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Nghiệm thu dự án Service-Learning – Tổ chức cộng đồng 

Đại học Kinh tế Tài chính (UEF) đánh giá cao cam kết hợp tác, sự hỗ trợ của tổ chức 

…………………… đối với sinh viên UEF trong hoạt động Service-Learning. Những nhận 

xét của quý tổ chức sẽ giúp chúng ta hoàn thiện mối quan hệ đối tác trong tương lai. Xin 

cảm ơn! 

 

Tổ chức 
Tên dự án:  ...........................................................................................................................  

Tên tổ chức:  ........................................................................................................................  

Tên người đánh giá:  ............................................................................................................  

Email:  .................................................................  Số điện thoại:  ........................................  

Ngày:  ...................................................................................................................................  

Tên (các) sinh viên  

Môn học – học kỳ  

Giảng viên hướng dẫn  

 

 

 

Các nội dung đánh giá 

Mức độ đánh giá (vui lòng đánh dấu vào ô) 
Rất đồng ý Đồng ý Trung 

lập 

Không 

đồng ý 

Rất không 

đồng ý 

Sinh viên được chuẩn bị tốt cho hoạt động service-learning. 5 4 3 2 1 

Tổ chức của chúng tôi có thể đảm bảo việc giám sát sinh viên.  5 4 3 2 1 

Hoạt động Service-Learning giúp giải quyết nhu cầu của tổ chức. 5 4 3 2 1 

Sinh viên có đủ kỹ năng chuyên môn để hoàn thành mục tiêu 

service-learning. 

5 4 3 2 1 

Sinh viên hoạt động tận tình, chuyên nghiệp, đáng tin cậy. 5 4 3 2 1 

Các trao đổi với đối tác giảng viên hướng dẫn là hiệu quả. 5 4 3 2 1 

Tôi được trao đổi về mối liên hệ học tập giữa hoạt động Service-

Learning và nội dung môn học. 

5 4 3 2 1 

Dự án Service-Learning này làm lợi cho tổ chức chúng tôi. 5 4 3 2 1 

Tổ chức chúng tôi cho rằng kinh nghiệm Service-Learning này có 

giá trị với sinh viên tham gia. 

5 4 3 2 1 

Tổ chức chúng tôi mong muốn tiếp tục quan hệ đối tác Service-

Learning với Đại học Hoa Sen. 

5 4 3 2 1 

Tôi muốn giới thiệu dịch vụ Service-Learning của Hoa Sen cho 

các tổ chức cộng đồng khác. 

5 4 3 2 1 
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Vui lòng trả lời các câu hỏi sau: 

1. Tổ chức đã gặp vấn đề gì (nếu có) trong suốt quá trình hoạt động Service-

Learning? 

 

 

 

 

 

 

2. Tổ chức đã có được lợi ích gì từ hoạt động đề án Service-Learning này? 

 

 

 

 

 

 

 

3. Với dự án/đề án Service-Learning kế tiếp, tổ chức muốn thay đổi cách làm như thế 

nào? 

 

 

 

 

 

 

 


