
V04HT2014 

 

           Trang 1/1 

 

 

TRƯỜNG ðẠI HỌC CẦN THƠ 
TRUNG TÂM ðẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ KHẢO THÍ 

ðịa chỉ: Khu II, ðường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. CầnThơ 

ðiện thoại: 07103.872.170 Fax: 07103.838.474 Email: ttdbcl@ctu.edu.vn 

PHIẾU LẤY Ý KIẾN GIẢNG VIÊN VỀ HOẠT ðỘNG  
PHỤC VỤ/HỖ TRỢ CỦA NHÀ TRƯỜNG 

Nhằm nâng cao chất lượng các hoạt ñộng hỗ trợ phục vụ cho công tác ñào tạo tại 
Trường ðại học Cần Thơ (ðHCT), rất mong Quý Thầy/Cô vui lòng chọn vào 1 mức ñộ tương 

ứng với sự hài lòng của mình về các nội dung sau:  

Các mức ñộ hài lòng tương ứng: ���� – Rất không hài lòng;  ���� – Không hài lòng;   
����– Hài lòng;  ����  – Rất hài lòng. 

A. Thông tin chung: 

- Họ và tên:  ................................................................................................................  

- Mã số cán bộ: ......................................... Thâm niên: ...............................................  

- Chức vụ: ..................................................  Học vị:  ...................................................  

- Khoa/Viện:  .  ............................................ Bộ môn: .................................................  

B. Nội dung lấy ý kiến: 

Stt Nội dung Mức ñộ hài lòng 

1.  Quý Thầy/Cô hài lòng về cơ sở vật chất hỗ trợ giảng dạy. 1 2 3 4 

2.  Quý Thầy/Cô hài lòng về các công cụ phục vụ giảng dạy. 1 2 3 4 

3.  Quý Thầy/Cô hài lòng về tài liệu giảng dạy. 1 2 3 4 

4.  Quý Thầy/Cô hài lòng về hoạt ñộng nghiên cứu khoa học. 1 2 3 4 

5.  
Quý Thầy/Cô hài lòng về hoạt ñộng trao ñổi học thuật-phát 

triển chuyên môn nghiệp vụ. 
1 2 3 4 

6.  Quý Thầy/Cô hài lòng về chăm sóc sức khỏe y tế-ñời sống. 1 2 3 4 

7.  
Quý Thầy/Cô hài lòng về bảo ñảm môi trường làm việc an 

toàn. 
1 2 3 4 

8.  Quý Thầy/Cô hài lòng về việc tổ chức lớp học. 1 2 3 4 

9.  
Quý Thầy/Cô hài lòng về hoạt ñộng lấy ý kiến phản hồi 

trong hoạt ñộng giảng dạy. 
1 2 3 4 

10.  ðánh giá chung của Thầy/Cô về các nội dung trên. 1 2 3 4 

Chân thành cảm ơn Quý Thầy/Cô ñã dành thời gian ñóng góp ý kiến! 


