
Sự ưU việt của PhươnG thức thi tUyển Mới

đánh giá năng lực học tập và kiến thức tổng hợp là 
phương thức thi rất phổ biến ở các trường đại học trên 
thế giới. Xuất phát từ triết lý người học trên đại học cần 
có năng lực tư duy sáng tạo hơn là những khối kiến 
thức cụ thể trong đầu, phương thức thi mới chú trọng 
việc đánh giá năng lực tư duy. do được chuẩn hóa theo 

hướng này từ tất cả các khâu (ra đề, chấm bài thi…) 
nên thí sinh không phải vất vả học theo lối thuộc lòng 
kiến thức, tránh được tình trạng quay cóp khi làm bài 
và kết quả thi của thí sinh sẽ phản ánh tốt hơn năng 
lực của người học. theo tS. nguyễn ngọc thanh, Phó 
hiệu trưởng trường đhKt: “điểm khác biệt lớn nhất 
giữa phương thức thi truyền thống và phương thức thi 
đánh giá năng lực là cách thi trước đây nhằm kiểm tra 
kiến thức còn đề thi mà trường đhKt cho thí sinh làm 
thử trong kì tuyển sinh vừa diễn ra là đánh giá năng lực 
học tập, tư duy logic, khả năng lập luận, phân tích, kiến 
thức tổng hợp của thí sinh. vì vậy, bố cục đề thi đánh giá 
năng lực gồm 2 phần: trắc nghiệm (toán và ngôn ngữ) 
và tự luận (phân tích một vấn đề và khả năng lập luận)”.

cũng theo tS. nguyễn ngọc thanh: “Sự cải tiến phương 
thức thi không chỉ nằm ở khâu ra đề mà còn nằm ở 
khâu tổ chức. chúng ta có thể tổ chức thi ở nhiều nơi, 
nhiều đợt, nhiều người cùng một lúc. Kết quả thi là căn 
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thử nGhiệM PhươnG thức đánh Giá nănG Lực 
tronG Kỳ thi tUyển Sinh Sđh đợt 1 tại trườnG đhKt

đổi Mới tUyển Sinh thEo PhươnG thức đánh Giá 
nănG Lực Là Một chủ trươnG Lớn của đhQGhn 
nhằM tănG cườnG chất LượnG tUyển chọn đầU 
vào, hạn chế tiêU cực và Phù hợP với XU thế của 
Giáo dỤc đại học thế Giới. tronG Kỳ thi tUyển Sinh 
SaU đại học đợt 1 năM 2011, được PhéP của Ban chỉ 
đạo, hội đồnG thi trườnG đhKt đã cho nhữnG thÍ 
Sinh tự nGUyện LàM thử Một Bài thi thEo PhươnG 
thức đánh Giá nănG Lực và Bước đầU đã nhận 
được nhữnG Phản hồi tÍch cực. 

Giáo dỤc

26 Bản tin đại học Quốc gia hà nội
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cứ để xét tuyển. với phương thức thi này sẽ chọn được 
người có năng lực, hạn chế tối đa gian lận thi cử, giảm 
thiểu về chi phí, thời gian, áp lực về kinh tế - xã hội cho 
cả đơn vị tổ chức và thí sinh”.

Phản hồi của thÍ Sinh 

Lần thi thử nghiệm này dù chỉ dựa trên sự tự nguyện của 
thí sinh, không tính điểm chính thức nhưng bước đầu đã 
có khoảng trên 70% thí sinh đăng ký tham dự. các thí 
sinh đều rất hào hứng và ủng hộ phương thức thi này.

nhận xét về phương thức thi, thí sinh trần thị thanh 
Xuân, Giảng viên trường cao đẳng công nghệ thực 
phẩm cho biết: “tôi rất hứng thú khi làm bài thi. đề thi 
sẽ đánh giá được khả năng suy luận logic và khả năng 
tổng hợp của thí sinh. đây là phương thức mới mẻ và 
thu hút hơn phương thức thi truyền thống”. 

cùng ý kiến trên, với mong muốn có thêm một bằng 
thạc sĩ về kinh tế thí sinh ngô thanh Minh, học viên cao 
học ngành công nghệ thông tin, trường đhcn nhận 
xét: “đề thi sẽ đánh giá được khả năng tư duy tổng hợp 
của thí sinh. Phần thi trắc nhiệm về kiến thức xã hội, em 
thấy vừa sức với nhiều người, không thiên về học thuộc 
mà phải tư duy”.

So sánh phương thức thi đánh giá năng lực với phương 
thức thi kiểm tra kiến thức, thí sinh tự do Phạm thị Ly 
cho biết: “theo em, hình thức thi này tạo sự thích thú 
đối với người thi, kích thích tư duy, không bắt nhớ, 
không bắt buộc học thuộc. theo em, phương thức này 
nên thay thế cách thi truyền thống”.

Khi được hỏi về ý nghĩa của phương thức thi theo hướng 
đánh giá năng lực thí sinh đặng thị thu hương, nhân 

viên một văn phòng đại diện của ấn độ nhấn mạnh: 
“Phương thức thi này nên được áp dụng rộng rãi, vì nó 
sẽ đánh giá được khả năng phân tích tư duy, cái đó rất 
quan trọng để thí sinh có thể học tiếp được ở bậc sau 
đại học”.

ủng hộ phương thức thi đánh giá năng lực, thí sinh trần 
văn vạn, cán bộ UBnd huyện Kinh Môn, hải dương 
cho biết: “đề thi kiểu này dễ làm, dễ học hơn đối với 
những người có kinh nghiệm, có khả năng tổng hợp, có 
những thuận lợi nhất định cho sự chuẩn bị của thí sinh. 
những ai muốn nâng cao trình độ, cũng như có khả 
năng thì dễ tiếp cận hơn. ra đề kiểu này thí sinh không 
thể sử dụng tài liệu được”.

công tác tại viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội 
hà nội, thí sinh nguyễn thị vân hương bày tỏ: “chúng 
tôi đã đi công tác, mỗi lần thi cử lại phải học thuộc sách 
giáo khoa thì rất vất vả. thực tế những kiến thức ấy 
chúng tôi vẫn sử dụng trong công việc hàng ngày. cách 
thi như thế này sẽ giúp chúng tôi sử dụng được kiến 
thức tổng hợp vốn có”.

Khi nhận xét về tính chất của đề thi, thí sinh đỗ thị hải 
yến, cán bộ viện nghiên cứu cơ khí cho biết: “đề thi 
không quá khó và có tính phân loại cao. hình thức thi 
này khiến người học nhớ lâu, còn hình thức thi truyền 
thống chỉ có giá trị lúc ấy thôi, thi xong là quên”.
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