
TIÊU CHUẦN 16: ĐÁNH GIÁ NGƯỜI HỌC

Tiêu chí 16.1. Thiết lập được hệ thống lập kế hoạch và lựa chọn các loại hình đánh
giá người học phù hợp trong quá trình học tập.

Nhà trường luôn quan tâm đến hoạt động đánh giá người học, điều này được thể
hiện trong chiến lược phát triển của Trường Đại học Phú Xuân giai đoạn 2020-2025,
tầm nhìn 2035 đã nêu “Nâng cao chất lượng ngân hàng đề thi. Tổ chức chặt chẽ các
kỳ thi để đánh giá đúng trình độ học lực của sinh viên. Tổ chức quản lý có hiệu quả kết
quả thi và kết quả học tập của sinh viên”. Như vậy, đánh giá kết quả học tập của người
học là một trong những hoạt động có tầm quan trọng trong hệ thống đào tạo. Hoạt
động này đòi hỏi sự chính xác, khách quan, công bằng, đồng thời có tác dụng khuyến
khích người học hướng đến mục tiêu học tập suốt đời. Vì vậy việc đa dạng hóa các
phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá luôn được nhà trường quan tâm và chỉ đạo
các đơn vị thực hiện đúng các Quy chế, quy định của Bộ GD&ĐT.
Việc đánh giá người học được thực hiện từ giai đoạn tuyển sinh đầu vào do Hội đồng
Tuyển sinh của Nhà trường chịu trách nhiệm đến việc đánh giá quá trình học tập của
từng học phần và cuối cùng là đánh giá đầu ra của một khóa học do Bộ phận Đào tạo
và Bộ phận Khảo thí phối hợp với các đơn vị đào tạo chịu trách nhiệm thực hiện.

❖ Tuyển sinh đầu vào: Hiện nay, Trường Đại học Phú Xuân chỉ đào tạo duy nhất
hệ Đại học chính quy. Chính vì vậy, việc lựa chọn người học có chất lượng tốt được
Nhà trường quan tâm. Chất lượng đầu ra của người học phụ thuộc nhiều vào chất
lượng đầu vào và các tiêu chí của quá trình tuyển chọn. Vì vậy, đối với mỗi CTĐT, tùy
theo phương thức tuyển sinh, Hội đồng tuyển sinh trường đều họp bàn để xác định các
tiêu chí xét tuyển dựa trên quy định của Bộ GD&ĐT và dựa trên thực tế yêu cầu của
các ngành học trong Trường nhằm thu hút và tuyển chọn được những thí sinh chất
lượng. Năm 2021, Nhà trường áp dụng đồng thời 2 phương thức xét tuyển:

Phương thức 1: Xét tuyển bằng học bạ lớp 11 hoặc học bạ học kỳ 1 lớp 12 hoặc học bạ
cả năm lớp 12: Tổng điểm 3 môn (có điểm khu vực, ưu tiên) đạt từ 18 điểm trở lên.
Các thí sinh đạt từ 16.5 đến dưới 18 điểm đủ điều kiện tham gia vòng phỏng vấn xét
tuyển.
Phương thức 2: Xét tuyển bằng điểm thi PTTH: Theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu
vào 2021 của Bộ GD&ĐT.

❖ Đánh giá môn học: Sau khi thí sinh đã trúng tuyển vào Trường, người học
được phổ biến các quy chế, quy định của Nhà trường về các hoạt động trong Trường.
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Căn cứ vào Quy định/Quy chế của Bộ GD&ĐT, Nhà trường đã xây dựng Quy chế Đào
tạo của Trường Đại học Phú Xuân, trong đó có nêu rõ quy định về kiểm tra đánh giá
trong quá trình và cuối học phần cũng như việc xét và công nhận tốt nghiệp. Tháng
10/2018, Nhà trường đã ban hành Quy định về công tác khảo thí, trong đó quy định rõ
chức năng nhiệm vụ của các bộ phận trong việc tổ chức ra đề, chấm thi và coi thi.
Ngoài ra, tháng 11/2020, Nhà trường đã ban hành Quy trình chuẩn trong hệ thống quản
lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, trong đó có cụ thể nhiều quy trình,
hướng dẫn về hoạt động kiểm tra đánh giá người học như: Quy trình đào tạo, Quy
trình tốt nghiệp, hướng dẫn kiểm tra đánh giá. Tất cả các các văn bản này đều được
công bố công khai cho các bên liên quan thông qua Website, Sổ tay sinh viên.

Bên cạnh đó, khi xây dựng ĐCCT, các đơn vị đào tạo đã họp bàn và thống
nhất hình thức kiểm tra đánh giá cho từng môn học. Một học phần bao gồm điểm đánh
giá quá trình (điểm chuyên cần và thái độ học tập; điểm kiểm tra thường xuyên trong
quá trình học tập; điểm tham gia thảo luận; điểm đánh giá phần thực hành; điểm thi
giữa học phần; điểm tiểu luận…) và điểm thi cuối học phần. Mỗi đề cương môn học có
nhiều hình thức đánh giá khác nhau như: tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp, thực hành,
thực tập, bài tập lớn, đồ án ... hoặc kết hợp các hình thức nói trên tùy theo tính đặc thù
của từng môn học nhằm đảm bảo đánh giá được kiến thức, kỹ năng và năng lực của
người học. Như vậy trong suốt quá trình học tập, sinh viên có cơ hội tham gia nhiều
hình thức kiểm tra, đánh giá khác nhau, qua đó giúp sinh viên trải nghiệm, tích lũy
kinh nghiệm và những kỹ năng cần thiết khi bước vào thực tế công việc. Trước đây,
Nhà trường quy định trọng số điểm đánh giá mỗi học phần bao gồm 2 phần: Điểm quá
trình là 30%, điểm cuối kỳ là 70%. Tuy nhiên, thực hiện theo kế hoạch chiến lược phát
triển của Nhà trường với triết lý giáo dục ASK (Attitude – Skills – Knowledge) hướng
đến người học được đào tạo toàn diện về Thái độ, kỹ năng, kiến thức, bắt đầu từ năm
học 2018-2019, Nhà trường Nhà trường quyết định thay đổi tỷ trọng phân bổ điểm quá
trình và điểm cuối kỳ từ tỷ lệ từ 30/70 thành tỷ lệ 50/50. Trong đó, điểm đánh giá quá
trình do giảng viên dạy chịu trách nhiệm, điểm đánh giá cuối kỳ do Bộ phận Khảo thí
chịu trách nhiệm tổ chức thi. Trong một CTĐT bất kỳ, mỗi môn học sẽ có các hình
thức đánh giá khác nhau.

Từ tháng 7/2021, Nhà trường phân công cho Bộ phận Khảo thí thuộc Phòng
Thanh tra Khảo thí và Đảm bảo chất lượng chịu trách nhiệm tổ chức thi kết thúc học
phần. Trước đây, bộ phận này thuộc Phòng Đào tạo quản lý. Căn cứ vào ĐCCT của
mỗi học học phần và Kế hoạch đào tạo năm học đã được phê duyệt, Bộ phận Khảo thí
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lên Lịch thi cho các học phần và thông báo đến Khoa và toàn thể sinh viên. Đề thi
được xây dựng và phản biện bởi 2 giảng viên độc lập và được Trưởng Ngành và
Trưởng Khoa xem xét, phê duyệt trước khi được Trưởng Ngành nộp về Bộ phận Khảo
thí theo quy định. Bộ phận Khảo thí là nơi tổ chức thi kết thúc học phần và luôn đảm
bảo việc tổ chức thi học kỳ trong Trường Đại học Phú Xuân diễn ra nghiêm túc, chặt
chẽ, tạo tính khách quan công bằng cho sinh viên, tránh các tiêu cực có thể xảy ra.

❖ Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Nhà trường đã ban hành Hướng dẫn thực tập
giúp sinh viên chủ động trong các bước đăng ký thực tập. Thực tập tốt nghiệp cuối
khóa được tiến hành theo hình thức thực tập tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nhằm
giúp sinh viên có điều kiện khảo sát thực tế, quan sát và ghi nhận thực tiễn của các
kiến thức đã học tại giảng đường, tiếp cận các điều kiện kỹ thuật mà lý thuyết chưa đề
cập đến. Sinh viên sẽ được các giảng viên của Khoa hướng dẫn tìm hiểu, phân tích và
đánh giá các vấn đề thực tế. Tại cơ sở, sinh viên cũng được hướng dẫn bởi cán bộ tại
cơ sở. Cuối kỳ thực tập, sinh viên có nhiệm vụ viết báo cáo thực tập tốt nghiệp có sự
xác nhận, đánh giá của cơ sở thực tập và giảng viên trực tiếp hướng dẫn. Trước đây,
điểm thực tập được tính trên cơ sở trung bình cộng của điểm thành phần với trọng số
là 50% do Doanh nghiệp đánh giá và 50% do Nhà trường đánh giá. Tuy nhiên, năm
2021, thực hiện theo kế hoạch chiến lược phát triển của Nhà trường với tầm nhìn
“Trường Đại học Phú Xuân là trường đại học tiên phong về đổi mới sáng tạo dựa trên
tinh thần doanh nghiệp và hành động chuyên nghiệp”, Nhà trường đã điều chỉnh trọng
số để phù hợp và hướng tới sứ mạng tầm nhìn: 70% do Doanh nghiệp đánh giá, 30% là
do Nhà trường đánh giá, điều này được thể hiện trong Quy chế Đào tạo sửa đổi năm
2021.

❖ Đánh giá Khóa luận tốt nghiệp: Khóa luận tốt nghiệp được thực hiện vào học
kỳ cuối cùng, sau khi sinh viên hoàn thành xong báo cáo thực tập. Để sinh viên nắm
được các bước về việc làm Khóa luận tốt nghiệp, Nhà trường đã ban hành Quy trình
Tốt nghiệp. Trưởng Ngành phân công danh sách Giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp và
sinh viên có thể tự đăng ký chọn đề tài tốt nghiệp. Đặc biệt, Nhà trường thường xuyên
mời giảng viên là Doanh nhân tham gia hướng dẫn Khóa luận. Trong quá trình thực
hiện Khóa luận, giảng viên hướng dẫn sinh viên cách thức và nội dung liên quan đến
đề tài sinh viên lựa chọn theo Hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp đã được ban hành.
Sinh viên phải trải qua kỳ bảo vệ tốt nghiệp trước hội đồng chấm Khóa luận được
thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng và theo Quy định về thực hiện khóa luận
đối với sinh viên, trong đó có nêu rõ trình tự thực hiện và tiêu chí chấm Khóa luận có
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trọng số như sau: Tính thực tiễn của đề tài 10%; nội dung chuyên môn 40%; hình thức,
cấu trúc, văn phong 10%; kỹ năng trình bày 20%; trả lời câu hỏi 20%. Điểm tổng hợp
cuối cùng là điểm trung bình chung của từng thành viên Hội đồng, giảng viên hướng
dẫn và giảng viên phản biện, được làm tròn đến 01 chữ số thập phân, sau đó được
chuyển sang thang điểm 4 theo qui định tại Quy chế đào tạo.

❖ Đánh giá toàn khóa học: Để được công nhận tốt nghiệp, ngoài các điều kiện
về đạo đức, trình độ Tin học, Ngoại ngữ, chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và Giáo dục
thể chất, mỗi sinh viên phải tích lũy đủ số học phần và khối lượng của CTĐT, điểm
trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên.

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7

Tiêu chí 16.2. Các hoạt động đánh giá người học được thiết kế phù hợp với việc đạt
được chuẩn đầu ra.

Căn cứ vào các quy định, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Nhà trường đã ban
hành Quy định xây dựng, rà soát, điều chỉnh CTĐT, CĐR phù hợp với thực tế của Nhà
trường. Tất cả các CTĐT của Nhà trường đều được xây dựng và điều chỉnh dựa trên
quy định đã ban hành. Khi xây dựng CTĐT, Nhà trường luôn thực hiện bảng ma trận
thể hiện sự đóng góp của các học phần vào việc đạt CĐR của CTĐT. Căn cứ trên CĐR
của CTĐT, mỗi môn học sẽ được xây dựng CĐR riêng và dựa trên CĐR của từng môn
học, các đơn vị đào tạo sẽ lựa chọn tài liệu học tập phù hợp để thiết kế nội dung và
phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá đáp ứng được CĐR của môn học. CĐR của
CTĐT và môn học đều được xây dựng dựa trên triết lý giáo dục ASK (Attitude
– Skills – Knowledge) hướng đến người học được đào tạo toàn diện về Thái độ, kỹ
năng, kiến thức. Chuẩn đầu ra của CTĐT được Nhà trường xác định rõ ràng và được
phổ biến tới người học ngay từ khi bắt đầu nhập học. Căn cứ vào CĐR của ngành, toàn
bộ các hoạt động đánh giá người học gồm đánh giá quá trình và đánh giá cuối học
phần được thiết kế để giúp người học đạt được CĐR và được công bố công khai trên
đề cương chi tiết và được phổ biến tới người học ngay từ buổi học đầu tiên cả môn
học.

Tất cả các môn học mà sinh viên tích lũy trong suốt quá trình đào tạo từ khối
kiến thức giáo dục đại cương đến khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp đều được
giảng viên tổ chức đánh giá điểm quá trình là 50% và nhà trường tổ chức thi cuối kỳ là
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50%. Trong đó, 50% điểm quá trình bao gồm: 10% điểm đánh giá thái độ , 40% đánh
giá về kiến thức lý thuyết và kỹ năng, thực hành môn học. Hình thức đánh giá kết thúc
học phần được lựa chọn tương đối phong phú gồm tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp, đồ
án, báo cáo thu hoạch, báo cáo thực tập thực tế, báo cáo khoá luận tốt nghiệp… Để
đánh giá người học, ngoài kiến thức của môn học là yêu cầu bắt buộc, sinh viên được
đánh giá kỹ năng qua các phương pháp kiểm tra đánh giá quá trình đa dạng mà giảng
viên áp dụng như thảo luận, tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp, bài tiểu luận, bài tập nhóm,
bài báo cáo thực tập, … giúp sinh viên rèn luyện các kỹ năng cần thiết như: kỹ năng
giao tiếp hiệu quả, suy nghĩ tích cực; kỹ năng phân tích tình huống xuất hiện trong
công việc; kỹ năng tổng hợp, đối chiếu, so sánh phân tích công nghệ, đề xuất phương
án và phát triển sáng tạo; kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề phát sinh trong các
tình huống công việc. Ngoài ra, sinh viên cũng được trang bị các kỹ năng chuyên sâu
để từ đó có một số khả năng như: khả năng thống kê trong nhận dạng và phân tích các
vấn đề của tổ chức và trong các hệ thống xử lý. Bên cạnh đó đánh giá thái độ là một
phần không thể thiếu trong một môn học thông qua việc điểm danh thường xuyên và
thái độ tích cực tham gia các hoạt động trên lớp.

Để kết quả đánh giá người học được chính xác, công bằng và góp phần đạt
được chuẩn đầu ra, Nhà trường đã ban hành Quy định khảo thí và Hướng dẫn kiểm tra
đánh giá, trong đó có nêu rõ từ khâu lên kế hoạch thi, ra đề, tổ chức thi, coi thi và công
bố kết quả thi. Ngoài ra, năm 2021, Nhà trường đã ban hành Quy định Phương pháp
giảng dạy, Phương pháp đánh giá và phân tích kết quả của người học nhằm đạt chuẩn
đầu ra tại Trường Đại học Phú Xuân giúp giảng viên lựa chọn được phương pháp
giảng dạy và đánh giá phù hợp vơi môn học mình phụ trách.

Bên cạnh đó, để luôn cập nhật nguồn kiến thức mới phù hợp với xu thế và nhu
cầu nhân lực của xã hội, các ngành đào tạo đều có các học phần “Chuyên đề” , những
học phần này hình thức đánh giá luôn linh hoạt từ thực hiện đồ án, thi tự luận hay thực
hành thực tế, tiểu luận... theo tình hình cập nhật nội dung giảng dạy được ngành/khoa
phê duyệt trước mỗi học kỳ.

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7
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Tiêu chí 16.3. Các phương pháp đánh giá và kết quả đánh giá người học được rà
soát để đảm bảo độ chính xác, tin cậy, công bằng và hướng tới đạt được chuẩn đầu
ra.

Để đảm bảo chính xác, tin cậy, công bằng và hướng tới đạt chuẩn đầu ra, Nhà
trường thường xuyên rà soát lại các phương pháp đánh giá và kết quả đánh giá người
học.

Về các văn bản liên quan đến công tác khảo thí: Việc rà soát lại các văn bản
về khảo thí do Bộ phận Khảo thí kết hợp với Bộ phận Đào tạo chịu trách nhiệm. Từ
khi thành lập Trường Đại học Phú Xuân đến nay, Nhà trường đã ban hành và điều
chỉnh nhiều lần Quy chế Đào tạo, trong đó có nội dung về việc kiểm tra đánh giá.
Tháng 11/2020, Nhà trường đã họp rà soát về Quy chế đào tạo nhằm cập nhật những
các văn bản ban hành mới nhất của Bộ GD&ĐT và ban hành điều chỉnh lại vào tháng
12/2020. Tiếp đó, tháng 3/2021, Nhà trường đã họp rà soát lần 2 và nhận thấy một nội
dung cần điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế và định hướng của Nhà trường,
trong đó có bổ sung về cách tính điểm thực tập, cụ thể: Trước đây, điểm thực tập được
tính trên cơ sở trung bình cộng của 2 điểm thành phần với trọng số là 50% do Doanh
nghiệp đánh giá và 50% do Nhà trường đánh giá. Hiện nay đã điều chỉnh thành 70%
do Doanh nghiệp đánh giá và 30% do Nhà trường đánh giá.

Tháng 8/2018, khi Trường đại học Phú Xuân mới sát nhập vào tổ chức giáo
dục Hoa Kỳ (IAE), lúc này Nhà trường họp rà soát các văn bản về quy định, quy chế
đã ban hành và nhận thấy công tác khảo thí là công tác quan trọng cần xây dựng cụ
thể nội dung về công tác này. Chính vì vậy, Tháng 10/2018 Quy định về công tác Khảo
thí đã được ban hành.

Tháng 01/2020, Nhà trường đã họp bàn về việc cần xây dựng Quy trình chuẩn
trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vì trước đó, trong
một số văn bản của Nhà trường đã lồng ghép một số nội dung các quy trình, tuy nhiên
chưa có hệ thống và đầy đủ cần phải xây dựng Quy trình chuẩn trong hệ thống quản lý
chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Về phương pháp đánh giá: Nhà trường thường xuyên rà soát ĐCCT, nhiệm
vụ này được thực hiện bởi giảng viên và Khoa/Ngành. Có 2 đợt rà soát ĐCCT lớn nhất
được tổ chức vào năm tháng 10/2018 và tháng 03/2020. Để quá trình điều chỉnh được
thuận lợi, Nhà trường đã tổ chức họp bàn và đưa ra phương án điều chỉnh ĐCCT, trong
đó có việc điều chỉnh hình thức kiểm tra đánh giá (hình thức đánh giá quá trình và
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đánh giá cuối học phần). Trước đây, trong đề cương được điều chỉnh năm 2018, điểm
đánh giá quá trình chưa có hình thức đánh giá cho mỗi môn học, nhưng đến đợt điều
chỉnh năm 2020, Nhà trường đã cải tiến và đưa hình thức đánh giá cho từng đầu điểm
vào ĐCCT. Ngoài ra, trong mỗi kỳ học, các Khoa/Ngành cũng luôn rà soát ĐCCT của
các học phần và điều chỉnh hình thức kiểm tra đánh giá nếu thấy cần thiết dựa trên các
ý kiến phản hồi của các bên liên quan hoặc điều chỉnh để phù hợp với thực tế. Các
hình thức thi được rà soát, đối sánh giữa ĐCCT với lịch thi bởi giảng viên, Bộ phận
Khảo thí, cán bộ coi thi và sinh viên.

Để tăng tính khách quan, công bằng cho việc đánh giá người học, Nhà trường
đã họp bàn và chỉ đạo các Khoa/Ngành xây dựng ngân hàng đề thi cho các học phần.
Hiện nay Nhà trường đã xây dựng được 5 bộ câu hỏi thi trắc nghiệm và đang thực hiện
xây dựng ngân hàng câu hỏi thi 15 học phần của các ngành.

Bên cạnh đó, sau mỗi đợt thi học kỳ và trước khi tổ chức thi học kỳ, Các
Khoa/Ngành thường xuyên thực hiện việc rà soát lại đề thi để đảm bảo độ chính xác,
tin cậy, công bằng và hướng tới đạt được CĐR. Việc rà soát được thực hiện căn cứ vào
ĐCCT có nội dung đánh giá quá trình và đề thi đánh giá hết học phần đã đáp ứng đủ
các Learning Outcome (CĐR) hay chưa? Xem xét độ khó của đề thi theo chuẩn Bloom
bao gồm 6 mức: Biết, hiểu, vận dụng, phân tích, đánh giá và sáng tạo. Đồng thời, Bộ
phận Khảo thí thống kê, lập biểu đồ phân bố điểm của sinh viên về các môn học, cụ
thể: So sánh biểu đồ phân bố điểm của cùng một môn học dùng chung đề nhưng có
nhiều lớp khác nhau; môn học có đề chung của khóa trước và khóa sau. Kết quả phân
tích này được gửi đến Khoa/Ngành để Khoa/Ngành kết hợp với việc rà soát đề thi
nhằm đưa kết luận phù hợp nhất cho việc điều chỉnh đề thi đáp ứng được CĐR của
môn học. Đặc biệt, những học phần có thống kê kết quả học tập của sinh viên mang
tính chất bất thường đều được phân tích chi tiết để tìm hiểu nguyên nhân nhằm có biện
pháp điều chỉnh phương pháp đánh giá người học cho phù hợp hơn với CĐR.

Tất cả các đề thi/đáp án sau khi giảng viên biên soạn, phải được Trưởng ngành
và Trưởng Khoa rà soát về nội dung, thời lượng, hình thức thi và các thể thức theo quy
định trước khi được sử dụng. Các đề thi chưa có chữ ký phê duyệt sẽ không được nhân
bản để tổ chức thi. Hiện nay, theo Hướng dẫn kiểm tra đánh giá trong Quy trình chuẩn
trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, đã bổ sung thêm
khâu giảng viên phản biện đề để đảm bảo đề thi phù hợp nhất.
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Để đảm bảo tính chính xác, công bằng và độ tin cậy về kết quả thi của sinh
viên, hầu hết các hình thức thi đều được bố trí 2 cán bộ coi thi và 2 cán bộ chấm thi,
riêng đối với hình thức thi online do hệ thống máy tính tự động chấm nên chỉ bố trí 1
giảng viên hỗ trợ các em trong quá trình thi. Điểm thi được công bố công khai trên hệ
thống UMS sau 2 tuần kể từ tính từ ngày thi kết thúc học phần.

Nhà trường hạn chế về việc điều chỉnh điểm thành phần và điểm thi hết học
phần trên phần mềm UMS bằng việc khóa phần mềm nếu giảng viên hoặc đã kết thúc
quá trình nhập điểm. Mọi thay đổi chỉnh sửa đều phải có lý do chính đáng và được phê
duyệt. Tất cả giảng viên đều phải công bố điểm quá trình cho sinh viên 3 ngày sau khi
kết thúc môn học, điều này đã giúp cho Nhà trường rà soát chặt chẽ tính chính xác,
công bằng các kết quả kiểm tra và thi.

Hàng năm, Nhà trường thường xuyên có Kế hoạch kiểm tra nội bộ về các hoạt
động trong trường, trong đó có kế hoạch kiểm tra về công tác khảo thí. Trong quá trình
kiểm tra, cán bộ trong đoàn sẽ kiểm tra ngẫu nhiên các bài thi, đề thi/đáp án kết thúc
học phần nhằm phát hiện kịp và điều chỉnh những sai sót trong quá trình thực hiện. Để
đảm bảo tính chính xác, công bằng cho người học, Nhà trường xét tốt nghiệp trên phần
mềm UMS. Các công việc rà soát của các Khoa/Ngành và của Ban thanh tra được thực
hiện độc lập, nhằm mục đích thiết lập kênh giám sát đảm bảo cho công tác tổ chức thi,
tổ chức chấm thi và công bố kết quả thi của Nhà trường tin cậy và công bằng.

Trong Quy định về công tác khảo thí và Hướng dẫn kiểm tra đánh giá, Nhà
trường đã nêu rõ quy trình phúc khảo bài thi hết học phần. Để phúc tra bài thi cuối kỳ,
sinh viên nộp đơn cho Bộ phận Khảo thí trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ ngày
được công bố điểm học phần. Việc tổ chức chấm phúc tra bài thi được thực hiện theo
quy định hiện hành của Trường. Sau mỗi học kỳ, Bộ phận Đào tạo được Nhà trường
phân công thực hiện tổ chức khảo sát và lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt
động đánh giá người học.

Hình 16.3.1 Bảng thống kê tỷ lệ các học phần được người học hài lòng về tiêu chí kiểm
tra đánh giá

Năm học 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Tỷ lệ các học phần được
sinh viên hài lòng về tiêu

chí kiểm tra đánh giá

80% 89.60% 95.00% 92.40% 98.70%
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Nhìn vào kết quả báo cáo về mức độ hài lòng của người học qua các học kỳ, ta
thấy tỷ lệ các học phần được người học hài lòng về tiêu chí kiểm tra, đánh giá như:
Tính công bằng trong quá trình đánh giá môn học, độ phù hợp của các hình thức kiểm
tra đánh giá … đạt từ 80% đến 98.7% theo mức độ tăng dần trong các năm. Đồng thời,
căn cứ vào các ý kiến phản hồi của người học Nhà trường đã tiến hành phân tích để rà
soát và điều chỉnh các phương pháp đánh giá của tất cả các học phần có liên quan.

Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7

Tiêu chí 16.4. Các loại hình và các phương pháp đánh giá người học được cải tiến
để đảm bảo độ chính xác, tin cậy và hướng tới đạt được chuẩn đầu ra.

Để cải tiến và nâng cao chất lượng về công tác đánh giá người học, Trường
Đại học Phú Xuân đã rà soát và cải tiến các loại hình và phương pháp đánh giá người
học đảm bảo độ chính xác, tin cậy và hướng tới đạt CĐR.

Trong quá trình thực hiện, Nhà trường thường xuyên rà soát và cải tiến hình
thức đánh giá người học theo góp ý của các bên liên quan để phù hợp với đặc trưng
môn học hoặc tình hình thực tế. Trong chu kỳ đánh giá, Nhà trường đã 2 lần điều
chỉnh và cải tiến ĐCCT (tháng 10/2018 và tháng 3/2020), trong đó có việc điều chỉnh
hình thức đánh giá người học.

Đối với trọng số điểm đánh giá về học phần thực tập, trước đây, điểm thực tập
được tính trên cơ sở trung bình cộng của 2 điểm thành phần với trọng số là 50% do
Doanh nghiệp đánh giá và 50% do Nhà trường đánh giá. Tuy nhiên, từ năm 2021, Nhà
trường đã điều chỉnh trọng số để phù hợp và hướng tới sứ mạng tầm nhìn: 70% do
Doanh nghiệp đánh giá, 30% là do Nhà trường đánh giá, điều này được thể hiện trong
Quy chế Đào tạo sửa đổi năm 2021. Đối với trọng số điểm của các môn học khác, Bắt
đầu từ năm học 2018-2019, Nhà trường quyết định tăng tỷ lệ điểm quá trình, tăng
quyền kiểm soát của giảng viên đối với sinh viên, tránh trường hợp sinh viên chỉ tập
trung vào điểm số của kỳ thi cuối kỳ bằng cách quyết định thay đổi tỷ trọng phân bổ
điểm quá trình và điểm cuối kỳ từ tỷ lệ từ 30/70 thành tỷ lệ 50/50.

Để nâng cao tính khách quan, công bằng cho người học, năm học 2020-2021,
Nhà trường đã triển khai và nghiệm thu được 5 (5) ngân hàng đề thi trắc nghiệm bao
gồm: Ngành ngôn ngữ Trung, ngôn ngữ Anh, môn chung Lý luận chính trị, môn chung
toàn Trường (PP và CCHT tại PXU) (Phương pháp và công cụ học tập tại PXU (môn
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chung), Tư tưởng HCM (môn chung), Tiếng Trung 2, Tiếng Trung 3 (Chung), Nghiệp
vụ hướng dẫn du lịch 1(DLLH) . Trong năm học 2021-2022, Nhà trường đã lập kế
hoạch xây dựng ngân hàng câu hỏi cho 15 học phần với các hình thức thi khác nhau.
Hiện nay, Bộ phận IT thuộc Phòng Đào tạo đã xây dựng phần mềm trộn đề thi và được
sử dụng từ học kỳ FA21.

Bộ phận khảo thí thường xuyên phối hợp với Khoa/Ngành rà soát, điều chỉnh
và cải tiến các đề thi, cụ thể: Sau khi phân tích phổ điểm của các môn học, Bộ phận
Khảo thí gửi kết quả về các Khoa/Ngành liên quan. Căn cứ vào phân tích phổ điểm
của Bộ phận khảo thí kết hợp với việc rà soát đề thi tại đơn vị, các Khoa/Ngành họp
bàn và đưa ra kết luận chính xác nhất để quyết định việc điều chỉnh, cải tiến đề thi.
Trong chu kỳ đánh giá, căn cứ vào ý kiến góp ý của các bên liên quan, Bộ phận khảo
thí kết hợp với Khoa/Ngành trường đã rà soát và điều chỉnh, cải tiến hình thức thi của
56 học phần, trong đó có 5 học phần chung (Phương pháp và CCHT tại PXU, lý luận
chính trị, tiếng anh, tiếng trung), 1 học phần ngành KT, 14 học phần ngành QTKD, 15
học phần ngành CNTT, 7 học phần ngành NNA, 5 học phần ngành NNT, 1 học phần
ngành DLLH, 8 học phần chung của 2 ngành DLLH và VNH.

Hình 16.3.1 Sơ đồ biểu diễn kết quả ý kiến phản hồi của SV về kiểm tra đánh giá

Nhìn vào sơ đồ ta nhận thấy, trong chu kỳ đánh giá, tỷ lệ các môn học được
người học hài lòng về tiêu chí kiểm tra đánh giá tăng dần đạt từ 80% đến 98.7%.
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Tự đánh giá tiêu chí đạt mức: 5/7

Đánh giá chung về tiêu chuẩn 16

1. Điểm mạnh

- Nhà trường có hệ thống văn bản như các quy định/quy chế và quy trình từ
lập kế hoạch đến việc triển khai, giám sát việc tổ chức thi, chấm thi, giám sát thi và
chấm phúc khảo nghiêm túc, công khai minh bạch, đảm bảo sự chính xác, công bằng
trong kiểm tra đánh giá người học.

- Nhà trường có các hình thức đánh giá người học đa dạng, phong phú.

2. Điểm tồn tại

- Chưa thiết lập được ngân hàng đề thi cho tất cả các môn học với số lượng đề
thi đảm bảo đủ, tránh trùng lặp. Do vậy một số bộ môn đến trước kỳ thi mới nộp đề,
gây khó khăn cho công tác kiểm tra nội dung và rà soát định kỳ.

- Nhà trường chưa có phần mềm chuyên dụng dành cho đánh giá người học

3. Đề xuất hướng khắc phục

TT Mục tiêu Nội dung
Đơn vị

thựchiện

Thời
gianthực

hiện

1
Khắc

phục tồn
tại

Cần thiết lập ngân hàng đề thi cho tất cả
các môn học trong trường với số lượng
đề của mỗi môn thi đảm bảo tính đa
dạng, ít trùng lặp.

Bộ phận Khảo
thí

Từ
T1/2022-T1

2/2022

Khắc
phục tồn

tại

Lập kế hoạch xây dựng phần mềm
chuyên dụng để đánh giá người học

Bộ phận khảo
thí, BGH,

HĐQT

Từ tháng
8/2022

4. Mức đánh giá

Tiêu chuẩn/Tiêu chí Tự đánh giá
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Tiêu chuẩn 16 5

Tiêu chí 16.1 5

Tiêu chí 16.2 5

Tiêu chí 16.3 5

Tiêu chí 16.4 5
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