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ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
CỦA SINH VIÊN TẠI HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN
TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Đỗ Anh Dũng - Học viện Cảnh sát nhân dân
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Abstract: In recent years, implementing the renovation policy in education of the Ministry of
Education and Training and the Ministry of Public Security to improve the quality of training, the
People's Police Academy has made many innovations in teaching methods, applying the
achievements of science and technology in teaching as well as many innovations in testing and
assessing students' learning outcomes. The article deals with the situation and some contents to
contribute to the innovation of testing and assessment methods on students' learning outcomes of
the formal training system at the People's Police Academy.
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1. Mở đầu
Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban
Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa
XI nhấn mạnh: “Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục
Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội
hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế” [1]. Quan điểm
cụ thể của ngành Công an về giáo dục đại học được xác
định trong Nghị quyết số 17-NQ/ĐUCA ngày
28/10/2014 về: “Đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT
trong Công an nhân dân” và ngày 28/10/2014 Bộ trưởng
Bộ Công an đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-BCA về đổi
mới căn bản, toàn diện GD-ĐT trong Công an nhân dân
(CAND). Trước xu thế đổi mới toàn diện hệ thống giáo
dục, việc đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá
(KT,ĐG) kết quả học tập (KQHT) của sinh viên (SV)
đóng góp một phần rất quan trọng trong quá trình đổi mới
phương pháp kiểm định chất lượng, đánh giá về mục tiêu
chất lượng dạy học của các cơ sở đào tạo. Điều này sẽ
góp phần nâng cao chất lượng GD-ĐT của các trường
CAND, trong đó có Học viện Cảnh sát nhân dân.
Bài viết đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải
pháp nhằm đổi mới phương pháp KT,ĐG KQHT của SV
tại Học viện Cảnh sát nhân dân trong giai đoạn hiện nay.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học
tập của sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân
KQHT của SV được hình thành từ KQHT của từng
môn học trong cả niên khóa. Đổi mới phương pháp đánh
giá KQHT của SV là đổi mới về phương thức, tiêu chí,
nội dung đánh giá KQHT các học phần của SV các khóa
học, hệ học trong Học viện bảo đảm tính trung thực,
khách quan, công bằng. Đây vừa là yêu cầu tất yếu, vừa
mang tính cấp bách của thực tiễn dạy học hiện nay của
các nhà trường CAND nói chung và của Học viện Cảnh

sát nhân dân nói riêng. Việc tổ chức đánh giá KQHT của
SV nghiêm túc, đúng cách, đúng hướng sẽ là động lực
mạnh mẽ khích lệ sự vươn lên trong học tập, thúc đẩy sự
tìm tòi sáng tạo của SV, qua đó góp phần nâng cao chất
lượng GD-ĐT của nhà trường.
Thời gian qua, công tác KT,ĐG KQHT của SV Học
viện Cảnh sát nhân dân được thực hiện theo đúng quy
chế của Bộ GD-ĐT, Bộ Công an về đào tạo theo hệ thống
tín chỉ. Theo quy chế đào tạo đại học hiện hành, việc
đánh giá KQHT của từng môn học tại Học viện Cảnh sát
nhân dân được thực hiện thông qua hình thức: Viết (tự
luận hoặc trắc nghiệm) vấn đáp, thực hành. KQHT của
SV được thể hiện qua điểm tổng hợp đánh giá học phần.
Theo đó, kết quả KT,ĐG của SV bao gồm: Điểm đánh
giá bộ phận có trọng số 40% (điểm chuyên cần, điểm
kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập, điểm đánh
giá phần thực hành, thực tập, điểm thi giữa học phần,
điểm tiểu luận, bài tập lớn) và điểm thi kết thúc học phần
(trong đó, điểm thi kết thúc học phần là bắt buộc và có
trọng số 60% điểm học phần).
Hiện nay, việc kiểm tra thường xuyên trong quá trình
học tập môn học của SV được giảng viên các đơn vị
giảng dạy áp dụng đa dạng, phong phú các hình thức.
Giảng viên có thể kiểm tra nhiều lần trong quá trình học
với thời gian và nhiều hình thức khác nhau. Thời lượng
cho bài kiểm tra giữa kì có thể cả tiết học hoặc ngắn hơn.
Với nhiều môn học, giảng viên có thể KT,ĐG kết quả
giữa kì dựa trên trình bày của cá nhân và nhóm về từng
vấn đề được phân công. Đối với một số môn của Khoa
Kĩ thuật hình sự, Bộ môn Toán tin, Bộ môn Quân sự Võ trang và Thể dục thể thao…, SV được kiểm tra bằng
những bài thực hành. Kết quả điểm kiểm tra giữa học
phần được các đơn vị giảng dạy lấy làm điểm kiểm tra
điều kiện.
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Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện giám sát, tổng
hợp, tổ chức đánh giá KQHT của SV Học viện Cảnh
sát nhân dân hiện nay, theo chúng tôi còn tồn tại một
số vấn đề:
- Hình thức thi và kiểm tra KQHT của SV chưa
phong phú và đa dạng, chủ yếu vẫn là tập trung dưới hình
thức tự luận, vấn đáp.
Tự luận là phương pháp đánh giá truyền thống, được
sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Tự luận dễ sử dụng,
thuận tiện trong cả khâu ra đề thi và chấm bài. Hạn chế
của hình thức thi này là nếu đề thi chưa phù hợp với
trình độ, mục tiêu đào tạo của từng bậc học thì khó có
thể đánh giá hết được khả năng giải quyết vấn đề của
người học. Hình thức này tạo cho SV tâm lí “đoán” nội
dung dự thi, “học lệch, học tủ” nên kết quả đánh giá
chưa khách quan, không phát huy được khả năng tổng
hợp, phân tích vấn đề của SV; đề thi chỉ cập nhật được
một số nội dung kiến thức cơ bản mà không bao quát
hết được kiến thức cả học phần.
Vấn đáp là hình thức đang được nhiều đơn vị giảng
dạy tại Học viện Cảnh sát nhân dân lựa chọn để đánh
giá kết thúc học phần. Hình thức thi này có ưu điểm
giúp giảng viên có thể kiểm tra được kiến thức SV
tương đối rộng, tạo cho SV có khả năng phản xạ trước
các vấn đề. SV có cơ hội trình bày để giảng viên hiểu
được ý tưởng giải quyết vấn đề cũng như giảng viên
đánh giá được ngay trình độ của SV qua cách diễn đạt,
nội dung trả lời. Tuy nhiên, hình thức này không tạo
cho SV tư duy có hệ thống một cách logic, thời gian trả
lời chỉ từ 05-10 phút. Vì vậy, các vấn đề trả lời chỉ là
các ý, đôi khi tản mạn và việc đánh giá phụ thuộc vào ý
thức chủ quan của giảng viên.
Một số đơn vị, do đặc thù của các môn học như ở
khoa Quân sự, Võ thuật, Cảnh sát vũ trang, Kĩ thuật hình
sự, Bộ môn Toán - Tin, Khoa Ngoại ngữ… nên việc
KT,ĐG sử dụng hình thức thực hành. Tuy nhiên, hình
thức này chưa được áp dụng rộng rãi cho các môn học
của Học viện, do máy móc, phương tiện, dụng cụ phục
vụ cho việc thực hành còn nhiều hạn chế….
Thi trắc nghiệm trên máy cho phép khảo sát một cách
toàn diện kiến thức của người học, tránh “học tủ, học
lệch”. Hình thức này đòi hỏi hệ thống ngân hàng câu hỏi
có chất lượng. Hiện nay, hình thức này đang được áp
dụng trong KT,ĐG KQHT của SV các môn: Ngoại ngữ,
Tin học, Luật giao thông.
- Một số học phần giới hạn nội dung để kiểm tra còn
hẹp trong khi nội dung kiến thức rất rộng, do vậy dễ dẫn
đến tình trạng SV “học vẹt”, “học tủ”, học đối phó.
- Các câu hỏi thi còn trùng lặp, thiếu sáng tạo; nhiều
câu hỏi thi chủ yếu là tái hiện kiến thức lí thuyết. Việc
biên soạn đề thi đôi lúc chưa đảm bảo yêu cầu về trình

độ nhận thức của từng hệ học, thiếu tính cân xứng về
độ khó giữa các học phần, giữa các Khoa, Bộ môn,
Trung tâm.
- Tiêu chí đánh giá KQHT của SV ở nhiều đơn vị còn
chưa có sự thống nhất, có môn thì quá chặt, có môn còn
lơi lỏng.
- Một số cán bộ, giảng viên chưa nắm vững quy chế
thi, kiểm tra hoặc do chủ quan cá nhân nên trong quá
trình thực hiện nhiệm vụ còn chưa đúng quy trình, quy
định và còn lúng túng khi phải giải quyết các tình huống
phát sinh.
- Một số SV còn có hiện tượng tiêu cực trong thi cử,
như: trao đổi bài, mang tài liệu và điện thoại vào phòng
thi, đánh dấu vào bài thi...
2.2. Một số giải pháp đổi mới phương pháp kiểm tra,
đánh giá kết quả học tập của sinh viên Học viện Cảnh
sát nhân dân
Để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo SV của Học
viện Cảnh sát nhân dân trong giai đoạn hiện nay, có thể
nhận thấy việc đổi mới phương pháp KT,ĐG KQHT của
SV đang là yêu cầu cấp bách và cần tập trung vào những
vấn đề sau:
2.2.1. Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán
bộ, giảng viên, sinh viên về vai trò của việc kiểm tra,
đánh giá kết quả học tập
Học viện Cảnh sát nhân dân cần tăng cường giáo dục,
nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên, SV về vai trò
của việc KT,ĐG KQHT; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm,
là khâu đột phá để góp phần nâng cao chất lượng giáo
dục của nhà trường.
Đội ngũ giảng viên của các đơn vị giảng dạy cần xác
định rõ sự cần thiết của việc đổi mới phương pháp
KT,ĐG KQHT của SV; xác định rõ mục đích của đổi
mới phương pháp KT,ĐG KQHT sẽ giúp cho công tác
tổ chức KT,ĐG đi đúng hướng. Phương pháp KT,ĐG
các học phần phải được thể hiện ngay trong kế hoạch
giảng dạy, hệ thống câu hỏi kiểm tra, thảo luận, phương
pháp giảng dạy trong từng môn học; thông báo cho các
phòng chức năng biết và theo dõi cũng như thông báo
cho SV ngay từ đầu môn học để các em có phương pháp
học tập, ôn thi phù hợp.
2.2.2. Đổi mới phương pháp và đa dạng hóa các hình
thức thi, kiểm tra phải phù hợp với từng đối tượng học,
mục tiêu của học phần
Thế kỉ XXI là thế kỉ của nền kinh tế tri thức. Khối
lượng thông tin lớn, hiện đại, được truyền tải dưới nhiều
hình thức và trên nhiều phương tiện và SV có thể tiếp cận
nguồn thông tin khổng lồ này bằng nhiều cách. Trong bối
cảnh hiện nay, việc đào tạo cho SV ở bậc đại học cũng cần
phải có thay đổi. Giảng viên không những cung cấp kiến
thức, tích lũy kiến thức cho SV mà phải dạy cho SV
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phương pháp tìm kiếm thông tin, lựa chọn thông tin, thực
hành xử lí thông tin và vận dụng thông tin vào những
trường hợp cụ thể một cách sáng tạo; bồi dưỡng cho SV
khả năng thích ứng nhằm phát hiện và giải quyết vấn đề
đáp ứng yêu cầu xã hội. Vì vậy, phương pháp KT,ĐG chú
trọng đến phương pháp tìm kiếm thông tin, vận dụng
thông tin để giải quyết vấn đề cụ thể một cách sáng tạo.
Đổi mới phương pháp, đa dạng hóa các hình thức đánh giá
KQHT của SV phải được tiến hành đồng bộ, bám sát vào
quá trình đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp
giảng dạy, cơ sở vật chất của Học viện. Giảng viên phải sử
dụng linh hoạt nhiều phương pháp khác nhau, kết hợp
phương pháp KT,ĐG truyền thống với KT,ĐG theo năng
lực. Việc lựa chọn hình thức thi phải dựa trên cơ sở đặc
trưng của môn học, mục tiêu giảng dạy đối với từng hệ
học, ưu điểm của từng hình thức thi, phối hợp linh hoạt các
hình thức phù hợp nhằm đạt hiệu quả cao và công bằng.
Đối với hệ đào tạo chính quy, có thể bố trí thi theo
hình thức thi viết tự luận (chiếm khoảng 50%), thi vấn
đáp, thực hành, trắc nghiệm (chiếm khoảng 40%), viết
chuyên đề, tiểu luận, bài tập lớn (chiếm khoảng 10%).
Đối với các học phần nghiệp vụ chuyên ngành: Khoa
chuyên ngành lựa chọn từ 1 đến 2 môn tổ chức họp tập
và cho SV thực hiện bài tập lớn về nghiệp vụ.
2.2.3. Đổi mới nội dung kiểm tra, đánh giá kết quả học tập
Việc lựa chọn nội dung KT,ĐG phải đảm bảo đánh
giá được thực chất năng lực của SV. Nội dung KT,ĐG
KQHT của SV cần lấy tiêu chí “năng lực” làm trọng tâm.
Các câu hỏi thi phải bao quát khối lượng kiến thức của
toàn bộ môn học, nội dung câu hỏi phải bảo đảm tính
toàn diện, gắn lí luận với thực tiễn, tránh tình trạng nặng
lí thuyết, thiếu tính vận dụng, sáng tạo, nhằm hướng đến
mục đích vừa kiểm tra được toàn diện kiến thức, vừa giúp
SV rèn luyện các kĩ năng, khả năng tư duy. Vận dụng 6
cấp độ thang Bloom trong quản lí, xây dựng hệ thống
ngân hàng câu hỏi thi theo các mức: Nhớ, hiểu, vận dụng,
phân tích, đánh giá, sáng tạo.
Giảng viên phải khai thác, sử dụng có hiệu quả hệ
thống ngân hàng đề thi. Định kì các đơn vị giảng dạy tiến
hành cập nhật thường xuyên ngân hàng đề thi của đơn vị
mình. Việc sử dụng ngân hàng đề thi kết thúc học phần
sẽ giúp cho công tác KT,ĐG KQHT của SV được khách
quan, hiệu quả và đảm bảo chất lượng.
2.2.4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám
sát quá trình thi kết thúc học phần
Công tác tổ chức thi, coi thi được coi là khâu quan
trọng, có ảnh hưởng rất lớn đến việc đánh giá chính xác
năng lực, phẩm chất SV. Vì vậy, việc tăng cường công
tác thanh tra, kiểm tra, giám sát khâu coi thi là biện pháp
quan trọng phát hiện những vi phạm trong quá trình tham
gia thi của SV, đồng thời góp phần nâng cao trách nhiệm

của cán bộ coi thi. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất
lượng đào tạo chủ trì trong việc thanh tra, kiểm tra, giám
sát công tác ra đề thi, tổ chức thi, coi thi, làm bài thi, chấm
thi đảm bảo đúng các quy định của Bộ GD-ĐT, Bộ Công
an, Học viện Cảnh sát nhân dân; chủ động phát hiện
những khó khăn, vướng mắc, sai sót trong quá trình tổ
chức thi để kịp thời báo cáo Ban Giám đốc Học viện giải
quyết, tháo gỡ.
Ngoài việc trực tiếp kiểm tra, giám sát các buổi thi,
việc áp dụng công nghệ kĩ thuật phục vụ cho hoạt động
này cũng rất cần thiết, các đơn vị chức năng được giao
nhiệm vụ cần sử dụng có hiệu quả hệ thống camera giám
sát tại các phòng học, thi.
2.2.5. Làm tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực
tiếp tham gia vào quá trình coi thi, tổ chức thi, kiểm tra,
đánh giá kết quả
Để đảm bảo và nâng cao chất lượng KT,ĐG KQHT
của SV thì phải thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi
dưỡng cho đội ngũ giảng viên tham gia tổ chức thi. Đảm
bảo đội ngũ cán bộ quản lí, giảng viên đều nắm được mục
đích, nội dung, phương pháp, yêu cầu… của việc tiến
hành KT,ĐG. Cán bộ tiến hành công tác KT,ĐG phải có
kiến thức chuyên môn vững vàng, nắm chắc quy chế, các
văn bản quy định về thi, kiểm tra; đảm bảo phẩm chất về
tư cách đạo đức, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách
nhiệm về việc làm của mình. Song song cùng nội dung
trên, công tác coi thi phải được chấp hành nghiêm túc,
thực hiện đúng quy trình, quy định. Vì vậy, cần tổ chức
định kì các buổi tập huấn nội dung quy chế coi thi, có
thực hành xử lí một số tình huống thường gặp trong quá
trình thực hiện nhiệm vụ.
2.2.6. Phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong tổ chức
đánh giá kết quả học tập của sinh viên
Các đơn vị chức năng cần thực hiện tốt chức năng
tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đối với
việc lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác thi, KT,ĐG
KQHT của SV; phát hiện, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo và
giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bất cập, nảy
sinh trong quá trình tổ chức thi, kiểm tra.
Tăng cường các hoạt động phối hợp giữa Phòng
Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo với Phòng Quản
lí đào tạo, các đơn vị giảng dạy trong việc tổ chức thực
hiện, duy trì nghiêm túc các quy chế, quy định về thi, kiểm
tra; kịp thời rút kinh nghiệm để tiếp tục rà soát, bổ sung
chương trình, đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với
tình hình thực tiễn; trong việc xây dựng đề thi, chấm thi;
đảm bảo việc đánh giá kết quả của SV được trung thực,
khách quan, công bằng. Thường xuyên trao đổi thông tin
giữa các đơn vị về KQHT của SV, qua đó có những biện
pháp kịp thời chấn chỉnh, khắc phục; xây dựng quy chế
phối hợp, trao đổi thông tin giữa các đơn vị.
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2.2.7. Tăng cường giáo dục cho sinh viên nâng cao ý
thức tự giáo trong quá trình kiểm tra, đánh giá kết quả
học tập
Các đơn vị chức năng cần tăng cường giáo dục cho
SV trong các buổi sinh hoạt đầu khóa về việc xây dựng
động cơ, mục đích học tập đúng đắn; nâng cao ý thức tự
giác trong việc chấp hành các quy chế, quy định trong
phòng thi, kiểm tra, thực hiện “nói không với tiêu cực
trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Phòng
Quản lí SV quán triệt, nhắc nhở SV thực hiện nghiêm túc
nội dung đổi mới hình thức thi kết thúc học phần; quy
chế học tập, thi của Học viện; phối hợp xử lí nghiêm
những trường hợp vi phạm quy chế thi, kiểm tra để răn
đe, phòng ngừa việc tái vi phạm.
Phòng Quản lí SV phối hợp với các đơn vị, khoa, bộ
môn tổ chức các diễn đàn phổ biến, trao đổi kinh nghiệm,
phương pháp học tập, rèn luyện cho SV. Tổ chức tốt các
biện pháp cụ thể nhằm động viên, khuyến khích và giúp
đỡ SV có KQHT, rèn luyện còn yếu, kém.
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo thường
xuyên, định kì tổ chức lấy ý kiến phản hồi của SV về hoạt
động KT,ĐG các môn học; qua đó tham mưu cho Đảng
ủy, Ban Giám đốc Học viện có những chỉ đạo kịp thời góp
phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.
3. Kết luận
Để thực hiện thành công việc đổi mới công tác
KT,ĐG các môn học đòi hỏi phải luôn bám sát mục tiêu
đào tạo và tiến hành đổi mới đồng bộ cả về nội dung,
hình thức, tư duy và thái độ của cả chủ thể lẫn khách thể
đánh giá; thống nhất về nhận thức và hành động, sự
chung tay góp sức của nhiều đơn vị trong Học viện, trong
đó trực tiếp là đội ngũ cán bộ, giảng viên các đơn vị giảng
dạy bộ môn, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào
tạo; kịp thời cụ thể hóa và ban hành những quy định có
tính pháp lí trong việc thực hiện; bảo đảm sự thống nhất
trong quá trình thực hiện đánh giá KQHT của SV ở tất cả
các nội dung học tập… Qua đó, góp phần nâng cao chất
lượng GD-ĐT, chất lượng nguồn nhân lực của Học viện
Cảnh sát nhân dân nói riêng và của ngành Công an nói
chung.
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