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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Đánh giá giảng viên là một yêu cầu không thể thiếu được đối 

với một cơ sở đào tạo nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo 

dục, đồng thời đánh giá giảng viên cũng là việc đánh giá khả năng 

của đội ngũ để đáp ứng mục tiêu đào tạo của nhà trường.  

Trong những năm vừa qua, nhà trường cũng đã chú trọng đến 

công tác đánh giá giảng viên thông qua các hình thức dự giờ - thăm 

lớp, tổ chức thi giảng viên dạy giỏi, tổ chức công tác lấy ý kiến SV 

về hiệu quả môn học, … các hoạt động này đã giúp nhà trường nâng 

cao được chất lượng dạy học, chất lượng đội ngũ, từng bước tạo 

dựng thương hiệu của mình. Năm 2010 trường đạt giải thưởng “Cơ 

sở đào tạo nguồn nhân lực Công nghệ thông tin xuất sắc nhất cả 

nước năm 2010 (VICTA 2010)”. 

Tuy nhiên bên cạnh những mặt đã đạt được, công tác đánh giá 

giảng viên tại trường vẫn còn mang nặng tính hình thức, việc tổ chức 

hoạt động đánh giá còn chưa được thực hiện đầy đủ, chưa xây dựng 

được một quy trình đánh giá tổng thể, những chỉ tiêu thi đua, tiêu chí 

bình xét các danh hiệu, chỉ tiêu cho mỗi danh hiệu... thường mang 

tính chủ quan, thiếu độ tin cậy khoa học nên hạn chế nhiều tới hiệu 

quả của việc đánh giá.  

Xuất phát từ những lý do trên, tôi chọn đề tài “Xây dựng quy 

trình đánh giá giảng viên trường Cao đẳng Công nghệ thông tin 

Hữu nghị Việt – Hàn” làm vấn đề nghiên cứu. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

       Trên cơ sở lý luận và thực trạng công tác đánh giá giảng viên tại 

Trường đề xuất xây dựng quy trình, phương pháp và kỹ thuật đánh 
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giá giảng viên nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động 

giảng dạy của GV trường. 

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 

3.1.  Khách thể nghiên cứu: Công tác đánh giá giảng viên tại 

trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn. 

3.2.  Đối tượng nghiên cứu: Quy trình đánh giá giảng viên 

trường Cao đẳng công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn. 

4. Giả thuyết khoa học 

       Nếu áp dụng các tiêu chuẩn và quy trình đánh giá giảng viên đề 

xuất vào điều kiện cụ thể của nhà trường thì sẽ nâng cao được chất 

lượng và hiệu quả của công tác đánh giá giảng viên qua đó nâng cao 

chất lượng và hiệu quả đào tạo của nhà trường. 

5. Nhiệm vụ nghiên cứu  

       Nghiên cứu đề xuất xây dựng quy trình đánh giá giảng viên theo 

chức danh một cách khoa học gắn với các tiêu chuẩn, tiêu chí. 

6. Phương pháp nghiên cứu  

       Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu của ngành xã hội 

học gồm các nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận, nghiên cứu thực 

tiễn và thống kê toán học. 

7. Phạm vi nghiên cứu  

       Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng và đề xuất quy trình đánh 

giá giảng viên trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn trong 

giai đoạn hiện nay, trong đó chỉ thực hiện đánh giá các hoạt động 

chính theo chức năng nhiệm vụ của giảng viên, các phạm trù khác 

như tư tưởng, đạo đức, lối sống chỉ được phản chiếu qua việc thực 

thi nhiệm vụ của người giảng viên. 

8. Cấu trúc đề tài  

       Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo và 

phụ lục, luận văn được chia làm ba chương: 
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Chương 1: Cơ sở lý luận về đánh giá giảng viên đại học 

Chương 2: Thực trạng công tác đánh giá giảng viên trường Cao 

đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn 

Chương 3: Xây dựng quy trình đánh giá giảng viên trường cao 

đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn. 
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ 

GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC 

 

1.1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

Đã có một số công trình nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề này 

như đề tài trọng điểm của Đại học Quốc gia Hà Nội về  “Nghiên cứu 

xây dựng các tiêu chí đánh giá hoạt động giảng dạy đại học và 

NCKH của GV đại học Quốc gia hà Nội” của GS.TS.Nguyễn Đức 

Chính và PGS.TS.Nguyễn Phương Nga (2006), đề tài của Đại học 

Đà Nẵng về “Xây dựng quy trình ĐGGV Đại học Đà Nẵng theo 

hướng chuẩn hóa” của TS.Trần Xuân Bách, … 

1.2. QUY TRÌNH:   

Khái niệm “quy trình” được dùng để chỉ một “cách thức” hay 

“phương thức” thực hiện một quá trình/công việc. Nói đến quy trình 

là nói đến trình tự của các hoạt động, phương pháp, trách nhiệm và 

quyền hạn, năng lực cần thiết, thời gian, cơ sở hạ tầng/thiết bị cần 

thiết, tiêu chuẩn hoạt động, hoạt động kiểm soát và yêu cầu hồ sơ. 

1.3.  ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC 

1.3.1. Khái niệm đánh giá trong giáo dục 

Đánh giá giáo dục là quá trình phán đoán giá trị thực của giáo 

dục trên cơ sở thu thập, chỉnh lý, xử lý các thông tin giáo dục một 

cách hệ thống, khoa học và toàn diện nhằm mục đích để thúc đẩy và 

nâng cao chất lượng giáo dục [25], [50]. 

Đánh giá giáo dục bao hàm những đặc trưng cơ bản sau: tính 

khách quan, tính khoa học, tính thích ứng và tính mục đích. 

Với tư cách là một chuyên ngành của khoa học quản lý giáo dục, 

đánh giá có đối tượng nghiên cứu là các mô hình, phương pháp, tiêu 

chuẩn, tiêu chí đánh giá, các công cụ, quy trình đánh giá, …. 
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Với tư cách là công cụ của quản lý giáo dục, đánh giá là “Sự thu 

thập, chỉnh lý, xử lý, phân tích một cách toàn diện, khoa học, hệ 

thống những thông tin về giáo dục, để rồi phán đoán giá trị của nó 

nhằm thúc đẩy công cuộc cải cách giáo dục, nâng cao trình độ phát 

triển của giáo dục, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cộng đồng xã 

hội.” [12]. 

1.3.2. Vai trò của đánh giá giáo dục 

a) Đối với quản lý giáo dục tầm vĩ mô: Là một biện pháp quan 

trọng nhằm đi sâu cải cách giáo dục; Là một thủ thuật để nâng cao 

toàn diện chất lượng giáo dục, có tác động tích cực tới các dự án 

trong nhà trường, giúp người học phát triển về mọi mặt và Là một 

nội dung quan trọng trong công tác NCKH giáo dục. 

b) Đối với các hoạt động trên lớp: Xác định xem mục tiêu của 

chương trình đào tạo, của môn học có đạt được hay không và nếu đạt 

được thì ở mức độ nào; Định hướng cách dạy của thầy và cách học 

của trò; Cung cấp thông tin để điều chỉnh phương pháp dạy của thầy 

và phương pháp học của trò, đồng thời giúp các nhà quản lý có 

những thay đổi cần thiết trong việc tổ chức đào tạo. 

1.3.3. Chức năng của đánh giá giáo dục: gồm 4 chức năng cơ 

bản sau: Chức năng định hướng; Chức năng chẩn đoán, điều chỉnh; 

Chức năng kích thích, tạo động lực; Chức năng sàn lọc, lựa chọn. 

1.3.4. Các mô hình đánh giá phổ biến trong giáo dục 

a) Mô hình đánh giá theo mục tiêu hay mô hình E. B. Taylor: 

Mô hình hình xem mục tiêu là cơ sở để đánh giá mà mục đích của 

đánh giá là nhằm xác định mức độ đạt được mục tiêu giáo dục, đồng 

thời qua đó thúc đẩy quá trình đạt tới mục tiêu [3].  

Mô hình CIPP: Mô hình này do L.D. Stufflebeam [24] đề xuất 

năm 1966. Mô hình được cấu thành từ đánh giá bối cảnh (Context), 
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đánh giá đầu vào (Input), đánh giá quá trình (Process) và đánh giá 

sản phẩm (Product).  

b) Mô hình đánh giá không theo mục tiêu: Mô hình này do 

Michael Scriven [48] đề xuất nhằm xem xét hiệu ứng thật của đối 

tượng đánh giá đối với nhu cầu của của đơn vị. Nói cách khác, mục 

tiêu đạt được của đối tượng đánh giá không phải là tiêu chí để đánh 

giá trong mô hình này, mà ở đây cần xem xét đối tượng đánh giá này 

đã làm gì và làm thế nào để đáp ứng nhu cầu của đơn vị, cộng đồng. 

1.4. QUY TRÌNH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC 

1.4.1. Chuẩn bị kế hoạch đánh giá: Để thực hiện đánh giá, 

đầu tiên đánh giá viên phải hoàn tất một kế hoạch chi tiết về đợt 

đánh giá tại một cơ sở giáo dục với các thông tin cơ bản sau: mục 

đích, đối tượng, tiêu chuẩn và cá tiêu chí, phương pháp, hình thức tổ 

chức, thời hạn đánh giá, thời gian hoàn thành báo cáo đánh giá, cá 

nhân hoặc đơn vị tiếp nhận báo cáo đánh giá và dự toán kinh phí. 

Sau khi hoàn thành kế hoạch đánh giá, các đánh giá viên phải bàn 

thảo để chọn mô hình đánh giá phù hợp với mục đích, đối tượng, tiêu 

chuẩn,… đã đề ra trong kế hoạch.  

1.4.2. Thực thi kế hoạch đánh giá: Giai đoạn thực thi kế 

hoạch đánh giá gồm thu thập và xử lý thông tin đánh giá. 

1.4.3. Viết báo cáo đánh giá: Một báo cáo đánh giá bao gồm 

các phần sau: Tóm tắt báo cáo đánh giá, tuyên bố mục đích đánh giá, 

những thông tin cơ bản về đối tượng được đánh giá, mô tả nhiệm vụ, 

kết quả đánh giá, thảo luận về kết quả và phần kết luận khuyến nghị.  

1.4.4. Phản hồi kết quả đánh giá: Mục đích là nhằm xác định 

đối tượng đánh giá có phù hợp với mục tiêu, với chuẩn hay không để 

điều chỉnh hoạt động nhằm phát huy kết quả đánh giá, nâng cao chất 

lượng và hiệu quả của hoạt động giáo dục. 
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1.5.  ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN 

1.5.1. Khái niệm GV đại học, đội ngũ GV đại học 

Giảng viên (GV) trong cơ sở giáo dục đại học: là người có nhân 

thân rõ ràng; có phẩm chất, đạo đức tốt; có sức khỏe theo yêu cầu 

nghề nghiệp; đạt trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại 

điểm e khoản 1 Điều 77 của Luật giáo dục. 

Đội ngũ GV là một tập thể người được tổ chức và tập hợp thành 

một lực lượng, có cùng chức năng, nghề nghiệp, có nhiệm vụ thực 

hiện các mục tiêu giáo dục đã đặt ra cho cơ sở giáo dục đại học đó và 

cùng chịu sự ràng buộc của những quy tắc có tính hành chính của 

ngành và của Nhà nước. 

1.5.2. Mục đích của công tác đánh giá giảng viên 

Có nhiều lý do để thu thập thông tin đánh giá về công tác giảng 

dạy của GV. GV muốn được biết việc giảng dạy của mình có hiệu 

quả hay không, cán bộ quản lý muốn biết các môn học có thu hút 

được nhiều SV không, Hiệu trưởng, trưởng khoa muốn có những 

minh chứng cụ thể trong việc đánh giá cán bộ của mình. Các dữ liệu 

từ đánh giá sẽ giúp cho GV “tự điều chỉnh hoạt động giảng dạy” [4], 

tạo nên một môi trường học tập tốt hơn cho SV. Các dữ liệu này 

cũng là cơ sở cho các cấp quản lý tham khảo trong việc đề bạt, nâng 

ngạch hoặc tăng lương [41]. Đánh giá GV đồng thời phải nhắm đến 

các mục tiêu động viên và phát triển giảng viên. 

1.5.3. Các yêu cầu của công tác đánh giá giảng viên 

Đánh giá GV phải là một quá trình mang tính hệ thống, đòi hỏi 

sự tự nguyện và hợp tác của các bên, phù hợp với đặc điểm tâm lý 

của đội ngũ trí thức. Đánh giá GV phải phát huy được vai trò chủ 

động, tích cực, tự giác của giảng viên, lôi cuốn họ tham gia công tác 

đánh giá và tự đánh giá, từ đó hình thành động lực trong việc bồi 

dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm.  
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Muốn vậy mục tiêu, nội dung, phương pháp tổ chức đánh giá 

phải phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng, trình độ hiện có của GV và 

thực hiện theo quan điểm đổi mới giáo dục của ngành. Bên cạnh đó, 

để đáp ứng sự biến động, phát triển không ngừng của khoa học công 

nghệ, quá trình đánh giá phải tác động đến việc tự bồi dưỡng thường 

xuyên của GV, đảm bảo người GV có những nền tảng kiến thức để 

tiếp cận và nắm bắt những tri thức mới, có khả năng định hướng cho 

sinh viên tìm tòi, phát triển. Đồng thời phải xây dựng các chính sách 

sử dụng, đãi ngộ, khen thưởng phù hợp nhằm tạo động lực để GV 

gắn bó với nghề nghiệp và phát triển bản thân.  

1.6. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐGGV 

1.6.1. Quy định về việc thực hiện đánh giá giảng viên 

a) Quy định thực hiện đánh giá giảng viên: Được quy định 

trong Luật viên chức 58/2010/QH12 của Quốc hội ngày 15/11/2010 

và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/04/2012 về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

b) Quy định về việc thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người 

học về hoạt động giảng dạy của giảng viên: Được quy định trong 

công văn số 2754/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 20/05/2010 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn lấy ý kiến phản hồi từ người 

học về hoạt động giảng dạy của giảng viên. 

c) Quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ của giảng viên:  

Trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo và tiêu chuẩn của GV 

được quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 77 Luật Giáo dục. 

Tiêu chuẩn, nhiệm vụ của giảng viên được quy định tại thông tư 

số 14/2009/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục và đào tạo về việc ban hành 

điều lệ trường Cao đẳng và tại các điều 4, 5, 6, 7, 8 trong Quyết định 

số: 64/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 28/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục & Đào tạo về Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên.  
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1.6.2. Chuẩn, tiêu chuẩn và các tiêu chí đánh giá giảng viên 

a) Chuẩn đánh giá giảng viên: Đánh giá luôn cần phải có căn 

cứ, muốn có đánh giá khoa học cần có căn cứ khoa học. Chuẩn là 1 

dạng căn cứ khoa học sử dụng khi đánh giá, khi đó cách đánh giá 

này được gọi là đánh giá dựa vào chuẩn hay theo hướng chuẩn hóa.  

b) Tiêu chuẩn và các tiêu chí đánh giá giảng viên 

Hệ thống tiêu chí đánh giá giảng viên là chỉ tập hợp những nội 

dung đánh giá cụ thể của yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng và số 

lượng hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của người GV, nó chủ 

yếu là căn cứ vào tập hợp nội dụng giá trị cần xem xét như mục tiêu, 

nội dung, phương tiện, phương pháp để đạt được chuẩn đối với hoạt 

động của người giảng viên.  

Một tiêu chí chỉ có thể phản ánh đòi hỏi chất lượng hoặc số 

lượng ở một phương diện của đối tượng đánh giá, muốn phản ánh 

toàn diện mọi yêu cầu về số lượng, chất lượng của đối tượng đánh 

giá cần xây dựng nhiều tiêu chí hay còn gọi là bộ tiêu chí hoặc hệ 

thống tiêu chí đánh giá. 

1.6.3. Phương pháp đánh giá giảng viên 

a) Phương pháp phản hồi 360 độ: Phản hồi 360 độ là phương 

pháp đánh giá dựa trên ý kiến phản hồi từ nhiều hướng khác nhau: từ 

các nhân viên thuộc các nhóm khác nhau, sếp trực tiếp, nhân viên 

thuộc cấp, thành viên ban giám đốc đến khách hàng và nhà cung 

cấp… Nói chung là bất cứ ai đáng tin cậy và biết rõ về công việc của 

cá nhân đó đều có thể tham gia vào quá trình đánh giá này. 

b) Phương pháp phản hồi 360 độ trong công tác đánh giá 

giảng viên: Đối với một giảng viên thì đánh giá theo phương pháp 

phản hồi 360 độ nghĩa là: 

- Thông tin đánh giá được thu thập từ các minh chứng liên quan 

đến chức năng, nhiệm vụ giảng viên đảm nhiệm. Ví dụ phải bao gồm 
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thông tin liên quan đến 4 nội dung hoạt động gồm: GD, NCKH, hoạt 

động chuyên môn và hoạt động phục vụ cộng đồng. 

- Thông tin đánh giá phải được thu thập từ mọi kênh: từ người 

quản lý trực tiếp đối tượng đó là trưởng bộ môn, phó trưởng khoa, 

trưởng khoa; từ sinh viên; từ tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể mà 

người đó là một thành viên như đoàn thanh niên,… và đặc biệt là từ 

chính đối tượng đánh giá theo các tiêu chí đã thống nhất. 

Khi thu thập thông tin đánh giá trong đánh giá phản hồi 360 độ, 

cần xác đinh đúng trọng số đánh giá từ các nguồn thông tin thu thập 

được và xây dựng nội dung thông tin đánh giá sao cho phù hợp như: 

Trọng số thông tin lấy từ sinh viên chủ yếu liên quan đến chất lượng 

và hiệu quả công tác giảng dạy, về trình độ học thuật thì tự người 

GV và đồng nghiệp của anh ta đánh giá có hệ số tin cậy cao nhất, 

Trong khi đó trọng số thông tin lấy từ nguồn cán bộ quản lý GV có ý 

nghĩa nhiều hơn trong lĩnh vực đánh giá hoạt động GV với tư cách 

của một công dân, một viên chức trong đơn vị. Phương pháp này có 

tính hiệu nghiệm cao nếu nó được tiến hành trong một “tổ chức biết 

học hỏi” tức một tổ chức có văn hóa tổ chức cao, ở đó sự tin tưởng, 

tính khách quan va minh bạch được coi trọng [15]. 

c) Xây dựng văn hóa đánh giá GV trong phản hồi 360 độ. 

Trong hoạt động giáo dục, đặc biệt là hoạt động đánh giá GV thì 

ngoài việc xây dựng chuẩn và quy trình đánh giá thì việc xây dựng 

nét văn hóa đánh giá GV là điều không thể thiếu và là động lực quan 

trọng góp phần thành công trong hoạt động đánh giá GV. 

Người quản lý phải đề ra được những mục tiêu phát triển cụ thể, 

biết tổ chức tập thể GV một cách khoa học, có nhu cầu được tiến bộ, 

được khẳng định bản thân trong tập thể và được tập thể thừa nhận, 

đồng thời tạo mọi điều kiện để GV được tham gia một cách thoải 
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mái nhất vào việc đánh giá bản thân và đồng nghiệp với mục tiêu là 

vì sự tiến bộ của chính họ. 

Cần xây dựng một tập thể sư phạm thành một môi trường nề nếp 

– kỷ cương – văn hóa – đoàn kết thân ái ở đó mỗi nhà giáo phải thật 

sự gương mẫu, phấn đấu làm tròn trách nhiệm của người thầy, của 

nhà giáo dục, không chỉ giáo dục SV qua việc dạy chữ mà còn bằng 

thái độ tận tụy với nghề, bằng tấm gương tự học hỏi, bằng mối quan 

hệ giao tiếp hằng ngày, bằng sự quan tâm chăm  lo đến nhu cầu phát 

triển và đời sống sinh viên, …, không chỉ phấn đấu riêng cho bản 

thân mà còn có trách nhiệm đối với sự phát triển của nhà trường. 

Quan điểm đánh giá giảng viên phải được thống nhất trong bản 

thân giảng viên, đánh giá để bản thân và đồng nghiệp cùng tiến bộ. 

Hơn ai hết, người cán bộ quản lý cần chia sẻ, thỏa luận với giảng 

viên được đánh giá về mục đích, kết quả đánh giá, việc xử lý kết quả 

đánh giá một cách bình đẳng và chân thành thông qua các bằng 

chứng thu thập để cùng đưa ra những kết luận mà hai bên chấp nhận 

được. Bên cạnh đó, cần khuyến khích và tạo điều kiện cho cá nhân tự 

đánh giá bởi lẽ chính họ mới có thể cung cấp một cách đầy đủ và xác 

thực nhất kế hoạch hành động, những mục tiêu và sự đánh giá trong 

quá trình phấn đấu cho mục tiêu đó. 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ GV TRƯỜNG CAO 

ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT – HÀN 

 

2.1. KHÁI QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH KHẢO SÁT 

2.1.1. Mục tiêu khảo sát: Nghiên cứu và kiểm chứng tính 

chính xác của các yếu tố được sử dụng khi xây dựng quy trình đánh 

giá GV để đề xuất xây dựng quy trình đánh giá GV cho nhà trường.  

2.1.2. Nội dung khảo sát: Tìm hiểu về sự cần thiết phải đánh 

giá GV, phải xây dựng quy trình đánh giá GV; Những hoạt động của 

GV cần được đánh giá; Những nguồn thông tin nào cần được sử 

dụng để đánh giá GV và số lượng tiêu chuẩn, tiêu chí tối thiểu cần có 

để đảm bảo tính chính xác toàn diện; Các yêu cầu khi xây dựng quy 

trình đánh giá; Dự kiến các bước tiến hành khảo sát 

2.1.3. Tiến trình khảo sát 

Thiết kế các phiếu hỏi cho các nội dung cần khảo sát, tiến hành 

phát phiếu đồng thời hướng dẫn, giải thích về các yêu cầu trả lời 

phiếu hỏi cho các đối tượng tham gia trả lời. 

Tiến hành khảo sát trên các đối tượng cán bộ, giảng viên, sinh 

viên làm việc và tham gia giảng dạy, học tập tại trường. 

Với mỗi nội dung khảo sát thực hiện đưa ra 5 mức độ để đánh 

giá: Rất đồng ý, đồng ý, không ý kiến, không đồng ý và phản đối. 

Trên cơ sở kết quả thu được xác định những nội dung, tiêu chí đánh 

giá nào là cần thiết, phù hợp hoặc chưa phù hợp hoặc cần loại bỏ để 

xem xét sử dụng trong quy trình đánh giá. 

2.2. KHÁI QUÁT VỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ 

THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN 

2.2.1. Bối cảnh ra đời: Dự án đầu tư xây dựng Trường Cao 

đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn là món quà của tổng 
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thống Hàn Quốc Roh Moo-Hyun tặng Thủ tướng Chính phủ Việt 

Nam Phan Văn Khải trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của 

Thủ tướng Phan Văn Khải từ ngày 15 đến 19/09/2003.  

2.2.2. Những thành tựu nổi bật của Trường 

Là 1 trong số 36 đơn vị được vinh dự đạt giải thưởng Cơ sở đào 

tạo nguồn nhân lực Công nghệ thông tin (CNTT) xuất sắc nhất cả 

nước năm 2010 (VICTA 2010).  

Được cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 

9001:2008 cho lĩnh vực: “Đào tạo hệ Cao đẳng và đào tạo bồi 

dưỡng Chuyên đề ngắn hạn Chuyên ngành công nghệ thông tin và 

Công nghệ thông tin ứng dụng”. 

2.2.3. Sứ mạng và chính sách chất lượng của Trường 

Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt - Hàn là trường đào tạo CNTT 

và truyền thông có chất lượng cao ngang tầm với trình độ cao đẳng 

của các nước trong khu vực và quốc tế; đáp ứng nguồn nhân lực 

CNTT và truyền thông cho các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên và cả 

nước; đáp ứng mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Thực sự trở thành Trung tâm NCKH và chuyển giao công nghệ của 

khu vực Miền Trung, Tây Nguyên.  

Với sứ mạng như trên, nhà trường xây dựng chính sách chất 

lượng với phương châm “Không ngừng đổi mới phương pháp giảng 

dạy, thường xuyên cập nhật chương trình đào tạo tiên tiến, cải tiến 

công tác quản lý, cải tiến chương trình đào tạo, cải tiến và tăng 

cường công tác quản lý giáo dục sinh viên nhằm nâng cao chất 

lượng giảng dạy, học tập và NCKH”. 

2.2.4. Quy mô, ngành nghề đào tạo: Hiện tại, nhà trường thực 

hiện đào tạo 05 ngành hệ cao đẳng chính quy, 4 ngành hệ trung cấp 

chính quy và 4 ngành hệ liên thông từ trung cấp lên cao đẳng. 
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2.2.5. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Trường: gồm Ban giám 

hiệu, 05 phòng ban, 04 trung tâm và 4 khoa gồm Khoa Đại cương, 

khoa Khoa học máy tính, khoa CNTT ứng dung, khoa Thương mại 

điện tử. 

2.3. THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ GV TẠI TRƯỜNG CAO 

ĐẲNG CNTT HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN 

2.3.1. Thực trạng đội ngũ cán bộ, viên chức nhà trường 

Hiện nay, quân số nhà trường có 195 cán bộ viên chức trong đó 

có 02 công chức (Ban giám hiệu), 03 chuyên viên chính, 22 

trưởng/phó đơn vị, 107 GV (54,87%), còn lại là CBVC và nhân viên. 

Về trình độ: Có 45 giảng viên đại trình độ đại học (42.06%), 62 

giảng viên có trình độ thạc sĩ (57.94%) trong đó có 08 giảng viên 

đang thực hiện nghiên cứu sinh, 1 giảng viên chính). Số GV đạt 

chuẩn về chuyên môn và sư phạm theo quy định đạt 90%. 

Các cán bộ, viên chức nhà trường còn tương đối trẻ, đa số trong 

độ tuổi từ 25-45 (trung bình khoảng 31 tuổi) do đó chưa có nhiều 

kinh nghiệm trong việc giảng dạy và công tác quản lý. 

2.3.2. Thực trạng đánh giá giảng viên tại Trường: Hoạt 

động đánh giá giảng viên tại trường Cao đẳng thông tin Hữu nghị 

Việt - Hàn hiện nay được triển khai hiện dưới các hình thức sau: 

a) Tự đánh giá: Dựa trên kết quả thực hiện giảng dạy, giảng 

viên tự xem xét đối chiếu với mục đích, yêu cầu đã đề ra đối với môn 

học và thực hiện những điều chỉnh cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả 

giảng dạy và học tập. Ví dụ như bổ sung các bài tập bổ trợ để củng 

cố nội dung bài giảng, tìm kiếm các ví dụ minh họa thực tế sát với 

lĩnh vực đang đào tạo, nghiên cứu xu thế học tập của sinh viên thông 

qua các bài kiểm tra…. 

b) Đánh giá đồng nghiệp: Triển khai đánh giá dưới các hình 

thức: đánh giá việc thực hiện nội quy, quy chế giảng dạy của GV 
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thông qua hình thức tổ chức kiểm tra việc thực hiện giờ giấc lên lớp, 

thực hiện triển khai công tác thi cử theo kế hoạch đã được hiệu 

trưởng phê duyệt; Tổ chức triển khai hoạt động dự giờ lên lớp đối 

với GV; Tổ chức hội thi GV dạy giỏi và thông qua việc bình xét 

danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân. 

c) Đánh giá dựa trên ý kiến phản hồi của sinh viên: Thực 

hiện khảo sát theo 12 tiêu chí đánh giá gồm các nội dung về phương 

pháp, phương tiện tài liệu phục vụ giảng dạy, quan hệ giao tiếp giữa 

GV và SV. 

Nhìn chung, trong thời gian vừa qua, nhà trường đã có nhiều nỗ 

lực trong việc triển khai tổ chức đánh giá GV tuy nhiên cho đến nay 

công tác này vẫn chưa được chú trọng.  

Việc thực hiện các nội dung đánh giá theo các quy định, quy 

trình đã ban hành còn mang tính hình thức, các kế hoạch dự giờ điều 

chuyển liên tục, các thành phần tham gia đánh giá không đầy đủ; các 

kết quả đánh giá còn được lưu trữ sơ sài, chưa đồng bộ.  

Các tiêu chí đánh giá cũng chưa cụ thể và rõ nét, thiếu các tiêu 

chí đánh giá về việc tham gia các hoạt động đoàn thể, các hoạt động 

chuyên môn phục vụ nhà trường, cộng đồng, việc đánh giá đa số chỉ 

mới dựa trên một số tiêu chí cụ thể như đề tài, công trình khoa học 

đã công bố, khối lượng giảng dạy thực hiện trong năm, … để đánh 

giá còn các lĩnh vực khác thì chỉ thực hiện theo cảm tính nhận định 

chung chung của tập thể, không có minh chứng cụ thể. Các tiêu chí 

khảo sát ý kiến SV về hoạt động giảng dạy của GV chưa đáp ứng 

được các yêu cầu khảo sát theo quy định của Bộ GT&ĐT, thiếu các 

tiêu chí đánh giá về nội dung giảng dạy, trách nhiệm của GV đối với 

người học, sự công bằng của GV trong kiểm tra đánh giá SV,….  

Kết quả của việc đánh giá chủ yếu phục vụ cho mục đích tổng 

kết, công tác xét thi đua khen thưởng để nâng bậc lương trước hạn. 
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Việc đánh giá thường được thực hiện trong nội bộ GV, chưa chú 

trọng nhiều đến ý kiến phản hồi của SV, thêm vào đó là tình trạng cả 

nể, ngại ý kiến trong đánh giá đồng nghiệp do đó chưa giúp ích nhiều 

cho việc tiến bộ của SV trong quá trình dạy học cũng như chưa thật 

sự cổ vũ, khích lệ GV tham gia học tập, tu dưỡng, phấn đấu. 
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CHƯƠNG 3 

XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ GV TRƯỜNG CAO 

ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT – HÀN 

 

3.1. XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN 

3.1.1. Căn cứ để xây dựng quy trình đánh giá GV 

a) Quy trình đánh giá GV phải tác động vào các khâu, các 

yếu tố của quá trình quản lý đội ngũ thông qua các tiêu chuẩn, 

tiêu chí đánh giá. 

b) Quy trình đánh giá giảng viên phải góp phần nâng cao 

chất lượng đội ngũ 

c) Quy trình đánh giá giảng viên phải phát huy được vai trò 

tự đánh giá của giảng viên. 

d) Quy trình đánh giá giảng viên phải thiết thực, phù hợp 

điều kiện thực tế nhà trường và yêu cầu của xã hội. 

e) Quy trình đánh giá giảng viên phải đảm bảo việc thực hiện 

đánh giá được diễn ra thường xuyên và có sự đồng thuận cao của 

đội ngũ giảng viên 

3.1.2. Căn cứ để xây dựng tiêu chí đánh giá GV: Tùy theo 

lĩnh vực hoạt động, chiến lược, chính sách phát triển và tình hình cụ 

thể của nhà trường cũng như năng lực của từng GV mà nhà trường 

đưa ra các quy định riêng và quy định tỉ trọng cho từng nội dung 

đánh giá, cụ thể như sau: 

- Theo mục tiêu của nhà trường: Ví dụ đối với trường nghiên 

cứu thì tỉ trọng phân bổ cho công tác NCKH phải cao hơn GV cùng 

chức danh ở các cơ sở giáo dục đại học khác. 

- Theo chức danh GV: Ví dụ tỷ trọng phân bổ cho công tác 

NCKH của GV phải ít hơn của GVC và GVCC. 
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- Theo năng lực của từng GV: Mỗi người đều có những mặt 

mạnh và mặt yếu riêng. Để phát huy thế mạnh của từng GV, nhà 

trường và cá nhân GV cần xác định tỷ trọng phù hợp cho mỗi nhiệm 

vụ. Việc xác định tỉ trọng cho các nội dung đánh giá về hoạt động 

của GV cũng cần phải dựa theo khung pháp lý quy định cho từng 

nhiệm vụ theo chức danh GV của Bộ GD&ĐT. 

3.1.3. Đề xuất xây dựng khung chuẩn nghề nghiệp của GV 

Trên cơ sở phân tích chức năng nhiệm vụ ở trên, đồng thời căn 

cứ vào các quy định về việc thực hiện đánh giá GV như đã trình bày 

ở chương I và tình hình thực tiễn nhà trường ở chương II, tôi đề xuất 

xây dựng chuẩn đánh giá nhiệm vụ của GV gồm 4 yếu tố chính: GD, 

NCKH, hoạt động chuyên môn và hoạt động phục vụ cộng đồng 

Trong khuôn khổ đề tài, tôi xin đề xuất tỉ trọng cho các nội dung 

đánh giá GV và tiêu chuẩn đánh giá như bảng 3.3. Căn cứ vào quy 

định về tỷ lệ tối thiểu cho từng nhiệm vụ của GV, các GV sẽ tiến 

hành đăng ký tỷ lệ thích hợp cho mỗi nhiệm vụ sao cho tổng khối 

lượng thực hiện 4 nhiệm vụ trên đạt 100%. 

Bảng 3.3.Tỷ lệ tối thiểu quy định với từng nhiệm vụ của GV 

TT Nhiệm vụ GV GVC GVCC 

1 Giảng dạy 40% 30% 30% 

2 Nghiên cứu khoa học 10% 25% 30% 

3 Hoạt động chuyên môn 5% 10% 15% 

4 Hoạt động phục vụ cộng đồng 5% 5% 5% 
 

Về tiêu chuẩn và các tiêu chí đánh giá: Thực hiện đánh giá theo 

13 tiêu chuẩn với 18 tiêu chí đánh giá (chi tiết tại bảng 32.4 và phụ 

lục VIII của đề tài). 

a) Các bước chuẩn bị cho quy trình đánh giá: gồm 5 bước: 

1/Xác định nhiệm vụ GV, 2/Xác lập cách thức thu thập và phân loại 
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bằng chứng, 3/Xác lập phương thức lựa chọn và sắp xếp bằng chứng, 

4/Xác lập phương thức sử dụng bằng chứng, 5/Xác lập cách thức xử 

lý thông tin đánh giá 

3.1.4. Quy trình đánh giá GV đề xuất 
 

 

Hình 3.2. Tóm tắt qui trình đánh giá giảng viên  

3.2. KHẢO SÁT VÀ THỬ NGHIỆM QUY TRÌNH ĐGGV 

3.2.1. Kết quả khảo sát cán bộ quản lý, GV và sinh viên 

a)  Sự cần thiết của việc xây dựng quy trình đánh giá mới: Có 

72.31% ý kiến cho rằng cần thiết phải có một quy trình đánh giá mới 

đề tăng cường chất lượng và hiệu quả của việc đánh giá, giúp kết quả 

đánh giá chính xác và khoa học hơn. 



20 

 

b) Yêu cầu khi xây dựng quy trình đánh giá GV: Trên 80% 

các ý kiến đều tán thành với những yêu cầu được đề xuất. 

c) Các bước tiến hành đánh giá GV: Trên 70% các ý kiến 

thống nhất với các bước được đề xuất. 

d) Mục đích sử dụng kết quả đánh giá, xếp loại GV: Trên 

70% các ý kiến đều tán thành đối với các mục đích sử dụng kết quả 

đánh giá, xếp loại GV đề xuất. 

e) Các nội dung đánh giá GV: Đa số GV và cán bộ được hỏi 

đã xác định được nhiệm vụ của người GV theo các quy định hiện 

hành. Trong đó, 98.46% tán đồng đối với nhiệm vụ chính của GV là 

GD, tư vấn SV, tiếp theo là đối với các hoạt động NCKH, hoạt động 

chuyên môn và hoạt động phục vụ cộng đồng.  

f) Nguồn minh chứng cho công tác đánh giá GV: Đa số các ý 

kiến tương đồng với đề xuất của quy trình. 

g) Thời điểm triển khai đánh giá: Đa số các ý kiến được hỏi 

đồng ý với các nhận định về thời điểm đánh giá được đề xuất. 

3.2.2. Thử nghiệm quy trình đánh giá GV 

a) Địa bàn thử nghiệm: Khoa Khoa học máy tính 

b) Phương pháp và các bước tiến hành thử nghiệm: Tiến 

hành theo các bước sau: Thiết kế tài liệu hướng dẫn, chuẩn bị biểu 

mẫu, hồ sơ cho việc thực hiện đánh giá; Phổ biến mục đích của việc 

đánh giá cho đơn vị thử nghiệm; Tổ chức hướng dẫn các chuẩn, quy 

trình đánh giá, những kỹ thuật cụ thể của việc đánh giá cho toàn thể 

ban lãnh đạo cấp khoa và toàn thể GV; Hướng dẫn thực hiện các 

công việc đánh giá cụ thể cần tiến hành theo tài liệu hướng dẫn của 

quy trình đánh giá 

c) Kết quả thử nghiệm: Tỉ lệ trung bình chung các nhiệm vụ mà 

các giảng viên đăng ký tương đồng với đề xuất của đề tài 
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Hình 3.3. Tỷ lệ bình quân nhiệm vụ GV đăng ký trong thử nghiệm 
 

GV Lê Tự Thanh - Trưởng khoa Khoa học máy tính – Thạc sĩ 

công nghệ thông tin khi được hỏi về quy trình đánh giá GV đề xuất 

cho biết “Quy trình đánh giá GV qua quá trình thử nghiệm tại đơn vị 

chúng tôi bước đầu đã mang lại những kết quả tốt đẹp, giúp GV tự 

hoàn thiện mình và giúp nhà trường có căn cứ xác đáng để xây dựng 

và phát triển đội ngũ GV. Nếu được áp dụng đại trà sẽ góp phần giải 

quyết được những vấn đề bất cập trong đánh giá GV hiện nay, giúp 

GV yên tâm công tác và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục 

và đào tạo của mình”. 

GV Lê Viết Trương – Phó trưởng khoa Khoa học máy tính – 

Thạc sĩ khoa học khi được hỏi về nội dung, tiêu chí đánh giá GV đề 

xuất cho biết “Các nội dung đánh giá GV đề xuất đã góp phần đánh 

giá toàn diện GV, GV không những được đánh giá về các mặt giảng 

dạy, NCKH (2 nhiệm vụ chính của GV) mà còn cả về các hoạt động 

chuyên môn và hoạt động phục vụ cộng đồng, nhà trường. Các tiêu 

chí đánh giá được cụ thể hóa, có tính bao quát cao, đảm bảo được 

tính công bằng, khách quan trong đánh giá”. 

Bà Trịnh Thị Ngọc Linh – Trưởng bộ môn Lập trình máy tính – 

Thạc sĩ công nghệ thông tin thì cho rằng “Quy trình đánh giá GV đề 

xuất khá khoa học và toàn diện. Theo quy trình này, người học được 
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tham gia đánh giá GV về nhiều mặt, người được đánh giá không 

những được đề cử 1 thành viên tham gia đánh giá mà còn được phản 

hồi về kết quả đánh giá do đó đảm báo tính dân chủ, khách quan, 

công bằng cho công tác đánh giá GV”.  
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Hình 3.4. Sự tương quan giữa kết quả tự đánh giá GV và HĐĐG Khoa 
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Vấn đề đánh giá GV là một vấn đề khó khăn và phức tạp do tính 

đặc biệt của đối tượng đánh giá (con người) và phụ thuộc vào nhiều 

nhân tố, điều kiện khác nhau. Để có thể đánh giá đúng, để việc đánh 

giá không mang tính áp đặt duy ý chí, để mọi thành viên tham gia 

đánh giá có thái độ thân thiện, cởi mở trong đánh giá, để việc đánh 

giá chỉ còn là sự hợp tác giữa các đồng nghiệp để đạt tới những giá 

trị, chất lượng, hiệu quả công việc mà cả hai bên đều mong đợi, … 

thì cần phải có phương pháp đánh giá dựa trên cơ sở khoa học. 

Qua nghiên cứu, tôi đã đề xuất xây dựng quy trình đánh giá GV, 

theo quy trình này, GV sẽ được đánh giá đầy đủ và toàn diện trên các 

hoạt động thuộc chức trách nhiệm vụ của GV gồm: GD, giáo dục và 

tư vấn sinh viên; NCKH; hoạt động chuyên môn, hoạt động phục vụ 

cộng đồng. Quy trình được tác giả minh họa khá rõ ràng cụ thể, giúp 

nhà trường có thể quản lý đánh giá tốt hơn đội ngũ GV, quy trình đã 

được thử nghiệm thành công tại Khoa khoa học máy tính nhà trường.  

2. Khuyến nghị 

a) Đối với Bộ GD-ĐT và các cơ quan nghiên cứu giáo dục 

Cần có những nghiên cứu sâu sắc và toàn diện về vấn đề đánh 

giá GV, sớm xây dựng những quy định, chuẩn đánh giá, quy trình 

đánh giá chung cho các cấp ở các bậc đại học và cao đẳng nhằm giúp 

cho việc đánh giá được thực hiện đồng bộ, thống nhất, tạo điều kiện 

cho thuận lợi cho công tác quản lý, đánh giá GV. Khi xây dựng 

chuẩn, quy trình đánh giá cần dựa vào các kết quả nghiên cứu xác 

thực, đảm bảo cho việc đánh giá được diễn ra đơn giản, hiệu quả, 

phản ánh được các nội dung thuộc chức trách, nhiệm vụ của GV; 

đồng thời đáp ứng những mong muốn, đòi hỏi của nền giáo dục Việt 

nam trong bối cảnh hội nhập và tiếp cận được với chuẩn của thế giới. 
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b) Đối với trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn 

Cần có sự chỉ đạo quyết liệt trong công tác đánh giá GV, cần có 

các chủ trương đánh giá, cam kết đánh giá, quy trình và tiêu chuẩn 

đánh giá cụ thể để việc đánh giá được diễn ra thuận lợi đảm bảo tính 

khách quan, tin cậy, trở thành công cụ, cơ sở quan trọng cho công tác 

sử dụng, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ GV. 

Cần có những hình thức để giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý, GV 

trong trường hiểu rõ được mục đích đánh giá để họ thấy tin tưởng, có 

trách nhiệm trong việc thập các bằng chứng đánh giá và đánh giá 

khách quan về GV của nhà trường. 

Bên cạnh đó, cũng cần xây dựng một môi trường đánh giá lành 

mạnh, trung thực, thân thiện đảm bảo cho công tác đánh giá GV góp 

phần thúc đẩy sự tiến bộ của bản thân GV cũng như sự phát triển của 

nhà trường. 

 


