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I. Thông tin chung 

1. Khóa: ………………………………………………..……………………………………….….

2. Số chương trình cộng đồng, thiện nguyện bạn đã tham gia trong năm:

0 đến 5 6 đến 10 Trên 10 Tất cả các chương trình

3. Loại hình các hoạt động kết nối và PVCĐ bạn đã tham gia trong năm:

 Các hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên

 Các hoạt động đoàn thể

 Các hoạt động thiện nguyện

 Các hoạt động tình nguyện

4. Khối lượng các hoạt động kết nối và PVCĐ bạn đã tham gia trong năm:

Ngày công tình nguyện (ngoài giờ lên lớp)

0 đến 5 6 đến 10  trên 10 ngày

Hiện vật đóng góp

 Có

 Không

Lượt tham gia  (ngoài giờ lên lớp)

0 đến 5 lần 6 đến 10 lần  trên 10 lần tham gia

5. Đánh giá chung của bạn về hoạt động kết nối và PVCĐ 

Phù hợp Chưa phù hợp Cần điều chỉnh

II. Các mức độ đánh giá: Các tiêu chí được đánh giá theo các mức độ từ  1 đến 5 sau đây:

Khá Tốt

4 5

Dưới trung bình Trung bình 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI VÀ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

     Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, phục vụ lợi ích của người học, với 
tinh thần trung thực và xây dựng, các bạn hãy cho ý kiến đánh giá hoạt động kết nối 
và phục vụ cộng đồng (PVCĐ) năm 20...... bằng cách đánh dấu " x " vào ô thích hợp. 
Nhà trường cảm ơn và hoan nghênh các ý kiến đóng góp của các bạn, đồng thời cam 
kết sẽ bảo mật thông tin do bạn cung cấp.

Mức độ
1 2 3

Rất tốt
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III. Đánh giá hoạt động kết nối và PVCĐ

TT 1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 IV. Ý kiến khác: 
Bạn có đề xuất gì để cải tiến các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng trong Trường?

Đánh giá của bạn về tính hiệu quả hoạt động kết nối và PVCĐ của 
Nhà trường 

Nội dung tiêu chí

Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức đáp ứng được nhu cầu 
học tập của bạn

Hoạt động nghiên cứu khoa học đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu 
của bạn

Hoạt động thiện nguyện đáp ứng được nhu cầu của bạn

Khả năng tiếp cận của bạn với các dịch vụ cộng đồng trong trường 
khi có nhu cầu

Tác động của kết nối và PVCĐ đối với nhận thức của bạn sau khi 
tham gia các hoạt động

Nhà trường đã có cải tiến về môi trường làm việc học tập, dịch vụ 
sức khỏe, y tế và an ninh phù hợp với nhu cầu kết nối và PVCĐ

Đánh giá của bạn về mức độ đóng góp các hoạt động kết nối và 
PVCĐ của Nhà trường đối với cộng đồng xã hội.

Đánh giá của bạn về mức độ kết nối giữa nhà trường và cộng đồng

Đánh giá của bạn về công tác tổ chức và quản lý các hoạt động kết 
nối và PVCĐ


