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ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỂM QUÁ TRÌNH 
LÊN ĐIỂM KẾT THÚC HỌC PHẦN VÀ ĐIỂM HỌC PHẦN 

                                                                                                      
ThS Nguyễn Thị Diệu Chi 

1. Phần tóm lược 
Tuy cách tính và tỷ lệ % của điểm quá trình (ĐQT) được quy định rõ, điểm số mà các giảng viên 
(GV) thuộc khoa Ngoại Ngữ Kinh Tế (NNKT) quyết định cho sinh viên (SV) của lớp mà mình 
phụ trách có nhiều chênh lệch và cũng đã gây ra nhiều bàn luận. Trong bài viết này, tôi xin trình 
bày thông tin thu thập được từ 1 số bài thi của kỳ thi kết thúc học phần (KTHP) 2 được tổ chức 
vào ngày 9/11/2014. Trên cơ sở đối chiếu và so sánh kết quả làm bài của SV thuộc 8 lớp có số 
hiệu 52 và từ 57 -> 63, tôi xin đưa ra nhận xét về ảnh hưởng của ĐQT lên điểm KTHP và điểm 
học phần (ĐHP) cũng như những ảnh hưởng tâm lý mà ĐQT có thể gây ra đối với SV. 

2. Cách thu thập thông tin 
Bài thi của SV thuộc 8 lớp nói trên được cùng 1 GV không phụ trách giảng dạy các lớp này 
chấm. Các lớp 58, 60 và 62 thi ca 1. Các lớp 52, 57, 59, 61 và 63 thi ca 2. Như thế, có 114 bài thi 
cùng 1 bộ đề ở thời điểm 1 (ca 1), 207 bài thi cùng 1 bộ đề ở thời điểm 2 (ca 2). Cấu trúc và mức 
độ khó của 2 bộ đề là như nhau. 

3. Số liệu về điểm KTHP 

Điểm 
KTHP 

Lớp 52 
(43 bài) 
  ĐQT: 
 9 -> 10 

Lớp 57 
(44 bài) 
  ĐQT: 
 5 -> 9 

Lớp 59 
(42 bài) 
  ĐQT: 
 8 -> 10 

Lớp 61 
(39 bài) 
  ĐQT: 
    10 

Lớp 63  
(39 bài) 
  ĐQT: 
5.5 ->10 

Lớp 58 
(40 bài) 
 ĐQT: 
 4 -> 10 

Lớp 60 
(38 bài) 
 ĐQT:  
 7 -> 10 

Lớp 62 
(36 bài) 
 ĐQT: 
 8 -> 10 

     9       1      1       2       0       0       0       1       0 

    8.5       0      0       4       2       1       0       0       0 

     8       4      3       2       1       5       2       2       0 

    7.5       4      1       7       3       3       2       4       3 

     7       7      5       5       3       1       7       4       3 

    6.5       2      5       6       2       6       5       6       7 

     6      10      4       2       7       2       4       3       7 

    5.5       5      7       3       5       6       7      10       7 

     5       6      9       3       6       6       7       2       5 

    4.5       2      2       6       1       2      3 + 1       1       0 

     4       1      1       1       4     3 + 1       0        2       2 

    3.5       0      0       1       1       2       1       0       1 

     3       1      5       0       3       0       1       1       1 
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    2.5       0      0       0       1       1       0       2       0 

     2       0      1       0       0       0       0       0       0 

                                              Bảng 1: Số liệu về điểm KTHP 
Chú thích:  

- Các điểm số được in đậm là những điểm số sau khi quy đổi (70% ĐKTHP + 30% ĐQT) 
sẽ thành ĐHP dưới 5. 

- Các lớp 52, 57, 59, 61, 63 thi ca 2. 
- Các lớp 58, 60, 62 thi ca 1. 

 
4. Số liệu và tỷ lệ % số điểm KTHP và ĐHP < 5  

       Lớp Thang ĐQT    Số lượng  
ĐKTHP < 5 

Tỷ lệ điểm      
KTHP < 5        

   Số lượng  
   ĐHP < 5 

     Tỷ lệ  
   ĐHP < 5 

        52      9 -> 10          4          9.2 %           1         2.3 % 

        57      5 -> 9          9       20.4 %           6         13.6 % 

        58      4 -> 10          6       15 %           2         5 % 

        59      8 -> 10          8       19 %           1         2.38 % 

        60      7 -> 10          6       15.6 %           3         7.8 % 

        61         10          10       25.6 %           1         2.56 % 

        62      8 -> 10          4       11.08 %           1         2.77 % 

        63     5.5 -> 10          9       23 %           6         15 % 

 
                                       Bảng 2: Số liệu và tỷ lệ % số điểm KTHP và ĐHP < 5 

5. Nhận xét về ảnh hưởng của ĐQT lên điểm KTHP và ĐHP: 
Bảng 1 cho thấy: 
- ở hầu hết các lớp (7/8 lớp), SV có ĐKTHP từ 3 trở xuống sẽ có ĐHP không đạt yêu cầu (=5), 
trừ 3 trường hợp ở lớp 61 do có ĐQT là 10 (cả lớp). 
- ở hầu hết các lớp (7/8 lớp), SV có ĐKTHP từ 4 trở lên sẽ có ĐHP đạt yêu cầu, trừ 3 trường hợp 
ở lớp 63 do có ĐQT dưới 7.5, và 1 trường hợp ở lớp 58 có ĐKTHP là 4.5 nhưng vẫn rớt vì có 
ĐQT là 4. 
Bảng 2 cho thấy: 

- những lớp có thang ĐQT cao (8 -> 10), tỷ lệ SV có ĐHP < 5 đương nhiên thấp, cụ thể là 
các lớp 52, 59, 61 và 62.  

- những lớp có thang ĐQT thấp (4 -> 10), tỷ lệ SV có ĐHP < 5 đương nhiên cao, cụ thể là 
các lớp 57, 60 và 63.  

- xét về sự tương quan giữa ĐKTHP < 5 và ĐHP < 5, các lớp có ĐQT thấp đạt tỷ lệ hợp lý 
cao hơn, cụ thể là các lớp 57 (66%), 63 (66%), 60 (50%) và 58 (33%). Ngược lại, các lớp 
có ĐQT càng cao thì tỷ lệ hợp lý càng thấp, cụ thể như các lớp 61 (10%), 59 (12.5%), 52 
(25%) và 62 (25%). 
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6. Những ảnh hưởng tâm lý mà ĐQT có thể gây ra đối với SV 

Theo các số liệu đã được trình bày bên trên, ở các lớp có ĐQT cao, tỷ lệ SV có ĐHP < 5 sẽ thấp. 
Tỷ lệ nghịch này thật ra không có tính tích cực, vì ĐQT của họ càng cao thì tỷ lệ hợp lý về sự 
tương quan giữa ĐKTHP < 5 và ĐHP < 5 của họ càng thấp. Điều này phản ảnh 1 thực tế là SV 
rất có thể sinh ra chủ quan và không nỗ lực học tập một khi đã có được ĐQT cao. 
Ngược lại, SV ở các lớp có ĐQT thấp rất có thể mang tâm trạng lo lắng và căng thẳng, và tất 
nhiên sẽ “ấm ức” khi có ĐKTHP là 4 hay 4.5 mà bị rớt, trong khi SV lớp bạn chỉ có ĐKTHP là 3 
mà vẫn đậu. Bất luận là các em này đã có nỗ lực trong khóa học hay không, điều này vẫn tạo ra 
trong các em 1 cảm giác bị đối xử thiếu công bằng. 

7. Kết luận 
Mỗi GV đều có những chuẩn mực và lý do của riêng mình trong việc cho điểm đánh giá SV mà 
mình giảng dạy. Trong bài viết này, tôi chỉ tập hợp và hệ thống các số liệu để có thể xác định 1 
cách có cơ sở những chênh lệch trong cách cho ĐQT và những vấn đề tiêu cực mà ĐQT có thể 
gây ra. Việc thay đổi cách cho hay chỉnh sửa ĐQT nếu có hoàn toàn tùy thuộc ở quan niệm của 
mỗi Thầy/Cô. 
Phạm vi khảo sát của bài viết này vẫn còn hạn hẹp (chỉ có 8/75 lớp) do các hạn chế theo quy 
định về chấm bài thi KTHP của khoa NNKT. Kết quả có được vì vậy cũng có thể chưa thuyết 
phục. Nếu được tạo điều kiện, 1 cuộc khảo sát về cùng chủ đề này ở phạm vi lớn hơn (số lượng 
bài thi nhiều hơn) nên được tiến hành tiếp theo để có được kết quả chính xác hơn, từ đó có thể 
giúp điều chỉnh cách cho ĐQT, 1 vấn đề tuy nhỏ nhưng đã gây ra vài phản ứng không tốt trong 
mối quan hệ Thầy- trò và đồng nghiệp. 
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