SV thôi
học trong năm/(Tổng SV quản lý tính
đến cuối năm – Tổng SV tuyển mới
năm đó

4. Tỷ lệ SV đi học trung bình Học kỳ >= 85% = (Tổng SV học đi theo chương
trình/Tổng SV quản lý đầu học kỳ)
*100%

5. Điểm đánh giá độ hài lòng của
sinh viên

Năm >=8/10 Trung bình chung điểm đánh giá độ
hài lòng của SV về các hoạt động của
trường

6. Tốc độ tăng trưởng SV tuyển
mới

Năm >=100% [(Tổng SV tuyển mới năm nay –
Tổng SV tuyển mới năm trước)/Tổng
SV tuyển mới năm trước] * 100%

7. Số lượt SV nợ môn trung bình Học kỳ <= 1 Số lượt học lại (nợ) chuyển sang kỳ
sau/Tổng số SV quản lý trong kỳ đo

Tổng Số lượt học lại (nợ) chuyển
sang kỳ sau = (số nợ tồn đầu kỳ - số
nợ đầu kỳ đã trả được trong kỳ) + (số
nợ phát sinh trong kỳ - số nợ phát
sinh đã trả được trong kỳ)
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8. Thời gian tốt nghiệp trung
bình

Học kỳ 4,5 năm = Tổng thời gian học của các SV 1
khóa đầu vào đã tốt nghiệp/Tổng SV
đã tốt nghiệp của khóa đó

Lũy kế:

= Tổng thời gian học của các SV các
khóa đầu vào đã tốt nghiệp của năm
đó/Tổng SV đã tốt nghiệp của các
khóa năm đó

III. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Các ý kiến về chương trình đã triển khai

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

IV. TỔNG KẾT KHÁC
1. Về chuẩn bị cho các môn học

Nêu tình hình chuẩn bị cho các môn học, có phân tích, đánh giá

2. Về quá trình triển khai
Nêu tình hình chung về triển khai các môn học, có phân tích, đánh giá

3. Các mảng khác (nếu có):

VI. KẾ HOẠCH HỌC KỲ TỚI
Các mục cho Kế hoạch học kỳ tới tương tự như các mục trong Báo cáo tổng kết

VII. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Huế, ngày …. tháng … năm 20…
Trưởng Phòng Đào tạo Người lập
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