
       TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM 
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MỘT SỐ Ý KIẾN CỦA SINH VIÊN SAU KHI KẾT THÚC KHÓA 

HỌC KỸ NĂNG MỀM. 

1. Lớp học kỹ năng mềm rất thực tế và cần thiết cho chúng em (sinh viên ngành 

Ngôn ngữ Anh). 

2. Nên thực hành nhiều, cho nhiều tình huống, tăng thêm thời lượng (sinh viên ngành 

Ngôn ngữ Anh). 

3. Mong trung tâm sắp xếp cho chúng em nhiều bài học hơn (sinh viên ngành Ngôn 

ngữ Anh). 

4. Giáo viên cần cho sinh viên phát huy nhiều khả năng đứng nói trước lớp hơn, 

thêm nhiều chủ đề mang tính năng động hơn (sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh). 

5. Cần tăng thêm bài giảng (sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh). 

6. Một buổi học 4 tiết sẽ tiếp thu bài dễ hơn, 5 tiết hơi mệt và không có tâm trạng học 

tiếp (sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh). 

7. Có đầu tư trong bài giảng, cần tổ chức các câu lạc bộ kỹ năng mềm trong trường 

để đào tạo cho sinh viên do Đoàn lãnh đạo để giảm chi phí trong việc học (sinh 

viên ngành Ngôn ngữ Anh). 

8. Thầy tạo lớp học phấn khởi, vui, dạy 3 lớp hoặc sắp xếp sinh viên từ nhiều lớp 

khác nhau sẽ tạo không khí vui và học hỏi nhau nhiều hơn (sinh viên ngành Ngôn 

ngữ Anh). 

9. Kỹ năng mềm là môn rất bổ ích, giáo viên giảng bài hay, ví dụ dễ hiểu (sinh viên 

ngành Ngôn ngữ Anh). 

10. Kỹ năng mềm là môn học lạ, nên cho học nhiều hơn vì nó tốt cho sinh viên. Bài 

giảng thú vị, nhưng em thấy thầy chưa đưa ra nhiều ví dụ thật, em hiểu trên lý 

thuyết, nhưng làm thì khó, và nên tăng giờ học kỹ năng mềm và xoáy sâu vào vì 

dụ nhiều hơn, cho em thấy những gì mình sẽ đạt được (sinh viên ngành Ngôn ngữ 

Anh). 

11. Em nghĩ học môn kỹ năng mềm nên thi theo nhóm và cho tình huống để thực hành 

(sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh). 

12. Việc dạy kỹ năng mềm cho sinh viên chúng em là điều em vô cùng thích. Tuy 

nhiên theo em chỉ giảng dạy trên lớp thôi thì chưa đủ. Nhà trường cần phải tạo 

điều kiện cho chúng em được thực hành nhiều hơn nữa. Thời gian học ngắn quá 

(sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh). 

13. Môn này rất hay, nhưng cần có 1 phòng học riêng cho môn này (sinh viên ngành 

Ngôn ngữ Anh). 

14. Nên tổ chức 2 hay 3 lớp cùng khoa học chung vừa tạo không khí tập thể vừa giao 

lưu giữa các lớp để tạo được tính hòa nhập (sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh). 



15. Chúng em cần thêm nhiều thời gian để biết thêm nhiều kỹ năng mềm. Chúng em 

muốn có nhiều kiến thức cũng như biết nhiều kỹ năng hơn để bổ trợ các kiến thức 

vững cho chúng em (sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh). 

16. Bài học tương đối tốt nhưng không thấy có thể vận dụng vào cuộc sống hiện thực. 

Lý thuyết và thực tế quá xa vời, không biết có thể đưa vào thực tiễn được không 

(sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh). 

17. Cần thực tế hơn (sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh). 

18. Dạy được nhưng còn quá đơn điệu dễ gây nhàm chán trong mỗi học sinh. Em 

muốn tiết học được sôi nổi hơn, em thích học thầy Khắc Hiều hơn, em thích học 

buổi sáng hơn buổi chiều, buổi chiều dễ gây buồn ngủ (sinh viên ngành Ngôn ngữ 

Anh). 

19. Trong chương trình học em cũng cảm thấy hơi nản vì học quá dài nên đầu óc 

không đủ chứa hết nổi, tất cả phòng đều tốt, tất cả cơ sở vật chất tốt, giảng viên 

phù hợp, vui tính, hòa đồng với sinh viên (sinh viên khoa Dược). 

20. Nên học chung một lớp giúp môn này tốt hơn, dễ trao đổi giao lưu hơn (sinh viên 

khoa Dược). 

21. Chúng em mong nhà trường và trung tâm đào tạo kỹ năng mềm chuẩn bị và thiết 

kế những phòng học đầy đủ cơ sở vật chất và có nhiều hoạt động giao lưu thực tế 

với bên ngoài nhiều hơn để chúng em có thêm được nhiều kinh nghiệm (sinh viên 

khoa Dược). 

22. Nên tạo điều kiện tổ chức giao lưu, hoạt động ngoài trời (sinh viên khoa Dược). 

23. Nên thực tế lôi cuốn học viên hơn (sinh viên khoa Dược). 

24. Trung tâm thiết kế bài giảng phù hợp với sinh viên, làm cho sinh viên cảm thấy 

hào hứng với việc học, năng động hơn và thấy được tầm quan trọng của môn học 

“kỹ năng mềm” này (sinh viên khoa Dược). 

25. Em nghĩ là nên có những buổi sinh hoạt kỹ năng mềm ngoài trời, hoạt náo hơn 

(sinh viên khoa Dược). 

26. Thời lượng học trong một buổi nên giảm xuống 1 tiếng (sinh viên khoa Dược). 

27. Mong thầy Lại Thế Luyện có thể dạy chúng em vào khóa kỹ năng mềm tiếp theo 

(sinh viên khoa Dược).. 

28. Tổng số tiết từ 4 buổi lên 6 buổi, học cùng với thầy Lại Thế Luyện (sinh viên khoa 

Dược). 

29. Em muốn tiếp tục học thầy Lại Thế Luyện (sinh viên khoa Dược). 

30. Kỹ năng tiếp theo vẫn học thầy Luyện (sinh viên khoa Dược). 

31. Không cần thay đổi giáo viên T. Luyện (sinh viên khoa Dược). 

32. Cần thay đổi một số nội dung để phù hợp hơn với sinh viên (sinh viên khoa 

Dược). 

33. Em thấy môn kỹ năng học và tự học làm em không thích học vì nó tốn thời gian, 

em chỉ thích học kỹ năng giao tiếp (sinh viên khoa Dược). 

34. Em mong các buổi học thầy cô sẽ giảng nhiệt tình hơn để chúng em có thể tốt hơn 

(sinh viên khoa Dược). 



35. Em mong các buổi học sẽ có nhiều hoạt động vui chơi hơn, có nhiều trò chơi để 

chúng em có thể tiếp thu bài và thực hành tốt hơn (sinh viên khoa Dược). 

36. Em cảm thấy môn học này rất tốt, giúp ta học tập tốt và hiệu quả hơn, sống tốt 

hơn, tự tin hơn thông qua bài học và các buổi thuyết trình trên lớp, tiết học rất 

thoải mái (sinh viên khoa Dược). 

37. Tổ chức nhiều bài tập nhóm hơn (sinh viên khoa Dược). 

38. Không thích học kỹ năng học và tự học và chỉ mong muốn được học kỹ năng giao 

tiếp, ứng xử và thuyết trình (sinh viên khoa Dược). 

39. Lớp kỹ năng mềm không khí học không sinh động lắm (sinh viên khoa Dược). 

40. Không cần thi kết thúc môn, hoạt động ngoài khóa (sinh viên khoa Dược). 

41. Em nghĩ trung tâm nên tạo cơ hội cho sinh viên 1 buổi học ngoài trời, nhằm thực 

tế hơn và vì là môn kỹ năng nên như vậy sẽ linh hoạt hơn (sinh viên khoa Dược). 

42. Cần sắp xếp thời gian hợp lý hơn để sinh viên có thể thoải mái (sinh viên khoa 

Dược). 

43. Tổ chức thêm những trò chơi đan xen vào bài học để vừa học vừa chơi (sinh viên 

khoa Dược). 

Thông tin phản hồi từ Trung tâm đào tạo Kỹ năng mềm 

Sau khi tiếp nhận các ý kiến từ sinh viên Trung tâm đã có những điều chỉnh nhất 

định trong học kỳ 2 năm học 2013 – 2014 như sau: 

1. Về danh sách lớp, Trung tâm ghép sinh viên khối ngành kỹ thuật với sinh viên 

khối ngành Đông phương học, khối ngành Kinh tế, để tạo điều kiện có các bạn 

sinh viên có nhiều cơ hội giao lưu học hỏi trong quá trình học kỹ năng mềm. 

2. Trung tâm cố gắng xếp lịch học phù hợp nhất để không ảnh hưởng tới việc học 

các môn khác, có tổ chức lớp ngày - lớp đêm, và cho phép sinh viên chuyển 

lớp học khi lịch học có sự thay đổi. 

3. Trung tâm cũng tổ chức buổi gặp mặt với các giảng viên tham gia giảng dạy bộ 

môn kỹ năng mềm để thảo luận về các ý kiền của sinh viên và góp ý cho từng 

giảng viên. 

4. Về tiết học ngoài trời thì do điều kiện khó khăn, nên mới chỉ có 1 vài giảng 

viên thực hiện được tiết học ngoài trời. Trong thời gian tới Trung tâm tiếp tục 

nghiên cứu để có phương án tốt nhất. 

5. Về cơ sở vật chất, Trung tâm đã được bố trí 3 phòng học riêng và sẽ đề nghị 

Nhà trường tiếp tục trang bị các thiết bị cần thiết cho lớp học. 

6. Về thời lượng tiết học/ 1 buổi học không có lớp nào học 5 tiết. 

7. Về thi cuối khóa Trung tâm đã tổ chức thi theo nhóm. 

8. Về vệ sinh lớp học, Trung tâm đã nhắc bộ phận vệ sinh lớp học tốt hơn, có trang bị 

thùng giác trong phòng học, tuy nhiên các bạn sinh viên cũng cần nâng cao ý thức 

giữ vệ sinh chung. 

Trung tâm mong tiếp tục nhận được các ý kiến phản hồi từ sinh viên để Trung tâm tổ 

chức các lớp học ngày một tốt hơn. 

Chân thành cảm ơn! 


