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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ KHẢO THÍ
Địa chỉ: Khu II, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. CầnThơ
Điện thoại: 07103.872.170 Fax: 07103.838.474 Email: ttdbcl@ctu.edu.vn

PHIẾU LẤY Ý KIẾN HỌC VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY
CỦA GIẢNG VIÊN
Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học các học phần, Nhà trường đề nghị các Anh/Chị
trên tinh thần trách nhiệm và xây dựng hãy chọn 1 ô tương ứng với mức độ hài lòng của
Anh/Chị đối với các nội dung liên quan tới hoạt động giảng dạy học phần của giảng viên.
1 - Rất không hài lòng
2 - Không hài lòng
3 - Hài lòng
4 - Rất hài lòng

Đáp ứng chưa tới 30% mong đợi của Anh/Chị
Đáp ứng từ 30% đến dưới 50% mong đợi của Anh/Chị.
Đáp ứng từ 50% đến 80% mong đợi của Anh/Chị.
Đáp ứng trên 80% mong đợi của Anh/Chị.

A. Thông tin chung:
- Họ và tên học viên: ..................................................................................................
- Mã số học viên: ........................................................................................................
- Tên học phần: ......................................................... Mã học phần: ..........................
- Ngành học ................................................................... Khóa: .................................
- Điện thoại liên hệ: ...................................................................................................
- Email liên hệ: ..........................................................................................................

B. Nội dung lấy ý kiến:
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Nội dung lấy ý kiến
Giảng viên (GV) thông tin cho Anh/Chị đầy đủ về đề cương chi tiết học
phần ở đầu học kỳ.
GV đảm bảo kế hoạch giảng dạy (giờ lên lớp, nội dung, khối lượng giảng
dạy) theo thời khóa biểu đã công bố.
Các giáo trình, tài liệu học tập và tham khảo được GV cung cấp giúp
Anh/Chị tiếp thu bài giảng hiệu quả.
GV cho thấy có sự đầu tư chuẩn bị bài giảng kỹ càng.
GV có kiến thức chuyên sâu và cập nhật.
GV vận dụng hiệu quả kiến thức chuyên ngành và liên ngành trong giảng
dạy.
GV áp dụng hiệu quả nhiều phương pháp giảng dạy.
Phương pháp truyền đạt của GV giúp Anh/Chị tích cực trong học tập và
nghiên cứu.
Cách thức tổ chức hoạt động trên lớp của GV giúp Anh/Chị trang bị và
phát triển các kỹ năng cần thiết cho học tập và nghiên cứu.
Anh/Chị hài lòng với những kiến thức chuyên sâu và nâng cao mà GV
cung cấp trong học phần này.
GV ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong giảng dạy.

Mức độ hài lòng
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GV sử dụng hiệu quả ngoại ngữ trong giảng dạy.
GV sử dụng các hình thức kiểm tra/đánh giá như đã thông tin trong đề
cương chi tiết học phần.
GV trân trọng các ý kiến của Anh/Chị.
GV sẵn lòng giải đáp các thắc mắc của Anh/Chị trong giờ lên lớp.
GV sẵn lòng giải đáp các thắc mắc của Anh/Chị ngoài giờ lên lớp.
GV có tác phong mẫu mực.
GV có trang phục phù hợp.
Nhìn chung, Anh/Chị hài lòng về GV này.













































20. Theo Anh/Chị, để nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy, GV cần làm hay điều chỉnh những gì?
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Nhà trường rất cảm ơn Anh/Chị đã tham gia đóng góp ý kiến!
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