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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Bước vào thế kỷ XXI, giáo dục đại học Việt Nam đứng trước những cơ hội
và thách thức mới. Cùng với việc tăng quy mô đào tạo thì loại hình đào tạo cũng
được mở rộng. Trong khi các nguồn lực tại các cơ sở đào tạo còn hạn chế, chưa đủ
khả năng đáp ứng với việc tăng nhanh quy mô đào tạo thì vấn đề chất lượng đào tạo
là điểm nóng của toàn xã hội. Cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục vẫn luôn
được xem là quan trọng đối với bất kỳ cơ sở đào tạo nào. Kiểm định chất lượngKĐCL- trở thành công cụ hữu hiệu để duy trì các chuẩn mực giáo dục và không
ngừng nâng cao chất lượng dạy và học. Và để sớm xây dựng được một nền giáo dục
đại học chất lượng ngang tầm khu vực và từng bước vươn dần tới trình độ quốc tế
tạo điều kiện thuận lợi cho sự hội nhập, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng và
phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn và tiêu chí quốc tế.
Vậy chất lượng là gì? Tại sao mọi người lại tốn thời gian, tốn công sức và cả
kinh tế nữa để mong có được “sản phẩm” có chất lượng. Sản phẩm có chất lượng ở
đây có mặt trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ,…và trong cả lĩnh
vực giáo dục. Theo INQAAHE (International Network for Quanlity Assurance
Agencies): “Chất lượng là sự phù hợp với mục đích” (Quanlity as Fitness for
Purpose). Chất lượng là vấn đề then chốt của các trường đại học và cao đẳng. Bởi
vậy việc nâng cao chất lượng đào tạo luôn là nhiệm vụ hàng đầu của bất kỳ cơ sở
đào tạo bậc đại học nào. Chất lượng đào tạo được tạo nên bởi rất nhiều thành tố như
hoạt động học tập của sinh viên; hoạt động giảng dạy của giảng viên và công tác
quản lý. Trong công tác quản lý bao gồm các yếu tố nhỏ hơn như tổ chức quản lý
hoạt động dạy và học; trang thiết bị và đồ dùng phục vụ công tác giảng dạy và học
tập; Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên.
Có thể nói rằng công tác đánh giá trong giáo dục xuất phát từ nhiều khía cạnh,
trong đó có việc đánh giá kết quả học tập của học sinh nói chung và sinh viên nói
riêng xưa nay vẫn được coi trọng. Kết quả học tập của sinh viên là tiêu chí quan
trọng nói lên sự trưởng thành, mức độ thành đạt và cũng là thước đo quan trọng thể
hiện trình độ tổ chức giáo dục các trường đại học và cao đẳng. Chính vì thế, các
nước trên thế giới đều đề ra công tác nghiên cứu việc đánh giá kết quả học tập của
học sinh, sinh viên. Một số nước còn liên kết tổ chức điều tra về kết quả học tập của
học sinh, sinh viên và so sánh kết quả học tập của các em trên mặt bằng quốc tế.
1

Việc đánh giá kết quả học tập, không những cần đề cập đến nhiều yếu tố, mà mối
quan hệ giữa những yếu tố ấy cũng rất phức tạp. Bởi vậy, trong quá trình đánh giá
này, cần phải coi trọng việc nghiên cứu những kinh nghiệm của giảng viên đã tích
luỹ được trong việc đánh giá kết quả học tập, mặt khác còn phải xuất phát từ những
lý luận về đánh giá giáo dục, lý luận giáo dục học nói chung và các chính sách giáo
dục, để tiến hành nghiên cứu tổng hợp. Nếu công tác đánh giá kết quả học tập được
phát triển đúng đắn, đảm bảo khách quan, công bằng thì sẽ là động lực thúc đẩy
người học chủ động, tích cực sáng tạo và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.
Với tất cả những lí do trên, luận văn muốn đánh giá kết quả học tập của sinh viên
nhằm góp phần tạo cơ sở cho việc thường xuyên cải tiến, nâng cao chất lượng đào
tạo của nhà trường.
Chính vì thế, nghiên cứu thực trạng về việc đánh giá kết quả học tập của sinh
viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương là một nghiên cứu cần thiết.
Những mong đợi từ kết quả nghiên cứu của đề tài
- Làm rõ thực trạng việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường CĐSPTƯ
- Đưa ra một số khuyến nghị/giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc đánh giá
kết quả học tập của sinh viên trường CĐSPTƯ
2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
2.1. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu thực trạng việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường
CĐSPTƯ từ đó đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
• Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về đo lường và đánh giá trong giáo dục
• Nghiên cứu khảo sát thực trạng việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên
trường CĐSPTƯ
• Đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả ĐG KQHT cho sinh viên
• Phân tích và đưa ra một số khuyến nghị đối với các khoa và trường .
3. Giới hạn nghiên cứu của đề tài
Chúng tôi khảo sát 53 giáo viên và 255 sinh viên của 5 khoa: Giáo dục Đặc biệt,
Giáo dục Mầm non, Công nghệ thông tin, Sư phạm Âm nhạc và Mác Lê-Nin tư
tưởng Hồ Chí Minh (gọi tắt là Mác-Lê).
Trong nghiên cứu thực trạng chúng tôi chỉ tập trung đi sâu vào nghiên cứu đánh giá
các đề thi tự luận và đề TNKQ. Còn không nghiên cứu các đề thực hành và vấn đáp.
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