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I.  MỤC ĐÍCH KHẢO SÁT 

Thu thập ý kiến phản hồi của sinh viên về công tác triển khai dạy học trực tuyến 

của Trường, nhằm: 

 1. Góp phần thực hiện Quy chế dân chủ trong Nhà trường. 

2. Tạo thêm một kênh thông tin để giúp Nhà trường và đơn vị thực hiện chương 

trình đào tạo tự rà soát, xem xét, đánh giá thực trạng công tác triển khai dạy học trực 

tuyến, lập và triển khai các kế hoạch hành động cải tiến và nâng cao chất lượng. 

II. YÊU CẦU TRONG THỰC HIỆN KHẢO SÁT 

1. Đảm bảo truyền thống tôn sư trọng đạo và những giá trị đạo đức, văn hoá tốt 

đẹp của dân tộc. 

2. Người học hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tự nguyện và trung thực trong việc cung 

cấp thông tin theo mẫu phiếu do Nhà trường cung cấp. 

3. Thông tin phản hồi từ người học về công tác triển khai dạy học trực tuyến được 

xử lý khách quan, trung thực và sử dụng đúng mục đích. 

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ CÔNG CỤ KHẢO SÁT  

1. Nội dung khảo sát 

Ý kiến phản hồi của người học về công tác triển khai dạy học trực tuyến tập trung 

vào các nội dung:  

- Việc cung cấp thông tin về môn học trong dạy học trực tuyến 

- Tổ chức học tập trong dạy học trực tuyến 

- Công nghệ dạy học đang được giảng viên sử dụng trong dạy học trực tuyến 

- Hoạt động hỗ trợ người học để có thể học tập trực tuyến 

- Sự phù hợp điều kiện cá nhân người học với việc triển khai dạy học trực tuyến 

- Việc thực hiện của đội ngũ giảng viên trong các buổi dạy học trực tuyến 

2. Hình thức và công cụ khảo sát 

Việc thu thập ý kiến phản hồi từ người học về công tác triển khai dạy học trực 

tuyến thực hiện dưới hình thức điều tra bằng phiếu hỏi, tiến hành trực tuyến trên website 

của Nhà trường. 

Công cụ khảo sát là Phiếu lấy ý kiến phản hồi từ người học về công tác triển khai 

dạy học trực tuyến, được xây dựng gồm các biến cụ thể theo nội dung khảo sát. Mỗi biến 

được đo lường qua mức độ đồng ý của đối tượng khảo sát đối với câu hỏi tương ứng. Mức 

độ đồng ý được biểu đạt bởi một trong các điểm số nguyên từ 1 đến 5 với ý nghĩa : 1-

Không đồng ý; 2-Hơi đồng ý; 3-Tương đối đồng ý; 4-Khá đồng ý; 5-Rất đồng ý. 

IV. QUY TRÌNH KHẢO SÁT, XỬ LÝ DỮ LIỆU, SỬ DỤNG VÀ LƯU TRỮ KẾT 

QUẢ 

1. Quy trình khảo sát 

Tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về công tác triển khai dạy học trực tuyến 

được thực hiện theo sơ đồ sau:  
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2. Xử lý dữ liệu 

- Dữ liệu khảo sát được xử lí thô để thu được các dữ liệu có giá trị thống kê.  

- Tập hợp dữ liệu có giá trị thống kê được phân tích bởi các phần mềm phân tích dữ liệu 

thống kê chuyên dụng để đưa ra kết quả đánh giá theo từng tiêu chí, chỉ báo cho mỗi 

khóa đào tạo, mỗi đơn vị đào tạo và toàn trường.  

- Điểm trung bình của đánh giá các biến, đánh giá các nhân tố và đánh giá chung được 

quy đổi thành mức đánh giá theo quy tắc sau : 

TT Khoảng điểm trung bình Mức đánh giá Hành động đề xuất 

1 4,21 - 5,00 Tốt Cần có giải pháp để duy trì và nâng cao 

2 3,41 - 4,20 Khá Cần có giải pháp để cải tiến 

3 2,61 - 3,40 Trung bình Cần có giải pháp để khắc phục 

4 1,81 - 2,60 Yếu Cần có giải pháp để khắc phục ngay 

5 1,00 - 1,80 Kém Cần có giải pháp để khắc phục ngay 

3. Sử dụng kết quả 

Kết quả khảo sát là tư liệu tham khảo để Nhà trường và các đơn vị liên quan tự rà 

soát, xem xét, đánh giá thực trạng triển khai dạy học trực tuyến, xây dựng và triển khai kế 

hoạch hành động nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu học tập của 

người học.  

4. Lưu trữ kết quả 

 Các tài liệu về ý kiến phản hồi từ người học (bao gồm: Kế hoạch, Phiếu lấy ý 

kiến, Số liệu thống kê, Báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến phản hồi) được lưu trữ 5 năm tại 

Trung tâm KT&ĐBCLGD. 

V. KẾT QUẢ KHẢO SÁT 

1. Mô tả mẫu khảo sát 

1.1. Thống kê theo khoa 

STT Khoa 

Số SINH 

VIÊN 

phản hồi 

Phần 

trăm 

Phần trăm 

hợp lệ 

Phần trăm 

lũy tích 

Số SINH 

VIÊN 

toàn khoa 

Tỉ lệ 

SINH 

VIÊN 

phản hồi 

Lập và phổ biến Kế hoạch khảo sát 
 

Xây dựng công cụ khảo sát 

 
Thu thập ý kiến từ sinh viên 

 
Xử lí dữ liệu 

 

Các đơn vị, cá nhân sử dụng kết quả để xây dựng  

kế hoạch khắc phục, cải tiến chất lượng  
 

Lưu trữ thông tin dữ liệu theo quy định 

 

Báo cáo kết quả tổng hợp cho Lãnh đạo trường, 

các đơn vị và cá nhân liên quan 
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1.  Giáo dục Chính trị 42 1,4 1,4 1,4 50 84,00% 

2.  Giáo dục Mầm non 428 14,2 14,2 15,5 506 84,58% 

3.  Giáo dục Tiểu học 750 24,8 24,8 40,3 944 79,45% 

4.  Giáo dục Thể chất 26 0,9 0,9 41,2 84 30,95% 

5.  Toán 287 9,5 9,5 50,7 599 47,91% 

6.  Vật lý 45 1,5 1,5 52,2 98 45,92% 

7.  Hóa 68 2,2 2,2 54,4 89 76,40% 

8.  Sinh-KTNN 26 0,9 0,9 55,3 46 56,52% 

9.  Ngữ văn 266 8,8 8,8 64,1 522 50,96% 

10.  Lịch sử 44 1,5 1,5 65,5 105 41,90% 

11.  Ngoại ngữ 939 31,1 31,1 96,6 1176 79,85% 

12.  Viện Công nghệ 

Thông tin 
25 0,8 0,8 97,4 41 60,98% 

13.  Trung tâm 

GDQP&AN 
78 2,6 2,6 100 94 82,98% 

Tổng 3024 100 100  4354 69,45% 

1.2. Thống kê theo khóa học 

STT Khóa 

Số SINH 

VIÊN 

phản hồi 

Phần 

trăm 

Phần trăm 

hợp lệ 

Phần trăm 

lũy tích 

Số SINH 

VIÊN toàn 

khóa 

Tỉ lệ SINH 

VIÊN 

phản hồi 

1.  Khóa 42 358 11,8 11,8 11,8 858 41,72% 

2.  Khóa 43 764 25,3 25,3 37,1 1113 68,64% 

3.  Khóa 44 697 23,0 23,0 60,2 1115 62,51% 

4.  Khóa 45 1205 39,8 39,8 100 1268 95,03% 

Tổng 3024 100 100  4354 69,45% 

2. Độ tin cậy của dữ liệu khảo sát 

Độ tin cậy của dữ liệu khảo sát được đánh giá bởi hệ số Cronbach alpha. Kết quả phân 

tích cho thấy, Hệ số Cronbach alpha = 0,98 (>0,8). Như vậy, dữ liệu khảo sát có độ tin cậy đạt 

mức Xuất sắc. 

3. Kết quả khảo sát định lượng 

3.1. Kết quả đánh giá trên tổng thể mẫu khảo sát 

3.1.1. Đánh giá chung 

 

Điểm nhỏ 

nhất 

Điểm lớn 

nhất 

Điểm trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 
Mức đánh giá 

Đánh giá chung 1,00 5,00 4,1417 0,87562 Khá hiệu quả 

3.1.2. Đánh giá từng nhân tố 

STT 

 

Điểm nhỏ 

nhất 

Điểm lớn 

nhất 

Điểm 

trung bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Mức 

đánh giá 

1.  Thông tin về môn học 1,00 5,00 4,3139 0,91258 Tốt 

2.  Tổ chức học tập 1,00 5,00 3,9808 0,98620 Khá 

3.  Công nghệ dạy học 1,00 5,00 4,0489 0,98627 Khá 

4.  Hoạt động hỗ trợ người học 1,00 5,00 4,1727 0,94515 Khá 

5.  Phù hợp điều kiện người học 1,00 5,00 3,9066 1,09939 Khá 

6.  Giảng viên 1,00 5,00 4,4273 0,89614 Tốt 
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3.1.3. Đánh giá cụ thể theo từng câu hỏi 

STT Câu hỏi 

Điểm 

nhỏ 

nhất 

Điểm 

lớn 

nhất 

Điểm 

trung 

bình 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Mức 

đánh 

giá 

 Nhân tố: Thông tin về môn học      

1.  Người học được giới thiệu mục tiêu, nội dung và cấu trúc 

của mỗi môn học 
1 5 4,35 0,981 

Tốt 

2.  Người học biết rõ về kế hoạch học tập trong mỗi môn 

học 
1 5 4,27 1,001 

Tốt 

3.  Người học được giới thiệu về các tài liệu cần thiết cho 

mỗi môn học 
1 5 4,38 0,970 

Tốt 

4.  Người học biết rõ về phương thức và tiêu chí đánh giá 

trong mỗi môn học 
1 5 4,26 1,003 

Tốt 

 Nhân tố: Tổ chức học tập      

5.  Người học có thể tham dự đầy đủ các buổi học trực tuyến 

theo đúng thời khóa biểu 
1 5 4,27 1,060 

Tốt 

6.  Thời lượng của mỗi buổi học trực tuyến KHÔNG làm 

người học cảm thấy quá mệt mỏi khi tham dự 
1 5 3,69 1,236 

Khá 

7.  Các hoạt động do giảng viên tổ chức trong và ngoài buổi 

học trực tuyến thúc đẩy người học tích cực học tập 
1 5 3,98 1,073 

Khá 

 Nhân tố: Công nghệ dạy học      

8.  Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tham gia vào buổi 

học 

1 5 4,13 1,068 

Khá 

9.  Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học lĩnh hội được các vấn đề 

trọng tâm của mỗi buổi học 

1 5 4,03 1,060 

Khá 

10.  Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng hoàn thành các yêu 

cầu học tập 

1 5 4,05 1,062 

Khá 

11.  Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tương tác với người 

dạy trong quá trình học tập 

1 5 4,07 1,069 

Khá 

12.  Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tương tác với bạn 

học trong quá trình học tập 

1 5 3,97 1,136 

Khá 

13.  Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tiếp cận với nội 

dung học tập 

1 5 4,05 1,050 

Khá 

 Nhân tố: Hoạt động hỗ trợ người học      

14.  Người học được hướng dẫn đầy đủ để tham gia học tập 

trực tuyến 
1 5 4,33 0,975 

Tốt 

15.  Người học dễ dàng tiếp cận với các nguồn tài liệu học 

tập cần thiết cho mỗi môn học 
1 5 4,00 1,110 

Khá 

16.  Người học nhận được sự hỗ trợ kịp thời của giảng viên 

khi cần thiết 
1 5 4,19 1,022 

Khá 

 Nhân tố: Phù hợp điều kiện người học      

17.  Người học có đủ thiết bị công nghệ cần thiết cho việc 

tham gia các buổi học và hoàn thành yêu cầu học tập 
1 5 3,92 1,191 

Khá 
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STT Câu hỏi 

Điểm 

nhỏ 

nhất 

Điểm 

lớn 

nhất 

Điểm 

trung 

bình 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Mức 

đánh 

giá 

18.  Người học có đủ các kĩ năng công nghệ thông tin cần 

thiết để tham gia các buổi học và hoàn thành yêu cầu học 

tập 

1 5 3,93 1,130 

Khá 

19.  Nơi ở hiện tại của người học đảm bảo điều kiện về công 

nghệ thông tin để tham gia các buổi học và hoàn thành 

yêu cầu học tập 

1 5 3,87 1,189 

Khá 

 Nhân tố: Giảng viên      

20.  Giảng viên có sự chuẩn bị tốt cho các buổi học 1 5 4,37 0,955 Tốt 

21.  Giảng viên đảm bảo thời gian lên lớp 1 5 4,43 0,926 Tốt 

22.  Giảng viên thực hiện đầy đủ nội dung lên lớp 1 5 4,43 0,924 Tốt 

23.  Giảng viên đảm bảo tác phong sư phạm trong các buổi 

học 
1 5 4,46 0,917 

Tốt 

24.  Giảng viên nhiệt tình trong giảng dạy và hướng dẫn 

người học 
1 5 4,44 0,927 

Tốt 

 

3.2. Kết quả đánh giá theo khóa học 

3.2.1. K42 

a. Đánh giá chung 

 

Điểm nhỏ 

nhất 

Điểm lớn 

nhất 

Điểm trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Mức đánh giá 

Đánh giá chung 1,00 5,00 4,3586 0,87839 Rất hiệu quả 

 

b. Đánh giá từng nhân tố 

STT 

 

Điểm nhỏ 

nhất 

Điểm lớn 

nhất 

Điểm 

trung bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Mức 

đánh giá 

1.  Thông tin về môn học 1,00 5,00 4,4274 0,89640 Tốt 

2.  Tổ chức học tập 1,00 5,00 4,3045 0,95239 Tốt 

3.  Công nghệ dạy học 1,00 5,00 4,3018 0,95783 Tốt 

4.  Hoạt động hỗ trợ người học 1,00 5,00 4,3487 0,92741 Tốt 

5.  Phù hợp điều kiện người học 1,00 5,00 4,2388 1,02102 Tốt 

6.  Giảng viên 1,00 5,00 4,5302 0,88380 Tốt 

 

c. Đánh giá cụ thể theo từng câu hỏi 

STT Câu hỏi 

Điểm 

nhỏ 

nhất 

Điểm 

lớn 

nhất 

Điểm 

trung 

bình 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Mức 

đánh 

giá 

 Nhân tố: Thông tin về môn học      

1 Người học được giới thiệu mục tiêu, nội dung và cấu trúc 

của mỗi môn học 
1 5 4,47 0,963 

Tốt 

2 Người học biết rõ về kế hoạch học tập trong mỗi môn 

học 
1 5 4,43 0,935 

Tốt 

3 Người học được giới thiệu về các tài liệu cần thiết cho 

mỗi môn học 
1 5 4,46 0,945 

Tốt 

4 Người học biết rõ về phương thức và tiêu chí đánh giá 

trong mỗi môn học 
1 5 4,35 0,981 

Tốt 

 Nhân tố: Tổ chức học tập      
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STT Câu hỏi 

Điểm 

nhỏ 

nhất 

Điểm 

lớn 

nhất 

Điểm 

trung 

bình 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Mức 

đánh 

giá 

5 Người học có thể tham dự đầy đủ các buổi học trực tuyến 

theo đúng thời khóa biểu 
1 5 4,43 1,010 

Tốt 

6 Thời lượng của mỗi buổi học trực tuyến KHÔNG làm 

người học cảm thấy quá mệt mỏi khi tham dự 
1 5 4,24 1,073 

Tốt 

7 Các hoạt động do giảng viên tổ chức trong và ngoài buổi 

học trực tuyến thúc đẩy người học tích cực học tập 
1 5 4,25 1,042 

Tốt 

 Nhân tố: Công nghệ dạy học      

8 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tham gia vào buổi 

học 

1 5 4,34 1,014 

Tốt 

9 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học lĩnh hội được các vấn đề 

trọng tâm của mỗi buổi học 

1 5 4,26 1,040 

Tốt 

10 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng hoàn thành các yêu 

cầu học tập 

1 5 4,29 1,038 

Tốt 

11 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tương tác với người 

dạy trong quá trình học tập 

1 5 4,33 1,000 

Tốt 

12 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tương tác với bạn 

học trong quá trình học tập 

1 5 4,28 1,048 

Tốt 

13 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tiếp cận với nội 

dung học tập 

1 5 4,31 0,984 

Tốt 

 Nhân tố: Hoạt động hỗ trợ người học      

14 Người học được hướng dẫn đầy đủ để tham gia học tập 

trực tuyến 
1 5 4,43 0,947 

Tốt 

15 Người học dễ dàng tiếp cận với các nguồn tài liệu học 

tập cần thiết cho mỗi môn học 
1 5 4,24 1,072 

Tốt 

16 Người học nhận được sự hỗ trợ kịp thời của giảng viên 

khi cần thiết 
1 5 4,39 0,947 

Tốt 

 Nhân tố: Phù hợp điều kiện người học      

17 Người học có đủ thiết bị công nghệ cần thiết cho việc 

tham gia các buổi học và hoàn thành yêu cầu học tập 
1 5 4,24 1,091 

Tốt 

18 Người học có đủ các kĩ năng công nghệ thông tin cần 

thiết để tham gia các buổi học và hoàn thành yêu cầu học 

tập 

1 5 4,27 1,044 

Tốt 

19 Nơi ở hiện tại của người học đảm bảo điều kiện về công 

nghệ thông tin để tham gia các buổi học và hoàn thành 

yêu cầu học tập 

1 5 4,22 1,079 

Tốt 

 Nhân tố: Giảng viên      

20 Giảng viên có sự chuẩn bị tốt cho các buổi học 1 5 4,49 0,928 Tốt 

21 Giảng viên đảm bảo thời gian lên lớp 1 5 4,53 0,923 Tốt 

22 Giảng viên thực hiện đầy đủ nội dung lên lớp 1 5 4,55 0,883 Tốt 

23 Giảng viên đảm bảo tác phong sư phạm trong các buổi 

học 
1 5 4,53 0,897 

Tốt 
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STT Câu hỏi 

Điểm 

nhỏ 

nhất 

Điểm 

lớn 

nhất 

Điểm 

trung 

bình 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Mức 

đánh 

giá 

24 Giảng viên nhiệt tình trong giảng dạy và hướng dẫn 

người học 
1 5 4,55 0,896 

Tốt 

 

3.2.2. K43 

a. Đánh giá chung 

 

Điểm nhỏ 

nhất 

Điểm lớn 

nhất 

Điểm trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Mức đánh giá 

Đánh giá chung 1,00 5,00 4,2383 0,80272 Rất hiệu quả 
 

b. Đánh giá từng nhân tố 

STT 

 

Điểm nhỏ 

nhất 

Điểm lớn 

nhất 

Điểm 

trung bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Mức 

đánh giá 

1.  Thông tin về môn học 1,00 5,00 4,4301 0,82784 Tốt 

2.  Tổ chức học tập 1,00 5,00 4,0617 0,95352 Khá 

3.  Công nghệ dạy học 1,00 5,00 4,1235 0,95361 Khá 

4.  Hoạt động hỗ trợ người học 1,00 5,00 4,2685 0,86435 Tốt 

5.  Phù hợp điều kiện người học 1,00 5,00 4,0155 1,01830 Khá 

6.  Giảng viên 1,00 5,00 4,5308 0,80105 Tốt 

 

c. Đánh giá cụ thể theo từng câu hỏi 

STT Câu hỏi 

Điểm 

nhỏ 

nhất 

Điểm 

lớn 

nhất 

Điểm 

trung 

bình 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Mức 

đánh 

giá 

 Nhân tố: Thông tin về môn học      

1 Người học được giới thiệu mục tiêu, nội dung và cấu trúc 

của mỗi môn học 
1 5 4,45 0,893 

Tốt 

2 Người học biết rõ về kế hoạch học tập trong mỗi môn 

học 
1 5 4,41 0,893 

Tốt 

3 Người học được giới thiệu về các tài liệu cần thiết cho 

mỗi môn học 
1 5 4,47 0,899 

Tốt 

4 Người học biết rõ về phương thức và tiêu chí đánh giá 

trong mỗi môn học 
1 5 4,40 0,911 

Tốt 

 Nhân tố: Tổ chức học tập      

5 Người học có thể tham dự đầy đủ các buổi học trực tuyến 

theo đúng thời khóa biểu 
1 5 4,39 0,979 

Tốt 

6 Thời lượng của mỗi buổi học trực tuyến KHÔNG làm 

người học cảm thấy quá mệt mỏi khi tham dự 
1 5 3,76 1,264 

Khá 

7 Các hoạt động do giảng viên tổ chức trong và ngoài buổi 

học trực tuyến thúc đẩy người học tích cực học tập 
1 5 4,04 1,042 

Khá 

 Nhân tố: Công nghệ dạy học      

8 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tham gia vào buổi 

học 

1 5 4,20 1,040 

Tốt 

9 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học lĩnh hội được các vấn đề 

trọng tâm của mỗi buổi học 

1 5 4,12 1,008 

Khá 
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STT Câu hỏi 

Điểm 

nhỏ 

nhất 

Điểm 

lớn 

nhất 

Điểm 

trung 

bình 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Mức 

đánh 

giá 

10 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng hoàn thành các yêu 

cầu học tập 

1 5 4,15 0,998 

Khá 

11 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tương tác với người 

dạy trong quá trình học tập 

1 5 4,13 1,051 

Khá 

12 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tương tác với bạn 

học trong quá trình học tập 

1 5 4,03 1,110 

Khá 

13 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tiếp cận với nội 

dung học tập 

1 5 4,11 1,023 

Khá 

 Nhân tố: Hoạt động hỗ trợ người học      

14 Người học được hướng dẫn đầy đủ để tham gia học tập 

trực tuyến 
1 5 4,43 0,888 

Tốt 

15 Người học dễ dàng tiếp cận với các nguồn tài liệu học 

tập cần thiết cho mỗi môn học 
1 5 4,08 1,059 

Khá 

16 Người học nhận được sự hỗ trợ kịp thời của giảng viên 

khi cần thiết 
1 5 4,30 0,944 

Tốt 

 Nhân tố: Phù hợp điều kiện người học      

17 Người học có đủ thiết bị công nghệ cần thiết cho việc 

tham gia các buổi học và hoàn thành yêu cầu học tập 
1 5 4,03 1,112 

Khá 

18 Người học có đủ các kĩ năng công nghệ thông tin cần 

thiết để tham gia các buổi học và hoàn thành yêu cầu học 

tập 

1 5 4,07 1,026 

Khá 

19 Nơi ở hiện tại của người học đảm bảo điều kiện về công 

nghệ thông tin để tham gia các buổi học và hoàn thành 

yêu cầu học tập 

1 5 3,94 1,108 

Khá 

 Nhân tố: Giảng viên      

20 Giảng viên có sự chuẩn bị tốt cho các buổi học 1 5 4,48 0,854 Tốt 

21 Giảng viên đảm bảo thời gian lên lớp 1 5 4,54 0,812 Tốt 

22 Giảng viên thực hiện đầy đủ nội dung lên lớp 1 5 4,53 0,828 Tốt 

23 Giảng viên đảm bảo tác phong sư phạm trong các buổi 

học 
1 5 4,56 0,823 

Tốt 

24 Giảng viên nhiệt tình trong giảng dạy và hướng dẫn 

người học 
1 5 4,55 0,842 

Tốt 

 

3.2.3. K44 

a. Đánh giá chung 

 

Điểm nhỏ 

nhất 

Điểm lớn 

nhất 

Điểm trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Mức đánh giá 

Đánh giá chung 1,00 5,00 4,0511 0,89977 Khá hiệu quả 
 

b. Đánh giá từng nhân tố 

STT 

 

Điểm nhỏ 

nhất 

Điểm lớn 

nhất 

Điểm 

trung bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Mức 

đánh giá 

1.  Thông tin về môn học 1,00 5,00 4,3135 0,93187 Tốt 



9 
 

2.  Tổ chức học tập 1,00 5,00 3,8159 1,02805 Khá 

3.  Công nghệ dạy học 1,00 5,00 3,9583 1,02115 Khá 

4.  Hoạt động hỗ trợ người học 1,00 5,00 4,0901 0,98737 Khá 

5.  Phù hợp điều kiện người học 1,00 5,00 3,7484 1,14798 Khá 

6.  Giảng viên 1,00 5,00 4,3803 0,92961 Tốt 

 

c. Đánh giá cụ thể theo từng câu hỏi 

STT Câu hỏi 

Điểm 

nhỏ 

nhất 

Điểm 

lớn 

nhất 

Điểm 

trung 

bình 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Mức 

đánh 

giá 

 Nhân tố: Thông tin về môn học      

1 Người học được giới thiệu mục tiêu, nội dung và cấu trúc 

của mỗi môn học 
1 5 4,36 0,985 

Tốt 

2 Người học biết rõ về kế hoạch học tập trong mỗi môn 

học 
1 5 4,27 1,001 

Tốt 

3 Người học được giới thiệu về các tài liệu cần thiết cho 

mỗi môn học 
1 5 4,39 0,986 

Tốt 

4 Người học biết rõ về phương thức và tiêu chí đánh giá 

trong mỗi môn học 
1 5 4,24 1,034 

Tốt 

 Nhân tố: Tổ chức học tập      

5 Người học có thể tham dự đầy đủ các buổi học trực tuyến 

theo đúng thời khóa biểu 
1 5 4,15 1,157 

Khá 

6 Thời lượng của mỗi buổi học trực tuyến KHÔNG làm 

người học cảm thấy quá mệt mỏi khi tham dự 
1 5 3,46 1,265 

Khá 

7 Các hoạt động do giảng viên tổ chức trong và ngoài buổi 

học trực tuyến thúc đẩy người học tích cực học tập 
1 5 3,84 1,115 

Khá 

 Nhân tố: Công nghệ dạy học      

8 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tham gia vào buổi 

học 

1 5 4,04 1,116 

Khá 

9 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học lĩnh hội được các vấn đề 

trọng tâm của mỗi buổi học 

1 5 3,92 1,087 

Khá 

10 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng hoàn thành các yêu 

cầu học tập 

1 5 3,95 1,118 

Khá 

11 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tương tác với người 

dạy trong quá trình học tập 

1 5 3,99 1,126 

Khá 

12 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tương tác với bạn 

học trong quá trình học tập 

1 5 3,88 1,173 

Khá 

13 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tiếp cận với nội 

dung học tập 

1 5 3,97 1,086 

Khá 

 Nhân tố: Hoạt động hỗ trợ người học      

14 Người học được hướng dẫn đầy đủ để tham gia học tập 

trực tuyến 
1 5 4,27 1,013 

Tốt 

15 Người học dễ dàng tiếp cận với các nguồn tài liệu học 

tập cần thiết cho mỗi môn học 
1 5 3,89 1,159 

Khá 
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STT Câu hỏi 

Điểm 

nhỏ 

nhất 

Điểm 

lớn 

nhất 

Điểm 

trung 

bình 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Mức 

đánh 

giá 

16 Người học nhận được sự hỗ trợ kịp thời của giảng viên 

khi cần thiết 
1 5 4,11 1,095 

Khá 

 Nhân tố: Phù hợp điều kiện người học      

17 Người học có đủ thiết bị công nghệ cần thiết cho việc 

tham gia các buổi học và hoàn thành yêu cầu học tập 
1 5 3,79 1,241 

Khá 

18 Người học có đủ các kĩ năng công nghệ thông tin cần 

thiết để tham gia các buổi học và hoàn thành yêu cầu học 

tập 

1 5 3,77 1,185 

Khá 

19 Nơi ở hiện tại của người học đảm bảo điều kiện về công 

nghệ thông tin để tham gia các buổi học và hoàn thành 

yêu cầu học tập 

1 5 3,69 1,244 

Khá 

 Nhân tố: Giảng viên      

20 Giảng viên có sự chuẩn bị tốt cho các buổi học 1 5 4,32 0,977 Tốt 

21 Giảng viên đảm bảo thời gian lên lớp 1 5 4,38 0,967 Tốt 

22 Giảng viên thực hiện đầy đủ nội dung lên lớp 1 5 4,39 0,969 Tốt 

23 Giảng viên đảm bảo tác phong sư phạm trong các buổi 

học 
1 5 4,41 0,963 

Tốt 

24 Giảng viên nhiệt tình trong giảng dạy và hướng dẫn 

người học 
1 5 4,39 0,959 

Tốt 

 

3.2.4. K45 

a. Đánh giá chung 

 

Điểm nhỏ 

nhất 

Điểm lớn 

nhất 

Điểm trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Mức đánh giá 

Đánh giá chung 1,00 5,00 4,0683 ,88875 Khá hiệu quả 
 

b. Đánh giá từng nhân tố 

STT 

 

Điểm nhỏ 

nhất 

Điểm lớn 

nhất 

Điểm 

trung bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Mức 

đánh giá 

1.  Thông tin về môn học 1,00 5,00 4,2067 0,94475 Tốt 

2.  Tổ chức học tập 1,00 5,00 3,9286 0,96545 Khá 

3.  Công nghệ dạy học 1,00 5,00 3,9789 0,97930 Khá 

4.  Hoạt động hỗ trợ người học 1,00 5,00 4,1073 0,96314 Khá 

5.  Phù hợp điều kiện người học 1,00 5,00 3,8304 1,11624 Khá 

6.  Giảng viên 1,00 5,00 4,3584 0,92875 Tốt 

 

c. Đánh giá cụ thể theo từng câu hỏi 

STT Câu hỏi 

Điểm 

nhỏ 

nhất 

Điểm 

lớn 

nhất 

Điểm 

trung 

bình 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Mức 

đánh 

giá 

 Nhân tố: Thông tin về môn học      

1 Người học được giới thiệu mục tiêu, nội dung và cấu trúc 

của mỗi môn học 
1 5 4,26 1,027 

Tốt 

2 Người học biết rõ về kế hoạch học tập trong mỗi môn 

học 
1 5 4,13 1,063 

Khá 
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STT Câu hỏi 

Điểm 

nhỏ 

nhất 

Điểm 

lớn 

nhất 

Điểm 

trung 

bình 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Mức 

đánh 

giá 

3 Người học được giới thiệu về các tài liệu cần thiết cho 

mỗi môn học 
1 5 4,29 1,003 

Tốt 

4 Người học biết rõ về phương thức và tiêu chí đánh giá 

trong mỗi môn học 
1 5 4,16 1,036 

Khá 

 Nhân tố: Tổ chức học tập      

5 Người học có thể tham dự đầy đủ các buổi học trực tuyến 

theo đúng thời khóa biểu 
1 5 4,22 1,054 

Tốt 

6 Thời lượng của mỗi buổi học trực tuyến KHÔNG làm 

người học cảm thấy quá mệt mỏi khi tham dự 
1 5 3,63 1,196 

Khá 

7 Các hoạt động do giảng viên tổ chức trong và ngoài buổi 

học trực tuyến thúc đẩy người học tích cực học tập 
1 5 3,94 1,061 

Khá 

 Nhân tố: Công nghệ dạy học      

8 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tham gia vào buổi 

học 

1 5 4,08 1,062 

Khá 

9 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học lĩnh hội được các vấn đề 

trọng tâm của mỗi buổi học 

1 5 3,96 1,068 

Khá 

10 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng hoàn thành các yêu 

cầu học tập 

1 5 3,97 1,059 

Khá 

11 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tương tác với người 

dạy trong quá trình học tập 

1 5 4,00 1,052 

Khá 

12 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tương tác với bạn 

học trong quá trình học tập 

1 5 3,88 1,138 

Khá 

13 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tiếp cận với nội 

dung học tập 

1 5 3,98 1,051 

Khá 

 Nhân tố: Hoạt động hỗ trợ người học      

14 Người học được hướng dẫn đầy đủ để tham gia học tập 

trực tuyến 
1 5 4,26 1,007 

Tốt 

15 Người học dễ dàng tiếp cận với các nguồn tài liệu học 

tập cần thiết cho mỗi môn học 
1 5 3,95 1,111 

Khá 

16 Người học nhận được sự hỗ trợ kịp thời của giảng viên 

khi cần thiết 
1 5 4,12 1,034 

Khá 

 Nhân tố: Phù hợp điều kiện người học      

17 Người học có đủ thiết bị công nghệ cần thiết cho việc 

tham gia các buổi học và hoàn thành yêu cầu học tập 
1 5 3,83 1,217 

Khá 

18 Người học có đủ các kĩ năng công nghệ thông tin cần 

thiết để tham gia các buổi học và hoàn thành yêu cầu học 

tập 

1 5 3,84 1,154 

Khá 

19 Nơi ở hiện tại của người học đảm bảo điều kiện về công 

nghệ thông tin để tham gia các buổi học và hoàn thành 

yêu cầu học tập 

1 5 3,82 1,213 

Khá 

 Nhân tố: Giảng viên      

20 Giảng viên có sự chuẩn bị tốt cho các buổi học 1 5 4,29 1,002 Tốt 
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STT Câu hỏi 

Điểm 

nhỏ 

nhất 

Điểm 

lớn 

nhất 

Điểm 

trung 

bình 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Mức 

đánh 

giá 

21 Giảng viên đảm bảo thời gian lên lớp 1 5 4,37 0,961 Tốt 

22 Giảng viên thực hiện đầy đủ nội dung lên lớp 1 5 4,36 0,958 Tốt 

23 Giảng viên đảm bảo tác phong sư phạm trong các buổi 

học 
1 5 4,40 0,946 

Tốt 

24 Giảng viên nhiệt tình trong giảng dạy và hướng dẫn 

người học 
1 5 4,38 0,961 

Tốt 

 

3.3. Kết quả đánh giá theo đơn vị đào tạo 

3.3.1. Khoa Giáo dục Chính trị 

a. Đánh giá chung 

 

Điểm nhỏ 

nhất 

Điểm lớn 

nhất 

Điểm trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Mức đánh giá 

Đánh giá chung 1,00 5,00 4,1581 0,87200 Khá hiệu quả 
 

b. Đánh giá từng nhân tố 

STT 

 

Điểm nhỏ 

nhất 

Điểm lớn 

nhất 

Điểm 

trung bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Mức 

đánh giá 

1.  Thông tin về môn học 1,00 5,00 4,2976 0,89755 Tốt 

2.  Tổ chức học tập 1,00 5,00 3,9246 0,99061 Khá 

3.  Công nghệ dạy học 1,00 5,00 4,1190 0,92415 Khá 

4.  Hoạt động hỗ trợ người học 1,00 5,00 4,2421 0,92847 Tốt 

5.  Phù hợp điều kiện người học 1,00 5,00 3,9841 0,96259 Khá 

6.  Giảng viên 1,00 5,00 4,3810 0,96758 Tốt 

 

c. Đánh giá cụ thể theo từng câu hỏi 

STT Câu hỏi 

Điểm 

nhỏ 

nhất 

Điểm 

lớn 

nhất 

Điểm 

trung 

bình 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Mức 

đánh 

giá 

 Nhân tố: Thông tin về môn học      

1 Người học được giới thiệu mục tiêu, nội dung và cấu trúc 

của mỗi môn học 
1 5 4,36 0,906 

Tốt 

2 Người học biết rõ về kế hoạch học tập trong mỗi môn 

học 
1 5 4,21 0,898 

Tốt 

3 Người học được giới thiệu về các tài liệu cần thiết cho 

mỗi môn học 
1 5 4,38 0,936 

Tốt 

4 Người học biết rõ về phương thức và tiêu chí đánh giá 

trong mỗi môn học 
1 5 4,24 0,983 

Tốt 

 Nhân tố: Tổ chức học tập      

5 Người học có thể tham dự đầy đủ các buổi học trực tuyến 

theo đúng thời khóa biểu 
1 5 4,17 1,010 

Khá 

6 Thời lượng của mỗi buổi học trực tuyến KHÔNG làm 

người học cảm thấy quá mệt mỏi khi tham dự 
1 5 3,64 1,165 

Khá 

7 Các hoạt động do giảng viên tổ chức trong và ngoài buổi 

học trực tuyến thúc đẩy người học tích cực học tập 
1 5 4,02 0,987 

Khá 

 Nhân tố: Công nghệ dạy học      
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STT Câu hỏi 

Điểm 

nhỏ 

nhất 

Điểm 

lớn 

nhất 

Điểm 

trung 

bình 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Mức 

đánh 

giá 

8 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tham gia vào buổi 

học 

1 5 4,19 0,969 

Khá 

9 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học lĩnh hội được các vấn đề 

trọng tâm của mỗi buổi học 

1 5 4,12 0,861 

Khá 

10 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng hoàn thành các yêu 

cầu học tập 

1 5 4,07 0,973 

Khá 

11 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tương tác với người 

dạy trong quá trình học tập 

1 5 4,10 1,008 

Khá 

12 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tương tác với bạn 

học trong quá trình học tập 

1 5 4,07 1,113 

Khá 

13 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tiếp cận với nội 

dung học tập 

1 5 4,17 0,961 

Khá 

 Nhân tố: Hoạt động hỗ trợ người học      

14 Người học được hướng dẫn đầy đủ để tham gia học tập 

trực tuyến 
1 5 4,32 1,011 

Tốt 

15 Người học dễ dàng tiếp cận với các nguồn tài liệu học 

tập cần thiết cho mỗi môn học 
1 5 4,10 1,031 

Khá 

16 Người học nhận được sự hỗ trợ kịp thời của giảng viên 

khi cần thiết 
1 5 4,33 0,954 

Tốt 

 Nhân tố: Phù hợp điều kiện người học      

17 Người học có đủ thiết bị công nghệ cần thiết cho việc 

tham gia các buổi học và hoàn thành yêu cầu học tập 
1 5 4,02 0,975 

Khá 

18 Người học có đủ các kĩ năng công nghệ thông tin cần 

thiết để tham gia các buổi học và hoàn thành yêu cầu học 

tập 

1 5 3,98 1,070 

Khá 

19 Nơi ở hiện tại của người học đảm bảo điều kiện về công 

nghệ thông tin để tham gia các buổi học và hoàn thành 

yêu cầu học tập 

1 5 3,95 1,058 

Khá 

 Nhân tố: Giảng viên      

20 Giảng viên có sự chuẩn bị tốt cho các buổi học 1 5 4,36 1,008 Tốt 

21 Giảng viên đảm bảo thời gian lên lớp 1 5 4,38 0,962 Tốt 

22 Giảng viên thực hiện đầy đủ nội dung lên lớp 1 5 4,43 0,966 Tốt 

23 Giảng viên đảm bảo tác phong sư phạm trong các buổi 

học 
1 5 4,38 0,962 

Tốt 

24 Giảng viên nhiệt tình trong giảng dạy và hướng dẫn 

người học 
1 5 4,36 1,008 

Tốt 

 

3.3.2. Khoa Giáo dục Mầm non 

a. Đánh giá chung 

 

Điểm nhỏ 

nhất 

Điểm lớn 

nhất 

Điểm trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Mức đánh giá 
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Đánh giá chung 1,00 5,00 4,4044 0,76903 Rất hiệu quả 
 

b. Đánh giá từng nhân tố 

STT 

 

Điểm nhỏ 

nhất 

Điểm lớn 

nhất 

Điểm 

trung bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Mức 

đánh giá 

1.  Thông tin về môn học 1,00 5,00 4,4982 0,77188 Tốt 

2.  Tổ chức học tập 1,00 5,00 4,3555 0,85668 Tốt 

3.  Công nghệ dạy học 1,00 5,00 4,3845 0,82434 Tốt 

4.  Hoạt động hỗ trợ người học 1,00 5,00 4,4311 0,81689 Tốt 

5.  Phù hợp điều kiện người học 1,00 5,00 4,1526 1,06395 Khá 

6.  Giảng viên 1,00 5,00 4,6042 0,77857 Tốt 

 

c. Đánh giá cụ thể theo từng câu hỏi 

STT Câu hỏi 

Điểm 

nhỏ 

nhất 

Điểm 

lớn 

nhất 

Điểm 

trung 

bình 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Mức 

đánh 

giá 

 Nhân tố: Thông tin về môn học      

1 Người học được giới thiệu mục tiêu, nội dung và cấu trúc 

của mỗi môn học 
1 5 4,55 0,841 

Tốt 

2 Người học biết rõ về kế hoạch học tập trong mỗi môn 

học 
1 5 4,45 0,881 

Tốt 

3 Người học được giới thiệu về các tài liệu cần thiết cho 

mỗi môn học 
1 5 4,55 0,807 

Tốt 

4 Người học biết rõ về phương thức và tiêu chí đánh giá 

trong mỗi môn học 
1 5 4,44 0,877 

Tốt 

 Nhân tố: Tổ chức học tập      

5 Người học có thể tham dự đầy đủ các buổi học trực tuyến 

theo đúng thời khóa biểu 
1 5 4,52 0,912 

Tốt 

6 Thời lượng của mỗi buổi học trực tuyến KHÔNG làm 

người học cảm thấy quá mệt mỏi khi tham dự 
1 5 4,23 1,013 

Tốt 

7 Các hoạt động do giảng viên tổ chức trong và ngoài buổi 

học trực tuyến thúc đẩy người học tích cực học tập 
1 5 4,31 0,965 

Tốt 

 Nhân tố: Công nghệ dạy học      

8 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tham gia vào buổi 

học 

1 5 4,43 0,882 

Tốt 

9 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học lĩnh hội được các vấn đề 

trọng tâm của mỗi buổi học 

1 5 4,35 0,929 

Tốt 

10 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng hoàn thành các yêu 

cầu học tập 

1 5 4,37 0,917 

Tốt 

11 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tương tác với người 

dạy trong quá trình học tập 

1 5 4,42 0,873 

Tốt 

12 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tương tác với bạn 

học trong quá trình học tập 

1 5 4,36 0,939 

Tốt 



15 
 

STT Câu hỏi 

Điểm 

nhỏ 

nhất 

Điểm 

lớn 

nhất 

Điểm 

trung 

bình 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Mức 

đánh 

giá 

13 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tiếp cận với nội 

dung học tập 

1 5 4,37 0,895 

Tốt 

 Nhân tố: Hoạt động hỗ trợ người học      

14 Người học được hướng dẫn đầy đủ để tham gia học tập 

trực tuyến 
1 5 4,57 0,831 

Tốt 

15 Người học dễ dàng tiếp cận với các nguồn tài liệu học 

tập cần thiết cho mỗi môn học 
1 5 4,26 1,006 

Tốt 

16 Người học nhận được sự hỗ trợ kịp thời của giảng viên 

khi cần thiết 
1 5 4,47 0,875 

Tốt 

 Nhân tố: Phù hợp điều kiện người học      

17 Người học có đủ thiết bị công nghệ cần thiết cho việc 

tham gia các buổi học và hoàn thành yêu cầu học tập 
1 5 4,16 1,162 

Khá 

18 Người học có đủ các kĩ năng công nghệ thông tin cần 

thiết để tham gia các buổi học và hoàn thành yêu cầu học 

tập 

1 5 4,16 1,065 

Khá 

19 Nơi ở hiện tại của người học đảm bảo điều kiện về công 

nghệ thông tin để tham gia các buổi học và hoàn thành 

yêu cầu học tập 

1 5 4,13 1,163 

Khá 

 Nhân tố: Giảng viên      

20 Giảng viên có sự chuẩn bị tốt cho các buổi học 1 5 4,57 0,820 Tốt 

21 Giảng viên đảm bảo thời gian lên lớp 1 5 4,61 0,801 Tốt 

22 Giảng viên thực hiện đầy đủ nội dung lên lớp 1 5 4,62 0,799 Tốt 

23 Giảng viên đảm bảo tác phong sư phạm trong các buổi 

học 
1 5 4,61 0,811 

Tốt 

24 Giảng viên nhiệt tình trong giảng dạy và hướng dẫn 

người học 
1 5 4,61 0,800 

Tốt 

 

3.3.3. Khoa Giáo dục Tiểu học 

a. Đánh giá chung 

 

Điểm nhỏ 

nhất 

Điểm lớn 

nhất 

Điểm trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Mức đánh giá 

Đánh giá chung 1,06 5,00 4,2716 0,80450 Rất hiệu quả 

 

b. Đánh giá từng nhân tố 

STT 

 

Điểm nhỏ 

nhất 

Điểm lớn 

nhất 

Điểm 

trung bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Mức 

đánh giá 

1.  Thông tin về môn học 1,00 5,00 4,4527 0,86425 Tốt 

2.  Tổ chức học tập 1,00 5,00 4,1207 0,87913 Khá 

3.  Công nghệ dạy học 1,00 5,00 4,2001 0,89467 Tốt 

4.  Hoạt động hỗ trợ người học 1,00 5,00 4,2880 0,86734 Tốt 

5.  Phù hợp điều kiện người học 1,00 5,00 4,0182 1,02388 Khá 

6.  Giảng viên 1,00 5,00 4,5501 0,84208 Tốt 

 

c. Đánh giá cụ thể theo từng câu hỏi 
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STT Câu hỏi 

Điểm 

nhỏ 

nhất 

Điểm 

lớn 

nhất 

Điểm 

trung 

bình 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Mức 

đánh 

giá 

 Nhân tố: Thông tin về môn học      

1 Người học được giới thiệu mục tiêu, nội dung và cấu trúc 

của mỗi môn học 
1 5 4,49 0,933 

Tốt 

2 Người học biết rõ về kế hoạch học tập trong mỗi môn 

học 
1 5 4,41 0,944 

Tốt 

3 Người học được giới thiệu về các tài liệu cần thiết cho 

mỗi môn học 
1 5 4,48 0,923 

Tốt 

4 Người học biết rõ về phương thức và tiêu chí đánh giá 

trong mỗi môn học 
1 5 4,42 0,940 

Tốt 

 Nhân tố: Tổ chức học tập      

5 Người học có thể tham dự đầy đủ các buổi học trực tuyến 

theo đúng thời khóa biểu 
1 5 4,43 0,959 

Tốt 

6 Thời lượng của mỗi buổi học trực tuyến KHÔNG làm 

người học cảm thấy quá mệt mỏi khi tham dự 
1 5 3,83 1,128 

Khá 

7 Các hoạt động do giảng viên tổ chức trong và ngoài buổi 

học trực tuyến thúc đẩy người học tích cực học tập 
1 5 4,10 0,974 

Khá 

 Nhân tố: Công nghệ dạy học      

8 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tham gia vào buổi 

học 

1 5 4,31 0,968 

Tốt 

9 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học lĩnh hội được các vấn đề 

trọng tâm của mỗi buổi học 

1 5 4,17 0,960 

Khá 

10 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng hoàn thành các yêu 

cầu học tập 

1 5 4,18 0,986 

Khá 

11 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tương tác với người 

dạy trong quá trình học tập 

1 5 4,21 0,986 

Tốt 

12 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tương tác với bạn 

học trong quá trình học tập 

1 5 4,10 1,040 

Khá 

13 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tiếp cận với nội 

dung học tập 

1 5 4,24 0,947 

Tốt 

 Nhân tố: Hoạt động hỗ trợ người học      

14 Người học được hướng dẫn đầy đủ để tham gia học tập 

trực tuyến 
1 5 4,48 0,880 

Tốt 

15 Người học dễ dàng tiếp cận với các nguồn tài liệu học 

tập cần thiết cho mỗi môn học 
1 5 4,03 1,078 

Khá 

16 Người học nhận được sự hỗ trợ kịp thời của giảng viên 

khi cần thiết 
1 5 4,36 0,940 

Tốt 

 Nhân tố: Phù hợp điều kiện người học      

17 Người học có đủ thiết bị công nghệ cần thiết cho việc 

tham gia các buổi học và hoàn thành yêu cầu học tập 
1 5 4,02 1,111 

Khá 

18 Người học có đủ các kĩ năng công nghệ thông tin cần 

thiết để tham gia các buổi học và hoàn thành yêu cầu học 

tập 

1 5 4,08 1,051 

Khá 
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STT Câu hỏi 

Điểm 

nhỏ 

nhất 

Điểm 

lớn 

nhất 

Điểm 

trung 

bình 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Mức 

đánh 

giá 

19 Nơi ở hiện tại của người học đảm bảo điều kiện về công 

nghệ thông tin để tham gia các buổi học và hoàn thành 

yêu cầu học tập 

1 5 3,95 1,150 

Khá 

 Nhân tố: Giảng viên      

20 Giảng viên có sự chuẩn bị tốt cho các buổi học 1 5 4,49 0,891 Tốt 

21 Giảng viên đảm bảo thời gian lên lớp 1 5 4,57 0,864 Tốt 

22 Giảng viên thực hiện đầy đủ nội dung lên lớp 1 5 4,55 0,869 Tốt 

23 Giảng viên đảm bảo tác phong sư phạm trong các buổi 

học 
1 5 4,57 0,862 

Tốt 

24 Giảng viên nhiệt tình trong giảng dạy và hướng dẫn 

người học 
1 5 4,56 0,863 

Tốt 

 

3.3.4. Khoa Giáo dục Thể chất 

a. Đánh giá chung 

 

Điểm nhỏ 

nhất 

Điểm lớn 

nhất 

Điểm trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Mức đánh giá 

Đánh giá chung 2,00 5,00 4,4623 0,76237 Rất hiệu quả 
 

b. Đánh giá từng nhân tố 

STT 

 

Điểm nhỏ 

nhất 

Điểm lớn 

nhất 

Điểm 

trung bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Mức 

đánh giá 

1.  Thông tin về môn học 2,00 5,00 4,6058 0,68254 Tốt 

2.  Tổ chức học tập 2,00 5,00 4,3590 0,83758 Tốt 

3.  Công nghệ dạy học 2,00 5,00 4,5192 0,73383 Tốt 

4.  Hoạt động hỗ trợ người học 2,00 5,00 4,6154 0,78708 Tốt 

5.  Phù hợp điều kiện người học 2,00 5,00 4,0513 1,05701 Khá 

6.  Giảng viên 2,00 5,00 4,6231 0,87878 Tốt 

 

c. Đánh giá cụ thể theo từng câu hỏi 

STT Câu hỏi 

Điểm 

nhỏ 

nhất 

Điểm 

lớn 

nhất 

Điểm 

trung 

bình 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Mức 

đánh 

giá 

 Nhân tố: Thông tin về môn học      

1 Người học được giới thiệu mục tiêu, nội dung và cấu trúc 

của mỗi môn học 
2 5 4,73 0,724 

Tốt 

2 Người học biết rõ về kế hoạch học tập trong mỗi môn 

học 
2 5 4,50 0,906 

Tốt 

3 Người học được giới thiệu về các tài liệu cần thiết cho 

mỗi môn học 
2 5 4,65 0,745 

Tốt 

4 Người học biết rõ về phương thức và tiêu chí đánh giá 

trong mỗi môn học 
2 5 4,54 0,859 

Tốt 

 Nhân tố: Tổ chức học tập      

5 Người học có thể tham dự đầy đủ các buổi học trực tuyến 

theo đúng thời khóa biểu 
2 5 4,54 0,948 

Tốt 

6 Thời lượng của mỗi buổi học trực tuyến KHÔNG làm 

người học cảm thấy quá mệt mỏi khi tham dự 
1 5 4,00 1,296 

Khá 



18 
 

STT Câu hỏi 

Điểm 

nhỏ 

nhất 

Điểm 

lớn 

nhất 

Điểm 

trung 

bình 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Mức 

đánh 

giá 

7 Các hoạt động do giảng viên tổ chức trong và ngoài buổi 

học trực tuyến thúc đẩy người học tích cực học tập 
2 5 4,54 0,948 

Tốt 

 Nhân tố: Công nghệ dạy học      

8 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tham gia vào buổi 

học 

2 5 4,58 0,809 

Tốt 

9 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học lĩnh hội được các vấn đề 

trọng tâm của mỗi buổi học 

2 5 4,54 0,761 

Tốt 

10 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng hoàn thành các yêu 

cầu học tập 

2 5 4,50 0,812 

Tốt 

11 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tương tác với người 

dạy trong quá trình học tập 

2 5 4,50 0,906 

Tốt 

12 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tương tác với bạn 

học trong quá trình học tập 

2 5 4,46 0,948 

Tốt 

13 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tiếp cận với nội 

dung học tập 

2 5 4,54 0,811 

Tốt 

 Nhân tố: Hoạt động hỗ trợ người học      

14 Người học được hướng dẫn đầy đủ để tham gia học tập 

trực tuyến 
2 5 4,77 0,710 

Tốt 

15 Người học dễ dàng tiếp cận với các nguồn tài liệu học 

tập cần thiết cho mỗi môn học 
2 5 4,58 0,902 

Tốt 

16 Người học nhận được sự hỗ trợ kịp thời của giảng viên 

khi cần thiết 
2 5 4,50 0,949 

Tốt 

 Nhân tố: Phù hợp điều kiện người học      

17 Người học có đủ thiết bị công nghệ cần thiết cho việc 

tham gia các buổi học và hoàn thành yêu cầu học tập 
2 5 4,12 1,107 

Khá 

18 Người học có đủ các kĩ năng công nghệ thông tin cần 

thiết để tham gia các buổi học và hoàn thành yêu cầu học 

tập 

2 5 4,04 1,113 

Khá 

19 Nơi ở hiện tại của người học đảm bảo điều kiện về công 

nghệ thông tin để tham gia các buổi học và hoàn thành 

yêu cầu học tập 

2 5 4,00 1,095 

Khá 

 Nhân tố: Giảng viên      

20 Giảng viên có sự chuẩn bị tốt cho các buổi học 2 5 4,58 0,945 Tốt 

21 Giảng viên đảm bảo thời gian lên lớp 2 5 4,73 0,827 Tốt 

22 Giảng viên thực hiện đầy đủ nội dung lên lớp 2 5 4,65 0,892 Tốt 

23 Giảng viên đảm bảo tác phong sư phạm trong các buổi 

học 
2 5 4,58 0,945 

Tốt 

24 Giảng viên nhiệt tình trong giảng dạy và hướng dẫn 

người học 
2 5 4,58 0,945 

Tốt 

 

3.3.5. Khoa Toán 

a. Đánh giá chung 
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Điểm nhỏ 

nhất 

Điểm lớn 

nhất 

Điểm trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Mức đánh giá 

Đánh giá chung 1,00 5,00 3,9127 0,94321 Khá hiệu quả 
 

b. Đánh giá từng nhân tố 

STT 

 

Điểm nhỏ 

nhất 

Điểm lớn 

nhất 

Điểm 

trung bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Mức 

đánh giá 

1.  Thông tin về môn học 1,00 5,00 4,0314 1,03009 Khá 

2.  Tổ chức học tập 1,00 5,00 3,7334 1,03994 Khá 

3.  Công nghệ dạy học 1,00 5,00 3,8014 1,03806 Khá 

4.  Hoạt động hỗ trợ người học 1,00 5,00 3,9518 1,01336 Khá 

5.  Phù hợp điều kiện người học 1,00 5,00 3,7422 1,13404 Khá 

6.  Giảng viên 1,00 5,00 4,2160 0,98437 Tốt 

 

c. Đánh giá cụ thể theo từng câu hỏi 

STT Câu hỏi 

Điểm 

nhỏ 

nhất 

Điểm 

lớn 

nhất 

Điểm 

trung 

bình 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Mức 

đánh 

giá 

 Nhân tố: Thông tin về môn học      

1 Người học được giới thiệu mục tiêu, nội dung và cấu trúc 

của mỗi môn học 
1 5 4,05 1,128 

Khá 

2 Người học biết rõ về kế hoạch học tập trong mỗi môn 

học 
1 5 3,99 1,136 

Khá 

3 Người học được giới thiệu về các tài liệu cần thiết cho 

mỗi môn học 
1 5 4,12 1,087 

Khá 

4 Người học biết rõ về phương thức và tiêu chí đánh giá 

trong mỗi môn học 
1 5 3,97 1,096 

Khá 

 Nhân tố: Tổ chức học tập      

5 Người học có thể tham dự đầy đủ các buổi học trực tuyến 

theo đúng thời khóa biểu 
1 5 4,09 1,125 

Khá 

6 Thời lượng của mỗi buổi học trực tuyến KHÔNG làm 

người học cảm thấy quá mệt mỏi khi tham dự 
1 5 3,37 1,302 

Trung 

bình 

7 Các hoạt động do giảng viên tổ chức trong và ngoài buổi 

học trực tuyến thúc đẩy người học tích cực học tập 
1 5 3,74 1,114 

Khá 

 Nhân tố: Công nghệ dạy học      

8 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tham gia vào buổi 

học 

1 5 3,91 1,104 

Khá 

9 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học lĩnh hội được các vấn đề 

trọng tâm của mỗi buổi học 

1 5 3,77 1,127 

Khá 

10 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng hoàn thành các yêu 

cầu học tập 

1 5 3,77 1,137 

Khá 

11 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tương tác với người 

dạy trong quá trình học tập 

1 5 3,86 1,106 

Khá 

12 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tương tác với bạn 

học trong quá trình học tập 

1 5 3,75 1,174 

Khá 
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STT Câu hỏi 

Điểm 

nhỏ 

nhất 

Điểm 

lớn 

nhất 

Điểm 

trung 

bình 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Mức 

đánh 

giá 

13 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tiếp cận với nội 

dung học tập 

1 5 3,74 1,123 

Khá 

 Nhân tố: Hoạt động hỗ trợ người học      

14 Người học được hướng dẫn đầy đủ để tham gia học tập 

trực tuyến 
1 5 4,06 1,055 

Khá 

15 Người học dễ dàng tiếp cận với các nguồn tài liệu học 

tập cần thiết cho mỗi môn học 
1 5 3,87 1,112 

Khá 

16 Người học nhận được sự hỗ trợ kịp thời của giảng viên 

khi cần thiết 
1 5 3,93 1,098 

Khá 

 Nhân tố: Phù hợp điều kiện người học      

17 Người học có đủ thiết bị công nghệ cần thiết cho việc 

tham gia các buổi học và hoàn thành yêu cầu học tập 
1 5 3,73 1,211 

Khá 

18 Người học có đủ các kĩ năng công nghệ thông tin cần 

thiết để tham gia các buổi học và hoàn thành yêu cầu học 

tập 

1 5 3,79 1,165 

Khá 

19 Nơi ở hiện tại của người học đảm bảo điều kiện về công 

nghệ thông tin để tham gia các buổi học và hoàn thành 

yêu cầu học tập 

1 5 3,70 1,195 

Khá 

 Nhân tố: Giảng viên      

20 Giảng viên có sự chuẩn bị tốt cho các buổi học 1 5 4,11 1,052 Khá 

21 Giảng viên đảm bảo thời gian lên lớp 1 5 4,25 1,016 Tốt 

22 Giảng viên thực hiện đầy đủ nội dung lên lớp 1 5 4,23 1,008 Tốt 

23 Giảng viên đảm bảo tác phong sư phạm trong các buổi 

học 
1 5 4,27 1,006 

Tốt 

24 Giảng viên nhiệt tình trong giảng dạy và hướng dẫn 

người học 
1 5 4,24 1,026 

Tốt 

 

3.3.6. Khoa Ngữ văn 

a. Đánh giá chung 

 

Điểm nhỏ 

nhất 

Điểm lớn 

nhất 

Điểm trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Mức đánh giá 

Đánh giá chung 1,00 5,00 4,1684 0,81898 Khá hiệu quả 

 

b. Đánh giá từng nhân tố 

STT 

 

Điểm nhỏ 

nhất 

Điểm lớn 

nhất 

Điểm 

trung bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Mức 

đánh giá 

1.  Thông tin về môn học 1,00 5,00 4,3966 0,84778 Tốt 

2.  Tổ chức học tập 1,00 5,00 3,9799 0,97410 Khá 

3.  Công nghệ dạy học 1,00 5,00 4,0996 0,90584 Khá 

4.  Hoạt động hỗ trợ người học 1,00 5,00 4,1278 0,94656 Khá 

5.  Phù hợp điều kiện người học 1,00 5,00 3,9173 1,08914 Khá 

6.  Giảng viên 1,00 5,00 4,4889 0,81734 Tốt 

 

c. Đánh giá cụ thể theo từng câu hỏi 



21 
 

STT Câu hỏi 

Điểm 

nhỏ 

nhất 

Điểm 

lớn 

nhất 

Điểm 

trung 

bình 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Mức 

đánh 

giá 

 Nhân tố: Thông tin về môn học      

1 Người học được giới thiệu mục tiêu, nội dung và cấu trúc 

của mỗi môn học 
1 5 4,45 0,869 

Tốt 

2 Người học biết rõ về kế hoạch học tập trong mỗi môn 

học 
1 5 4,35 0,929 

Tốt 

3 Người học được giới thiệu về các tài liệu cần thiết cho 

mỗi môn học 
1 5 4,42 0,934 

Tốt 

4 Người học biết rõ về phương thức và tiêu chí đánh giá 

trong mỗi môn học 
1 5 4,37 0,964 

Tốt 

 Nhân tố: Tổ chức học tập      

5 Người học có thể tham dự đầy đủ các buổi học trực tuyến 

theo đúng thời khóa biểu 
1 5 4,23 1,051 

Tốt 

6 Thời lượng của mỗi buổi học trực tuyến KHÔNG làm 

người học cảm thấy quá mệt mỏi khi tham dự 
1 5 3,62 1,272 

Khá 

7 Các hoạt động do giảng viên tổ chức trong và ngoài buổi 

học trực tuyến thúc đẩy người học tích cực học tập 
1 5 4,08 1,036 

Khá 

 Nhân tố: Công nghệ dạy học      

8 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tham gia vào buổi 

học 

1 5 4,13 1,063 

Khá 

9 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học lĩnh hội được các vấn đề 

trọng tâm của mỗi buổi học 

1 5 4,14 0,970 

Khá 

10 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng hoàn thành các yêu 

cầu học tập 

1 5 4,09 0,965 

Khá 

11 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tương tác với người 

dạy trong quá trình học tập 

1 5 4,11 0,977 

Khá 

12 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tương tác với bạn 

học trong quá trình học tập 

1 5 4,04 1,049 

Khá 

13 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tiếp cận với nội 

dung học tập 

1 5 4,09 0,990 

Khá 

 Nhân tố: Hoạt động hỗ trợ người học      

14 Người học được hướng dẫn đầy đủ để tham gia học tập 

trực tuyến 
1 5 4,31 0,987 

Tốt 

15 Người học dễ dàng tiếp cận với các nguồn tài liệu học 

tập cần thiết cho mỗi môn học 
1 5 3,82 1,217 

Khá 

16 Người học nhận được sự hỗ trợ kịp thời của giảng viên 

khi cần thiết 
1 5 4,25 0,961 

Tốt 

 Nhân tố: Phù hợp điều kiện người học      

17 Người học có đủ thiết bị công nghệ cần thiết cho việc 

tham gia các buổi học và hoàn thành yêu cầu học tập 
1 5 3,92 1,200 

Khá 

18 Người học có đủ các kĩ năng công nghệ thông tin cần 

thiết để tham gia các buổi học và hoàn thành yêu cầu học 

tập 

1 5 3,93 1,115 

Khá 
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STT Câu hỏi 

Điểm 

nhỏ 

nhất 

Điểm 

lớn 

nhất 

Điểm 

trung 

bình 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Mức 

đánh 

giá 

19 Nơi ở hiện tại của người học đảm bảo điều kiện về công 

nghệ thông tin để tham gia các buổi học và hoàn thành 

yêu cầu học tập 

1 5 3,91 1,166 

Khá 

 Nhân tố: Giảng viên      

20 Giảng viên có sự chuẩn bị tốt cho các buổi học 1 5 4,40 0,916 Tốt 

21 Giảng viên đảm bảo thời gian lên lớp 1 5 4,50 0,855 Tốt 

22 Giảng viên thực hiện đầy đủ nội dung lên lớp 1 5 4,51 0,845 Tốt 

23 Giảng viên đảm bảo tác phong sư phạm trong các buổi 

học 
1 5 4,52 0,844 

Tốt 

24 Giảng viên nhiệt tình trong giảng dạy và hướng dẫn 

người học 
1 5 4,51 0,849 

Tốt 

 

3.3.7. Khoa Vật lý 

a. Đánh giá chung 

 

Điểm nhỏ 

nhất 

Điểm lớn 

nhất 

Điểm trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Mức đánh giá 

Đánh giá chung 1,22 5,00 4,2338 0,90459 Rất hiệu quả 
 

b. Đánh giá từng nhân tố 

STT 

 

Điểm nhỏ 

nhất 

Điểm lớn 

nhất 

Điểm 

trung bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Mức 

đánh giá 

1.  Thông tin về môn học 1,00 5,00 4,3500 0,99344 Tốt 

2.  Tổ chức học tập 1,67 5,00 4,1407 0,89468 Khá 

3.  Công nghệ dạy học 1,33 5,00 4,1741 1,01688 Khá 

4.  Hoạt động hỗ trợ người học 1,00 5,00 4,2222 1,05409 Tốt 

5.  Phù hợp điều kiện người học 1,00 5,00 4,0222 1,11328 Khá 

6.  Giảng viên 1,00 5,00 4,4933 0,98498 Tốt 

 

c. Đánh giá cụ thể theo từng câu hỏi 

STT Câu hỏi 

Điểm 

nhỏ 

nhất 

Điểm 

lớn 

nhất 

Điểm 

trung 

bình 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Mức 

đánh 

giá 

 Nhân tố: Thông tin về môn học      

1 Người học được giới thiệu mục tiêu, nội dung và cấu trúc 

của mỗi môn học 
1 5 4,36 1,090 

Tốt 

2 Người học biết rõ về kế hoạch học tập trong mỗi môn 

học 
1 5 4,31 1,083 

Tốt 

3 Người học được giới thiệu về các tài liệu cần thiết cho 

mỗi môn học 
1 5 4,47 0,991 

Tốt 

4 Người học biết rõ về phương thức và tiêu chí đánh giá 

trong mỗi môn học 
1 5 4,27 1,053 

Tốt 

 Nhân tố: Tổ chức học tập      

5 Người học có thể tham dự đầy đủ các buổi học trực tuyến 

theo đúng thời khóa biểu 
2 5 4,44 0,943 

Tốt 

6 Thời lượng của mỗi buổi học trực tuyến KHÔNG làm 

người học cảm thấy quá mệt mỏi khi tham dự 
1 5 3,82 1,230 

Khá 
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STT Câu hỏi 

Điểm 

nhỏ 

nhất 

Điểm 

lớn 

nhất 

Điểm 

trung 

bình 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Mức 

đánh 

giá 

7 Các hoạt động do giảng viên tổ chức trong và ngoài buổi 

học trực tuyến thúc đẩy người học tích cực học tập 
1 5 4,16 0,928 

Khá 

 Nhân tố: Công nghệ dạy học      

8 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tham gia vào buổi 

học 

1 5 4,38 1,007 

Tốt 

9 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học lĩnh hội được các vấn đề 

trọng tâm của mỗi buổi học 

1 5 4,16 1,186 

Khá 

10 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng hoàn thành các yêu 

cầu học tập 

1 5 4,20 1,160 

Tốt 

11 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tương tác với người 

dạy trong quá trình học tập 

1 5 4,16 1,224 

Khá 

12 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tương tác với bạn 

học trong quá trình học tập 

1 5 4,09 1,164 

Khá 

13 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tiếp cận với nội 

dung học tập 

1 5 4,07 1,176 

Khá 

 Nhân tố: Hoạt động hỗ trợ người học      

14 Người học được hướng dẫn đầy đủ để tham gia học tập 

trực tuyến 
1 5 4,33 1,066 

Tốt 

15 Người học dễ dàng tiếp cận với các nguồn tài liệu học 

tập cần thiết cho mỗi môn học 
1 5 4,00 1,348 

Khá 

16 Người học nhận được sự hỗ trợ kịp thời của giảng viên 

khi cần thiết 
1 5 4,33 1,044 

Tốt 

 Nhân tố: Phù hợp điều kiện người học      

17 Người học có đủ thiết bị công nghệ cần thiết cho việc 

tham gia các buổi học và hoàn thành yêu cầu học tập 
1 5 4,11 1,247 

Khá 

18 Người học có đủ các kĩ năng công nghệ thông tin cần 

thiết để tham gia các buổi học và hoàn thành yêu cầu học 

tập 

1 5 4,00 1,206 

Khá 

19 Nơi ở hiện tại của người học đảm bảo điều kiện về công 

nghệ thông tin để tham gia các buổi học và hoàn thành 

yêu cầu học tập 

1 5 3,96 1,147 

Khá 

 Nhân tố: Giảng viên      

20 Giảng viên có sự chuẩn bị tốt cho các buổi học 1 5 4,45 0,999 Tốt 

21 Giảng viên đảm bảo thời gian lên lớp 1 5 4,51 0,991 Tốt 

22 Giảng viên thực hiện đầy đủ nội dung lên lớp 1 5 4,51 0,991 Tốt 

23 Giảng viên đảm bảo tác phong sư phạm trong các buổi 

học 
1 5 4,51 0,991 

Tốt 

24 Giảng viên nhiệt tình trong giảng dạy và hướng dẫn 

người học 
1 5 4,51 1,014 

Tốt 

 

3.3.8. Khoa Hóa 

a. Đánh giá chung 
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Điểm nhỏ 

nhất 

Điểm lớn 

nhất 

Điểm trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Mức đánh giá 

Đánh giá chung 1,45 5,00 4,2151 0,89988 Rất hiệu quả 
 

b. Đánh giá từng nhân tố 

STT 

 

Điểm nhỏ 

nhất 

Điểm lớn 

nhất 

Điểm 

trung bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Mức 

đánh giá 

1.  Thông tin về môn học 1,00 5,00 4,4547 0,87666 Tốt 

2.  Tổ chức học tập 1,00 5,00 4,0735 1,00388 Khá 

3.  Công nghệ dạy học 1,17 5,00 4,1324 0,99608 Khá 

4.  Hoạt động hỗ trợ người học 1,00 5,00 4,2059 0,95509 Tốt 

5.  Phù hợp điều kiện người học 1,00 5,00 3,9412 1,13287 Khá 

6.  Giảng viên 1,20 5,00 4,4831 0,84776 Tốt 

 

c. Đánh giá cụ thể theo từng câu hỏi 

STT Câu hỏi 

Điểm 

nhỏ 

nhất 

Điểm 

lớn 

nhất 

Điểm 

trung 

bình 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Mức 

đánh 

giá 

 Nhân tố: Thông tin về môn học      

1 Người học được giới thiệu mục tiêu, nội dung và cấu trúc 

của mỗi môn học 
1 5 4,49 0,938 

Tốt 

2 Người học biết rõ về kế hoạch học tập trong mỗi môn 

học 
1 5 4,48 0,864 

Tốt 

3 Người học được giới thiệu về các tài liệu cần thiết cho 

mỗi môn học 
1 5 4,54 0,841 

Tốt 

4 Người học biết rõ về phương thức và tiêu chí đánh giá 

trong mỗi môn học 
1 5 4,37 0,960 

Tốt 

 Nhân tố: Tổ chức học tập      

5 Người học có thể tham dự đầy đủ các buổi học trực tuyến 

theo đúng thời khóa biểu 
1 5 4,29 1,066 

Tốt 

6 Thời lượng của mỗi buổi học trực tuyến KHÔNG làm 

người học cảm thấy quá mệt mỏi khi tham dự 
1 5 3,88 1,228 

Khá 

7 Các hoạt động do giảng viên tổ chức trong và ngoài buổi 

học trực tuyến thúc đẩy người học tích cực học tập 
1 5 4,06 1,071 

Khá 

 Nhân tố: Công nghệ dạy học      

8 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tham gia vào buổi 

học 

1 5 4,16 1,180 

Khá 

9 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học lĩnh hội được các vấn đề 

trọng tâm của mỗi buổi học 

1 5 4,09 1,061 

Khá 

10 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng hoàn thành các yêu 

cầu học tập 

1 5 4,16 1,074 

Khá 

11 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tương tác với người 

dạy trong quá trình học tập 

1 5 4,15 1,004 

Khá 

12 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tương tác với bạn 

học trong quá trình học tập 

1 5 4,06 1,118 

Khá 
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STT Câu hỏi 

Điểm 

nhỏ 

nhất 

Điểm 

lớn 

nhất 

Điểm 

trung 

bình 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Mức 

đánh 

giá 

13 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tiếp cận với nội 

dung học tập 

1 5 4,16 1,016 

Khá 

 Nhân tố: Hoạt động hỗ trợ người học      

14 Người học được hướng dẫn đầy đủ để tham gia học tập 

trực tuyến 
1 5 4,36 0,933 

Tốt 

15 Người học dễ dàng tiếp cận với các nguồn tài liệu học 

tập cần thiết cho mỗi môn học 
1 5 4,03 1,171 

Khá 

16 Người học nhận được sự hỗ trợ kịp thời của giảng viên 

khi cần thiết 
1 5 4,24 1,024 

Tốt 

 Nhân tố: Phù hợp điều kiện người học      

17 Người học có đủ thiết bị công nghệ cần thiết cho việc 

tham gia các buổi học và hoàn thành yêu cầu học tập 
1 5 3,94 1,157 

Khá 

18 Người học có đủ các kĩ năng công nghệ thông tin cần 

thiết để tham gia các buổi học và hoàn thành yêu cầu học 

tập 

1 5 3,99 1,165 

Khá 

19 Nơi ở hiện tại của người học đảm bảo điều kiện về công 

nghệ thông tin để tham gia các buổi học và hoàn thành 

yêu cầu học tập 

1 5 3,90 1,223 

Khá 

 Nhân tố: Giảng viên      

20 Giảng viên có sự chuẩn bị tốt cho các buổi học 1 5 4,46 0,893 Tốt 

21 Giảng viên đảm bảo thời gian lên lớp 2 5 4,49 0,837 Tốt 

22 Giảng viên thực hiện đầy đủ nội dung lên lớp 1 5 4,49 0,889 Tốt 

23 Giảng viên đảm bảo tác phong sư phạm trong các buổi 

học 
1 5 4,50 0,846 

Tốt 

24 Giảng viên nhiệt tình trong giảng dạy và hướng dẫn 

người học 
1 5 4,45 0,915 

Tốt 

 

3.3.9. Khoa Sinh-KTNN 

a. Đánh giá chung 

 

Điểm nhỏ 

nhất 

Điểm lớn 

nhất 

Điểm trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Mức đánh giá 

Đánh giá chung 2,66 5,00 4,3713 0,65993 Rất hiệu quả 

 

b. Đánh giá từng nhân tố 

STT 

 

Điểm nhỏ 

nhất 

Điểm lớn 

nhất 

Điểm 

trung bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Mức 

đánh giá 

1.  Thông tin về môn học 3,00 5,00 4,6058 0,61714 Tốt 

2.  Tổ chức học tập 2,67 5,00 4,1538 0,76147 Khá 

3.  Công nghệ dạy học 1,83 5,00 4,2885 0,83474 Tốt 

4.  Hoạt động hỗ trợ người học 2,00 5,00 4,3974 0,77183 Tốt 

5.  Phù hợp điều kiện người học 1,33 5,00 4,1282 1,03313 Khá 

6.  Giảng viên 3,00 5,00 4,6538 0,60810 Tốt 

 

c. Đánh giá cụ thể theo từng câu hỏi 
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STT Câu hỏi 

Điểm 

nhỏ 

nhất 

Điểm 

lớn 

nhất 

Điểm 

trung 

bình 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Mức 

đánh 

giá 

 Nhân tố: Thông tin về môn học      

1 Người học được giới thiệu mục tiêu, nội dung và cấu trúc 

của mỗi môn học 
3 5 4,69 0,549 

Tốt 

2 Người học biết rõ về kế hoạch học tập trong mỗi môn 

học 
3 5 4,54 0,647 

Tốt 

3 Người học được giới thiệu về các tài liệu cần thiết cho 

mỗi môn học 
3 5 4,65 0,629 

Tốt 

4 Người học biết rõ về phương thức và tiêu chí đánh giá 

trong mỗi môn học 
2 5 4,54 0,761 

Tốt 

 Nhân tố: Tổ chức học tập      

5 Người học có thể tham dự đầy đủ các buổi học trực tuyến 

theo đúng thời khóa biểu 
2 5 4,50 0,812 

Tốt 

6 Thời lượng của mỗi buổi học trực tuyến KHÔNG làm 

người học cảm thấy quá mệt mỏi khi tham dự 
2 5 3,73 1,041 

Khá 

7 Các hoạt động do giảng viên tổ chức trong và ngoài buổi 

học trực tuyến thúc đẩy người học tích cực học tập 
2 5 4,23 0,908 

Tốt 

 Nhân tố: Công nghệ dạy học      

8 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tham gia vào buổi 

học 

2 5 4,31 0,788 

Tốt 

9 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học lĩnh hội được các vấn đề 

trọng tâm của mỗi buổi học 

2 5 4,31 0,884 

Tốt 

10 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng hoàn thành các yêu 

cầu học tập 

2 5 4,27 0,874 

Tốt 

11 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tương tác với người 

dạy trong quá trình học tập 

1 5 4,38 0,941 

Tốt 

12 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tương tác với bạn 

học trong quá trình học tập 

1 5 4,23 1,032 

Tốt 

13 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tiếp cận với nội 

dung học tập 

2 5 4,23 0,951 

Tốt 

 Nhân tố: Hoạt động hỗ trợ người học      

14 Người học được hướng dẫn đầy đủ để tham gia học tập 

trực tuyến 
3 5 4,58 0,643 

Tốt 

15 Người học dễ dàng tiếp cận với các nguồn tài liệu học 

tập cần thiết cho mỗi môn học 
1 5 4,12 1,107 

Khá 

16 Người học nhận được sự hỗ trợ kịp thời của giảng viên 

khi cần thiết 
2 5 4,50 0,812 

Tốt 

 Nhân tố: Phù hợp điều kiện người học      

17 Người học có đủ thiết bị công nghệ cần thiết cho việc 

tham gia các buổi học và hoàn thành yêu cầu học tập 
1 5 4,27 1,079 

Tốt 

18 Người học có đủ các kĩ năng công nghệ thông tin cần 

thiết để tham gia các buổi học và hoàn thành yêu cầu học 

tập 

1 5 4,12 1,071 

Khá 
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STT Câu hỏi 

Điểm 

nhỏ 

nhất 

Điểm 

lớn 

nhất 

Điểm 

trung 

bình 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Mức 

đánh 

giá 

19 Nơi ở hiện tại của người học đảm bảo điều kiện về công 

nghệ thông tin để tham gia các buổi học và hoàn thành 

yêu cầu học tập 

1 5 4,00 1,265 

Khá 

 Nhân tố: Giảng viên      

20 Giảng viên có sự chuẩn bị tốt cho các buổi học 3 5 4,65 0,629 Tốt 

21 Giảng viên đảm bảo thời gian lên lớp 3 5 4,68 0,627 Tốt 

22 Giảng viên thực hiện đầy đủ nội dung lên lớp 3 5 4,62 0,697 Tốt 

23 Giảng viên đảm bảo tác phong sư phạm trong các buổi 

học 
3 5 4,69 0,549 

Tốt 

24 Giảng viên nhiệt tình trong giảng dạy và hướng dẫn 

người học 
3 5 4,65 0,629 

Tốt 

 

3.3.10. Khoa Lịch sử 

a. Đánh giá chung 

 

Điểm nhỏ 

nhất 

Điểm lớn 

nhất 

Điểm trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Mức đánh giá 

Đánh giá chung 1,11 5,00 4,2458 0,88358 Rất hiệu quả 
 

b. Đánh giá từng nhân tố 

STT 

 

Điểm nhỏ 

nhất 

Điểm lớn 

nhất 

Điểm 

trung bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Mức 

đánh giá 

1.  Thông tin về môn học 1,00 5,00 4,3295 0,97464 Tốt 

2.  Tổ chức học tập 1,00 5,00 4,1477 0,92427 Khá 

3.  Công nghệ dạy học 1,17 5,00 4,1970 0,93474 Khá 

4.  Hoạt động hỗ trợ người học 1,50 5,00 4,2992 0,85935 Tốt 

5.  Phù hợp điều kiện người học 1,00 5,00 4,1061 0,91998 Khá 

6.  Giảng viên 1,00 5,00 4,3955 0,97455 Tốt 

 

c. Đánh giá cụ thể theo từng câu hỏi 

STT Câu hỏi 

Điểm 

nhỏ 

nhất 

Điểm 

lớn 

nhất 

Điểm 

trung 

bình 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Mức 

đánh 

giá 

 Nhân tố: Thông tin về môn học      

1 Người học được giới thiệu mục tiêu, nội dung và cấu trúc 

của mỗi môn học 
1 5 4,39 1,017 

Tốt 

2 Người học biết rõ về kế hoạch học tập trong mỗi môn 

học 
1 5 4,28 1,008 

Tốt 

3 Người học được giới thiệu về các tài liệu cần thiết cho 

mỗi môn học 
1 5 4,32 1,029 

Tốt 

4 Người học biết rõ về phương thức và tiêu chí đánh giá 

trong mỗi môn học 
1 5 4,32 0,934 

Tốt 

 Nhân tố: Tổ chức học tập      

5 Người học có thể tham dự đầy đủ các buổi học trực tuyến 

theo đúng thời khóa biểu 
1 5 4,30 1,069 

Tốt 

6 Thời lượng của mỗi buổi học trực tuyến KHÔNG làm 

người học cảm thấy quá mệt mỏi khi tham dự 
1 5 3,95 1,011 

Khá 
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STT Câu hỏi 

Điểm 

nhỏ 

nhất 

Điểm 

lớn 

nhất 

Điểm 

trung 

bình 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Mức 

đánh 

giá 

7 Các hoạt động do giảng viên tổ chức trong và ngoài buổi 

học trực tuyến thúc đẩy người học tích cực học tập 
1 5 4,21 0,940 

Tốt 

 Nhân tố: Công nghệ dạy học      

8 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tham gia vào buổi 

học 

1 5 4,18 1,063 

Khá 

9 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học lĩnh hội được các vấn đề 

trọng tâm của mỗi buổi học 

1 5 4,18 1,018 

Khá 

10 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng hoàn thành các yêu 

cầu học tập 

2 5 4,25 ,892 

Tốt 

11 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tương tác với người 

dạy trong quá trình học tập 

1 5 4,23 0,985 

Tốt 

12 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tương tác với bạn 

học trong quá trình học tập 

1 5 4,25 0,991 

Tốt 

13 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tiếp cận với nội 

dung học tập 

1 5 4,09 0,960 

Khá 

 Nhân tố: Hoạt động hỗ trợ người học      

14 Người học được hướng dẫn đầy đủ để tham gia học tập 

trực tuyến 
2 5 4,41 0,871 

Tốt 

15 Người học dễ dàng tiếp cận với các nguồn tài liệu học 

tập cần thiết cho mỗi môn học 
1 5 4,14 0,955 

Khá 

16 Người học nhận được sự hỗ trợ kịp thời của giảng viên 

khi cần thiết 
2 5 4,42 0,823 

Tốt 

 Nhân tố: Phù hợp điều kiện người học      

17 Người học có đủ thiết bị công nghệ cần thiết cho việc 

tham gia các buổi học và hoàn thành yêu cầu học tập 
1 5 4,07 0,974 

Khá 

18 Người học có đủ các kĩ năng công nghệ thông tin cần 

thiết để tham gia các buổi học và hoàn thành yêu cầu học 

tập 

1 5 4,18 1,018 

Khá 

19 Nơi ở hiện tại của người học đảm bảo điều kiện về công 

nghệ thông tin để tham gia các buổi học và hoàn thành 

yêu cầu học tập 

1 5 4,07 0,998 

Khá 

 Nhân tố: Giảng viên      

20 Giảng viên có sự chuẩn bị tốt cho các buổi học 1 5 4,36 1,014 Tốt 

21 Giảng viên đảm bảo thời gian lên lớp 1 5 4,39 0,945 Tốt 

22 Giảng viên thực hiện đầy đủ nội dung lên lớp 1 5 4,39 1,017 Tốt 

23 Giảng viên đảm bảo tác phong sư phạm trong các buổi 

học 
1 5 4,39 1,017 

Tốt 

24 Giảng viên nhiệt tình trong giảng dạy và hướng dẫn 

người học 
1 5 4,45 0,951 

Tốt 

 

3.3.11. Khoa Ngoại ngữ 

a. Đánh giá chung 
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Điểm nhỏ 

nhất 

Điểm lớn 

nhất 

Điểm trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Mức đánh giá 

Đánh giá chung 1,00 5,00 3,8960 0,91407 Khá hiệu quả 
 

b. Đánh giá từng nhân tố 

STT 

 

Điểm nhỏ 

nhất 

Điểm lớn 

nhất 

Điểm 

trung bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Mức 

đánh giá 

1.  Thông tin về môn học 1,00 5,00 4,1121 0,96362 Khá 

2.  Tổ chức học tập 1,00 5,00 3,6773 1,03338 Khá 

3.  Công nghệ dạy học 1,00 5,00 3,7283 1,05253 Khá 

4.  Hoạt động hỗ trợ người học 1,00 5,00 3,9584 1,00219 Khá 

5.  Phù hợp điều kiện người học 1,00 5,00 3,6526 1,14375 Khá 

6.  Giảng viên 1,00 5,00 4,2473 0,96261 Tốt 

 

c. Đánh giá cụ thể theo từng câu hỏi 

STT Câu hỏi 

Điểm 

nhỏ 

nhất 

Điểm 

lớn 

nhất 

Điểm 

trung 

bình 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Mức 

đánh 

giá 

 Nhân tố: Thông tin về môn học      

1 Người học được giới thiệu mục tiêu, nội dung và cấu trúc 

của mỗi môn học 
1 5 4,15 1,044 

Khá 

2 Người học biết rõ về kế hoạch học tập trong mỗi môn 

học 
1 5 4,06 1,061 

Khá 

3 Người học được giới thiệu về các tài liệu cần thiết cho 

mỗi môn học 
1 5 4,21 1,053 

Tốt 

4 Người học biết rõ về phương thức và tiêu chí đánh giá 

trong mỗi môn học 
1 5 4,04 1,065 

Khá 

 Nhân tố: Tổ chức học tập      

5 Người học có thể tham dự đầy đủ các buổi học trực tuyến 

theo đúng thời khóa biểu 
1 5 4,03 1,160 

Khá 

6 Thời lượng của mỗi buổi học trực tuyến KHÔNG làm 

người học cảm thấy quá mệt mỏi khi tham dự 
1 5 3,34 1,273 

Trung 

bình 

7 Các hoạt động do giảng viên tổ chức trong và ngoài buổi 

học trực tuyến thúc đẩy người học tích cực học tập 
1 5 3,66 1,142 

Khá 

 Nhân tố: Công nghệ dạy học      

8 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tham gia vào buổi 

học 

1 5 3,82 1,162 

Khá 

9 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học lĩnh hội được các vấn đề 

trọng tâm của mỗi buổi học 

1 5 3,70 1,129 

Khá 

10 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng hoàn thành các yêu 

cầu học tập 

1 5 3,76 1,129 

Khá 

11 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tương tác với người 

dạy trong quá trình học tập 

1 5 3,74 1,162 

Khá 

12 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tương tác với bạn 

học trong quá trình học tập 

1 5 3,60 1,227 

Khá 
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STT Câu hỏi 

Điểm 

nhỏ 

nhất 

Điểm 

lớn 

nhất 

Điểm 

trung 

bình 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Mức 

đánh 

giá 

13 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tiếp cận với nội 

dung học tập 

1 5 3,74 1,118 

Khá 

 Nhân tố: Hoạt động hỗ trợ người học      

14 Người học được hướng dẫn đầy đủ để tham gia học tập 

trực tuyến 
1 5 4,11 1,059 

Khá 

15 Người học dễ dàng tiếp cận với các nguồn tài liệu học 

tập cần thiết cho mỗi môn học 
1 5 3,85 1,129 

Khá 

16 Người học nhận được sự hỗ trợ kịp thời của giảng viên 

khi cần thiết 
1 5 3,91 1,097 

Khá 

 Nhân tố: Phù hợp điều kiện người học      

17 Người học có đủ thiết bị công nghệ cần thiết cho việc 

tham gia các buổi học và hoàn thành yêu cầu học tập 
1 5 3,68 1,254 

Khá 

18 Người học có đủ các kĩ năng công nghệ thông tin cần 

thiết để tham gia các buổi học và hoàn thành yêu cầu học 

tập 

1 5 3,66 1,183 

Khá 

19 Nơi ở hiện tại của người học đảm bảo điều kiện về công 

nghệ thông tin để tham gia các buổi học và hoàn thành 

yêu cầu học tập 

1 5 3,62 1,224 

Khá 

 Nhân tố: Giảng viên      

20 Giảng viên có sự chuẩn bị tốt cho các buổi học 1 5 4,18 1,026 Khá 

21 Giảng viên đảm bảo thời gian lên lớp 1 5 4,23 1,004 Tốt 

22 Giảng viên thực hiện đầy đủ nội dung lên lớp 1 5 4,25 0,996 Tốt 

23 Giảng viên đảm bảo tác phong sư phạm trong các buổi 

học 
1 5 4,29 0,993 

Tốt 

24 Giảng viên nhiệt tình trong giảng dạy và hướng dẫn 

người học 
1 5 4,28 1,007 

Tốt 

 

3.3.12. Viện Công nghệ thông tin 

a. Đánh giá chung 

 

Điểm nhỏ 

nhất 

Điểm lớn 

nhất 

Điểm trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Mức đánh giá 

Đánh giá chung 1,00 5,00 4,0934 0,90486 Khá hiệu quả 

 

b. Đánh giá từng nhân tố 

STT 

 

Điểm nhỏ 

nhất 

Điểm lớn 

nhất 

Điểm 

trung bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Mức 

đánh giá 

1.  Thông tin về môn học 1,00 5,00 4,1700 0,87417 Khá 

2.  Tổ chức học tập 1,00 5,00 3,9333 0,94281 Khá 

3.  Công nghệ dạy học 1,00 5,00 4,1000 0,96225 Khá 

4.  Hoạt động hỗ trợ người học 1,00 5,00 4,0667 0,97183 Khá 

5.  Phù hợp điều kiện người học 1,00 5,00 3,9867 1,06057 Khá 

6.  Giảng viên 1,00 5,00 4,3040 0,90943 Tốt 

 

c. Đánh giá cụ thể theo từng câu hỏi 
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STT Câu hỏi 

Điểm 

nhỏ 

nhất 

Điểm 

lớn 

nhất 

Điểm 

trung 

bình 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Mức 

đánh 

giá 

 Nhân tố: Thông tin về môn học      

1 Người học được giới thiệu mục tiêu, nội dung và cấu trúc 

của mỗi môn học 
1 5 4,24 0,926 

Tốt 

2 Người học biết rõ về kế hoạch học tập trong mỗi môn 

học 
1 5 4,04 0,978 

Khá 

3 Người học được giới thiệu về các tài liệu cần thiết cho 

mỗi môn học 
1 5 4,32 0,900 

Tốt 

4 Người học biết rõ về phương thức và tiêu chí đánh giá 

trong mỗi môn học 
1 5 4,08 0,997 

Khá 

 Nhân tố: Tổ chức học tập      

5 Người học có thể tham dự đầy đủ các buổi học trực tuyến 

theo đúng thời khóa biểu 
1 5 4,12 1,013 

Khá 

6 Thời lượng của mỗi buổi học trực tuyến KHÔNG làm 

người học cảm thấy quá mệt mỏi khi tham dự 
1 5 3,60 1,258 

Khá 

7 Các hoạt động do giảng viên tổ chức trong và ngoài buổi 

học trực tuyến thúc đẩy người học tích cực học tập 
1 5 4,08 0,997 

Khá 

 Nhân tố: Công nghệ dạy học      

8 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tham gia vào buổi 

học 

1 5 4,20 0,866 

Tốt 

9 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học lĩnh hội được các vấn đề 

trọng tâm của mỗi buổi học 

1 5 4,08 1,077 

Khá 

10 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng hoàn thành các yêu 

cầu học tập 

1 5 4,04 1,160 

Khá 

11 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tương tác với người 

dạy trong quá trình học tập 

1 5 4,16 0,943 

Khá 

12 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tương tác với bạn 

học trong quá trình học tập 

1 5 4,04 1,098 

Khá 

13 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tiếp cận với nội 

dung học tập 

1 5 4,08 0,997 

Khá 

 Nhân tố: Hoạt động hỗ trợ người học      

14 Người học được hướng dẫn đầy đủ để tham gia học tập 

trực tuyến 
1 5 4,16 0,898 

Khá 

15 Người học dễ dàng tiếp cận với các nguồn tài liệu học 

tập cần thiết cho mỗi môn học 
1 5 3,92 1,187 

Khá 

16 Người học nhận được sự hỗ trợ kịp thời của giảng viên 

khi cần thiết 
1 5 4,12 1,054 

Khá 

 Nhân tố: Phù hợp điều kiện người học      

17 Người học có đủ thiết bị công nghệ cần thiết cho việc 

tham gia các buổi học và hoàn thành yêu cầu học tập 
1 5 3,92 1,222 

Khá 

18 Người học có đủ các kĩ năng công nghệ thông tin cần 

thiết để tham gia các buổi học và hoàn thành yêu cầu học 

tập 

1 5 4,08 0,954 

Khá 
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STT Câu hỏi 

Điểm 

nhỏ 

nhất 

Điểm 

lớn 

nhất 

Điểm 

trung 

bình 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Mức 

đánh 

giá 

19 Nơi ở hiện tại của người học đảm bảo điều kiện về công 

nghệ thông tin để tham gia các buổi học và hoàn thành 

yêu cầu học tập 

1 5 3,96 1,172 

Khá 

 Nhân tố: Giảng viên      

20 Giảng viên có sự chuẩn bị tốt cho các buổi học 1 5 4,32 0,945 Tốt 

21 Giảng viên đảm bảo thời gian lên lớp 1 5 4,36 0,952 Tốt 

22 Giảng viên thực hiện đầy đủ nội dung lên lớp 1 5 4,24 0,970 Tốt 

23 Giảng viên đảm bảo tác phong sư phạm trong các buổi 

học 
1 5 4,32 0,900 

Tốt 

24 Giảng viên nhiệt tình trong giảng dạy và hướng dẫn 

người học 
1 5 4,29 0,955 

Tốt 

 

3.3.13. Trung tâm GDQP&AN 

a. Đánh giá chung 

 

Điểm nhỏ 

nhất 

Điểm lớn 

nhất 

Điểm trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Mức đánh giá 

Đánh giá chung 3,50 5,00 4,8074 0,36853 Rất hiệu quả 
 

b. Đánh giá từng nhân tố 

STT 

 

Điểm nhỏ 

nhất 

Điểm lớn 

nhất 

Điểm 

trung bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Mức 

đánh giá 

1.  Thông tin về môn học 3,75 5,00 4,8622 0,33625 Tốt 

2.  Tổ chức học tập 2,33 5,00 4,7393 0,52264 Tốt 

3.  Công nghệ dạy học 3,33 5,00 4,8312 0,37652 Tốt 

4.  Hoạt động hỗ trợ người học 3,67 5,00 4,8333 0,37509 Tốt 

5.  Phù hợp điều kiện người học 2,67 5,00 4,7115 0,51784 Tốt 

6.  Giảng viên 4,00 5,00 4,8667 0,33601 Tốt 

 

c. Đánh giá cụ thể theo từng câu hỏi 

STT Câu hỏi 

Điểm 

nhỏ 

nhất 

Điểm 

lớn 

nhất 

Điểm 

trung 

bình 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Mức 

đánh 

giá 

 Nhân tố: Thông tin về môn học      

1 Người học được giới thiệu mục tiêu, nội dung và cấu trúc 

của mỗi môn học 
4 5 4,86 0,350 

Tốt 

2 Người học biết rõ về kế hoạch học tập trong mỗi môn 

học 
4 5 4,87 0,338 

Tốt 

3 Người học được giới thiệu về các tài liệu cần thiết cho 

mỗi môn học 
4 5 4,87 0,336 

Tốt 

4 Người học biết rõ về phương thức và tiêu chí đánh giá 

trong mỗi môn học 
3 5 4,85 0,397 

Tốt 

 Nhân tố: Tổ chức học tập      

5 Người học có thể tham dự đầy đủ các buổi học trực tuyến 

theo đúng thời khóa biểu 
1 5 4,78 0,620 

Tốt 

6 Thời lượng của mỗi buổi học trực tuyến KHÔNG làm 

người học cảm thấy quá mệt mỏi khi tham dự 
1 5 4,68 0,798 

Tốt 
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STT Câu hỏi 

Điểm 

nhỏ 

nhất 

Điểm 

lớn 

nhất 

Điểm 

trung 

bình 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Mức 

đánh 

giá 

7 Các hoạt động do giảng viên tổ chức trong và ngoài buổi 

học trực tuyến thúc đẩy người học tích cực học tập 
4 5 4,78 0,416 

Tốt 

 Nhân tố: Công nghệ dạy học      

8 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tham gia vào buổi 

học 

4 5 4,85 0,363 

Tốt 

9 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học lĩnh hội được các vấn đề 

trọng tâm của mỗi buổi học 

3 5 4,83 0,439 

Tốt 

10 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng hoàn thành các yêu 

cầu học tập 

3 5 4,83 0,439 

Tốt 

11 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tương tác với người 

dạy trong quá trình học tập 

3 5 4,82 0,421 

Tốt 

12 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tương tác với bạn 

học trong quá trình học tập 

3 5 4,81 0,430 

Tốt 

13 Các công nghệ dạy học trực tuyến đang được giảng viên 

sử dụng cho phép người học dễ dàng tiếp cận với nội 

dung học tập 

4 5 4,85 0,363 

Tốt 

 Nhân tố: Hoạt động hỗ trợ người học      

14 Người học được hướng dẫn đầy đủ để tham gia học tập 

trực tuyến 
4 5 4,86 0,354 

Tốt 

15 Người học dễ dàng tiếp cận với các nguồn tài liệu học 

tập cần thiết cho mỗi môn học 
3 5 4,81 0,428 

Tốt 

16 Người học nhận được sự hỗ trợ kịp thời của giảng viên 

khi cần thiết 
3 5 4,83 0,408 

Tốt 

 Nhân tố: Phù hợp điều kiện người học      

17 Người học có đủ thiết bị công nghệ cần thiết cho việc 

tham gia các buổi học và hoàn thành yêu cầu học tập 
2 5 4,73 0,577 

Tốt 

18 Người học có đủ các kĩ năng công nghệ thông tin cần 

thiết để tham gia các buổi học và hoàn thành yêu cầu học 

tập 

3 5 4,77 0,454 

Tốt 

19 Nơi ở hiện tại của người học đảm bảo điều kiện về công 

nghệ thông tin để tham gia các buổi học và hoàn thành 

yêu cầu học tập 

2 5 4,64 0,664 

Tốt 

 Nhân tố: Giảng viên      

20 Giảng viên có sự chuẩn bị tốt cho các buổi học 4 5 4,87 0,336 Tốt 

21 Giảng viên đảm bảo thời gian lên lớp 4 5 4,87 0,338 Tốt 

22 Giảng viên thực hiện đầy đủ nội dung lên lớp 4 5 4,86 0,350 Tốt 

23 Giảng viên đảm bảo tác phong sư phạm trong các buổi 

học 
4 5 4,86 0,350 

Tốt 

24 Giảng viên nhiệt tình trong giảng dạy và hướng dẫn 

người học 
4 5 4,87 0,336 

Tốt 
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4. Tổng hợp ý kiến góp ý 

Khóa 

học 

Ý kiến 

 Khoa Giáo dục Chính trị 

K42 Vì những lớp môn chung học sinh khá nhiều nên có thể bổ sung giáo viên dạy chia lớp 

để có thể tương tác tốt hơn  

K43 Thời gian nghỉ sớm hơn  

K43 Do đường lối mạng wifi từng nơi kém nên học có hay bị đẩy ra ngoài thôi ạ, còn về 

chất lượng em có ý kiến gì thêm ạ 

K43 Em thích học trên trường, học online làm em cảm thấy mệt mỏi khi nhìn vào máy tính 

suốt thời gian dài ạ. Em xin chân thành cảm ơn. 

K43 Học trên lớp ạ 

K43 Giảm bớt thời gian học để không phải nhìn vào máy tính, điện thoại để bớt căng thẳng, 

đau mỏi người giúp sinh viên thoải mái hơn 

K44 Về thời gian học  

K44 Nhà trường nên cung cấp tài liệu, giáo trình của tất cả các môn học trên trang thư viện 

của nhà trường để sinh viên dễ dàng tìm kiếm tài liệu để học tập. 

K45 Cần cải thiện tốc độ truyền vì có những lúc đường truyền bị quá tải ạ 

K45 Nhà trường cần đầu tư mạnh mẽ vào các thiết bị để nâng cao chất lượng dạy học trực 

tuyến 

K45 Giải lao nhiều hơn 

K45 Các cô nên tạo trước lịch học ở phần mềm meet để khi chúng em vào chỉ cần nhấn vào 

đó là được chứ không phải đi tìm link các cô gửi để vào nữa.  

K45 Nhà trường cần nâng cấp các thiết bị học tập để nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến 

K45 Theo em nhà trường nên cải thiện tốc độ sóng truyền ạ 

K45 Nhà trường cần đầu tư nhiều vào các thiết bị giáo dục để nâng cao hơn nữa chất lượng 

dạy học trực tuyến 

K45 Em mong muốn được đi học trên trường vì học trực tuyến rất khó tiếp thu và khó hiểu 

hơn học trên trường ạ!!! 

 Khoa Giáo dục Mầm non 

K42 Trang bị mạng tốt hơn ạ  

K42 Duy trì học trực tuyến trong thời gian chống dịch .  

K42 Yêu cầu sinh viên khi học trực tuyến phải bật camera lên để giáo viên dễ quản lí 

K42 Nhà trường cần tương tác nhiều hơn với sinh viên,chữa và hướng dẫn sinh viển làm các 

bài tâp trên lớp cũng như về nhà 1 cách hiệu quả nhất,. 

K42 Em có một nguyện vọng đề nghị với nhà trường không liên quan lắm đến việc học trực 

tuyến là nhà trường có thể nâng cấp hệ thống đăng kí tín chỉ hoặc có cách biện pháp để 

việc đăng kí học phần của học sinh dễ dàng hơn. Sau 8 kì học tại trường em thấy đây là 

vấn đề khó khăn nhất mà em gặp phải khi học tập . Mong là nhà trường sẽ điều chỉnh 

việc đăng kí học một cách hợp lý nhất để những bạn sinh viên  khóa sau có thể dễ dàng 

thực hiện việc đăng kí học hơn. 

K42 Giáo viên nên tương tác với sinh viên nhiều hơn 

K42 Nên thêm giờ dạy 

K42 Em thấy ổn rồi ạ 

K42 Tương tác giữa giáo viên và học sinh nhiều hơn  

K42 Thầy cô cung cấp thêm các tài liệu tham khảo 

K42 Bổ sung đề cương ôn tập tốt nghiệp k42 môn tạo hình để sinh viên có thể chuẩn bị cho 

kì thi tốt nghiệp sau khi đã đi thực tập về ạ! Em xin cảm ơn! 

K42 Các phần mềm dạy trực tuyến hay hơn 

K42 Tăng cường công tác quản lí sinh viên trong học online bằng cách tạo hứng thú cho 

sinh viên, không tạo gò bó quá nhiều về bài tập, lấy ví dụ minh hoạ thường xuyên giúp 
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sinh viên hiểu bài 

K42 Nhà trường cũng cấp cho các em thêm file ghi âm buổi học ạ 

K42 Tăng sự tương tác giữa sinh viên với giảng viên 

K42 Cung cấp đủ tài liệu học tập qua mail cho sinh viên vì sinh viên không mang giáo trình 

về nhà và những thông tin trên mạng lại không đi vào trọng tâm. 

K42 Ra bài tập cho sinh viên làm 

K42 Mong giảng viên dạy bộ môn có thể cung cấp đầy đủ tài liệu các câu hỏi ôn tập chi tiết 

(trình chiếu trên slide khi giảng và sau buổi học củng cố lại tài liệu trên classroom ạ) 

cho đợt thi tốt nghiệp sắp tới ,em xin cảm ơn  

K42 Yêu cầu sinh viên bật camera để học 

K42 Tăng tương tác giữa giảng viên và sinh viên trong tiết học 

K42 Bật toàn bộ hệ thống camera khi học ạ ! 

K42 Nói rõ hơn 

K42 Cho sinh viên trả lời và nêu ý kiến nhiều hơn ạ 

K42 Theo em học trực tuyến không hiệu quả bằng học trên lớp vì khó để tương tác được với 

các bạn trong nhóm và chỉ có thể nhắn tin với nhau qua messenger, và chúng em không 

phải ai cũng có máy tính xách tay để liên lạc với nhau bằng ứng dụng khác trong lúc 

học mà thầy cho thảo luận nhóm. 

K42 Mong nhà trường sẽ có nhiều phần mềm học trực tuyến hơn nữa 

K42 Tìm hiểu nhiều phần mềm khác nhau 

K42 Dạy học 

K43 Nhà trường thực hiện dạy trực tuyến hơi muộn so với các trường , e thấy hơi phí thời 

gian nghỉ trước là hơi nhiều  

K43 Đối với những môn thực hành  

Rất khó để sinh viên chúng em học trực tuyến 

K43 Đảm bảo thời gian dạy học tốt hơn ạ 

K43 Tìm hiểu cách sử dụng của 1 số phần mềm dạy học trực tuyến hữu ích khác 

K43 E chỉ mong hết dịch để được học trực tiếp ạ.  

K43 gửi tài liệu về môn học (giáo trình) cho sinh viên qua online. 

K43 Không dạy thêm quá nhiều khi hết thời gian đã định  

K43 tạo điều kiện cho sinh viên nhiều hơn nữa 

K43 Giảm tiền học  

K43 Giảm bớt thời gian học 

K43 Sử dụng thêm các phần mềm dạy học trực tuyến để nâng cao hứng thú học tập cho sinh 

viên 

K43 Thêm trò chơi trong phần dạy để có hứng thú hơn 

K43 Chúng em muốn được lên trường học trực tiếp ạ  

K43 Tìm hiểu và sử dụng các phần mềm học trực tuyến khác 

K43 Ứng dụng bài học kết hợp với thực tiễn 

K43 Mong nhà trường xem xét về việc học trực tuyến đối với các môn thực hành 

K43 Cho thêm bài tập  

K43 Nên có thời gian nghỉ giải lao lâu hơn chút để bớt căng thẳng ạ  

K43 Ứng hiện tại đang khá tốt 

K43 công nghệ dạy học cần cải thiện hơn 

K43 nhà trường cung cấp thêm nhiều kênh học đa dạng để sinh viên cảm thấy hào hứng với 

các nguồn kiến thức đa dạng 

K43 Do không có máy tính e phải học bằng điện thoại nên nhìn lâu khá mệt và điện thoại 

nhanh hết pin vì thế phải vừa sạc vừa học. Mong nhà trường sẽ giảm bớt thời gian của 

môn học ạ 
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K43 Em mong nhà trường giảm thời gian học vì nhìn điện thoại và máy tính lâu khá mệt ạ 

K44 Mạng tốt hơn 

K44 Theo em nghĩ học bù trực tiếp hơn là học trực tuyến, có những bạn không có điều kiện 

để học, thậm chí bài tập chúng em phải làm quá nhiều. Tuần nào, môn nào cũng có bài 

tập. Chúng em phải ngồi trước màn hình điện thoại và máy tính quá nhiều. Pin điện 

thoại và máy tính đều không thể đủ cho các buổi học! Mong nhà trường xem xét lại 

việc học trực tuyến ạ. 

K44 Phân bố thời gian hợp lý cho bọn em để tránh nhìn vào điện thoại quá nhiều trong một 

ngày ạ 

K44 Tải ít app  

K44 Giảm chút lượng bài tập ạ. Em cảm ơn nhà trường và thầy cô đã tạo điều kiện cho 

chúng em học online rất hiệu quả ạ  

K44 Giảm thời gian học 

Vì em thấy thời gian học nhiều sẽ cảm thấy nhàm chán và mỏi mắt 

K44 Em thấy thời gian học nhiều dung lượng pin của cả máy tính và điện thoại đều không 

đủ để đảm bảo thời gian học.  

Em mong muốn mỗi môn chỉ nên cho 1 câu hỏi  về nhà vì thời gian học trực tuyến, đọc 

tài liệu và làm bài tập về nhà khiến sinh viên làm việc với máy tính và điện thoại quá 

nhiều  

K44 Theo em để nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến thì nhà trường cần nâng cao việc 

giám sát sinh viên có mặt đầy đủ trong thời gian học trực tuyến 

K44 Em cảm thấy học online không được hiệu quả lắm.Vì: 

-  Không chỉ cá nhân e và rất nhiều bạn khác không có đủ điều kiện, các thiết bị phục 

vụ cho quá trình học, đường truyền mạng nhiều lúc kém nên việc học gặp rất nhiều khó 

khăn 

- Em biết việc làm bài tập là hiển nhiên nhưng nhiều quá em không đủ thời gian làm 

- Phải tập trung vào điện thoại quá nhiều làm mắt em bị tăng độ 

Theo nguyện vọng của bản thân em thì em muốn nhà trường nếu có thể sẽ dừng việc 

học online,đẩy lùi lịch học về sau, chúng em học bù hoặc ra trường muộn một chút 

cũng được ạ, để chúng em có thể học trên giảng đường 1 cách hiệu quả và tích cực hơn 

Em xin chân thành cảm ơn! 

K44 Giảm bớt số lượng bài tập về nhà ạ 

K44 quan tâm nhiều hơn 

K44 Em muốn đi học ở giảng đường 

K44 Vì chúng em đang ở nhà nên việc tiếp cận với giáo trình còn tương đối hạn chế. Kính 

mong nhà trường có phương án tốt hơn để chúng em có thể dễ dàng tiếp cận với giáo 

trình ạ. 

K44 Theo e thấy việc học online không hề hiệu quả , thời gian sử dụng các thiết bị di động 

trong một ngày quá nhiều , bài tập giao quá nhiều chúng em không làm kịp hạn để nộp 

K44 Cung cấp tài liệu cho hôm nay học cho sinh viên, vì chúng em không có giáo trình 

K44 Tương tác với sinh viên nhiều hơn.  

K45 Chỗ em mạng hơi chập chờn nên rất mong các thầy cô thông cảm cho e mỗi khi e bị 

out ra ạ 

K45 Có các video hướng dẫn cách vào từng môn và cách nộp bài tập  

K45 Cần phải có sự hợp tác của thầy và trò 

K45 Em đề nghị nhà trường yêu cầu tất cả 100% giảng viên khi dạy online phải chia sẻ màn 

hình ,có 1 số thầy cô cứ bảo dạy online cũng gần giống như dạy trên lớp nên không 

phải chiếu màn hình bởi nếu vậy thì sẽ không thấy được bọn em nhưng em nghĩ học 

trực tuyến mình chỉ tương tác qua màn hình mà các thầy cô không chiếu slide mà cứ 
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giảng chay thế sinh viên bọn em cứ nghe thao thao bất tuyệt chả nắm được kiến thức. 

K45 Nhà trường cần rút gọn hơn nữa trong kiến thức để học sinh tiếp cận 1 cách nhanh hơn 

K45 Mong các cô giáo ít bài tập vì việc đó làm bọn em áp lực và chỉ làm bài tập trong trạng 

thái chống đối ( làm cho xong). Bọn em tự nghiên cứu thì sẽ hiệu quả hơn. Và bạn nào 

không tự học thì dẫn đến điểm thi sẽ thấp từ đó các bạn nhận thức được rằng phải tự 

học tự nghiên cứu để không bị điểm kém  

K45 Biện pháp cụ thể hơn 

K45 Nhà trường cần có những biện pháp tích cực hơn trong quá trình học 

K45 Một số bạn ở vùng cao mạng không được tốt lắm thì mong các thầy cô trong các buổi 

học thông cảm  

K45 Tiếp tục tuyên truyền học online trong thời kì dịch bệnh  

K45 Chủ yếu là ý thức sinh viên  

K45 Thưa chỗ em mạng yếu nhiều lúc thầy cô nói e không nghe rõ, nhiều khi bị out ra rất 

mong được các thầy cô thông cảm 

K45 Cải thiện tình trạng mạng Internet  

K45 Chất lượng về buổi học 

K45 Tạo nhiều hoạt động hơn 

K45 Giải thích kiến thức rõ hơn vào vấn đề của bài tập để giúp sinh viên hiểu bài hơn, và 

slide cô giáo tua  hơi nhanh ạ 

K45 Cần cho sinh viên vào mục chát nhiều để bày tỏ ý kiến, và không nên hỏi nhiều nhằm 

áp lực, và tình trạng như em không có điều kiện nằm ở vùng núi nhà đông anh chị em, 

mùa dịch này ở nhà hết mạng yếu và sẽ có lúc lẫn tiếng ồn mong thầy cô thông cảm ạ 

K45 Nâng cao hơn chất lượng hình ảnh 

K45 Có những bài giảng sinh động hơn 

K45 Có những bài giảng sinh động hơn nữa 

K45 Cần tích cực hướng dẫn sinh viên làm bài tập ở nhiều hơn trước khi đến lớp 

K45 Nhà trường cần đưưa ra các biện pháp hiệu quả hơn nữa  

K45 Cần có biện pháp cụ thể 

K45 Mạng ổn định hơn trong các buổi dạy 

K45 Giảm thời gian học  

K45 Cần có biện pháp cụ thể 

K45 Cần có tài liệu cho sinh viên chuẩn bị bài trước  

K45 Cần đảm bảo tài liệu cho sinh viên để tham khảo ạ  

K45 Nhiệt tình hơn trong việc giảng dạy 

K45 Nhiệt tình hơn với sinh viên ạ 

K45 Nâng cao quá trình giảng dạy 

K45 Giao ít bài tập thôi ạ, vì giao quá nhiều bài tập làm chúng em làm bài tập trong trạng 

thái chống đối dẫn đến việc chẳng hiểu bài gì cả.  

K45 Cần bài giảng sinh động hơn 

K45 Nâng cao quá trình giảng dạy 

K45 Nâng cao chất lượng hình ảnh 

K45 Cung cấp tài liệu các môn học cho những sinh viên ở xa chưa chuẩn bị được tài liệu 

học tập. 

K45 Giảng viên nên có nhưng phương pháp dạy tích cực, khi yêu cầu sinh viên làm bài tập 

cần xem xét các môn học còn lại vì khối lượng môn học là không nhỏ. Giảng viên dạy 

song ngữ cần tạo hứng thú cho môn học, không đơn thuần là đọc vẹt mà không hiểu và 

không biết diễn đạt.  
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K45 Dạy học kèm những trò chơi 

K45 Cung cấp nguồn tài liệu  

K45 Hoạt động trên lớp nhiều hơn 

K45 Theo em nhà trường cần có phương pháp dạy học khác hiệu quả hơn, có thể là để kỳ 

học này chuyển sang hè năm sau học bởi vì có những bạn ở miền núi thì việc học 

online rất khó khăn. Công việc gia đình, internet hoặc các thiết bị công nghệ để phục 

vụ cho việc học đều thiếu thốn 

K45 Cần cố định một link học trực tuyến  

K45 Theo em nhà trường cần cung cấp thêm thông tin ,tài liệu để việc học trở nên hiệu quả 

hơn 

K45 Cần hoạt động nhiều hơn 

K45 Bài giảng sinh động hơn nữa 

K45 Nhà trường cần phải tìm thêm biện pháp khắc phục 

K45 Cần tìm biện pháp hiệu quả hơn ạ 

K45 Cần hoạt động nhiều hơn 

K45 Cung cấp tài liệu  

 Khoa Giáo dục Thể chất 

K43 Sắp xếp thời gian hợp lý cho sinh viên 

K44 Giảm bớt nội dung bài học 

K44 Nhà trường cần đổi mới một chút về phương pháp dạy học trực tuyến để nâng cao khả 

năng tiếp thu tốt hơn 

K44 Theo em, Nhà trường cần đổi mới một chút phương pháp dạy học để nâng cao chất 

lượng mỗi khi vào học tập ạ 

K44 về các thiết bị ổn hơn nữa  

K45 Tăng sự tương tác giữa giảng viên và sinh viên trong các giờ học ạ  

K45 Tăng sự tương tác giữa giảng viên và sinh viên trong giờ học ạ  

K45 Em cảm thấy rất tốt rồi ạ 

 Khoa Giáo dục Tiểu học 

K42 Nhà trường update các bản mềm về các giáo trình, tài liệu cần thiết cho sinh viên dễ 

dàng tải về 

K43  E nghĩ cần tăng sự tương tác trong các giờ học  

K43 Nhà trường có thể tăng thời lượng giải lao, vì các thầy cô và sinh viên thường rất mệt 

mỏi khi phải ngồi giảng dạy - học trực tuyến trong thời gian khá dài.  

K43 Khi lập lớp online nhà trường hãy gửi mã lớp tham gia học cho người học qua các 

phương tiện: facebook, các cán bộ lớp chính thức,... để sinh viên dễ nắm bắt và không 

phải vất vả đi tìm lớp nếu học nâng điểm hay học lại 

K43 Cung cấp thêm cho sinh viên tài liệu các môn học  

K43 Kiểm soát sĩ số của lớp học, tránh quá đông sinh viên trong lớp học dẫn đến lượng 

người truy cập quá nhiều gây tắc nghẽn mạng 

K43 Giảm bài tập làm theo nhóm vì có nhiều sinh viên không có đủ điều kiện và mạng nên 

sẽ khó cho việc làm các bài thuyết trình 

K43 Cần tương tác với sinh viên nhiều hơn 

K43 Các giảng viên đã có những sự chuẩn bị thực sự tốt rồi ạ nên em không có thêm ý kiến 

ạ! 

K43 Hiện tại em thấy chất lượng giảng dạy học trực tuyến của trường khá hiệu quả. 

K43 Cần đưa ra những trường hợp về những nơi điều kiện còn khó khăn 

K43 Theo em nên chuyển từ Google Meet sang dùng phần mềm Zoom ạ!!!! 

K43 Phần mềm dạy học 
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K43 Nhà trường đã tạo điều kiện tốt nhất để chúng em được học online nhưng bản thân em 

đôi khi còn gặp vấn đề về kết nối mạng, mạng không ổn định nên đôi khi tự bị out ra , 

đang trong tiết học bị đẩy ra và mất 20 phút mới load lại được ạ !! Vì vậy mong thầy cô 

linh động trong việc điểm danh ạ ! Em cảm ơn thầy cô.  

K43 Cung cấp tài liệu cần thiết để nghiên cứu. tìm hiểu các môn học. 

K43 Nâng cao chất lượng của các phần mềm  

K43 Kiểm soát sĩ số của lớp học, tránh quá đông trong lớp học dẫn đến lượng người truy 

cập quá nhiều gây tắc nghẽn mạng 

K43 Cho sinh viên hoạt động nhóm nhiều hơn tìm hiểu bài chuẩn bị bài một cách đầy đủ 

mới có thể tiếp thu hết nội dung kiến thức bài học dễ dàng  

K43 Theo em rất là chất lượng rồi ạ  

K43 Nâng cao chất lượng các phần mềm  

K43 em cảm thấy hoạt động dạy học trực tuyến chưa đảm bảo được sự quản lý của giáo 

viên đến tất cả sinh viên trong lớp 

K43 Giảm làm bài tập nhóm và thuyết trình vì nhiều bạn như em không có đủ phương tiện 

để làm bài thuyết trình 

K43 Cần quan tâm hơn đến sinh viên 

K43 Cần chú ý hơn 

K43 Khắc phục hạn nộp bài tập online vì do vấn đề mạng hoặc các yếu tố khác 

K43 Gửi tài liệu cho sinh viên. Vì sinh viên ở nhà không có giáo trình sẽ khó tiếp thu bài 

giảng ạ 

K43 Theo em, các giáo viên có thể cung cấp bản mềm của giáo trình liên quan đến môn học 

thì việc tiếp thu kiến thức của học sinh sẽ tốt hơn ạ 

K43 Theo em nhà trường nên có các biện pháp giúp chúng em hài hứng hơn với việc học 

online vì việc học online khá bỡ ngỡ với chúng em  

K43 Theo em, nhà trường giúp chúng em khắc phục tình trạng mạng để chúng em học trực 

tuyến tốt và hiệu quả hơn. 

K43 Các môn học cần có tài liệu để giúp sinh viên học tốt hơn 

K43 Cung cấp tài liệu 

K43 Theo em cần đảm bảo sự tham gia đầy đủ của các sinh viên trong quá trình học online 

K43 Do dịch bệnh mà chúng em không thể đi mua giáo trình để phục vụ việc học nên chúng 

em rất mong được cung cấp nhiều hơn các tài liệu liên quan đến môn học nhiều hơn ạ. 

Đặc biệt là các bản mềm về giáo trình ạ. 

K43 Cần quan tâm hơn 

K43 Cần ưu ái và quan tâm tới điều kiện của sinh viên 

K43 Em cảm ơn nhà trường tạo điều kiện cho chúng em học tập. thỉnh thoảng em học bị out 

ra khỏi lớp do mạng không ổn định 

K43 Nhà trường chú trọng đưa thêm nhiều tài liệu học, tham khảo về chuyên ngành đến cho 

sinh viên 

K43 Dạy tất cả các môn học 

K43 Thời gian giữa các tiết học hợp lí hơn, giờ giải lao nên được tăng thêm 

K43 Cần cải thiện chất lượng của phần mềm học tập, vì thỉnh thoảng học bị lỗi phần chia sẻ 

màn hình của giảng viên mà sinh viên không nhìn thấy 

K43 không quá gò bó về thời gian học trực tuyến 

K43 Bố trí thời gian hợp lý 

K43 Bố trí thời gian hợp lý 



40 
 

Khóa 

học 

Ý kiến 

K43 Dạ kính thưa thầy (cô) giáo để đảm bảo sự tập trung trong học tập em rất mong thầy cô 

giáo giảm bớt áp lực môn học ví dụ như môn tiếng anh chuyên ngành khoa giáo dục 

tiểu học giảng viên dạy môn tiếng anh chuyên ngành đòi hỏi và ra chỉ tiêu quá mức khả 

năng học tập của em và các bạn. Giảng viên bộ môn nói trên đòi hỏi ở sinh viên phải 

thuyết trình bằng tiếng anh và giảng dạy bài học hoàn toàn bằng tiếng anh trong khi 

sinh viên của khoa thì trình độ tiếng anh còn nhiều hạn chế. Các môn khác giảng viên 

cho nhiều bài tập kiến cho em và các bạn rất căng thẳng trong quá trình học tập. Vậy 

kính mong thầy (cô) cân nhắc việc cho sinh viên nhiều bài tập. Xin chân thành cảm ơn. 

K43 Thêm nhiều ứng dụng dạy học hay hơn ạ 

K43 Thời gian nghỉ giải lao phù hợp, ngồi học trên máy tính nhiều quá nhìn vào màn hình 

nhiều dễ gây căng thẳng đầu óc, khả năng tương tác làm bài tập còn hơi hạn chế vì ở xa 

nhau  

K43 Giảng viên cần tạo điều kiện cho sinh viên vì có những nơi mạng còn yếu 

K43 Em nghĩ là nên đi học trên trường ạ :((( 

K43 Sử dụng nhiều hình thức học online 

K43 Theo em giờ học nên được rút ngắn lại ạ , vì theo thời gian như vậy chúng em khá mệt 

mỏi ạ. Em cảm ơn 

K43 Nhà trường cho lùi giờ học qua 13 giờ chiều 

K43 Cần đảm bảo thời gian nghỉ giải lao cho sinh viên 

K43 Nhà trường đã chuẩn bị phần mềm và các phương tiện hỗ trợ cho việc dạy học trực 

tuyến khá tốt. Giảng viên luôn nhiệt tình trong giảng dạy và sinh viên hưởng ứng tiếp 

thu nhiệt tình. Nhà trường cần quan tâm nhắc nhở với sinh viên để sinh viên nghiêm 

túc học tập trực tuyến , tránh trường hợp bật máy lên nhưng không học và làm việc 

riêng ạ. 

K43 Nâng cao chất lượng đường truyền 

K43 Nhà trường cần hướng dẫn chi tiết hơn nữa các thao tác vào học trực tuyến 

K43 Em nghĩ là việc mua các tài liệu, giáo trình để học tập trong giai đoạn này khá khó 

khăn nên việc học tập của chúng em cũng bị ảnh hưởng nhiều ạ!  

K43 Theo em, nhà trường có cách khắc phục về tình trạng mạng giúp chúng em để chúng 

em tiếp thu bài học đầy đủ hơn ạ.  

K43 kết hợp với học trên lớp 

K43 Giảng bớt thời thời gian học ạ vì chúng em nhìn lâu trên máy tính và điện thoại rất đau 

và mỏi mắt ạ! :(((( 

K43 Giảm thiểu những bài tập mang tính thuyết trình qua slide vì nhiều sinh viên không đủ 

điều kiện phương tiện để làm 

K43 Em chỉ cảm thấy đường truyền mạng không ổn định còn lại đều ổn ạ 

K43 Nhà trường cần tập huấn nâng cao trình độ sử dụng phần mềm cho sinh viên và giảng 

viên vì em thấy nhiều người còn bỡ ngỡ ạ 

K43 cần coa nhiều tài liệu hơn 

K43 Giảng viên giảng buồn ngủ, chúng em sẽ nằm ngủ mất :33 

K44 Giảm thời gian học 

K44 Có những môn em không có giáo trình, tìm ở trong mạng cũng không thấy. Việc ngồi 

máy tính vừa để học, vừa để làm bài tập online cả ngày làm em thấy hơi mệt mỏi.  

K44 Linh hoạt các hình thức giao bài tập 

K44 Theo em, đôi khi  lỗi do đường truyền mà máy của chúng em tự bị thoát ra khỏi lớp, 

em mong các thầy cô có thể thông cảm cho chúng em về điều này ạ  

K44 Cần cho thêm thời gian nghỉ giải lao và cho ít bài tập hơn ạ 

K44 Cho sinh viên các file tài liệu để dễ dàng học tập hơn trong điều kiện cả nước đang 

cách ly toàn xã hội thì việc mua giáo trình tương đối khó khăn  
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K44 Nhà trường cần giảm bớt số giờ học trong mỗi ngày, vì nhìn màn hình máy tính liên tục 

rất mỏi mắt. 

K44 Hỗ trợ trong việc sử dụng internet. 

K44 Mong nhà trường giảm bớt giờ học ạ 

K44 Rút ngắn thời gian  

K44 Nếu nhà trường có thể cung cấp đường truyền ổn định cho cả giảng viên và học sinh, 

em nghĩ mọi thứ sẽ hiệu quả hơn. 

K44 Không phải gia đình nào cũng đủ điều kiện để học trực tuyến ạ, em mong nhà trường 

hỗ trợ sinh viên 

K44 giảm thời gian học, ít bài tập 

K44 Theo em nhà trường cần hướng dẫn cho sinh viên cách sử dụng các phương tiện trực 

tuyến rõ hơn 

K44 Rút ngắn thời gian học 

K44 Cung cấp giáo trình bản mềm 

K44 Có tài liệu bản mềm giúp HS học tập hiệu quả hơn 

K44 Nhà trường cần đưa ra các biện pháp thích hợp hơn về kiến thức và thời gian để tham 

gia học tập. 

K44 Giảm bớt thời lượng học trực tuyến vì nhìn nhiều máy tính rất mỏi mắt ạ 

K44 Theo em thì chất lượng dạy học trực tuyến hoạt động như bây giờ là được rồi ạ.Nhưng 

thỉnh thoảng có 1 số bạn mạng kém hay bị out hoặc nhà mất điện thì mong thầy cô có 

thể thông cảm ạ 

K44 Miễn phí mạng cho SINH VIÊN học trực tuyến  

Rút ngắn thời gian học vì gây ảnh hưởng tới mắt 

K44 Nên giảm thời gian học oline đi một chút. Nếu như bình thường là học 40ph 1 tiết giờ 

nên giảm xuống 35 phút. Vì ngồi lâu nhìn màn hình máy tính hay điện thoại thực sự 

chúng em rất mỏi mắt, đau lưng và có lúc mệt lắm ạ 

K44 Bài tập của các môn quá nhiều và đều phải làm trên máy tính nên thời lượng dùng máy 

tính của sinh viên 1 ngày là quá nhiều. Các môn phải học từ 8h đến 11h40 cũng khiến 

chúng em phải ngồi máy tính quá lâu, dẫn tới mệt mỏi 

K44 Cần duy trì như những tuần đầu 

K44 Nhà trường nên đưa giáo trình bản mềm lên cho sinh viên 

K44 Sử dụng trình chiếu PP ở tất cả các môn, dành thời gian cho sinh viên ghi chép kiến 

thức vì chúng em không mua được giáo trình ạ. 

K44 Vì vấn đề dịch bệnh sau khi nghỉ Tết nên chúng em không có sự chuẩn bị về giáo trình 

nên để phục vụ việc học tập hiệu quả em mong nhà trường có thể cung cấp các file giáo 

trình bản pdf  thuận tiện cho việc học ạ 

K44 Em nghĩ mỗi môn học chỉ cần có đường link vào google meet cho các tuần học tiếp 

theo tránh lẫn lộn đường link khi gửi nhiều lần  

K44 Nhà trường cần yêu cầu sinh viên bật cam khi học  

K44 Hạn chế thời gian nhìn vào máy tính vì quá mỏi mắt 

K44 Bài tập của các môn khá nhiều và đều phải làm việc trên máy tính nhiều giờ trong 1 

ngày khiến học sinh mệt mỏi 

K44 Cho ít bài tập làm trên máy tính vì không phải ai cũng có máy tính ạ  

K44 Vì thời lượng học học tập và làm việc với máy tính khá nhiều nên em nhiều lúc cảm 

thấy khá mệt mỏi. Em nghĩ lượng bài tập nên giảm xuống để tránh tiếp xúc quá nhiều 

với máy tính, điện thoại. Khó khăn hơn là bọn em chưa có đủ giáo trình học tập. Mong 

là các thầy cô sau mỗi buổi học có thể cho bọn em tài liệu mà hôm nay cô giáo vừa 

giảng. Vì có thể các thầy cô trong lúc giảng bài có chỗ em chưa hiểu, chưa nghe được, 

chưa chép kịp thì sau buổi học bọn em vẫn có tài liệu để xem lại, hiểu rõ hơn ạ.  
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K44 Giáo viên cho nghiên giải lao đúng giờ vì học trực tuyến ngồi lâu bọn em rất mệt và oải 

ạ  

K44 Thường xuyên kiểm tra và giải quyết những vẫn đề mà sinh viên còn mắc phải 

K44 Em muốn đi học trở lại 

K44 Hướng dẫn để sinh viên làm tốt các bài tập, cách trình bày trên các phần mềm công 

nghệ mới (VD như hoạt động nhóm, thiết kế bài tập, trình bày lời giải,...) 

K44 Thầy cô tạo cảm giác vui vẻ hài hước ạ 

K44 Cần cung cấp  cho sinh viên nguồn tài liệu học tập  

K44 Đảm bảo đường truyền của các thiết bị 

K44 Em nghĩ bài tập về nhà quá nhiều gây mệt mỏi cho sinh viên, vì vậy nên giảm bớt 

lượng bài tập về nhà  

K44 Em mong muốn các thầy cô bộ môn sẽ gửi các câu hỏi semina cũng như các tài liệu, 

bài giảng của bài học cũ và mới cho bọn em ạ 

K44  Đa số toàn hoạt động và làm việc với máy tính (điện thoại): lúc học cũng học bằng 

máy tính, lúc làm bài tập cũng làm bằng máy tính nên rất mệt và ảnh hưởng đến thị lực. 

Nhiều lúc máy tính( điện thoại) còn bị đơ hoặc nhiều khi mạng không ổn định. Tất cả ý 

kiến trên đều ảnh hưởng đến việc học và tiếp thu kiến thức 

K44 Cung cấp giáo trình qua slyde 

K44 Giảm tải bớt nội dung không cần thiết, bài tập ra mức độ vừa phải tránh tình trạng bài 

tập quá tải gây áp lực đối với sinh viên,  tăng sự tương tác giữa giảng viên và sinh viên 

K44 Nâng cao chất lượng mạng 

K44 Cắt bớt thời gian lên lớp trực tuyến ở mỗi môn học vì thật sự việc học yên một chỗ và 

nhìn vào màn hình laptop hay điện thoại suốt mấy tiếng đồng hồ ảnh hưởng rất nhiều 

đến thị lực của sinh viên và dẫn đến tình trạng mệt mỏi và chán nản không tập trung 

được nhiều vào kiến thức giống như trên lớp. 

K44 Giáo viên tăng cường tương tác với học sinh qua các kênh để nắm bắt ý thức học tập, 

chất lượng học tập bài học và những khó khăn của học sinh qua bài giảng. Thường 

xuyên nhắc nhở học sinh, gửi lịch phát bài giảng trực tiếp để học sinh tham gia học tập, 

sau đó, có câu hỏi, bài tập để đánh giá kết quả học tập qua truyền hình của học sinh 

K44 Cần điều chỉnh thời gian mỗi buổi học hợp lí hơn, việc học trực tuyến vào các ngày 

trong tuần + làm bài tập, nộp bài, tìm hiểu tài liệu trực tuyến ảnh ưởng khá nhiều đến 

thị lực 

K44 các thầy cô có thể gửi slide lại sau tiết học hoặc quay lại ví dụ thầy cô giảng trong tiết 

đó ạ  

K44 Giao ít bài tập hơn ạ. 

K44 Đưa ra 1 số phương pháp dạy học mới 

K44 Cần linh hoạt trong cách giao bài tập 

K44 Theo em nhà trường cần duy trì chất lượng dạy học trực tuyến như vậy thôi ạ. 

K44 Tốt nhất là cho em đi học trực tiếp. 

K44 Cho sinh viên học ngắn thời gian hơn vì nhìn nhiều máy tính , điện thoại nó cảm giác 

mỏi mắt và đau đầu nếu học quá dài thời gian. 

K44 Nhà trường gửi cho sinh viên đầy đủ giáo trình và đề cương để nghiên cứu 

K44 Giảm nhẹ phần bài tập. 

K44 em muốn đi học ở giảng đường 

K44 Linh hoạt trong cách giao bài tập 

K44 Cung cấp tài liệu mà sinh viên không thể có  

K44 Các thầy cô giáo giao nhiều bài tập quá ạ. Lượng bài tập gấp 2 gấp 3 lần khi học trên 

trường. Bọn em thật sự không có cả thời gian nghỉ ngơi để hoàn thành bài tập cho kĩ 

càng và nghiêm túc. Học trực tuyến và lớp rất đông nên việc đang học bị out ra là hết 
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sức bình thường mà lúc đang out nếu bị các thầy cô gọi không thấy trả lời thì sẽ bị 

đánh dấu nghỉ học em thấy không đồng tình về vấn đề này ạ.  

K44 Nhà trường nên đảm bảo đường truyền tốt 

K44 Giảm thời lượng học vì nhìn màn hình máy tính liên tục gây mỏi mắt 

K44 Em có mong muốn các thầy cô sẽ gửi semina và tài liệu bài học trước và sau cho bọn 

em ạ 

K44 Em mong muốn các thầy cô sẽ cho semina ạ 

K44 Thầy cô nên cho nghỉ giải lao nhiều hơn 

K44 Theo em, nhà trường cần cung cấp thêm các tài liệu bản mềm. 

K44 Đa dạng hóa, tăng cường tổ chức các hình thức dạy học trực tuyến của giáo viên trên 

nền tảng công nghệ thông tin. 

K44  Em nghĩ học ngắn lại thời gian lại so với thời gian hiện nay  

K44 Theo ý kiến riêng của em nhà trường nên giảm thời lượng giờ học trực tuyến do sinh 

viên có áp lực khi nhìn màn hình máy tính quá nhiều. Thầy cô nên cung cấp nguồn tài 

liệu nhiều hơn cho bọn em trong quá trình học tập do điều sinh viên rất ít bạn có giáo 

trình. 

K44 Em mong muốn thầy cô sẽ cho bọn em câu hỏi semina ạ 

K44 Giảm bài tập  

K44 em mong nhà trường sẽ cung cấp thêm tài liệu học ạ 

K45 Vì phải ngồi trước màn hình máy tính quá lâu nên em thường bị mỏi mắt, đau đầu và 

phải ngồi lâu trong thời gian và không có bạn học cùng nên em cảm thấy chưa quen 

cho lắm 

K45 Với bản thân em thì chỉ hay bị trục trặc về mạng khi tham gia lớp học. Mà vấn đề đó 

em nghĩ nhà trường cũng khó lòng giúp chúng em. Nên em không có ý kiến gì ạ  

K45 Giảm áp lực trong các tiết học hơn  

K45 Nhà trường cần đưa một số file giáo trình sách ở thư viện nhà trường để chúng em có 

thêm nhiều nguồn tài liệu 

K45 Cung cấp nhiều tài liệu hơn  

K45 Nhà trường nên xử lý những lỗi thường gặp khi gửi mail cho sinh viên để 100% sinh 

viên có thể tham gia học trực tuyến đúng lớp, đúng thời gian 

K45 theo em nhà trường nên hỗ trợ giảng viên để có webcam nét hơn để chúng em nhìn 

bảng rõ hơn 

K45 Em thấy những gì Nhà trường làm là rất tốt rồi ạ, em chỉ sợ tại vì đường truyền mạng 

dạo này không ổn định nên việc học trực tuyến khó khăn hơn ạ. Em cảm ơn Nhà 

trường và các thầy cô giảng viên trong thời gian hỗ trợ chúng em ạ! 

K45 Cung cấp đầy đủ giáo trình 

K45 theo em thì nhà trường cũng như thầy cô có thể cung cấp một số lượng bài tập có trong 

hệ thống câu hỏi thi cuối kì để chúng em dễ dàng nắm bắt và trong quá trình học sẽ có 

thể có chỗ chưa hiểu hoặc đã hiểu một phần nào đó và khúc mắc trong vấn đề làm bài 

cũng như trong việc tự học và ôn tập của bản thân 

K45 nhà trường cùng với thầy cô nên đưa ra các câu hỏi các bài tập có trong hệ thống câu 

hỏi thi cuối kì để chúng em có thể chuẩn bị và những chỗ không hiểu có thể hỏi các 

thầy cô khi mà các thầy cô nói đên vấn đề đó. Em nghĩ rằng việc đó rất cần thiết không 

chỉ với bản thân em mà cũng là điều mà các bạn sinh viên mong muốn. Mong thầy cô 

và nhà trường có thể tạo điều kiện hơn nữa cho chúng em. Em xin cảm ơn 

K45 Chú trọng dạy  

K45 theo em, nhà trường cần cho ít bài tập hơn, chứ cho nhiều quá bọn em không tiếp thu 

hết và rất dễ bị street. Em cảm ơn ạ ! 

K45 Giảm giờ học lại 
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K45 Cần mạng ổn định 

K45 có bản mềm giáo trình một số môn 

K45 Các giảng viên cần giảng dạy cho chúng e nhiều hơn là cho chúng e tự làm powerpoint 

và tự tìm hiểu bài 

K45 Chú trọng hơn 

K45 Nhà trường cần tạo điều kiện bỏ qua cho những bạn bị out lớp khi nhà mất điện hoặc 

mạng dùng không ổn định và thiết bị học tập online gặp vấn đề trục trặc 

K45 Nhiều lúc mạng không được ổn định nên việc giảng dạy gặp nhiều khó khăn  

K45 duy trì cải thiện những thứ đang hoạt động  

K45 Tổ chức dạy học tốt hơn  

K45 Theo em, nhà trường nên khuyến khích các thầy cô dạy môn chuyên ngành giảng bài 

nhiều hơn, vì em thấy có một số môn chúng em phải làm powerpoint quá nhiều mà cả 

ngày chúng em đã phải tiếp xúc với máy tính rồi ạ. Các hoạt động làm bài tập theo 

nhóm các thầy cô nên thống nhất ngay từ đầu, bạn nào làm thì sẽ ghi tên, bạn nào 

không làm thì sẽ nhận điểm kém. Em rất mong nhận được sự giúp đỡ ạ. Em cảm ơn 

nhiều ạ! 

K45 Cần giải quyết vấn đề về đường truyền internet 

K45 Theo em,nhà trường cần phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng bộ phận.Kiểm tra,đánh 

giá quá trình thực hiện nhiệm vụ của mỗi cá nhân. 

K45 Có thời gian hợp lí hơn đối với các tiết học,môn học vì có khi cả ngày chúng em phải 

ngồi trước màn hình máy tính,điện thoại hàng giờ đồng hồ liền 

K45 Nhà trường đã làm hết sức có thể để tạo cho chúng em môi trường học tập tốt nhất 

Tuy nhiên, dạo này mạng quá kém, đường truyền không tốt khiến chúng em bị out ra 

liên tục, và không thể đảm bảo được chất lượng học tập 

K45 Em nghĩ là nên có những bài tập nhẹ hơn bây giờ ạ. Bài tập các môn của bọn em hiện 

tại khá nhIều. Em xin cảm ơn ạ 

K45 Tương tác nhiều với học sinh để buổi học k bị nhàm chán 

K45 Đảm bảo chất lượng cáp mạng để tránh những trường hợp bị out ra khỏi lớp khi giảng 

viên đang thực hiện quá trình giảng dạy 

K45 Em chỉ mong mau hết dịch để được đi học trực tiếp trên giảng đường thôi ạ :( 

K45 Cung cấp giáo trình cho bọn em, có một số môn không có giáo trình khó học ạ, em cảm 

ơn nhà trường 

K45 Mạng mỗi nơi mỗi khác nên đôi khi trục trặc ạ 

K45 Cần kết nối internet mạnh 

K45 Nhà trường nên cho kết thúc môn học trước 30 phút vì nhìn máy tính lâu trong 1 

khoảng thời gian dài rất đau mắt ạ. 

K45 Giảm bớt thời gian học trên máy tính thay vào đó là các hoạt động tự học 

K45 nhà trường nên cấp mạng cho giảng viên và sinh viên để buổi học tốt hơn 

K45 Theo em, nhà trường nên giảm bớt thời gian học của một tiết để giảng viên cũng như 

sinh viên có thể tiếp truyền đạt và thu kiến thức tốt hơn. Việc học online với thời gian 

rất dày, mắt liên tục phải tiếp xúc với màn hình, rất có hại cho sức khỏe. Việc giảm 

thời gian học cũng giúp cho tinh thần thoải mái, dễ tiếp thu hơn ạ. Bởi việc học trực 

tiếp và học online khác nhau nên với thời gian học như nhau không chắc sẽ ra một kết 

quả học tập như nhau ạ. Em xin chân thành cảm ơn ạ! 

K45 Học nhiều, bài tập nhiều mà không có giáo trình nên phải Ngồi cả ngày với máy tính và 

điện thoại nhức mắt lắm ạ! Mong mau chóng được đi học trở lại ạ! 

K45 Mong giáo viên giao ít bài tập lại vì môn nào cũng khá nhiều sinh viên có thể không 

đạt đủ yêu cầu thầy cô đề ra ạ! 

K45 Theo em, nhà trường nên sử dụng hoạt động này sớm hơn để sinh viên có thể chuẩn bị 
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một tâm thế tốt cho năm học sau.  

K45 Em chỉ muốn hết dịch để đi học trực tiếp. 

K45 Giảm giờ học trực tuyến kết hợp các hình thức tự học 

K45 Rút ngắn bớt chương trình sẽ thi vào được không ạ. Và thực sự chúng em muốn học 

trực tiếp hơn ạ. Em xin hết 

K45 Nhà trường nên điều chỉnh thời gian cho mỗi tiết học ạ. Em xin chân thành cảm ơn! 

K45 Theo em, nhà trường nên sửa đường truyền mạng ổn định hơn để không ảnh hưởng 

việc dạy học của giáo viên cũng như tiếp thu bài học của sinh viên ạ.  

K45 Giữa giảng viên và sinh viên cần phải có sự tương tác tích cực hơn  

K45 Cần chú ý về việc sử dụng phần mềm ạ! 

K45 Số ít giảng viên còn đi nhanh. Bọn em không kịp chép bài ạ 

K45 em mong nhà trường cung cấp mạng cho giảng viên và sinh viên giúp cho việc học tập 

trở nên tốt hơn 

K45 Tài liệu học tập của chúng em rất ít, hy vọng nhà trường có thể đưa ra phương pháp 

khắc phục ạ  

K45 Nhà trường nên cung cấp cho sinh viên và giang viên dịch vụ mạng tốt hơn 

K45 Đường truyền internet  

K45 Nhà trường nên cung cấp cho giảng viên và sinh viên dịch vụ mạng  

K45 Em mong bài tập về nhà và thời gian dạy online giảm bớt ạ 

K45 Giảm thời gian mỗi tiết, vì ngồi nhiều trước điện thoại,máy tính rất căng thẳng cả mắt 

và đầu óc.Em xin hết. 

K45 Đảm bảo mạng ạ 

K45 Cần khắc phục sự cố về mạng 

Cần khắc phục những lỗi trong việc gửi mail đến cho sinh viên 

K45 Giảm thời gian học 

K45 căn cứ vào tình hình thời tiết, điều kiện và hoàn cảnh gia đình của sinh viên để thông 

cảm cho những trường hợp bị out khi mất điện hoặc là các phương tiện để học tập 

không được tốt. Bên cạnh đó thì Thầy cô cần nghiên cứu nội dung bài học thật kĩ để 

chọn phần kiến thức trọng tâm và phần nộp bài tập online nên quán triệt kĩ hệ thống 

tránh trường hợp xảy ra sai sót !!! 

K45 Theo em, nhà trường cần hỗ trợ sinh viên nhiều hơn nữa trong việc học trực tuyến 

K45 Có lối giảng dạy mới mẻ hơn 

K45 cho sinh viên giáo trình trong classroom để sinh viên học tập hiệu quả hơn 

K45 nhà trường và thầy cô nên cung cấp thêm nhiều tài liệu ôn tập hơn nữa hay những câu 

hỏi trong hệ thống thi cuối kì để chúng em an tâm hơn trong việc tự học, em xin chân 

thành cảm ơn. 

K45 Nhà truờng cần cung cấp giáo trình trước khi học cho sinh viên ạ 

K45 mạng ổn định 

K45 Nhà truờng nên gửi giáo trình của mỗi môn học trước khi vào giờ học 

K45 Nhà trường cần có biện pháp hỗ trợ các sinh viên điều kiện khó khăn k có đủ điều kiện 

tham gia học trực tuyến  

K45 Tài liệu học tập của bọn em còn khá ít ạ 

K45 duy trì học online đến khi hết dịch bệnh 

K45 Giảm thời lượng giờ học 

K45  Em mong  nhà trường giảm thời lượng học tập trực tuyến, giảm bài tập các môn. Có 

thể 2 tuần cho bài tập 1 lần. Các môn cho bài tập cách nhau 

K45 Giảng viên nên gửi lại bài giảng sau mỗi buổi học 

K45 Rút ngắn thời gian học trực tuyến của mỗi môn lại vì sinh viên nhìn mãi vào máy tính 

hay điện thoại rất dễ mỏi và hỏng mắt 
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K45 giảng viên cần có sự hỗ trợ hơn nữa cho sinh viên 

K45 Đẩy lùi giờ học buổi chiều xuống 2h bắt đầu  

K45 Công nghệ thông tin tốt hơn.  

K45 Đồng ý với cách sắp xếp của trường về giảng dạy trực tuyến trong mùa dịch sinh viên 

không bị lỡ môn học và đảm bảo được cho sinh viên bắt kịp kiến thức cho kì thi khi có 

lịch  

K45 rút ngắn thời gian học của mỗi tiết học bởi vì khi sinh viên nhìn quá lâu vào máy tính 

thì sẽ rất dễ mỏi mắt  

K45 Chắt lọc nội dung trong việc dạy học để sinh viên có thể tiếp thu kiến thức từ xa một 

cách hiệu quả 

K45 Cần linh hoạt hơn  

K45 Chữa bài tập đã giao cho sinh viên ở buổi hôm trước và giao bài tập vừa đủ ạ! 

K45 Đường truyền mạng ổn định hơn 

K45 Cần linh hoạt hơn 

K45 tổ chức tốt hơn 

K45 Em muốn lên trường học 

K45 Em muốn lên trường học 

K45 Cung cấp đầy đủ tài liệu học tập cho sinh viên  

K45 Em muốn sớm quay lại trường học thôi ạ 

K45 Cho bọn em đến trường sớm nhất có thể 

K45 Chuyển giáo trình sang dạng pdf, nhiều môn không có giáo trình, việc chuẩn bị bài khó 

khăn, các nguồn tài liệu nhiều nhưng đôi khi không tìm nội dung mong muốn, nhiều 

nguồn tài liệu không đúng, không đầy đủ 

K45 Cần giao hỗ trợ hơn nữa cho giảng viên 

K45 Cần hỗ trợ thêm cho giảng viên  

K45 Có thể cải thiện cáp mạng để tránh gián đoạn trong khi lớp học đang diễn ra 

K45 Mong thầy cô gửi tài liệu cho chúng em học vì dịch nên không lên trường mua giáo 

trình được ạ 

K45 Theo em những môn 3 tin chỉ, ngồi máy tính hơn 3 tiếng , rồi chiều lại thêm vài tiếng 

nữa, em cảm thấy nhìn nhiều màn hình khá mệt mỏi ạ .  

K45 Nên sử dụng zoom 

K45 Cung cấp đầy đủ giáo trình 

K45 Nhiều bài tập quá ạ :(( 

K45 Mong các thầy cô cho giáo trình để thuận tiện việc học 

K45 Theo em, nhà trường cần cải thiện hệ thống mạng để việc học trực tuyến không bị gián 

đoạn giữa chừng ạ. 

K45 Cung cấp giáo trình 

K45 Cần giảng dạy chậm rãi hơn, đảm bảo hơn về thiết bị truyền âm thanh, thỉnh thoảng 

nghe không rõ, bị mất tiếng 

K45 Chất lượng mạng  

K45 Em mong các thầy cô sẽ giảm lượng bài tập giao về ạ 

K45 theo em nên giảm số giờ học lại ạ, quả thực nhìn 2-3 , có những hôm 10 tiết 1 ngày, nhì 

vào máy tính khá căng thẳng ạ 

K45 Lắng nghe ý kiến của các sinh viên 

K45 Nhà trường nên sử dụng hình thức này sớm hơn  

K45 Em rất mong được đi học trực tiếp 

K45 Mọi thứ đều thấy ổn định ,chờ ngày hết dịch ạ, nhưng do bản thân em không thích hoạt 

động dạy học trực tuyến cho lắm nên hơi bị áp lực do lượng bài tập,lượng thông báo về 

gmail cá nhân khá nhiều. Em mong quý thầy cô gửi câu hỏi đề cương cho sinh viên, vì 
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em muốn tập trung vào nội dung mình sẽ thi nhiều hơn để có kết quả tốt ạ. <3  

K45 Chất lượng CNTT cần cải thiện 

K45 Tài liệu học tập của chúng em còn rất ít 

K45 Hiện tại tình hình học trực tuyến khá hiệu quả nhưng em mong nhà trường có thể bỏ 

qua và không trừ điểm cho những trường hợp sinh viên không thể tham gia lớp học vì 

mạng kém hoặc các thiết bị kết nối học tập bị hỏng 

K45 Rút ngắn thời gian học 

K45 mạng quá chán 

K45 Giảm bớt bài tập cho chúng em ạ 

K45 Một số môn chưa được cung cấp giáo trình gây khó khăn trong việc học trực tuyến ạ 

K45 Đường truyền mạng ổn định hớn 

K45 Cung cấp thêm giáo trình 

K45 Chiếu slide chậm hơn để bọn em kịp chép bài ạ 

K45 Theo em cần có thời gian dạy và nghỉ giữa giờ hợp lí vì nhìn nhiều vào máy tính không 

tốt đặc biệt với những người bị cận 

K45 Theo em nhà trường cần tập huấn cho giảng viên và sinh viên hiểu biết thêm về công 

nghệ để dễ dàng trong việc học trực tuyến 

K45 Thầy cô nên giao ít bài tập lại vì môn nào cũng nhiều bài khiến sinh viên có thể không 

làm tốt được tất cả các môn ạ 

K45 Có thời gian hợp lí hơn về tiết học, buổi học bởi chúng em có khi cả ngày ngồi trước 

màn hình máy tính, điện thoại 

K45 Chất lượng CNTT 

K45 Cung cấp tài liệu, giáo trình online cho sinh viên 

K45 Đó là giảng viên có thể giảm bớt số lượng bài tập đi ạ, vì giao nhiều bài tập và môn nào 

cũng giao khiến cho sinh viên bị áp lực ạ. 

K45 cần cải thiên âm thanh 

K45 chuyển đổi giáo trình sang pdf, nhiều môn không có giáo trình, bọn em rất khó tìm 

hiểu. 

K45 Định dạng giáo trình sang dạng pdf, nhiề môn sinh viên không có tài liệu chính thống. 

Tài liệu trên mạng đôi khi không đúng, có sự lệch chuẩn, hơi khó khăn cho sinh viên. 

K45 Nhà trường nên cung cấp một số dịch vụ mạng cho giảng viên và sinh viên  

K45 Đó là giảng viên có thể giảm bớt bài tập ạ 

K45 giảm thời gian học của mỗi tiết,vì ngồi quá nhiều thời gian để tập trung vào máy tính 

hay điện thoại rất căng thẳng cả mắt và đầu óc.Em xin hết 

K45 giao ít bài tập 

K45 Mạng ổn định hơn 

K45 Theo em nhà trường cần cung cấp giáo trình trước cho sinh viên trước khi vào giờ học 

K45 Cung cấp đầy đủ giáo trình cho sinh viên 

K45 Giảm áp lực trong các tiết học  

K45 Theo em nhà trường lên đưa các giáo trình các môn học qua từng môn để chúng em có 

thể tham khảo và tìm hiểu bài kĩ hơn trước khi vào lớp học  

K45 Giảm thời lượng học trực tuyến, giảm bớt các bài tập các môn 

K45 Giảm thời lượng học tập trực tuyến cũng như bài tập các môn 

K45 Giảm thời lượng học tập trực tuyến cũng như bài tập các môn 

K45 Cải thiện đường truyền mạng ạ 

K45 Rút bớt chương trình thi cho bọn em ôn tập nhẹ nhàng hơn ạ 

K45 Thầy cô có thể cho ít bài tập về nhà được không ạ 
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K45 Giảng viên dạy học rất được chỉ mỗi là mạng lag quá, nhiều khi câu nghe được câu 

không và học online nhiều khiến em mỏi mắt và tinh thần hơn mệt mỏi ạ 

K45 Cần quan tâm hơn đến sinh viên khi học trực tuyến  

K45 Cần quan tâm hơn trong việc sử dụng phần mềm thông tin trực tuyến 

K45 Theo em nhà trường nên kết thúc trước buổi tầm 30 phút để sinh viên đỡ mỏi mắt vì 

nhìn vào màn hình máy tính quá lâu ạ 

K45 Cung cấp thêm giáo trình 

K45 Gửi lại bài giảng sau mỗi buổi học ạ 

K45 Tương đối ổn 

K45 Chuyển giáo trình sang dạng pdf, nhiều môn không có giáo trình, việc chuẩn bị bài khó 

khăn, các nguồn tài liệu nhiều nhưng đôi khi không tìm nội dung mong muốn, nhiều 

nguồn tài liệu không đúng, không đầy đủ 

K45 Giảm giờ học 

K45 Chú trọng hơn 

K45 Một số bạn chưa có điều kiện học online nên mong nhà trường có biện pháp hỗ trợ 

K45 Chú trọng hơn 

K45 Kéo giãn thời gian học tập 

K45 Các thầy cô nên gửi cho chúng em tài liệu dạy học của buổi hôm đó vì một số bạn do 

các vấn đề như mạng, laptop, điện thoại,... không tốt trong quá trình học có thể không 

nghe được. Thầy cô nên tương tác với sinh viên và cho điểm nhiều hơn. 

K45 duy trì học trực tuyến đến khi hết dịch 

K45 Những bài tập làm trực tiếp trên lớp nên thao tác làm bài tập của mỗi bạn là khác nhau 

nên em muốn thầy cô cho sinh viên thời gian dài hơn để tránh nộp bài muộn ạ! 

K45 Cần giảng dạy cho học sinh dễ hiểu hơn 

K45 Rút ngắn thời gian học so với trên trường vì thời gian sử dụng máy tính nhiều dẫn đến 

mỏi mắt. 

K45 thời gian mỗi buổi nên ít lại ạ :((((  

K45 Rút ngắn thời gian học  

K45 Rút ngắn thời gian học 

K45 Giao vừa phải số lượng bài tập 

K45 Dạ cách dạy của nhà trường như bây giờ là được rồi ạ 

K45 Chắt lọc kiến thức trong học việc học online 

K45 Em không biết nhưng em mong được đi học trên trường sớm. Ở nhà mạng nhà em kém 

lắm, không nghe giảng được nhiều ạ 

K45 Nhà trường cần phải tích cực tập huấn bồi dưỡng các kĩ năng sử dụng CNTT cho giảng 

viên, sinh viên, 

K45 Chất lượng mạng 

K45 Lắng nghe ý kiến của sinh viên 

K45 Giúp đỡ các giảng viên nhiều hơn 

K45 Giảm bớt lượng bài tập cho chúng em 

K45 Cần phải chú ý về phần mềm học trực tuyến 

K45 Cần quan tâm về phần mềm trực tuyến 

K45 Cần quan tâm đến việc sử dụng phần mềm học trực tuyến hơn 

K45 Thầy cô nên tương tác với sinh viên và gửi chúng em tài liệu buổi học hôm đó vì một 

số bạn trong quá trình học có thể bị out hoặc mạng lag không nghe và ghi chép được. 

Em cảm ơn. 

K45 Có thể bớt thời lượng học trực tuyến không ạ 

K45 Cho ít bài tập  

K45 Em nghĩ thầy cô nên tạo ra 1 không khí sôi động như giao tiếp với sinh viên nhiều hơn 



49 
 

Khóa 

học 

Ý kiến 

để có 1 buổi học thoải mái vui vẻ 

K45 Giáo viên cần giảng dạy nhiều hơn là cho sinh viên tự làm powerpoint và tự học 

K45 Giảm ít bài tập 

K45 Giảm thời gian học 

K45 Việc học trực tuyến như hiện tại e thấy chưa thật sự hiệu quả như việc học trực tiếp 

trên giảng đường nhưng vẫn cung cấp được lượng kiến thức cho sinh viên bắt kịp 

chương trình học để vượt qua mùa dịch ...vẫn đảm bảo cho sinh viên được lượng kiến 

thức khi diễn ra kì thi... 

K45 Cần đưa ra 1 số phương pháp dạy tích cực hơn 

K45 rút bớt chương trình thi cho bọn em ạ 

K45 Giao ít bài tập hơn 

K45 Thro em nên giảm thời gian học ạ ❤ 

K45 Giảng viên gửi lại bài giảng sau mỗi buổi học ạ 

K45 Giảng viên nên gửi lại bài giảng sau mỗi buổi học ạ 

K45 có thể giảm bớt lượng bài tập hoặc thời gian học trực tiếp không ạ 

K45 cải thiện thời gian 

K45 Cần sắp xếp thời gian tiết học,môn học hợp lí hơn bởi vì có khi cả ngày chúng em phải 

ngồi trước màn hình máy tính,điện thoại 

K45 thâỳ cô nên giao tiếp nhiều với học sinh để tạo 1 không khí vui vẻ trong buổi học 

K45 Tăng sự tương tác 

K45 Em nghĩ nhà trường nên cho buổi học kết thúc trước 30 phút vì khi học trên máy tính 

nhiều mắt sẽ rất mỏi và dễ bị cận 

K45 Cải thiện thời gian 

K45 Nhà trường cần cho ít số lượng bài tập về nhà lại.  

K45 em mong muốn nhà trường giảm thời gian mỗi tiết học ạ.Vì nếu dành thời gian tập 

trung vào máy tính và điện thoại quá lâu rất hại cho cả mắt và đầu óc,khá căng thẳng 

ạ,thậm chí căng thẳng sẽ không có hiệu quả tốt cho việc học online. Em xin hết  

K45 Cho nhiều bài tập 

K45 Giảm bớt thời gian học trên máy tính ảnh hưởng đến mắt 

K45 cần quan tâm hơn tới các vấn đề sinh viên gặp khó khăn khi học trực tuyến 

K45 Giảm thời gian học để sinh viên không phải nhìn quá nhiều vào màn hình máy tính. 

K45 Giảm thời gian học để sinh viên không phải nhìn quá nhiều vào màn hình máy tính 

K45 Đó là thầy cô giảm bớt lượng bài tập  

K45 Nhà trường cần tổ chức nhiều buổi tập huấn cho giảng viên và sinh viên để trang bị các 

kĩ năng sử dụng CNTT một cách hiệu quả nhất 

K45 Nhà trường nên cung cấp một số dịch vụ mạng cho giảng viên và sinh viên 

K45 nhà trường nên cung cấp các hệ thống câu hỏi có trong giới hạn thi cuối kì để chúng em 

sẽ hỏi để các thầy cô có thể giải đáp những khúc mác trong từng câu hỏi ạ. Em xin cảm 

ơn nhà trường và thầy cô đã luôn giúp đỡ e trong quá trình học tập của mình. 

K45 Giảm giờ dạy lại ạ, khá căng thẳng khi nhìn nhiều vào máy tính ạ 

K45 Theo em thì cần chú trọng hơn về phầm mềm học trực tuyến ạ ! 

K45 Có giáo trình ạ  

K45 Giảm thời gian học 

K45 giảm lượng kiến thức, đầu tư hơn về chất lượng âm thanh và loa, thỉnh thoảng không 

nghe rõ 

K45 Em thấy việc học trực tuyến khá hiệu quả. Em không có đóng góp gì thêm 

K45 Cần linh hoạt  

K45 Linh hoạt hơn  

K45 Cần có nhiều phương pháp dạy hơn 
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K45 Cung cấp đầy đủ giáo trình cho sinh viên dễ học hơn 

K45 Cung cấp đầy đủ giáo trình cho sinh viên dễ học  

K45 Cung cấp đầy đủ giáo trình ạ 

K45 giảm lượng kiến thức, đầu tư hơn về chất lượng âm thanh và loa, thỉnh thoảng không 

nghe rõ 

K45 Cần có nhiều phương pháp hơn 

K45 Cải thiện số bài tập 

K45 Giảm bớt giờ học và bài tâp về nhà vì cả ngày phải ngồi với điện thoại tối đến lại dùng 

để làm bài tập nên nó rất đau mắt 

K45 Giảm bớt giờ học và bài tập về nhà  

K45 Rút ngắn bớt chương trình ôn tập và thi cho chúng em 

K45 Cần hỗ trợ nhiều hơn giảng viên 

K45 Nên sử dụng phần mềm zoom có chức năng ghi lại bài giảng, và giáo viên có thể cùng 

lúc nhìn học sinh  

K45 Đổi mới hơn 

K45 Nhà trường cần cho số lượng bài tập vừa đủ 

K45 Đổi mới 

K45 Ít bài tập 

K45 Cần phân bố thời gian tiết học, môn học hợp lí vì có khi cả ngày chúng em phải ngồi 

trước màn hình máy tính, điện thoại 

K45 Chú trọng hơn 

K45 Theo em nhà trường nên cập nhật bổ sung thêm giáo trình từng môn học nên để chúng 

em có tiện lợi cho việc học cũng như chuẩn bị bài trước khi học 

K45 Theo em, thầy cô nên cung cấp trước các tài liệu cho sinh viên để chúng em có thể đọc 

trước bài và chuẩn bị kiến thức tốt hơn trước khi lên lớp ạ. 

K45 Nhà trường và thầy cô giáo cho ít bài tập thôi ạ, nhiều lúc nhiều bài của nhiều môn quá 

bọn em căng thẳng lắm ạ. 

K45 Ít bài tập 

K45 Ít bài tập 

 Khoa Hóa học 

K42 Giảm những phần không cần thiết ạ 

K42 Quay các clip giới thiệu bài trước khi dạy 

K43 Giờ dạy khá dày khiến việc em ngồi nhiều trước máy tính khiến mỏi mắt 

K43 Bật cam mọi lúc mọi nơi khi học. 

K43 Em nghĩ là nhà trường nên cách giãn thời khoá biểu của học online ạ. Vì 1 ngày mà 

học từ 8h sáng đến 6h tối chỉ chăm chú nhìn vào cái màn hình máy tính thực sự là rất 

căng mắt và đau đầu ạ. Em nghĩ trường có thể sắp xếp lại thời gian biểu để chúng em 

bớt căng thẳng hơn ạ. 

K44 Sắp xếp lịch hợp lý vì e thấy lịch học của em quá nhiều pin máy không trụ được 

K44 Theo em cần giảm bớt lượng bài tập dành cho sinh viên. Vì thời gian cho mỗi môn quá 

ít, rất mệt mỏi. Sợ hãi và chán nản. Bài tập mỗi môn quá nhiều. 

K44 Theo em nhà trường nên vận động sinh viên tham gia các lớp học một cách tích cực, tự 

giác 

K44 Giảng viên cần nâng cao chất lượng hình ảnh và âm thanh. Và việc ngồi lâu trước máy 

tính làm sinh viên rất mệt mỏi nên có thể nghỉ giữa giờ nhiều hơn hoặc nghỉ sớm 

K44 Sớm đi học lại 
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K44 Thực sự em rất biết ơn nhà trường vì đã tổ chức cho chúng em học tập trực tuyến, 

nhưng số lượng bài tập các thầy cô giao về tương đối lớn, và tới hạn thường xuyên 

khiến chúng em vô cùng áp lực. Việc học đôi khi xảy ra một vài sự cố như không vào 

được mạng, bị văng ra ngoài không được điểm danh, em mong sao có sự thông cảm 

của các giáo viên. Và nhìn màn hình máy tính và điện thoại nhiều cũng khiến chúng em 

khá mỏi mắt, ngoài ra việc giảng dạy các thầy cô tương đối sinh động, một vài thầy cô 

mic khá bé khiến chúng em hơi khó nghe giảng. Cảm ơn nhà trường đã luôn theo sát 

chúng em ạ. 

K45 Mạng ở 1 số nơi lag quá, một số hôm em  không vào được lớp em mong nhà trường có 

biện pháp khắc phục ạ. 

Trân trọng cảm ơn nhà trường! 

K45 Theo em các giảng viên cần quan tâm tới sinh viên nhiều hơn về vấn đề học tập trên 

lớp của sinh viên 

K45 Học trực tuyến nhìn vào màn hình tận 3-4 tiếng khiến em rất mỏi mắt, đau nhức 

K45 E nghĩ là các bạn học online nhiều sẽ phải dùng nhiều điện thoại và máy tính mà dùng 

nhiều nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến mắt nên e mong muốn nhà trường có thể cắt giảm bớt 

thời lượng học xuống thì sẽ hiệu quả hơn ạ 

K45 Đối với hoạt động dạy học trực tuyến về phía cá nhân các thầy cô em nghĩ là cần có 

đường truyền tốt, thời lượng pin máy tính đầy đủ để có thể đáp ứng tốt thời lượng dạy 

học, câu hỏi thay bằng các trò chơi chắc sẽ khiến học sinh tương tác tốt hơn, ngoài ra 

cần tăng số lượng các câu hỏi kích thích tư duy vận dụng để học sinh cũng được tương 

tác nhiều hơn cũng như đảm bảo học sinh học trực tuyến có ý thức tự giác hơn khi áp 

dụng hình thức học trực tuyến mới này.  

Về học sinh vẫn là ý thức tự giác là chính tuy nhiên một số ít các bạn trong trường còn 

có hoàn cảnh khó khăn vì thế trang thiết bị internet đối với các sinh viên này còn hạn 

chế. Những bạn vùng cao đường truyền kết nối không ổn định nên sẽ bị hạn chế trong 

việc tiếp thu kiến thức. Và đó mới là những khó khăn chính trong việc học trực tuyến. 

K45 Tại vì học trực tuyến trong 6-8h khiến e rất đau đầu và mỏi mắt, e sợ sau 2-4 tuần học 

mắt em lại lên độ 

K45 Giảm thời thượng học trực tuyến để các bạn đỡ phải nhìn nhiều vào máy tính và điện 

thoại ạ 

K45 Giảm thời thượng học trực tuyến để các bạn đỡ phải nhìn nhiều vào máy tính và điện 

thoại ạ 

 Khoa Lịch sử 

K43 Cắt giảm bớt 1 số nội dung, giảm thời lượng học 1 chút vì ngồi nhiều với các thiết bị 

công nghệ rất dễ mệt mỏi. Cung cấp tài liệu pdf để sinh viên tiếp cận các môn học tốt 

hơn vì ở quê ít hoặc không kiếm được tài liệu học tập. 

K43 Thời gian hợp lí hơn  

K43 giảm bớt một số nội dung học tập, ôn thi học kì như cấp học phổ thông chủ yếu cho 

sinh viên nghiên cứu để đỡ học tập tiếp xúc nhiều với các thiết bị công nghệ dễ mệt 

mỏi, khó tập trung 

K43 Nhà trường cần trú tâm tới việc học trực tuyến hơn 

K43 Cắt giảm bớt một số nội dung học tập thi học kì giống cấp phổ thông để sinh viên đỡ 

ngồi nhiều trước các thiết bị công nghệ dễ mệt mỏi, mất tập trung 

K43 Nhà trường cho chúng em đi học ạ 

K43 các thầy cô giáo nên tập trung vào các phần giao nhiệm vụ học tập cho sinh viên trên 

lớp  

K43 Lên có nhiều thời gian nghỉ giữa giờ được chia ra hợp lý trong tiết học  bởi vì khi nhìn 

nhiều vào máy tính trong thời gian rất dài làm mắt bọn em rất mỏi , kéo theo những 
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buổi học tiếp theo rất đau mắt và khó chịu .  

K43 Quản lý chặt chẽ người học 

K43 Có thể rút ngắn thời gian học online lại không ạ. Chứ học online nhiều khiến bọn rất 

mệt. Khi phải nhìn máy tính lâu như vậy 

K45 Giảm bớt bài tập ạ 

K45 Cần phải phải hiểu sinh viên hơn để tương tác dễ dàng hơn 

 Khoa Vật lý 

K43 Cần nâng cao chất lượng mạng kết nối  

K43 cắt ngắn thời gian trực tuyến 

K43 kết hợp nhiều công nghệ thông tin khi giảng dạy 

K44 Bản thân mình thì thấy công tác dạy và học trực tuyến đang rất tốt. 

K44 Mở nguồn tài liệu trực tuyến từ thư viện của nhà trường 

K44 Em mong nhà trường cho bọn em học liền hơn một tý do mạng nhà em hơi yếu ạ 

K45 em cảm thấy trong tình cảnh hiện tại thì việc dạy học trực tuyến là phù hợp nhất. nhưng 

em vẫn cảm thấy bản thân gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức vì không 

thể được trao đổi trực tiếp với các giảng viên . cũng như việc lên lớp học trực tuyến của 

em đôi khi còn khó khăn vì em là một sinh viên vùng cao khó khăn nên điều kiện 

internet, công nghệ với em còn bị hạn chế do nhiều nguyên nhân như mất sóng, không 

có mạng và  mất điện vì thế em mong nhà trường xem xét giúp đỡ các bạn sinh viên 

vùng cao bọn em ạ  

K45 Không hiệu quả, mong nhà trường cho chúng em đi học😞 

 Viện Công nghệ Thông tin 

K44 Cho giải lao nhiều hơn  

K44 Quan tâm nhiều hơn đến sinh viên 

K44 Tổ chức các buổi trực tuyến 

K45 Theo em thì học online rất khó trong việc tiếp thu bài giảng 

K45 Em muốn đi học ở trường ạ 

 Khoa Ngoại ngữ 

K42 Nhà trường cần thử nghiệm triển khai dạy trên Microsoft Teams vì có nhiều khả năng 

ưu Việt hơn trong tổ chức hoạt động 

K42 Có sự thanh tra quyết liệt hơn 

K42 Phát triển mạng tốt hơn 

K42 Cần sắp xếp thời gian học tập vào những giờ không phải cao điểm (3-5h chiều) 

K42 Cung cấp tài liệu đề cương ôn tập cụ thể hơn 

K42 Tương tác  

K42 Cần có những ứng dụng công nghệ để tăng tương tác 

K42 Nên đổi sang trang mạng zoom để học vì ứng dụng này có nhiều chức năng hơn 

K42 kho tài liệu 

K42 Theo em nhà trường cần có những buổi giới thiệu về các phần mềm cho sinh viên để 

sinh viên nắm được cơ bản những cách dùng của phần mềm đó 

K42 Cố định phần mềm học (Zoom hoặc google meet), hướng dẫn cụ thể sinh viên cách 

thức giao bài và nộp bài. 

K42 Chọn khung giờ buổi tối là hợp lý nhất 

K43 Cung cấp trước tài liệu nghiên cứu 

K43 Thời gian học rút ngắn lại, bài tập ít hơn một chút 

K43 giảm bớt bài tập,rút ngắn thời gian học lại 

K43 những ca học chiều bắt đầu muộn hơn để chúng em và thầy cô đỡ cảm thấy mất năng 

lượng và mỏi mắt ạ  
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K43 Em cần nhà trường hỗ trợ một chút kinh phí để đóng tiền mạng ạ :3 

K43 Thời gian học ngắn lại, lượng bài tập giảm bớt 

K43 vấn đề chính là mạng wifi ạ. 

K43 thời gian học khá lâu, sáng học đến 11h , chiều học đến 4h khi cả ngày ngồi nhìn máy 

tính khiến mệt mỏi và có hại cho sức khỏe 

K43 Em mong được nhà trường hỗ trợ về chi phí đăng kí mạng ạ. Chỉ wifi là không đủ để 

em load tài liệu ạ. Kết nối kém dẫn đến đôi khi nghe không rõ tiếng cô và các bạn nói. 

Em cảm ơn ạ! 

K43 Cải thiện chất lượng mạng 

K43 chất lượng dạy học trực tuyến đã rất phù hợp với điều kiện trường ta. 

K43 Chất lượng mạng tốt là được ạ 

K43 Em muốn học trên trường sớm nhất có thể , còn về lượng kiến thức trên lớp online tiếp 

thu được rất ít. Bên cạnh đó, việc đăng nhập-tham gia lớp học cũng khá mất thời 

gian(do chất lượng  mạng) nhưng với nội dung trên lớp thì là rất khó để hoàn thành và 

đảm bảo việc tự học có hiệu suất cao.  

Tức, bài tập giao về quá nhiều, nội dung trên lớp thì lại tương đối.  

K43 Em thấy việc học online khá hiệu quả, thầy cô tâm huyết, tuy nhiên, nhiều lúc vì kết 

nối Internet kém nên em bị bỏ sót thông tin, và việc làm việc cả ngày với các thiết bị 

điện tử quả là không dễ dàng, nhất là khi có những hôm học 10 tiết và còn phải hoàn 

thành các bài tập bằng máy tính.  

K43 Em chỉ mong muốn hết dịch để được học trực tiếp thôi ạ. Em mong Nhà trường sẽ 

không sử dụng ứng dụng Zoom cho việc học trực tuyến, vì em cảm thấy không an toàn 

trong quá trình sử dụng ứng dụng. 

K43 Giảm 20% học phí 

K43 Giảm bớt thời gian lên lớp hơn vì sinh viên tiếp xúc với máy tính, điện thoại nhiều sẽ 

rất ảnh hưởng đến trí não và mắt nên việc tiếp thu kiến thức sẽ rất hạn chế 

K43 Em thấy hiện tại như bây giờ là ổn rồi ạ . 

K43 Học trên lớp 

K43 Giao ít bài tập 

K43 Mong sau khi kiểm soát được dịch bệnh, nhà trường sớm tổ chức cho chúng em đi học 

tại trường 

K43 theo em nên giảm bớt thời gian trục tuyến xuống vì ngồi màn tính quá lâu mỗi tiết mỗi 

buổi ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần sinh viên chúng em 

K43 Vì e thấy học trực tuyến phải dùng điện thoại và máy tính rất nhiều. Nên e cảm thấy rất 

mệt mỏi, ảnh hưởng đến mắt, lưng, đôi lúc còn đau đầu, chóng mặt. E mong thời gian 

học có thể giảm bớt.  

Về phần học phí thì e thấy nhà trường cũng tạo điều kiện giảm học phí,tuy nhiên em 

thấy giảm 10% còn hơi ít. 

K43 Có một vài vấn đề về đường truyền mạng ở cả giảng viên lẫn học sinh gây ra hiểu lầm, 

mong giảng viên hãy cân nhắc một vài trường hợp bất đắc dĩ.  

K43 Thay đổi cách học 

K43 Đào tạo giảng viên, sinh viên nâng cao trình độ CNTT 

K43 Cải thiện tốc độ mạng  

K43 Chất lượng hoạt động dạy học trực tuyến đã rất hiệu quả 

K43 Rút ngắn thời gian học một chút để tránh việc ảnh hưởng đến mắt ạ  

K43 giảm học phí thêm cho ngành ngoài sư phạm. 

Cần thêm những bài giảng qua ppt vì sẽ có những sinh viên không có giáo trình học. 

K43 Dừng hoạt động dạy học trực tuyến 

K43 Lưu trữ lại bài học giảng dạy để người học xem lại khi cần  
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K43 Nhà trường nên tập trung vào yếu tố ứng dụng trong thực hành cho sinh viên 

K43 Em thấy hoạt động dạy online hiện nay tương đối ổn. Nhưng tất nhiên nó không hiệu 

quả bằng học trực tiếp trên lớp.  

K43 Sau mỗi buổi học lý thuyết, giảng viên nên tóm tắt lại nội dung bài học hoặc gửi slide 

bài giảng cho sinh viên. 

K43 Nên tham khảo những ứng dụng dạy học khác nữa ạ 

K43 Theo em thấy thì thời gian học trực tuyến tương đối là dài đối với chúng em. Do là học 

sinh chúng em và giáo viên chưa quen với thời gian phải ngồi lâu. Em thấy là nên cho 

thời gian giải lao tầm 15p để chúng e và giảng viên có thể thư giãn một chút để mắt 

được thư giãn nhiều hơn khi  ngồi trước máy tính. 

K43 Thỉnh thoảng bị mất điện, mất mạng hoặc lỗi wifi khiến em không kịp thời tham gia 

lớp học ạ 

K43 Nhà trường cần giúp học sinh ổn định về mạng  

K43 Nhà trường phụ cấp thêm cho học sinh việc lên mạng để truy cập vào buổi học một 

cách mượt mà hơn 

K43 Có thể là thay đổi ứng dụng trực tuyến học tập ạ. Các thầy cô khá thích sử dụng Zoom 

vì có thể chia nhóm làm bài tập nhưng hay bị out khỏi lớp và thiếu bảo mật. Google 

meet thì em thấy hoạt động khá trơn tru nhưng lại không thể chia lớp.  

K43 Theo em, như hiện tại là khá ổn 

K43 Theo em nhà trường nên tiếp tục triển khai mô hình dạy và học trực tuyến ngay cả khi 

hết dịch vì nó đáp ứng được nhu cầu học tập mà lại tiết kiệm chi phí cho người dạy và 

người học ạ. Em mong nhà trường xem xét đề xuất của em. Em xin cảm ơn ạ. 

K43 Hỗ trợ các phần mềm dạy trực tuyến hiệu quả hơn 

K43 em nghĩ nên tìm một ứng dụng mới có đường truyền ổn định và tốt hơn để chúng em 

không bị gián đoạn buổi học  

K43 Dạy học trực tuyến tương đối hiệu quả, tuy nhiên ứng dụng dạy học có một số hạn chế 

như: Chưa cho phép người học tương tác nhóm với bạn bè và chưa có chế độ gửi hình 

ảnh qua box chat. 

K43 em nghĩ nhà trường nên giảm thời gian học online, vì bản thân chúng em học online 

đều cảm thấy rất mệt mỏi. Bản thân em ngồi liền từ 8h sáng đến gần 7 giờ tối, chỉ cắm 

mặt vào máy tính và ngồi 1 chỗ trong phòng, việc đó rất ảnh hưởng đến sức khỏe cũng 

như tâm lý của em khi học, việc này không chỉ em bị ảnh hưởng và bản thân các thầy, 

cô giáo khi ngồi 1 chỗ hàng ngày như thế cũng bị ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, 

tâm lý và chất lượng giảng dạy.  

K43 Do chất lượng đường mạng nên khi học tập chúng em hay bị bỏ lỡ một phần nội dung 

bài học :(( 

K43 Vấn đề không nằm ở nhà trường mà nằm ở thiết bị ạ :( 

K43 Mọi hoạt động đã khá tốt, chỉ có điều đường truyền mạng thời gian gần đây khá không 

ổn định cho nên việc học chưa mang lại hiệu quả thực sự cao. 

K43 Theo em học trực tuyến quan trọng nhất là mạng, nhưng gần đây mạng không được ổn 

định và nhiều khi đang học hay bị out ra ngoài ,ảnh hưởng đến quá trình tiếp thu kiến 

thức. Còn về phía giảng viên thì không có bất kỳ vấn đề gì ạ. 

K43 em nghĩ là nên giảm giờ học trực tuyến ạ 

K43 Em thấy việc học trực tuyến hiện tại đã rất hiệu quả 

K43 Em không muốn học trực tuyến nữa. em nhớ phấn và bảng + giáo viên và bạn thân 

em=)) 

K43 Giảm thời gian học để đảm bảo sức khoẻ cho cả sinh viên và giáo viên 

K43 giảm thiểu bài tập để tránh tình trạng do ngồi quá lâu trước máy tính sẽ dẫn đến việc 

chán nản, làm bài qua loa không mang lại được hiệu quả mà mình mong muốn và rất 
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ảnh hưởng đến sức khỏe 

K43 khi bọn em học trực tuyến, tình trạng giật, lag xảy ra khá nhiều.Điều này ảnh hưởng 

một phần tới việc học của chúng em. Em nghĩ nhà trường có thể cung cấp các gói mạng 

3G, 4G cho những sinh viên thực sự cần đến để đảm bảo quá trình học diễn ra tốt hơn. 

K43 Sử dụng phần mềm nào cũng được trừ Google Meet, quá ít tính năng 

K43 Tương tác được nhiều học sinh hơn 

K43 Nhà trường nên sớm cho học sinh được đến trường học để học trực tiếp 

K43 Bản thân e nhận thấy việc học tập trực tuyến là k thực sự hiệu quả, deadline, bài tập 

quá nhiều khiến bản thân em và nhiều bạn bị hoảng, stress kinh khủng vì áp lực học 

tập, chưa kể học full tuần khiến e không thể làm được việc gì khác ngoài việc suốt 

ngày cắm mặt vào điện thoại học và làm bài tập. Ở nhà nên em cũng phải phụ giúp việc 

nọ việc kia cho bố mẹ, nhưng giờ thì không thể làm gì,  mệt mỏi và chán nản, mong 

thầy cô có thể giảm bớt lượng bài tập cho chúng em ạ.  Em xin cảm ơn  

K44 Nhà trường cần khắc phục việc nhiều sinh viên không thể tham gia vào lớp học online 

K44 em muốn học trực tiếp hơn ạ học online này khiến em hay đau đầu và mỏi mắt ạ 

K44 Mong nhà trường tìm cách rút gọn kiến thức và thời gian học vì em học gần kín tuần, 

ngày nào cũng ngồi trước máy tính và điện thoại đầu óc rất stress  

K44 Giảng dạy kĩ hơn nữa ạ 

K44 Mong nhà trường rút gọn nội dung mà thời gian học vì ngồi lâu trước máy tính rất mỏi 

mắt  

K44 Chương trình dạy chậm lại chút ạ vì học trực tuyến khó tiếp thu hơn 

K44 Nâng cao chất lượng giản dạy 

K44 Em nghĩ là thực hiện dạy trực tuyến không hiệu quá cho lắm. Bởi vì xảy ra rất nhiều 

vấn đề như mất mạng với mất điện. Trong 2 tuần lượng kiến thức khá nhiều nhưng học 

trực tuyến lại không tiếp thu được nhiều 

K44 Cố gắng nâng cao cũng không bằng học trên lớp đâu ạ. Giao ít bài tập trên classroom 

thôi vì bọn e không biết gửi bài. Thay vào đó có thể đưa phần bài tập vào kiểm tra và 

chữa luôn đầu giờ học ạ. Em xin hết 

K44 Em nghĩ cả giảng viên lẫn sinh viên đều cần có giờ nghỉ giải lao, khoảng sau 1 tiếng 

lên lớp sẽ giải lao 5-7 phút. Vì nếu ngồi quá lâu trước máy vi tính sẽ khá mỏi và tinh 

thần học tập không được tốt ạ. 

K44 Giảm học phí ạ 

K44 Em cảm thấy hình thức học online trong thời gian này là cần thiết. Tuy nhiên, có những 

lúc cơ sở vật chất không đáp ứng được nhu cầu học tập ví dụ như đường truyền không 

ổn định khiến em không thể tiếp thu kiến thức. Em mong sẽ được đi học tại trường 

trong thời gian tới. Em xin chân thành cảm ơn.  

K44 Cần sinh động bài giảng 

K44 Các giảng viên và sinh viên cùng kết hợp khắc phục sự cố học online. Giảng viên thông 

cảm cho sinh viên về các phương tiện học tập có thể xảy ra sự cố ngoài ý muốn. 

K44 Em chỉ muốn nói là sao học online nhiều bài tập hơn học trên trường vậy ạ? Lượng 

kiến thức một ngày học khá nhiều lên em mong thầy cô giảng dạy có thể thông cảm 

cho bọn em ạ! Em cảm ơn Nhà trường đã đọc ý kiến của em!!! 

K44 Theo em thì do mạng kém, mạng chậm nên rất khó có cách để khắc phục ạ 

K44 Em hy vọng nhà trường sẽ giảm bớt học phí cho bọn em. Bởi vì dịch bệnh đang rất là 

khó nói nên điều kiện kinh tế của gia đình bọn em cũng khá là không ổn 

K44 Theo em, học online rất bất tiện vì đang học mà bị out ra do mạng yếu, đặc biệt là 

những bạn học ngoại ngữ như bọn em, khi học môn nghe và môn nói mà đang nghe 

hoặc đang nói lại bị out ra ngoài, có nhiều lúc còn bị giật thì sẽ rất không hiệu quả ạ, 

đặc biệt là những lúc mất điện sẽ không học được ạ, mà nếu đăng ký mạng thì sẽ rất 
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tốn ạ. Vì thế, nếu có thể cũng mong nhà trường giảm thêm học phí cho bọn em ạ. 

K44 Em chỉ muốn hỏi rằng có những bạn ở các vùng khó khăn họ không học được trên 

internet thì họ phải chịu thiệt luôn ạ! Với lại khi kiểm tra A2 nhỡ mạng hay điện thoại 

máy tính gặp vấn đề thì coi như công sức học bỏ không ạ! Em mong thầy cô có những 

biện pháp tốt nhất giúp chúng em !chúng em sẽ cố gắng thích nghi !Cảm ơn thầy cô ạ! 

K44 Cho nghỉ giữa giờ nhiều hơn để không bị áp lực và mỏi ạ 

K44 Em thấy nhà trường đã làm tốt  

K44 Thông báo mã lớp học cho sinh viên để dễ dàng tìm thấy lớp học của mình ạ? 

K44 Hoạt động dạy học trực tuyến hiệu quả. Em không có ý kiến ạ 

K44 Thời gian học ít hơn một chút ạ!! 

K44  Cho học sinh trở lại trường học  

K44 Học trực tuyến bọn em không thể tiếp thu hết kiến thức như ở trên lớp. Nên em mong 

muốn nếu có thể giáo viên khi giao bài kiểm tra giữa kì và cuối kì không quá khó ạ. Và 

do kì covid 19 nên kinh tế không ổn định nên mong muốn nhà trường giảm học phí cho 

bọn em 30%-50% . 

K44 Giảm thời gian học xuống vì ngồi cả ngày trước máy tính không tốt cho mắt  

K44 Giảm bớt thời lượng của 1 tiết học trong khoảng40 phút 

K44 Vì học trực tuyến đối với một số sinh viên thực sự là vượt quá khả năng, không phải ai 

cũng có máy tính, điện thoại thông minh và điều kiện mạng để tham gia đầy đủ các tiết 

học, cũng có thể do điều kiện tài chính gia đình, cũng có thể do một số nơi mạng di 

động kém...... 

Em mong nhà trường có thể suy xét lại để có thể cải thiện tốt hơn, để mọi sinh viên đều 

có thể đủ điều kiện tham gia học trực tuyến 

K44 Em mong rằng sẽ sớm được đi học trên trường. 

K44 Chuyển phương thức 

K44 Khuyến khích sinh viên học tập 

K44 Em nghĩ nhà trường nên giảm học phí giúp chúng em hỗ trợ chúng em phần nào và em 

thấy việc học trực tuyến không hiệu quả nguy hiểm đối với sức khoẻ của học sinh nhất 

là giáo viên. Em học một môn đã rất oải mà các thầy cô phải nhìn máy tính trong suốt 

thời gian dài sẽ rất không tốt cho mắt. Còn nữa không phải ai cũng đủ điều kiện để sử 

dụng các công cụ để học trực tuyến ạ. Về vấn đề thi cử chúng em rất hoang mang vì 

đây là lần đầu thi trên máy tính hơn nữa việc lỗi mạng hoặc mất điện khiến chúng em 

bị gián đoạn việc thi cử ạ. Em xin hết! 

K44 mạng cần ổn định hơn ạ 

K44 Nên thúc đẩy hiệu quả tương tác giữa giáo viên với sinh viên và sinh viên với nhau 

bằng cách tương tác và hỏi phản biện nhiều hơn, các phần mềm giúp vừa học vừa giải 

trí, có thời thời gian nghỉ giữa tiết hợp lí hơn như 15 phút ạ. 

K44 Cung cấp tiền gói 4g học ạ :))) 

K44 Giải lao lâu một chút để mắt được thư giãn ạ!  

K44 Nâng cao tốc độ đường truyền của giáo viên.  

K44 Ở chỗ em rất hay mất điện bất ngờ nhất là chuẩn bị bước vào hè. Nếu như tình hình học 

online tiếp tục kéo dài, em e là sẽ không hay 

K44 Bởi vì em và 1 số bạn khác ở vùng cao nên đôi khi sẽ bị mất điện hoặc mạng kém, rất 

mong nhà trường xem xét việc mua gói 3g hay 4g cho sinh viên ạ! 

K44 Giảm thời gian của các buổi học nhìn quá lâu vào màn hình làm em mỏi mắt 

K44 Rút ngắn lại 1 chút thời gian học của 1 môn để mắt được thư giãn và có thể chuẩn bị tốt 

cho môn học kế tiếp ạ 

K44 Không nên dạy trực tuyến 

K44 Theo em, cần có thời gian giải lao hợp lí sau các tiết học  
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K44 Em cảm thấy việc học online cũng là phương thức tốt nhưng trong 2 tuần em chưa thấy 

nó hiệu quả vì em lĩnh hội được rất ít kiến thức vì có thể do mạng chưa được ổn hoặc 

do mất điện ạ. Em cảm ơn ạ 

K44 việc học trực tuyến qua lap hay thiết bị công nghệ thường rất dễ mệt mỏi vì phải nhìn 

quá nhiều trong 1 thời gian dài. Thời gian học thì khá sát nhau nên khá mệt mỏi ạ  

K44 Em thấy việc học online là phương thức tốt nhưng qua 2 tuần được học em thấy chưa 

lĩnh hội được nhiều đôi khi do mạng kém hoặc mất điện. Em mong trường sớm cho 

chúng em đi học. Em cảm ơn ạ 

K44 Giảng viên nên sắp xếp thời gian dạy học hợp lí cho sinh viên, nên ra chơi mỗi tiết dạy 

vì nhìn vào màn hình quá lâu sẽ không tốt 

K44 Em thấy nếu tốt nhất thì nên huỷ kết quả học kì này để hết dịch rồi mới bắt đầu lại vì 

học kì này học online em thấy không mấy hiệu quả 

K44 Mong nhà trường giảm bớt thời gian ngồi học online đi bởi ngồi lâu rất mỏi ạ! Còn lại 

thì khá ổn ạ 

K44 Giảm thời gian học trực tuyến hoặc cho thời gian nghỉ giữa giờ nếu không sẽ bị quá tải 

ạ 

K44 Thực ra, vấn đề to lớn nhất hiện tại không phải về phía nhà trường và giảng viên. Đó là 

kết nối mạng hoặc yếu tố khách quan bên ngoài như hỏng điện thoại hoặc máy tính... 

thực sự đôi khi e đang học bị out ra hoặc là sập điện. E cũng bất lực 😞  

K44 Giáo viên cần cho giải trí nhiều hơn không thì quá mệt 

K44 Học chính trên lớp thay vì học online 

K44 Cần có giờ giải lao giữa buổi học để tránh đau mắt ạ. 

K44 Nếu không học thông qua Google Meet có lẽ sẽ tốt hơn 

K44 Giảm thời gian dạy trực tuyến vì học online mệt hơn học off 

K44 Giảm thời gian học trực tuyến vì mắt em kém , ngồi nhiều rất mỏi và đau mắt.  

K44 Theo em, nhà trường nên xem xét điều chỉnh thời gian vào lớp buổi chiều (thường là 

13h) muộn hơn một chút (nếu có thể) để sinh viên có thời gian nghỉ ngơi hợp lý sau tiết 

học buổi sáng. 

K44 Nhà trường cần cân bằng thời gian học và nghỉ ngơi giữa mỗi tiết học  

K44 Cần giảm thời lượng các tiết ạ. Cho chúng em được nghỉ sớm và nhiều hơn vì mắt bọn 

em luôn phải nhìn màn hình, rất ảnh hưởng cho mắt ạ 

K44 Sau 50p học cần có 5 phút để thư giãn mắt 

K44 Nhà trường cần tập huấn cho giảng viên để thành thạo hơn về việc dạy học trực tiếp 

K44 Tạo điều kiện cho những bạn không đủ thiết bị công nghệ học tập 

K44 Giáo viên truyền đạt ngắn gọn và dễ hiểu 

K44 Các thầy cô nên cho phép học sinh được ra chơi khoảng 5-10 phút để có thể đứng dạy 

đi lại vì ngồi nhìn laptop học cả ngày rất mỏi cho cơ thể  

K44 Cần cho học sinh nghỉ giải lao đầy đủ vì nhìn màn hình trong 3 tiếng rất mỏi mắt và 

mệt ạ 

K44 Do mạng nhà em kém nên thỉnh thoảng k nghe thấy cô/thầy giáo nói gì 

K44 Có rất nhiều vấn đề hiện hữu nhưng không phải cứ muốn sửa là được ạ. Ví dụ như việc 

request vào lớp học trên Meet nhưng về phía các cô không nhận được thông báo có 

sinh viên yêu cầu vào lớp để accept nên dẫn đến việc bị đánh dấu vắng. Đường truyền 

mạng của các cô yếu nên âm thanh bị giật lag, nhiều khi bị out không lí do. Tương tác 

giữa giáo viên với sinh viên, giữa sinh viên với sinh viên còn vô cùng hạn chế. Đây là 

góp ý của em về những vấn đề lớn hiện hữu sau 2 tuần học online, những vấn đề nhỏ 

nhặt thì em xin phép bỏ qua.  

K44 Trong các tiết học trực tuyến các giáo viên nên tổ chức 1 số trò chơi hoặc cho nghỉ 

ngơi 5-10 phút giữa giờ để giúp học sinh giảm căng thẳng. Nhà trường nên sử dụng các 
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thiết bị công nghệ dạy học trực tuyến có độ bảo mật cao hơn. 

K44 Cuối mỗi buổi học, giảng viên nên hỏi học sinh có tiếp thu được bài không 

K44 Các cô nên cho ít bài tập về nhà hơn ạ 

K44 Rõ ràng, rản 

K44 Giảm tải thời gian học trực tuyến nhưng vẫn đảm bảo được nội dung bài học được 

truyền tải đầy đủ ạ 

K44 Nhà trường đang làm tốt công việc giảng dạy trực tuyến , chưa có gì cần cải thiện 

K44 Cũng cấp thêm tài liệu cho từng môn học 

K44 Giáo viên có thể quay lại buổi học trực tuyến hôm đó rồi đăng vào nhóm google 

classroom để phòng trường hợp rất nhiều hôm đang học nhưng do mạng kém nên bọn 

em bị out ra khỏi buổi học, điều này dẫn đến không thể tiếp thu đầy đủ bài giảng  

K44 Giáo viên thay vì cho nhiều bài tập về nhà  thì có thể cho sinh viên làm nhiều bài trên 

lớp thể thảo luận dễ hơn. 

K44 nhà trường có thêm sự ưu đãi để sinh viên tích cực hơn  

K44 Việc học trực tuyến tuy không bằng được học như trên lớp nhưng đó là cách tốt nhất 

cho sinh viên vào đợt dịch này  

K44 Em nghĩ cần có sự điều chỉnh về thời gian vì có buổi học 4 tiết đến 11h30 xong chiều 

1h đã bắt đầu học như vậy khá vội vàng để chúng em chuẩn bị . 

K44 Mạng gia đình khá kém, dẫn đến có thể bị out ra giữa chừng hoặc không kịp điểm 

danh, chúng em không thể tự khắc phục kính mong thầy cô không quá khắt khe và 

thông cảm cho chúng em.  

K44 sau 2 tuần học trực tuyến, em cảm thấy vô cùng stress về deadline của các môn. khi 

học trực tuyến cả ngày thực sự rất đau mắt và mệt mỏi mặc dù sự thật là chúng em 

không hề phải đi từ kí túc xá hay chỗ trọ đến trường mà vẫn có thể học đầy đủ kiến 

thức. Trên thực tế áp lực về sự kì vọng của thầy cô quá lớn, bọn em nhất thời chưa thể 

theo kịp. Chúng em sẽ cố gắng hơn.  

K44 giảm thêm học phí 

K44  Nghỉ giải lao nhiều hơn đỡ đau mắt ạ  

K44 Giảng viên nên cho giải lao hoặc rút ngắn thời gian học vì em thấy học 1 mạch với 

thiết bị điện tử khá mệt 

K44 Mong nhà trường tìm cách rút gọn kiến thức và thời gian học vì em học gần kín tuần, 

ngày nào cũng ngồi trước máy tính và điện thoại đầu óc rất stress  

K45 Giúp đỡ các giáo viên nước ngoài liên lạc với học sinh 

K45 Trang bị cho giảng viên thiết bị công nghệ tốt hơn. Wifi, webcam, mic.... 

K45 Học trực tuyến rất thụ động ạ, tiết học bị nhàm chán, sinh viên dễ buồn ngủ  

em chỉ mong sớm đi học ạ huhu 

K45 Điều kiện giảng dạy như âm thanh hình ảnh mạng ổn định và giao bài tập vừa đủ, 

không quá nhiều cho học sinh 

K45 e nghĩ cho đi học đi e nhớ ký túc xá ạ 

K45 Do mạng của chúng em không thể ổn định được nên mong thầy cô cân nhắc vấn đề 

này, ngoài ra như môn chuyên ngành của em có những phần cô dạy nhanh, khó hiểu, 

giải thích nông. 

K45 Thanh tra thường xuyên hơn nữa 

K45 Giao ít bài tập hơn ạ 

K45 Nhà trường đang làm rất tốt khi cho sinh viên học online như hiện tại. Các giảng viên 

làm tốt tác phong sư phạm và các kĩ năng khi dạy online, chuẩn bị bài giảng rất kĩ 

trước khi dạy. Bên cạnh đó, các giảng viên nên xem xét lại chất lượng âm thanh từ mic 

khi giảng dạy... nhiều lúc bị rè và lẫn tạp âm không thể nghe rõ.. 

Em mong các giảng viên khắc phục điều này!! 
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K45 Giảng viên cần gửi file sách đầy đủ cho sinh viên. 

K45 Giảm thời gian học xuống 15-20” nhìn màn nhiều sẽ mỏi mắt  

K45 Em không có ý gì. Nếu học trực tuyến ở nhà thì học đến hết hè luôn cũng được ạ. Chứ 

thời tiết tháng 6-7 mà phải lên lớp thì rất nóng ạ 😂 

K45 Dạy trực tuyến không có hiệu quả bằng dạy trực tiếp 

K45 Nâng cấp các ứng dụng học tốt hơn 

K45 Thầy cô cần tạo cảm hứng học hơn cho sinh viên 

K45 Cần phải tương tác và đưa ra thêm câu hỏi để hỏi sinh viên trong các buổi học hơn thay 

vì đó là giao cho sinh viên nhiều bài tập về nhà hơn là hỏi trên lớp  

K45 đồng nhất 1 chọn thời gian phù hợp  

K45 Nhà trường cần nâng cao chất lượng internet tại trường 

K45 Thời gian học nên điều chỉnh giảm đi 1 chút 

K45 Rút ngắn mỗi buổi học trực tuyến 

K45 Em thấy học online là hợp lí trong thời gian dịch này nhưng em thích học offline cơ. 

Mau hết dịch~ 

K45 Cần giám sát việc học tập của học sinh chặt chẽ 

Giáo viên nên điểm danh bằng cách comment trong phần bình luận tránh mất thời gian. 

Bởi mỗi mail thì chỉ comment được 1 tên nên hoàn toàn có thể làm được. Tránh việc có 

thầy cô điểm danh mất đến 30 phút  

K45 Theo em, để nâng cao hơn chất lượng Nhà trường cần mở nhóm để giải đáp những 

vướng mắc về công nghệ và những vấn đề xảy ra trong quá trình học tập của sinh viên.  

K45 Em muốn học offline. Sớm hết dịch pls 

K45 Giảm thời gian trong mỗi tiết học xuống  

K45 Em mong thầy cô giao bài về nhà cho bọn em ít thôi ạ :((  

K45 Em mong sớm đi học ạ 

Học trực tuyến rất thụ động, không được trao đổi trực tiếp với cô và các bạn, tiết học 

dễ bị nhàm chán và khiến sinh viên buồn ngủ 

K45 Tốt hơn nữa 

K45 Em thấy học online là hợp lí trong thời gian dịch này nhưng em thích học offline cơ. 

Màu hết dịch~ 

K45 Vì là học trực tuyến cho nên việc làm bài tập theo nhóm tương đối khó. Bọn em học rất 

nhiều môn , nên em mong thầy cô có thể giao cho bọn em ít bài tập hơn ạ. Học online 

nhiều bài tập quá bọn em làm thấy không hiệu quả và nhiều khi làm xong quên không 

nộp bài tập thì sẽ bị trừ điểm ạ 

Đây là ý kiến của em! 

K45 Các giảng viên đã có sự chuẩn bị bài giảng trước tiết học, nắm rõ tác phong sư phạm và 

các kĩ năng cần thiết khi dạy online. Bên cạnh đó, các giảng viên nên xem lại chất 

lượng âm thanh khi giảng dạy, chọn nơi không quá ồn và âm thanh từ mic không quá rè 

để sinh viên có thể hiểu rõ được bài học. 

K45 Mong các thầy cô có thể cho thêm thời gian nghỉ giữa giờ vì nhìn lâu vào màn hình 

máy tính rất mỏi mắt và dễ gây buồn ngủ, mất tập chung. 

K45 Thay đổi điểm danh bằng mic. K hiệu quả 

K45 Em cảm thấy làm việc theo nhóm khi học online rất khó, tại bọn em đã phải nhìn vào 

điện thoại quá lâu khi học giờ lại phải làm việc theo nhóm nữa nên lại phải tiếp xúc với 

điện thoại khiến em rất đau đầu. Và cuối cùng mong quý thầy cô có thể giao ít bài tập 

lại ạ bọn em còn nhiều môn nên thầy cô giao nhiều quá bọn em làm xong có thể quên 

không nộp bài ạ 

Đây là ý kiến của em ! 
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K45 Em cảm thấy học trực tuyến không hiệu quả 

Mặc dù các thầy cô khá là tâm huyết 

Nhưng em thấy học trực tiếp trên lớp vẫn hiệu quả hơn ạ 

K45 Theo em, ban đầu Nhà trường nên triển khai rõ cho sinh viên về đúng lớp của mình. 

Ban đầu còn có sự lộn xộn về việc tìm lớp học và danh sách lớp. Rất nhiều sinh viên 

đến tận hôm có lịch học vẫn chưa tìm được lớp mặc dù ban đầu nghĩ đến hôm đó sẽ 

được thông báo lớp học nhưng không thấy chắc vì một số lý do nào đó. Nhưng hiện tại 

đã khắc phục được điều đó. Trong quá trình học tập giáo viên giảng dạy nhiệt tình và 

thao tác nhanh gọn ạ ❤ 

K45 Nhà trường và giáo viên nên cho chúng e học online và giao bài tập về nhà và kiểm tra. 

Vì có nhiều sinh viên trong đó có em không có máy tính và ở vùng núi nên phương tiện 

học tập có phần khó khăn. Hy vọng không phải dùng nhiều đến các phần mềm trên 

máy tính. 

K45 Thông báo thông tin đầy đủ  

K45 Theo sát môn học 

K45 Theo em, cần lập nhóm để hỗ trợ sinh viên trong quá trình học gặp sự cố về công nghệ 

K45 Giảm học phí 

K45 Tạo điều kiện tốt nhất cho giáo viên học sinh trong quá trình tham gia học 

K45 Nỗ lực hơn nữa 

K45 Nhà trường đã tạo điều kiện tốt để học sinh với giảng viên tiếp tục học và dạy rồi ạ. 

Khó khăn duy nhất có lẽ là do chất lượng wifi của từng người từng nhà nên trong quá 

trình học sẽ có 1 số trục trặc sự cố nhất định.  

K45 Giảm tiền học phí thêm chút xíu nữa ạ 

K45 Nhà trường làm rất tốt ạ 

K45 Giảm học phí.  

K45 Theo em, hiệu quả dạy học online của nhà trường đã khá tốt rồi ạ! 

K45 Nhà trường nên giải quyết các vấn đề về mạng để học trực tuyến tốt hơn 

K45 Chuẩn bị bài dạy tốt a 

K45 Nên giao ít bài tập về nhà hơn và chữa bài trên lớp nhiều hơn 

K45 Về chất lượng dạy trực tuyến của nhà trường đã tốt rồi nhưng mà em chỉ muốn lên 

trường thôi (｡•́︿•̀｡) 

K45 Chuẩn bị bài giảng trình chiếu qua powerpoint 

K45 Giáo viên lên giảng kĩ chứ không phải lúc nào cũng bảo các em lên Youtube mà nghe  

K45 Theo em, dạo gần dây mạng (wifi) rất yếu, dẫn tới việc nhiều sinh viên bị out ra khỏi 

bài giảng, dẫn đến việc không theo kịp những vấn đề cô giảng, làm cho mất hứng thú 

trong việc học. Vì thế em mong nhà trường xem xét để tạo điều kiện tốt nhất cho học 

sinh chúng em, vì học qua máy tính/điện thoại đã rất đau mắt, thêm vào đó là do giật 

mạng sẽ dẫn tới hứng thú học tập của sinh viên, như thế việc học sẽ không hiệu quả. 

K45 Vì học trực tuyến đối với em nó không đạt được hiệu quả chất lượng như học ở trên lớp  

K45 Theo em, nhà trường đang làm rất ổn việc dạy học trực tuyến ạ 

K45 Vì học trực tuyến không thể dễ tập trung như lên lớp học trực tiếp. Hơn nữa nhìn vào 

màn hình điện thoại hay máy tính nhiều sẽ rất mỏi mắt và mệt. Em mong nhà trường 

tạo điều kiện cho sinh viên nghỉ giải lao nhiều hơn. Thời gian nghỉ mỗi lần khoảng 5-

10p là được ạ 

K45 cần gửi link lớp học lên nhóm để sinh viên k bị vào muộn do k tìm thấy đường link 

K45 theo em, nhà trường cần trang bị thiết bị nghe tốt hơn 

K45 Cho thời gian nghỉ ngơi giữa giờ khoảng 2 -3 lần trong một buổi học ạ ,vì tiếp xúc vậy 

điện thoại ,máy tính khác lâu sinh viên bị mệt mỏi và ảnh hưởng về mắt ạ 

K45 Giao bài tập và hướng dẫn nộp bài bằng điện thoại vì em không có máy tính. 
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K45 Mặc dù các thầy cô rất tâm huyết. Nhưng bọn em vẫn cảm thấy thật khó hiểu. Hầu hết 

các bạn đều nói rằng học online không hiệu quả. Cảm giác của bọn em khi học thật sự 

rất mệt mỏi. Không tập trung được bằng việc trực tiếp nghe thầy cô giảng dạy trên lớp 

K45 Cần có nhiều thời gian giải lao 

K45 theo em nhà trường cần cung cấp thiết bị âm thanh tốt hơn 

K45 Giảm học phí  

K45 Giảm học phí 

K45 Theo ý kiến của riêng em. Đối với k44 và k45 ngành NNTQ em mong nhà trường có 

thể chỉ cho Thầy cô Việt Nam giảng dạy. Bởi tất cả chúng em chưa thể hiểu được hết 

thầy cô nước ngoài nói. Đặc biệt khi giảng dạy online chúng em học thầy nước ngoài 

lại không có trợ giảng nên nhiều khi chúng em không hiểu gì thì cũng rất khó hỏi để 

hiểu được bài và Thầy còn nói rất nhỏ. Khi đó chúng em học không được hiệu quả ạ. 

Em mong nhà trường có thể xem xét. Em xin chân thành cảm ơn ạ. 

K45 Câu hỏi này em cần thời gian suy nghĩ và trải nghiệm thì để đưa ra câu trả lời ạ.  

K45 Theo em thì nhà trường chuẩn bị công tác giảng dạy như thế là rất tốt rồi ạ 

K45 Em nghĩ là giáo viên cần tâm huyết hơn trong việc dạy 

K45 Giảm 1 lượng nhỏ  bài tập ạ 

K45 Giao bài tập ít 

K45 Các giảng viên cần giảng chậm lại 

K45 Cần giảm bớt thời gian học 

K45 Lên trường học tốt hơn ạ😅 

K45 em nghĩ là được rồi , em mong thầy cô có thể giảng chậm lại 1 xíu cho chúng em dễ 

hiểu hơn ạ 

K45 Khám phá các ứng dụng học tốt hơn 

K45 Nên học trực tiếp 

K45 Vì đã quen với việc học trên lớp, nên việc học online có thể còn nhiều bỡ ngỡ.  

K45 E thấy tất cả đều ok nhưng tình trạng là mạng kém cho nên vẫn cần đợi mạng ổn định 

thì e sẽ xem lại 

K45 Trong quá trình học trực tuyến các thầy cô có thể giảm bớt bài tập về nhà một chút 

không ạ 💜 Thầy cô cố lên, nhà trường cố lên !! Cùng nhau cố gắng học tập thật tốt ạ. 

K45 Bổ sung trò chơi  

K45 Giảng viên cần giảng dạy trong môi trường sư phạm có bảng và phấn như ở trên lớp 

K45 Tạo điều kiện cho sinh viên khi bị gián đoạn hay gặp vấn đề về điều kiện để học trực 

tuyến 

K45 Giải lao nhiều hơn chứ bọn em suốt ngày nhìn vào điện thoại thấy đau mắt và mệt mỏi 

lắm ạ 

K45 Em thấy thế này cũng tạm ổn rồi. Nhưng có điều, có một số môn thầy cô nên trình 

chiếu màn hình máy chiếu bài học. Vì học thế này thật sự thì có đôi chỗ hơi khó. Vấn 

đề một chút là do một số máy tính không thu âm mic được nên nhiều chỗ hơi khó hiểu 

K45 Thêm các kĩ năng tương tác 

K45 Em học khoa ngoại ngữ, em thấy mấy môn chuyên ngành học trên lớp bọn em cũng 

còn sai nhiều, đằng này học online kiểu này thì để nâng cao trình độ của tụi em thì thật 

sự rất khó ý ạ. Em cảm ơn ! 

K45 tương tác với học sinh trong bài học 

K45 Theo em thì nhà trường nên giảm bớt thời gian dạy học lại một chút ạ vì bọn em hầu 

hết là ở nhà phải phụ việc bố mẹ nên không thể đảm bảo học liên tục tới 2-3 tiếng đồng 

hồ, nhất là khi tới trưa ạ 

K45 Theo em nên giảm lượng bài tập giao về nhà 

K45 Giảm tải chương trình học 
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K45 Giảm giờ học trực tuyến. Nhìn vào các thiết bị điện tử liên tục trong vòng 4-6h đồng hồ 

một ngày khiếm thị lực bị giảm  

K45 Mong nhà trường giảm thời gian học đi 1 chút vì chúng em học trực tuyến lâu như vậy 

có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ của chúng em 

K45 Mắt của mệt mỏi khi phải nhìn màn hình trong thời gian dài.  

K45 Theo ý kiến cá nhân của em 

Việc học online không thích hợp cho việc học các môn ngoại ngữ. Đặc biệt phần nghe-

nói bọn em rất khó tiếp cận việc học online.  

Ngoài ra đường truyền nhiều lúc rất kém nên ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng buổi 

học. Thực tình em rất e ngại cho việc học  online như vậy. Em cảm ơn thầy cô đã xem 

ý kiến cá nhân của em. 

K45 Em muốn làm thế nào đó mà qua thời gian học trực tuyến này, em sẽ không bị cận, 

nhưng em chưa nghĩ ra giải pháp ạ. 

K45 Được nghỉ giải lao một chút vì học hơi căng thẳng và mệt 

K45 Sự tương tác và giúp đỡ của thầy cô 

K45 Tăng thời gian giải lao để mắt thư giãn vì sinh viên phải học rất nhiều tiết học trong 1 

ngày 

K45 tiếp tục phát huy những gì nhà trường đã và đang làm  

K45 Đôi khi e không nghe rõ được thầy( cô) nói rõ hoặc màn hình bị giật lag. Em mong 

thầy cô có thể khắc phục đường truyền mạng 

K45 Em muốn đi học cơ ạ -(( 

K45 Em nghĩ nên cho ít bài tập hơn để bọn em có thể hoàn thiện bài tập 1 cách tốt hơn và 

đúng thời gian quy định.  

K45 Cần trao đổi những vấn đề trên lớp nhiều hơn để học sinh rèn kĩ năng và tương tác với 

mọi người hơn là cứ giao nhiều bài tập về cho học sinh làm hơn 

K45 Học offline 

K45 Nỗ lực hơn nữa 

K45 Bổ sung các nguồn tài liệu  

K45 Kết hợp cả ngữ liệu đời sống 

K45 Nâng cao ứng dụng học trực tuyến 

K45  cần cho ít bài tập hơn 

K45 Rút ngắn thời gian học trực tuyến, giảm bài tập sau mỗi buổi học 

K45 Nhà trường nên kiểm soát địa chỉ mail của sinh viên. Và gửi mã lớp qua mail cho sinh 

viên để tránh gần đến giờ học mà vẫn chưa tìm được lớp cũng như 1 số lỗi kĩ thuật để 

được xử lý trước giờ tham gia lớp học 

K45 Giảm số lượng bài tập,rút ngắn thời gian học trực tuyến,không bắt buộc bật camera khi 

không cần thiết 

K45 Điểm danh thoáng vì nhiều gia đình hay mất wifi, bị out trong quá trình học. Một số 

vấn đề như mic, vì đang trong quá trình cách li toàn thành phố nên không mua được 

kịp thời. Các giảng viên nên ghi lại tiết học và đăng lại nhằm giúp đỡ cho sinh viên 

nghệ lại khi không hiểu. 

K45 Sắp xếp lịch hợp lý môn cho các môn bị huỷ 

K45 Lớp Nghe- Nói với thầy cô nước ngoài nên có trợ giảng vì đôi khi có những phần kiến 

thức do thầy cô truyền đạt bọn em khó tiếp thu nếu có thêm trợ giảng thì tốt hơn. 

K45 Em nghĩ các giảng viên của trường có thể tạo thêm một vài hoạt động cho chúng em 

trong giờ học 

K45 Cho bọn em ít bài tập về nhà thôi ạ 

K45 Em nghĩ các giảng viên nên giao lượng bài tập về nhà vừa phải và giãn deadline để bọn 

em bớt căng thẳng hơn ạ! 
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K45 Giảm lượng bài tập về nhà, em đang chạy deadline mấy ngày nay rồi 

K45 Chúng em có quá nhiều deadline ạ. Hy vọng nhà trường có thể giảm bớt bài cho chúng 

em chứ nhiều bài quá ạ. Stressful!!! 

K45 Rút ngắn thời gian học, giảm bài tập. Thời gian học quá dài làm sinh viên chán nản và 

mệt mỏi, bài tập quá nhiều nên em không thể tập trung làm một môn nào đó khi quá 

nhiều deadline cùng lúc. 

 Khoa Ngữ văn 

K42 Cho các bạn đều thảo luận tương tác nhiều hơn, vì nhiều bạn sinh viên không làm bài 

tập, nhờ người học hộ. Dẫn tới tình trạng lớp trầm. 

K42 Vừa đi thực tập lại phải học trực tuyến rất là mệt mỏi cô ạ. Làm như vậy em nghĩ chất 

lượng không cao. Nhà trường nên lùi lịch ra trường cho sinh viên trong thời buổi dịch 

bệnh thế này là tốt nhất. 

K42 Tăng cường cho sinh viên thêm tài liệu để hiểu thêm bài ạ  

K42 Cần gọi nhiều người hơn 

K42 Em muốn đi học. 

K42 Tích hợp một số công nghệ mới trong dạy học trực tuyến. 

K42 Dạy nhiều hơn nữa 

K42 Nhà trường cần tạo một chút điều kiện cho sinh viên ở vùng sâu vùng xa, không có 

sóng vì lý do các bạn vùng không có sóng rất khó tiếp cận với bài học do sóng, mạng, 

và đặc biệt là không có máy tính(laptop) để làm bài theo yêu cầu của các thầy cô. 

K42 Chúng em là sinh viên năm cuối nên hi vọng có thể tạo điều kiện giúp chúng em ra 

trường đúng hạn 

K43 Về chất lượng thì học trực tuyến sẽ không được đạt kết quả cao. Học trực tuyến lượng 

bài tập được giao khá nhiều gấp nhiều lần so với lượng bài tập trên lớp. Và tài liệu 

chúng em có được khá hạn chế Vì lịch học khá khít nhau nên chúng em không thể hoàn 

thành kịp. Nếu để hiểu cũng không có cách làm hiểu một khối lượng lớn kiến thức 

trong thời gian ngắn. Chỉ làm kịp để kịp giờ lên lớp. Vẫn còn một số vấn đề trong việc 

đăng nhập lớp học online. Thầy cô có thể đặt lịch cố định để chúng em vào lớp học dễ 

dàng hơn. Dù có khá nhiều nhược điểm nhưng trong thời gian hiện tại học online là 

một phương pháp hỗ trợ sinh viên về mặt kiến thức rất hợp lý. 

K43 Cắt giảm thời gian các tiết học đi ạ. Chứ bọn em học cả ngày máy tính sẽ rất khó chịu 

về sức khoẻ ạ 

K43 Cần giảm thời gian các tiết học ạ. Ngồi quá lâu trước màn hình máy tính và điện thoại 

gây mệt mỏi và đau đầu.  

Lượng bài tập của các môn khá nhiều, nên việc ngồi trước màn hình máy tính lại nhiều 

hơn  

K43 Lời đầu tiên, chúng em rất cảm ơn nhà trường và các thầy cô luôn tạo những điều kiện 

thuận lợi nhất cho chúng em học tập. Với bản thân mình, em cảm thấy việc học trực 

tuyến rất tiện lợi và hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu học tập của sinh viên trong thời 

đại công nghệ. Tuy nhiên, nếu có thể chúng em hi vọng thời gian học giữa các tiết có 

thể giãn cách hơn 1 chút hoặc giảm bớt một vài phút của mỗi tiết. Bởi lẽ trong suốt 

buổi học chúng em luôn luôn cần chú ý tương tác với lớp học qua màn hình máy tính 

và ngay sau đó lại cần hoàn thành rất nhiều bài tập qua máy tính nên rất đau nhức mỏi 

mắt. Mặc dù chúng em đã cố gắng khắc phục bằng các biện pháp (uống thuốc, nhỏ mắt, 

thể dục mắt,....). Vì vậy, em kính mong nhà trường có thể xem xét ý kiến của chúng em 

ạ. Em xin chân thành cảm ơn! 

K43 Em mong nhà trường có thể tinh giảm thời gian học. Để sinh viên và giảng viên có tiết 

học hiệu quả nhất. Vì học online lượng kiến thức và bài tập chúng em phải làm gấp 

nhiều lần.  Thời gian nhìn vào máy tính nhiều khiến gây chán nản không có tinh thần 

học. Vì vậy rất mong nhà trường có thể tinh giảm thời gian học cân bằng hơn.  
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K43  Qua 2 tuần học em thấy một số điều trong học online như: 

Thứ nhất 

Giảm bớt thời gian tiết học, vì ngồi liên tục bên máy tính rất áp lực và mệt mỏi.  

Thứ 2 bớt số lượng thành phần giám sát tiết học vì không thực sự cần thiết, gây ra 

nhiều phiền toái trong giờ học, mất tập trung trong giảng dạy và học tập, em nghĩ rằng 

những giảng viên rất nhiệt tình với chúng em nên không cần thiết quá nhiều người 

tham gia giám sát lớp học gây phân tâm mất thời gian. Khi có người giám sát tham gia 

việc trao đổi thảo luận thiếu đi sự tự nhiên.  

K43 Phối hợp các hoạt động  

K43 Rút ngắn thời gian học hoặc giải lao lâu hơn, vì nhìn bảng lâu khác với nhìn điện thoại 

lâu.  

K43 Theo em, các Thầy cô cần cho số lượng bài tập vừa phải ở mỗi môn học và gia hạn thời 

gian phù hợp để chúng em có thể hoàn thành bài đúng hạn và đầy đủ. Bản thân em cảm 

thấy áp lực và quá tải vì số lượng bài tập nhiều cộng thêm ở gia đình không thể dành 

toàn tâm cho việc học vì còn có nhiều công việc nhà trong mùa dịch chi phối. Nếu mỗi 

môn đều giao những nhiệm vụ vừa đủ và gia hạn phù hợp chúng em sẽ có thời gian 

thích hợp để chúng em có thể hoàn thành bài một cách chất lượng hơn và bớt stress 

hơn. Em xin cảm ơn quý thầy cô! 

K43 Nhà trường thường xuyên giúp đỡ sinh viên trong quá trình học  

K43 Thứ nhất học online mệt mỏi mà ôm đồm nhiều sẽ phản tác dụng. Do đó học ít nhưng 

chắc còn hơn học nhiều.  

Bởi vậy chúng em mong giảm tải thời gian và chương trình học tập. Mỗi tiết học k nên 

quá 40-45p. Những ngày sinh viên phải học đến 10 tiết bên máy tính đó là một trải 

nghiệm thật kinh khủng. Áp lực cho cả giảng viên và sinh viên. 

Thứ 2  

Tự học và tự nghiên cứu trong các giờ học cần được chú trọng. Việc có quá nhiều 

thành phần giám sát tiết học gây ra sự phân tâm và mất tập trung trong giờ học, gây ảnh 

hưởng tiêu cực đến giờ học, không chú tâm học tập. Áp lực 

Thứ 3 chúng em không có đủ điều kiện tài liệu hỗ trợ trong tất cả các môn nên mong 

thầy cô cho thời gian hợp lý để tìm hiểu 

K43 Chúng em mong giảm tải thời gian và chương trình học tập. Mỗi tiết học k nên quá 40-

45p. Những ngày sinh viên phải học đến 10 tiết bên máy tính đó là một trải nghiệm thật 

kinh khủng . Áp lực cho cả giảng viên và sinh viên. Việc có quá nhiều sự giám sát tiết 

học gây ra sự phân tâm và mất tập trung và có thể ảnh biết hưởng tới kết quả của buổi 

học  

Chúng em mong nhà trường tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên chúng em đảm bảo 

được lượng kiến thức trong mùa dịch Covid này.  

K43 Em nghĩ nên giảm giờ học cho mỗi tiết vì làm việc nhiều với máy tính khá mệt cho 

giảng viên và sinh viên. Mỗi tiết chỉ nên 40p-45p 

K43 Theo em, việc dạy học trực tuyến rất nhiều vấn đề bất cập: 

Chúng ta nên giảm thiểu thời gian học của sinh viên xuống vì phải tiếp xúc nhiều với 

màn hình máy tính và điện thoại dễ làm chúng ta nhanh cảm thấy mệt mỏi. Như vậy 

việc tiếp thu kiến thức sẽ bị gián đoạn.  
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K43 Thành phố hà nội đã giảm tải chương trình cho học sinh toàn thành phố. Vì sao họ 

giảm? Vì họ hiểu học online mệt mỏi mà ôm đồm nhiều sẽ phản tác dụng. Do đó học ít 

nhưng chắc còn hơn học nhiều.  

Bởi vậy chúng em mong giảm tải thời gian và chương trình học tập. Mỗi tiết học k nên 

quá 40-45p. Những ngày sinh viên phải học đến 10 tiết bên máy tính đó là một trải 

nghiệm thật kinh khủng. Áp lực cho cả giảng viên và sinh viên. 

Thứ 2  

Tự học và tự nghiên cứu trong các giờ học cần được chú trọng. Việc có quá nhiều 

thành phần giám sát tiết học gây ra sự phân tâm và mất tập trung trong giờ học, gây ảnh 

hưởng tiêu cực đến giờ học, cái gì nhiều cũng không tốt. 

Em rất mong nhà trường cân nhắc 

K43 1. Nên giảm giờ học vì chúng em nhìn màn hình máy tính lâu rất đau mắt. 

2. Nên giảm bớt lượng bài tập. 

K43 Giảm bớt thời lượng tiết học, bọn em học trên máy tính rất vất vả thường xuyên phải 

nhìn chăm chăm vào máy tính 

Nhà trường cho ít thanh tra giám sát để đảm bảo chất lượng giờ học  

K43 Theo em, nhà trường cần cắt giảm số lượng thời gian học 1 tiết của các bộ môn để 

tránh tình trạng bọn em mệt mỏi, khó chịu khi ngồi trước màn hình máy tính quá lâu ạ.  

K43 Em cảm thấy việc học trực tuyến như vậy khá mệt mỏi mặc dù đây đang là phương án 

tối ưu nhất đối với chúng em. Thời gian sử dụng các thiết bị máy tính, điện thoại phục 

vụ cho việc học khiến chúng em mệt mỏi. Sau thời gian học tập, chúng em có nhiều bài 

tập cần hoàn thành và gần như 1 ngày chúng em phải nhìn vào màn hình suốt. Em hi 

vọng nhà trường có thể giảm bớt thời gian học trực tuyến bằng cách thêm thời gian giải 

lao giữa giờ cho chúng em nhiều hơn một chút để có thêm thời gian nghỉ ngơi ạ. 

 Em muốn đến trường gặp thầy cô lắm rồi ạ, nhớ các thầy cô nhiều. Em chúc thầy cô và 

gia đình giữ gìn sức khỏe để vượt qua khó khăn dịch bệnh trước mắt ạ 

K43 Em mong giảm giờ học trực tuyến vì chúng em ngồi trước màn hình máy tính để học 

và làm bài tập cả ngày và liên tục trong nhiều ngày sẽ rất mỏi mắt, và các thầy cô giảng 

dạy chắc cũng sẽ rất mệt ạ!  Em nghĩ việc nhiều thanh tra trong buổi học cũng không 

cần thiết vì lớp học các môn các thầy cô đề giảng dạy rất nhiệt tình, nghiêm túc, khi 

thanh tra vào liên tục chúng em sẽ mất tập trung, học không được tự nhiên ạ! Em cảm 

ơn nhà trường và thầy cô đã quan tâm ạ! 

K43 Theo em việc học online là một hành động thiết thực để khắc phục tình trạng hiện tại 

.Tuy nhiên nó cũng có một số hạn chế về việc tương tác cũng như nhiều khi đường 

truyền mạng không tốt. Vậy nên theo em thứ nhất, chúng ta nên giảm thời lượng mỗi 

tiết học xuống không quá 40p-45p/ tiết giảm bớt lượng kiến thức vì học online, ngồi 

trước màn hình máy tính nhiều sẽ gây ra mệt mỏi, chán nản và áp lực (đặc biệt với 

những ngày có 10-11 tiết trong ngày). Thứ 2, nên giảm bớt thành phần cán bộ giám sát 

vì không thực sự cần thiết, quan tâm và sát sao với sinh viên là việc cần thiết nhưng 

nếu việc tham gia giám sát liên tục và nhiều người tham gia sẽ gây mất tập trung cho 

việc giảng dạy,học tập và gây mất tự nhiên lớp học. 

Trên đây là ý kiến đóng góp của em, mong nhà trường tiếp nhận và điều chỉnh hợp lí 

để việc học online của chúng ta hiệu quả hơn.  

K43 Nhà trường nên có hệ thống đăng nhập học và làm bài tập trực tuyến cố định.  

Cung cấp cho thầy cô không gian dạy học có đầy đủ bảng và phấn để viết và phân tích 

bài học để sinh viên hiểu hơn.  
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K43 Theo em, nhà trường nên giảm tải thời gian và dung lượng học tập.  Bọn em rất mệt và 

nhức đầu khi ngồi học qua tai nghe liên tục từ tiết 1 đến hết tiết 11. Hơn nữa bọn em 

cũng không có giáo trình, điều này rất bất tiện cho việc học và làm bài dồn dập và gấp 

gáp như vậy. Tất cả thông tin bọn em phải nghiên cứu vô cùng khó khăn nên hy vọng 

đề cương cuối kì sẽ được thầy cô giới hạn và hướng dẫn kĩ càng ạ. Thứ hai chúng em 

mong nhà trường nới lỏng hơn trong việc thanh tra liên tục vào giờ học mỗi tiết bởi 

giảng viên và sinh viên vẫn làm việc nghiêm túc nhưng hay bị đứt đoạn mất tập trung. 

Rất kính mong ban giám hiệu nhà trường và thầy cô tạo điều kiện cho chúng em học  

online hiệu quả trong mùa dịch này. Em xin cảm ơn thầy cô và BGH nhà trường luôn 

quan tâm ý kiến của sinh viên ạ! 

K43 Trong hai tuần qua , em cảm thấy kiến thức thật sự rất mông lung và em xin phép nếu 

được học trực tiếp sẽ tốt hơn ạ  

K43 Thứ nhất, em cảm thấy nên giảm thời lượng học trong 1 ca học vì ngồi trước máy tính 

trong thời gian dài khiến chúng em cảm thấy mệt mỏi và áp lực hơn học trực tiếp rất 

nhiều Thứ hai. em thấy các thầy cô giảng bài rất nhiệt tình và tâm huyết nên thực ra 

không cần thanh tra giám sát đâu ạ. Em cảm thấy như vậy rất mất tự nhiên. Trên đây là 

ý kiến của em ạ. Em xin cảm ơn nhà trường đã tạo điều kiện tốt nhất để chúng em có 

thể tiếp tục học tập trong những ngày này! 

K43 Chúng em mong các thầy cô có thể giảm lượng bài tập và không quá khắt khe trong 

việc vào học muộn 3-5 phút vì tình trạng mạng có thể không tốt 

K43 Chú trọng đường truyền 

K43 Đặt lịch nhắc trước mỗi buổi học 

K43 Em mong nhà trường tinh giảm lượng kiến thức trong giáo trình để sinh viên dễ nắm 

bắt bài hơn. Cũng như giảm thời lượng giờ học, mỗi tiết không quá 40 phút (vì có 

những hôm chúng em phải ngồi từ tiết 1 đến tiết 10 cộng thêm bài tập về nhà khiến cho 

cơ thể và mắt không ổn định) 

Em thấy các giảng viên đã cực kì tâm huyết trong công tác giảng dạy nên em cũng 

mong nhà trường giảm bớt quá trình thanh tra để tránh gây mất tập trung trong giờ học 

K43 Cho đi học trực tiếp, không học online nữa 

K43 Em nghĩ cần xem xét thời gian bài dạy vì sau một buổi học chúng em khá mệt vì phải 

theo dõi máy tính  

K43 Em rất cảm ơn nhà trường đã triển khai giảng dạy online giúp chúng em được bảo đảm 

quá trình học được diễn ra liên tục. Em xin được đề xuất một số mong muốn để hoạt 

động dạy học trực tuyến đạt hiệu quả cao:  

1. Em mong chương trình học sẽ được giảm tải, chú trọng vào những nội dung quan 

trọng, thời gian học rút ngắn mỗi tiết xuống 40', bài tập về nhà sẽ ít hơn do chúng em 

tiếp xúc với máy tính nhiều nên cảm thấy rất mệt và đau mắt mặc dù chúng em đã sử 

dụng các phương pháp khác nhau nhưng hiệu quả khắc phục những khó khăn do phải 

tiếp xúc với máy tính quá lâu vẫn không cao 

2. Em hi vọng việc thanh tra vào kiểm tra ở các tiết học sẽ được hạn chế nhằm đảm bảo 

sự tập trung trong học tập của chúng em 

Em rất mong nhà trường xem xét nguyện vọng của chúng em ạ 

K44 chia sẻ nhiều tài liệu ạ 

K44 Theo em nhà trường cần có những phương pháp tốt 

K44 Cần thông cảm hơn với những sinh viên chưa có đủ điều kiện công nghệ (mạng yếu, 

máy tính để bàn không có camera, máy tính hỏng camera, hỏng mic,..) 

K44 Tăng thời gian giải lao 

K44 Theo em nhà trường nên tạo điều kiện gửi tài liệu học tập, giáo trình, tập bài giảng 

bằng bản PDF hoặc bản word vì chúng em không thể lên thư viện để mượn giáo trình 

và tài liệu. 
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K44 Giảm bớt bài tập về nhà vì tần suất bọn em phải làm việc với máy tính quá lớn, dẫn đến 

mỏi mắt, căng thẳng khiến khó tập trung được vào những buổi học tiếp theo.  

K44 Theo em thì nhà trường cần rút ngắn thời gian học xuống 1 chút ạ. Bởi học online 

chúng em cần phải nhìn nhiều vào màn hình khiến chúng e hay bị đau mắt, tăng độ cận. 

ngoài ra thì việc nghe loa nhiều giờ mỗi ngày đều khiến chúng em cảm thấy đau đầu và 

khó chịu.  

K44 Hỗ trợ tiền mạng 

K44 Cần hướng dẫn sinh viên chi tiết cụ thể hơn  

K44 Mong nhà trường có thể scan cho chúng em giáo trình ạ, vì bọn em phần lớn sinh viên 

học đều là không có giáo trình. Em cảm ơn ạ.  

K44 Em mong muốn nhà trường giảm lượng bài tập về nhà cho sinh viên vì thời gian học cả 

ngày với máy tính và điện thoại là khá căng thẳng và mệt. Tiếp xúc nhiêu với máy tính 

khiến chúng em bị đau đầu cùng với số lượng bài tập nhiều khiến cho buổi học ngày 

hôm sau bị kém hiệu quả hơn ạ! 

K44 Mong các thầy cô giao bớt bài hoặc đừng hối làm bài nữa e có nhiều môn học với cả 

ngồi học nhìn màn hình nhiều rất mệt mỏi ạ! 

K44 giảng viên giảng hơi nhanh, sinh viên không kịp ghi chép những vấn đề cần thiết; sử 

dụng máy tính để học tập và làm bài tập hàng ngày rất mỏi mắt ạ. 

K44 Em mong muốn phòng đào tạo của trường tương tác trực tuyến nhiều hơn với sinh viên 

ạ. Khi có vấn đề cần lên phòng đào tạo để giải quyết, sinh viên không thể liên lạc được 

với thầy Quang và không biết gọi ai để giải quyết vấn đề.  

K44 Theo em thì nhà trường có thể rút ngắn thời gian học tập của chúng em được không ạ , 

vì học online bọn em phải nhìn màn hình nhiều và nghe nhiều nên rất đau đầu và cảm 

thấy mệt mỏi ạ, cũng có thể là do em chưa quen với hình thức học tập mới này . Và 

thầy cô có thể rút ngắn bài tập giao cho bọn em được không ạ, vì cả ngày em đã tiếp 

xúc với máy tính điện thoại, để làm kịp và đầy đủ các môn thì thường thường đến tận 

khuya muộn chúng em mới làm xong được bài tập ạ  

Trên đây là ý kiến đóng góp của em.  

Em cảm ơn ạ! 

K44 Giảng kĩ trong từng chi tiết và đưa nhiều ví dụ cụ thể hơn để giúp sinh viên nắm bắt 

được kiến thức nhanh nhất  

K44 Ý kiến đóng góp nằm của em nằm trong 3 cụm từ: GIẢM TẢI - GIẢM YÊU CẦU - 

GIẢM KỲ VỌNG. 

K44 Theo cá nhân em thì nhà trường nên giảm bớt thời lượng học do bọn em phải nhìn vào 

máy tính và đeo tai nghe suốt gần 10 tiếng đồng hồ cảm thấy rất là đau đầu và mệt mỏi. 

Đồng thời em mong muốn các giảng viên có thể giảm lượng bài tập xuống cho các bạn 

sinh viên tạo điều kiện tốt nhất cho các sinh viên ạ!! Em xin cảm ơn! 

K44 Em biết là thầy, cô đã rất cố gắng và nỗ lực trong việc giảng dạy trực tuyến. Thầy cô 

cũng đã cố gắng khắc phục, cố gắng tập giảng và việc phải trao đổi công việc như đang 

nói chuyện một mình. Nhưng học online với bên ngữ văn như chúng em rất khó tiếp 

thu, rất khó cảm thụ lời giáo viên giảng qua điện thoại, nghe âm thanh điện thoại nhiều 

em bị đau đầu (cái này e cũng thấy nhiều bạn bị), thôi thì ở thời buổi dịch bệnh, hai bên 

nhà trường và sinh viên cùng cố gắng khắc phục và hợp tác cùng phát triển, thế nhưng 

bài tập nhóm, bài tập cá nhân rất nhiều, mà việc trao đổi nhóm không gặp nhau hơi khó 

ạ. Nên e hi vọng được đến trường sớm ạ. 

K45 Không quá đề cao việc điểm danh  

K45 Nhà trường tìm cách nào đó để giải quyết về vấn đề mạng yếu vì lúc học nó cứ giật giật 

có khi đang ngồi học đột nhiên thì lại thoát ra khỏi lớp rồi không vào được nữa 

K45 Em nghĩ nhà trường nên linh hoạt trong thời gian kết thúc buổi học để tạo sự thoải mái 

hơn. Ví dụ như là chúng em có thể nghỉ sớm hơn thời gian quy định so với lịch học 
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thực tế trên trường vì khi mà nhìn quá lâu vào các thiết bị công nghệ thì mắt em thấy 

rất mỏi ạ!!! 

K45 Vấn đề điểm danh nhiều lúc mất thời gian, tạo tâm lý không tốt cho sinh viên mạng kô 

ổn định, giảng viên gửi tài liệu cho sinh viên nhiều hơn. Em xin hết 

K45 Chúng em muốn được đến học học ạ  

K45 Trau đổi thêm kỹ năng vi tính cho giảng viên 

K45 Giảm bớt lượng thời gian mỗi tiết học trực tuyến 

K45 E nghĩ nên giao ít bài tập hơn ạ hoặc gia hạn nộp bài tập muộn hơn 

Ví dụ môn học thứ 5 tuần này thì deadline của nó phải là thứ 4 chứ không phải chủ 

nhật tuần trước 

K45 Nhà trường cần bổ sung thêm tài liệu học cho sinh viên  

K45 em cần nhiều tài liệu học tập FDG do các giảng viên gửi ạ. Em có rất ít các tài liệu 

chính thống để nghiên cứu. Một số giảng viên còn từ chối chia sẻ bài giảng. Do là học  

online nên mạng có đôi lúc sẽ chập chờn, bị out ra, nhưng các giảng viên coi đấy là 

hành động bọn em không có ý thức học tập và trừ điểm. 

K45 các giảng viên nên sử dụng các phần mềm slide trình chiếu cho sinh viên dễ tiếp thu . 

K45 Cần thêm thời gian để giảng dạy  

K45 Cho sinh viên ít bài tập đi ạ. Môn nào cũng có quá nhiều bài tập 

K45 Tuy chất lượng dạy học trực tuyến khá tốt và ổn định nhưng nhà trường trường nên chú 

tâm đến các bạn ở những vùng khó khăn như Nghệ An hay ở những vùng núi và tạo 

điều kiện để cho các bạn có thể học trực tuyến cũng như là để nâng cao chất lượng học 

lên mức tốt nhất 

K45 quan tâm hơn 

K45 Giảm thời lượng học online 

K45 Chủ ý dạy học thêm cho người nước ngoài 

K45 Thời lượng tiết học nên giảm bớt 

K45 Là cho đi học ạ, em nhớ trường lắm 

K45 Theo em là được đi học ạ, em nhớ trường. 

K45 Nhà trường cần thường xuyên kiểm tra chất lượng dạy học bằng cách tham dự những 

buổi học trực tuyến 

K45 Nhà trường cần thường xuyên kiểm tra chất lượng dạy học bằng cách tham dự những 

buổi học trực tuyến 

K45 Giao ít bài tập 

K45 Nhà trường cần thường xuyên kiểm tra chất lượng dạy học bằng cách tham dự các buổi 

học trực tuyến  

K45 Có thêm những cách học thú vị 

K45 Theo em, chúng ta nên giảm lượng kiến thức không cần thiết trong học tập. Vì khi học 

qua online như thế này chúng em rất khó có thể nắm bắt rõ và hiểu đúng bản chất vấn 

đề. Ngồi học qua mạng như này rất khó có thể khiến bọn em tập trung cao độ như lúc 

ngồi học trên trường. Còn chưa kể đến việc nhà có bạn thì có mạng, có bạn không có 

hoặc có mạng nhưng lại bị lag nên nó sẽ làm gián đoạn trong việc học tập của chúng 

em. Vì thế nên em mong muốn nhà trường có thể tạo những điều kiện thuận lợi tốt nhất 

trong công việc giảng dạy cho chúng em ạ  

K45 Thông tin kịp thời nội dung đến sinh viên và mạng của các thầy cô cũng ổn định để 

việc học không bị gián đoạn 

K45 Cần cung cấp thêm nhiều tài liệu học tập cho học sinh 

K45 Cần cung cấp thêm nhiều tài liệu học tập của mỗi môn cho sinh viên 

K45 Em nghĩ việc này phụ thuộc vào hoàn cảnh của mỗi học sinh, sinh viên ạ 

K45 Cung cấp thêm tài liệu cho sinh viên 
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K45 Sát sao hơn 

K45 Theo em , nhà trường cần giảm bớt bài tập cho sinh viên vì lượng bài tập khi sinh viên 

học trực tuyến quá nhiều, sinh viên rất áp lực  

K45 nhà trường cần thu ngắn tiết học lại ạ. Vì một ngày nếu học cả ngày thì thời gian nhìn 

vào máy tính rất nhiều. Rất mỏi mắt ạ 

K45 Cho sinh viên ít bài tập 

K45 Scan đủ học liệu tối thiểu cho mỗi môn học đối với sinh viên năm nhất 

K45 Em muốn ít bài tập ạ  

K45 Cải thiện 

K45 Bỏ bớt bài tập ở mỗi môn học vì bài tập và dealine quá nhiều gây cho học sinh tâm lí 

chán nản 

K45 Cung cấp thêm tài liệu cho sinh viên 

K45 Cung cấp thêm tài liệu cho sinh viên 

K45 Trau dồi kỹ năng vi tính cho giáo viên 

K45 cần cho giáo viên kỹ năng dùng vi tính 

K45 theo em việc kiểm soát sinh viên và làm mới cách học online sẽ nâng cao chất lượng 

học trực tuyến, vì nếu bài giảng không đủ mới mẻ và cuốn hút các sinh viên sẽ dễ bị 

nản và nhàm chán trong quá trình dạy học. 

K45 nhà trường nên giao bài tập vừa đủ vì số lượng môn học và bài tập quá nhiều 

K45 Kỹ năng vi tính 

K45 Tương tác 

K45 Theo em thì em là sinh viên lào muốn cho các thầy cô dạy học nói chậm một chút bởi 

vì em nghe các thầy cô giảng bài không kịp  

 Khoa Sinh-KTNN 

K43 Đầu tư về mạng 

K43 Đường truyền wifi ạ 

K43 Cải tiến lại mạng  

K43 Quản chặt kỹ càng hơn khi hoc trực tuyến. Nó sẽ hiệu quả nếu sinh viên học nghiêm 

túc. Mặc dù rất muốn lên trường học nhưng dịch nên phải học online. Sinh viên ở nhà 

khi về không có mang theo sách nhưng bù là khi giảng viên hỏi bài trả lời được vì có 

mạng luôn luôn được kết nối.  

K44 Một số bạn không có đủ thiếu bị điều kiện để học tập ạ 

 Khoa Toán 

K42 Kéo dài thời gian học chính thức vì việc học trực tiếp vẫn là cách tiếp thu tốt nhất kiến 

thức  

K42 Em thấy hiện tại vẫn ổn và em có thể theo học được. Nhưng em vẫn muốn học trực tiếp 

sớm nhất có thể 

K42 Kiểm tra đường truyền mạng 

K42 Khuyến khích động viên sinh viên ,giảng viên 

K42 Hỗ trợ sinh viên tiền mạng 

K42 Nâng cao khả năng sử dụng công nghệ thông tin của mỗi giảng viên 

K42 động viên các em  

K42 Nâng cao chất lượng mạng.  

K42 Có nâng cao thêm 

K42 Sau mỗi buổi học thầy cô có thể gửi tài liệu hoặc bài học ngày hôm đó cho chúng đó để 

chúng em tiện theo dõi lại những phần chưa được hiểu kĩ thì khi chúng em xem lại lý 

thuyết để vận dụng làm cho tốt bài hơn ạ. 

Em cảm ơn ạ! 

K42 Em nghĩ nên rút ngắn thời gian học hơn ạ  
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K43 Học ít thời gian hơn vì ngồi máy tính lâu rất mệt 

K43 Giảm học phí học lại ạ vì em sợ có thể không ổn định  

K43 Giao ít bài tập lại nhưng đảm bảo hiệu quả cao hơn 

K43 Thích các cô viết bảng hơn ạ 

K43 Theo em nhà trường có thể tạo điều kiện cho thầy cô tiếp cận thêm 1 số phương pháp 

dạy học trực tuyến để thu hút, tạo hứng thú học tập cho sinh viên. Em cảm ơn! 

K43 em cũng không biết nữa, em chỉ muốn đi học thôi 

K43 E muốn dịch bệnh sớm kết thúc để chúng em được đến trường 

K43 Các thầy cô nên viết những điều trọng tâm hay những gì cần lưu ý, giải thích ra bảng 

phụ để chúng em tiện theo dõi hơn ạ.Em cảm ơn ạ. 

K43 Theo em thì các thầy cô nên chuẩn bị bảng mini để giảng dạy. Vì chiếu máy tính lên và 

chỉ nói trên máy tính thì chúng em không hiểu ạ.  

K43 Cần chuẩn bị bảng mini để dạy vì nhiều môn học chỉ dùng mỗi máy tính thì không đủ ạ 

K43 Em không có gì góp ý đâu ạ. Nhưng em chỉ muốn nói là em rất thích học online ạ 

K43 Giảng viên cần kết hợp viết tay ra giấy rồi chiếu 

K43 Em thích học trực tuyến ạ 

K43 Em chỉ mong muốn nhà trường có sự góp ý với tất cả các giảng viên về việc giao bài 

tập quá nhiều. Bởi lẽ chúng em gần như có lịch học kín từ thứ 2 đến thứ 6, một ngày có 

thể từ 2 đến 3 môn, thị lực của chúng em đã kém đi nhiều, cơ thể mệt mỏi khó chịu 

cộng thêm việc bài tập 1 môn quá nhiều  trong khi chúng em học đến 8, 9 môn tín chỉ 

vì vậy việc chạy deadline là không thể kịp. Em mong thầy cô vẫn sẽ cho bài tập nhưng 

số lượng bài tập ít hơn để 1 ngày chúng em không chỉ có học từ 8h sáng đến 6h tối và 

lại chạy deadline đến 1h, 2h đêm ở trong phòng kín mà không có một hoạt động gì 

khác. Em nghĩ việc làm bài tập là ý thức tự học của mỗi cá nhân chứ không phải bắt 

buộc như thế này, hơn nữa nếu làm ít mà cẩn thận hiệu quả hơn là việc làm quá nhiều 

mà sơ sài, chống chế. 

K44 Theo em, sau mỗi buổi học  online thầy cô nên gửi slides cho sinh viên để sinh viên 

tiện ghi chép lại bài học ạ.  

K44 Em muốn đi học lại ạ😢 

K44 học trực tuyến không bằng học trên lớp được nên em mong nhà trường có thể ra đề kết 

thúc kì học không quá nặng ạ. Em xin cảm ơn ạ  

K44 Theo e, tích cực đẩy mạnh hướng dẫn sinh viên học  

Nhưng rất khó để sinh viên tiếp thu ngay trực tiếp khi giảng dạy 

K44 Em nghĩ nên lùi thời gian học buổi chiều xuống 14 giờ để khoảng cách buổi sáng học 

và buồi chiều được thoải mái thời gian hơn  

K45 Nhà trường nên nâng cao chất lượng camera và đường truyền mạng ạ 

K45 Giao ít bài tập hơn 

K45 Mong thầy cô có thể dành chút thời gian trao đổi với sinh viên về quá trình học, cuộc 

sống để cho sinh viên không quá mệt mỏi trong thời gian học 

K45 Theo em thì cần kĩ thuật điện tử cao hơn ạ  

K45 Cần giảng nhiều hơn 

K45 Học viên vẫn còn bị lỗi khi đăng nhập vào lớp 

K45 Điều kiện mạng internet bất ổn nên thỉnh thoảng hay bị đẩy ra khỏi lớp  

K45 Giảm bớt thời gian học đi chút ạ  

Tại bọn em nhìn vào màn hình máy tính điện thoại nhiều nên hơi mệt mỏi ạ  

Bài tập thì nên giảm bớt  

K45 Học online khá nhàm chán nên cần rút ngắn thời gian lại so với thời gian học trên lớp. 

Cần thiết có thời gian nghỉ ngơi giữa giờ vì sinh viên sẽ vô cùng không cho mắt  nếu 

học ở máy tính quá lâu như hiện tại. Mong sớm được đi học. Học toán qua mạng thật 
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sự không đạt hiệu quả như học trên trường lớp. 

K45 Dạy chậm hơn để sinh viên có thể hiểu  

K45 Em mong ngày quay lại trường học ngày càng sớm ạ 

K45 Cần giảm bớt thời gian dạy học, hoặc tăng thời gian giải lao 

K45 Thầy cô giao bài tập có hạn để em còn có thời gian hoàn thành. Chứ như này không 

chất lượng như trên lớp  

K45 Ngày chúng em nhìn vào máy tính hoặc điện thoại trung bình là 6h đồng hồ. E có ý 

kiến là chuyển dịch giờ học lên buổi chiều tối hoặc tối để mắt chúng em được thư giãn 

trước khi ngồi học trực tuyến tiếp a. 

K45 Em nghĩ nên rút ngắn thời gian học vì còn bận việc gia đình ạ 

K45 nhân nhượng với một số sinh viên khi mạng kém, mất điện,… nên không tham gia 

hoặc tham gia muộn giờ học  

K45 Em không muốn học trực tuyến bởi vì những ngừoi cận như em nhìn máy tính hay điện 

thoại nhiều rất mỏi mắt 

K45 Nên có hỗ trợ mạng để đảm bảo quá trình học  

K45 mạng của giáo viên tốt hơn, để sinh viên có thể nhìn rõ hơn 

K45 Em muốn đi học ở trên trường ạ 

K45 Dạy chậm lại  

K45 Vì là học trên máy tính nên việc nhìn quá lâu sẽ khiến mắt bị mỏi, em mong nhà trường 

sẽ khắc phục để lượng thời gian học tập vừa đủ 

K45 Giúp học sinh có được nguồn tài liệu học(ôn) đầy đủ 

K45 Nâng cao chất lượng video 

K45 cần cải thiện thiết bị điện tử và cách dạy phù hợp hơn cho việc học trực tuyến  

K45 Mạng internet của sinh viên còn kém, nhiều khi bị đẩy ra khỏi buổi học 

K45 cần cải tiến thiết bị giảng dạy để phù hợp với việc học trực tuyến 

K45 Cần giảng dạy cho sinh viên hiểu. Và thay đổi phương pháp dạy học phù hợp 

K45 Theo em, học online không thể nào bằng học trên trường được vì trên trường trao đổi 

trực tiếp nói sẽ dễ hơn khi học online. Và nhiều lúc mạng yếu nên bọn em đang học 

toàn bị thoát ra 

K45 Theo em thì vấn đề em hay thấy là do kết nối mạng không được tốt hoặc không có đầy 

đủ thiết bị, dùng điện thoại hay bị out ra nếu mạng kém mất nhiều thời gian vào lại nên 

có thể  mất một lượng kiến thức trong thời gian bị out ra. Em xin hết ạ 

K45 Theo em, nên có sự tương tác nhiều hơn trong mỗi buổi học 

K45 Khối lượng bài tập khá lớn, cần giảm bớt.  

K45 Hỗ trợ thêm công nghệ,thiết bị cho giảng viên 

K45 Mong muốn từ bản thân về nhà trường dạy vì sự tương tác giữa người với người còn 

hạn chế nên nhiều phần chưa rõ mong các thầy cô giảng viên cho ít bài tập hơn chút.  

K45 Ít giao bài tập ạ 

K45 Giảm lượng bài tập về nhà ạ. Em thấy nó hơi nhiều. 

K45 Em cảm thấy học trực tuyến nhiều dễ ảnh hưởng đến mắt với lại không hiệu quả như 

dạy trực tiếp 

K45 Em muốn học ở trường ạ  

K45 Cho thêm trò chơi giải trí và làm bài teamwork  

K45 Thực ra em thấy học trực tuyến không hiệu quả ,tương tác mất thời gian, nhiều bạn 

không phải lúc nào nhà cũng có mạng ấy ạ, nhiều khi mất điện rồi bị out không lí do và 

bị mất buổi học đó dù không cố ý,em mong nhà trường suy nghĩ về điều này ạ, nhiều 

bạn học bằng điện thoại có khi cả ngày học full có lẽ không đủ điều kiện còn vừa sạc 

vừa học rất hại. 
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K45 Thời gian cần hợp lý hơn  

K45 thời lượng học trên máy tính nên giảm vì nhìn vào máy tính lâu rất hại mắt 

K45 Tương tác với sinh viên nhiều hơn  

K45 Nâng cao chất lượng video 

K45 Dựa theo phản hồi của học sinh để khắc phục  

K45 Theo dõi sát sao việc dạy và học của giảng viên và sinh viên 

K45 Cần yêu cầu thầy cô gửi đủ tài liệu, giáo trình của môn ạ 

K45 Nên cung cấp tài liệu đầy đủ hơn 

K45 Nội dung bài giảng cần phong phú hơn, bớt nhàm chán, thay vì cho quá nhiều bài tập 

mỗi môn thì nên xoáy sâu vào vấn đề trọng tâm 

K45 thiết bị kết nối mạng mạnh hơn nữa ạ 

K45 thiết bị dạy học cần kết nối mạng hơn ạ 

K45 Giảng nhiều hơn ạ 

K45 Tạo đường link vào lớp học tốt hơn cho sinh viên dễ dàng vào lớp  

K45 Cần giảng kĩ và chậm hơn  

K45 E nghĩ giảm thời gian học với giao ít bài tập hơn ạ  

K45 Thời gian học nếu mà tính đủ như thời gian trên lớp thì bọn em học rất vất vả khi phải 

nhìn vào màn hình cả ngày. Nếu có máy tính thì còn đỡ chứ điện thoại thì mắt bọn em 

khá bị mỏi ạ 

K45 đi học offline ạ 

K45 E mong nhà trường giảm thời gian học tập đi chút cho đỡ mệt mỏi khi học ạ  

K45 Em nghĩ nhà trường nên kiểm tra kĩ các gmail, vì có một số môn em không nhận được 

lời mời tham gia học và phải đi xin mã lớp ạ 

K45 Giảng viên cần giao lượng bài tập vừa đủ, lượng sức với lịch học và lượng bài tập dày 

đặc của sinh viên. Bên cạnh đó giảng viên cần thông cảm cho các trường hợp về thiết 

bị thông minh như không có kết nối internet vì lý do mất điện hay yếu mạng và không 

thể tham gia 1 cách bình thường. Cần cung cấp tài liệu học tập cho các trường hợp 

không cầm tài liệu học về quê, tích cực tuyên dương để nâng cao tinh thần cũng như 

nhu cầu học hỏi của mỗi cá nhân sinh viên. 

K45 mong thầy cô giảng chậm lại và tương tác nhiều hơn với sinh viên 

K45 Cần giảng dạy nhiều hơn ạ 

K45 Em muốn đi học lắm rồi 

K45 Điều chỉnh thời gian học cho phù hợp. Vì học trực tuyến thời gian tiếp xúc với máy 

tính rất nhiều, rất hại cho mắt cần có thời gian phù hợp nghỉ giải lao giữa giờ. 

K45 hỗ trợ về mạng  

K45 hỗ trợ mạng 

K45 hỗ trợ mạng 

K45 Hỗ trợ mạng 

K45 Em chưa biết nhà trường cần làm gì để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động dạy học 

trực tuyến ạ. 

Em cảm ơn các thầy cô nhiều ạ! 

K45 giảm bớt thời gian tiết học 

K45 Nâng cao chất lượng video 

K45 Các thầy cô chuyên ngành dạy chậm lại ạ 

K45 Giao bài tập về nhà vừa phải ạ. Mỗi môn nếu có quá nhiều bài tập về nhà thì em sợ 

không hoàn thành được kịp hạn! 

K45 Giao ít bài tập thôi ạ nhiều quá em không làm hết đc 

K45 Không phải làm gì nữa 

K45 Theo em, nên có sự tương tác nhiều hơn trong mỗi buổi học. 
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K45 thời gian hk có thể ít hơn vì chúng em nhìn nhiều vào máy tính rất mỏi mắt ạ 

có thể cho ít bài tập về nhà hơn được không ạ. 

K45 Dựa theo phản hồi và khắc phục  

K45 Điều chỉnh lại thời gian học  

K45 Tham khảo việc giảng dạy của các trường khác 

K45 Giảm bớt BTVN 

K45 Học trên trường hiệu quả hơn ạ 

K45 Cần rút bớt thời gian ngồi trước máy tính cho học sinh 

 Trung tâm GDQP&AN 

K42 Sắp xếp thời gian học hợp lí hơn ạ  

K42 Thường xuyên kiểm tra các buổi học trực tuyến  

K42 Chất lượng âm thanh nên được đầu tư hơn  

K42 Theo em cần có giải pháp tăng kết nối mạng giữa các thiết bị. Nếu có thể tạo ra 1 loạt 

các thiết bị tự kết nối với nhau. Giống như bộ đàm không giây ạ.  

K42 Nâng cao các buổi học 

K42 Nên xem xét cho học cả những môn thực hành 

K43 Dạy time ít hơn 

K43 Theo em cần tương tác nhiều hơn nữa với sinh viên ạ 

K43 Giảm thời lượng học xuống 30p ạ 

K43 Giảm thời gian học xuống ạ 

K43  Giảng viên nên tương tác với sinh viên nhiều hơn  

K43 Duy trì tốt các hoạt đọng dạy và học  online 

K43 Tương tác với sinh viên nhiều hơn 

K43 Cần đưa ra nhiều phương pháp dạy học mới hơn và tạo hứng thú cho sinh viên trong 

quá trình học.  

K43 Giảm giờ học ạ 

K43 học trực tuyến tốt nhưng không thể tốt bằng học trực tiếp tại lớp học 
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