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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRUNG TÂM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Địa chỉ: Khu II, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. CầnThơ
Điện thoại: 02923.872.170 Fax: 02923.838.474 Email: ttqlcl@ctu.edu.vn

PHIẾU LẤY Ý KIẾN SINH 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 sinh viên: .................................................................................................
- Mã số sinh viên: .......................................................................................................
- Ngành học ................................................................... Khóa: .................................
- Điện thoại liên hệ: ...................................................................................................
- Email liên hệ: ..........................................................................................................

B. Nội dung lấy ý kiến:
Stt
1

2

3
4
5
6

7
8

Nội dung

Mức độ hài lòng

Anh/Chị được giảng viên giải thích rõ ràng và đầy đủ về mục tiêu
1 2
3
4
học phần, nội dung học phần, phương pháp giảng dạy và học tập học
phần, và cách thức đánh giá học phần.
Anh/Chị vui lòng đánh dấu vào các nội dung mà giảng viên đã giải thích rõ ràng (có thể
chọn một hoặc nhiều nội dung):

1. Mục tiêu học phần

2. Nội dung học phần

3. Phương pháp giảng dạy và học tập học phần này

4. Cách thức đánh giá (thi, kiểm tra) của học phần này
Giảng viên giảng dạy theo đúng nội dung trong đề cương học phần
1 2
3
4
đã công bố.
Giảng viên có phương pháp giảng dạy giúp anh/chị học tập tích cực.
1 2
3
4
Nguồn tài liệu mà giảng viên cung cấp giúp làm rõ nội dung học
1 2
3
4
phần và đáp ứng được nhu cầu học tập của anh/chị.
Anh/Chị vui lòng đánh dấu vào các nguồn tài liệu mà giảng viên đã giới thiệu/cung cấp
cho anh/chị trong quá trình học học phần này(có thể chọn một hoặc nhiều nội dung):

1. Giáo trình

2. Bài giảng

3. Nguồn tài liệu tham khảo (sách, website, báo, tạp chí…).
Giảng viên luôn vui vẻ giải đáp những thắc mắc của anh/chị trong và 1 2
3
4
sau giờ học.
Mức độ hài lòng của anh/chị về nội dung và cách thức đánh giá học
1 2
3
4
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phần.
Anh/Chị vui lòng cho biết cách thức đánh giá được giảng viên áp dụng đối với học phần
này:
1. Chỉ thực hiện đánh giá cuối kỳ

2. Đánh giá cuối kỳ và 1 hình thức đánh giá khác (*) trong quá

trình học.

3. Đánh giá cuối kỳ và nhiều hơn 1 hình thức đánh giá khác (*)
trong quá trình học.
(*)Là một trong những hình thức đánh giá sau: kiểm tra thường
xuyên, đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, đánh giá
phần thực hành, đánh giá chuyên cần, kiểm tra giữa kỳ, tiểu luận,
bài tập lớn.
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4
Anh/Chị được giảng viên thông tin phản hồi và giải thích rõ ràng nội 1 2
dung và kết quả đánh giá (bài kiểm tra, thi giữa/cuối kỳ).
Giảng viên tôn trọng các ý kiến và sự tham gia vào hoạt động trong
1 2
3
4
lớp của anh/chị.
Giảng viên hướng dẫn và thực hiện kiểm tra giờ tự học của anh/chị
1 2
3
4
theo qui định.
Giảng viên có tác phong sư phạm (trang phục, cử chỉ) lịch sự.
1 2
3
4
Giảng viên giảng dạy đúng theo đề cương học phần và thời khóa
1 2
3
4
biểu (thời gian, phòng học) đã công bố.
Giảng viên hoàn thành số tiết đúng theo thời khóa biểu đã công bố.
1 2
3
4
Anh/Chị có thể cho biết tỷ lệ hoàn thành số tiết giảng dạy của giảng viên căn cứ theo thời
khóa biểu đã công bố:
1. Dưới 50%
2. Từ 50% đến dưới 70%
3. Từ 70% đến dưới 90%
4. Trên 90%
Anh/Chị hài lòng về việc dạy và học lớp học phần này.
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18. Các ý khác phản hồi khác của bạn (nếu có):
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Nhà trường rất cảm ơn Anh/Chị đã tham gia đóng góp ý kiến!
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