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PHIẾU NHẬN XÉT/ PHẢN BIỆN  

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin người nhận xét:  

- Họ và tên (Ghi rõ chức danh và học vị): PGS.TS Nghiêm Trung Dũng 

- Nơi công tác: Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường, Đại học Bach Khoa Hà Nội 

- Lĩnh vực chuyên môn: Kỹ thuật Môi trường 

- Kinh nghiệm giảng dạy: 36 năm 

- Chức vụ trong hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết học phần:  

             Ủy viên X; phản biện ; Chủ tịch  

2. Thông tin về học phần đào tạo đang rà soát:  

Tên học phần: Đánh giá Môi trường Chiến lược (Strategic Environmental Assessment) 

Tín chỉ 4,5 ETCS (khóa học tùy chọn/bắt buộc):  Bắt buộc  

Chương trình đào 
tạo 

Năm 2020 

Bậc đào tạo Thạc sỹ và tiến sỹ 

Ngành đào 
tạo/chuyên ngành 

Công nghệ Kỹ thuật môi trường 

Nơi đào tạo Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh 

 

3. Nội dung nhận xét:  

STT Nội dung Nhận xét 

Kết luận 

(Đáp ứng yêu 

cầu/không đáp 

ứng yêu cầu) 

I 
Thông tin chung của học 

phần 
  

1 
Học phần được bố trí thích 

hợp đối với chương trình học 
Học phần được bố trí thích hợp 

Đáp ứng yêu 

cầu 



                   
 

(năm và học kỳ học tập) 

2 
Số tín chỉ phù hợp với yêu cầu 

đào tạo 
Thời lượng của học phần phù hợp với 

yêu cầu đào tạo 

Đáp ứng yêu 

cầu 

3 
Phân bổ lý thuyết, thực hành, 

bài tập, kiểm tra phù hợp  

Phân bổ các nội dung giảng dạy, gồm 

lý thuyết, thực hành, bài tập, kiểm tra, 

là phù hợp 

Đáp ứng yêu 

cầu 

4 Thời gian tự học phù hợp Thời lượng dành cho tự học là phù hợp 

với đối tượng giảng dạy 

Đáp ứng yêu 

cầu 

5 
Các học phần tiên quyết xác 

định đủ, đúng 
Các học phần tiên quyết được xác định 

đủ và đúng 

Đáp ứng yêu 

cầu 

6 Ý kiến khác   

II. Mục tiêu, CĐR học phần  

1 

Mục tiêu học phần xác định rõ 

ràng, đầy đủ, theo thang 

Blooms 

Mục tiêu học phần được xác định một 

cách rõ ràng, đầy đủ, theo đúng thang 

Blooms 

Đáp ứng yêu 

cầu 

2 
Mục tiêu của học phần đáp 

ứng được CĐR của CTDT 

Mục tiêu của học phần đáp ứng được 

yêu cầu của Chuẩn đầu ra (CĐR) của 

Chương trình đào tạo. 

Đáp ứng yêu 

cầu 

3 

Quan hệ giữa mục tiêu của 

học phần với CĐR được xác 

định đúng 

Quan hệ giữa mục tiêu của học phần 

với CĐR được xác định đúng, phù hợp 

Đáp ứng yêu 

cầu 

4 
CĐR của học phần xác định 

rõ ràng 

CĐR của học phần xác định rõ ràng, 

mạch lạc. 

Đáp ứng yêu 

cầu 

5 

CĐR của học phần phù hợp, 

đáp ứng được CĐR của 

CTDT 

CĐR của học phần phù hợp, đáp ứng 

được CĐR của Chương trình đào tạo 

Đáp ứng yêu 

cầu 

6 

Quan hệ giữa CĐR học phần 

và CĐR CTDT được xác định 

đúng 

Quan hệ giữa CĐR học phần và CĐR 

Chương trình đào tạo đã được xác định 

đúng 

Đáp ứng yêu 

cầu 

III. Phương pháp giảng dạy,  



                   
 

kiểm tra đánh giá 

1 

Phương pháp giảng dạy áp 

dụng phù hợp với nội dung 

môn học, đảm bảo giảng dạy 

tích cực 

Phương pháp giảng dạy phù hợp, đảm 

bảo giảng dạy tích cực và lấy người 

học làm trung tâm 

Đáp ứng yêu 

cầu 

2 

Phương pháp giảng dạy áp 

dụng phù hợp đảm bảo giảng 

dạy tích cực, góp phần đạt 

được CĐR của học phần, 

CĐR của CTDT 

Phù hợp 
Đáp ứng yêu 

cầu 

3 

Phương pháp kiểm tra, đánh 

giá phù hợp với nội dung học 

phần 
Phù hợp 

Đáp ứng yêu 

cầu 

4 

Phương pháp kiểm tra, đánh 

giá đảm bảo đạt CĐR của học 

phần 
Phù hợp 

Đáp ứng yêu 

cầu 

IV Nội dung chi tiết học phần   

1 

Nội dung học phần đầy đủ, 

đáp ứng được CĐR học phần 

và CĐR chương trình đào tạo 

Đầy đủ và đáp ứng được yêu cầu 
Đáp ứng yêu 

cầu 

2 
Phân bổ nội dung từng phần 

phù hợp với thời gian 
Phù hợp 

Đáp ứng yêu 

cầu 

3 

Nội dung thảo luận, bài tập 

phù hợp với nội dung học và 

phù hợp với CĐR 

Phù hợp 
Đáp ứng yêu 

cầu 

4 

Các pp giảng dạy chính được 

lựa chọn phù hợp với nội 

dung cần chuyển tải 

Phù hợp 
Đáp ứng yêu 

cầu 

5 
Phân bổ thời gian tự học phù 

hợp với nội dung 
Phù hợp 

Đáp ứng yêu 

cầu 



                   
 

6 

Quan hệ giữa nội dung bài 

học với CĐR học phần được 

xác định đúng  

Hài hòa và đúng 
Đáp ứng yêu 

cầu 

7 
Tài liệu tham khảo đầy đủ, 

cập nhật 
Tài liệu tham khảo đầy đủ và cập nhật 

Đáp ứng yêu 

cầu 

V Khác   

1 
Quy định của học phần phù 

hợp 
Phù hợp 

Đáp ứng yêu 

cầu 

2 Giảng viên phụ trách phù hợp Phù hợp 
Đáp ứng yêu 

cầu 

3 

Thông tin liên lạc, phản hồi 

đầy đủ, rõ ràng, dễ dàng thực 

hiện 

Đầy đủ, rõ ràng 
Đáp ứng yêu 

cầu 

 

Các ý kiến khác:  

4. Kết luận:    

Đạt yêu cầu 

Đạt yêu cầu, có 
chỉnh sửa                        

:  

: 

X 

 

Không đạt yêu cầu :  

    

       TPHCM, ngày 15 tháng 9 năm 2021 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 

Nghiêm Trung Dũng 


