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TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN 

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

 

Số:    15 / BC-QLCL 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đắk Lắk, ngày 03 tháng 11 năm 2021 
     

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT  

LẤY Ý KIẾN CỦA NGƯỜI HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY 

CỦA GIẢNG VIÊN, HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2020-2021   
 

Kính gửi: Hiệu trưởng   

  

 Căn cứ Kế hoạch số 4/KH-QLCL ngày 20/10/2021 của Phòng Quản lý chất lượng về 

việc Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học 

kỳ 2, năm học 2020-2021, đã được Hiệu trưởng phê duyệt; 

 Phòng báo cáo kết quả như sau: 

 

1. Mục đích 

- Góp phần thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ sở giáo dục đại học. 

- Tiếp thu ý kiến đóng góp của sinh viên, học viên, hiểu rõ hơn tâm tư nguyện vọng của 

người học nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học. 

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm của giảng viên trong giảng dạy. Tạo kênh thông tin 

giúp giảng viên điều chỉnh hoạt động giảng dạy. Giúp cán bộ quản lý có thêm cơ sở nhận xét, 

đánh giá giảng viên. 

- Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. 

 

2. Yêu cầu              

- Đảm bảo truyền thống tôn sư trọng đạo và những giá trị đạo đức, văn hoá tốt đẹp của 

dân tộc.  

- Người học hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tự nguyện và trung thực trong việc cung cấp 

thông tin theo mẫu phiếu do cơ sở giáo dục đại học cung cấp.  

- Thông tin phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên được xử lý 

khách quan, trung thực và được sử dụng đúng mục đích.   

 

3. Thời gian thực hiện 

 Tháng 10 đến tháng 11 năm 2021. 

 

4. Đối tượng, phạm vi thực hiện 

 - Giảng viên (GV) giảng dạy các học phần của các Khoa trong Trường. 

 - Sinh viên (SV) các lớp đại học hệ chính quy (CQ), sinh viên hệ vừa làm vừa học 

(VLVH) và học viên (HV) các lớp Sau đại học của các Khoa trong Trường. 

  

5. Nội dung:  

 - Thu thập ý kiến phản hồi của SV, HV các lớp, các khóa, các Khoa. 

 - Bộ câu hỏi khảo sát gồm 15 câu được đánh giá với 4 nội dung chính là: 1-Tác phong 

sư phạm; 2-Nội dung giảng dạy; 3-Tổ chức hoạt động giảng dạy; 4-Kiểm tra đánh giá.  

 - Sự hài lòng của người học thể hiện ở 5 mức độ: 1-Rất không hài lòng; 2-Không hài 

lòng;  3-Bình thường; 4-Hài lòng; 5-Rất hài lòng.  
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6. Phương pháp thực hiện  

 - Sử dụng Google forms và gửi đường link khảo sát tới các lớp được chọn khảo sát 

thông qua sự phối hợp với Trợ lý các Khoa, Cố vấn học tập và lớp trưởng các lớp. 

- Xử lý dữ liệu kết quả khảo sát bằng phần mềm Microsoft Excel 2010. 

- Tỷ lệ hài lòng là tổng số ý kiến “Rất hài lòng” và “Hài lòng” / Tổng số ý kiến.  

- Điểm số mức độ hài lòng là số điểm trung bình (TB) của từng câu hỏi (cách tính  

điểm số hài lòng theo thang Likert).  

 

7. Kết quả khảo sát     

Đã khảo sát lấy ý kiến được 3993 lượt SV, HV các lớp hệ CQ, hệ VLVH và hệ SĐH 

của các ngành, các Khoa trong Trường. Kết quả người học đánh giá hoạt động giảng dạy của 

giảng viên giảng dạy các Khoa như sau:  

 

7.1. Khoa Y Dược  

 

STT NỘI DUNG 

Không 

hài 

lòng 

(%) 

Bình 

thường 

(%) 

Hài 

lòng 

(%) 

Điểm 

số HL 

TB 

1.  Giảng viên thực hiện nội quy, giờ giấc lên lớp. 5.7 9.2 85.1 4.2 

2.  Giảng viên tôn trọng sinh viên trong lớp học. 6.1 8.0 85.9 4.2 

3.  Trang phục của giảng viên gọn gàng, tác phong lịch sự. 5.0 7.6 87.4 4.3 

4.  
GV thông tin cho SV đầy đủ về đề cương chi tiết học 

phần ở đầu học kỳ. 
6.5 11.4 82.1 4.2 

5.  
GV đảm bảo kế hoạch giảng dạy, nội dung theo thời 

khóa biểu đã công bố. 
6.0 9.9 84.1 4.2 

6.  
Giáo trình, tài liệu học tập và tham khảo được GV cung 

cấp giúp SV tiếp thu bài giảng hiệu quả. 
6.5 11.6 81.9 4.1 

7.  
Phương pháp truyền đạt của GV giúp SV tích cực trong 

học tập và nghiên cứu. 
7.5 11.4 81.1 4.1 

8.  
SV hài lòng với kiến thức chuyên sâu và nâng cao mà 

GV cung cấp trong học phần. 
6.7 11.6 81.7 4.1 

9.  Năng lực diễn đạt, giao tiếp sư phạm của giảng viên. 7.2 10.3 82.5 4.1 

10.  
GV nhiệt tình, trách nhiệm trong giảng dạy, quan tâm, 

giúp đỡ SV. 
7.1 9.9 83.0 4.2 

11.  
GV hướng dẫn phương pháp học tập, phát triển tư duy 

sáng tạo cho SV. 
6.9 13.5 79.6 4.1 

12.  
GV ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong giảng 

dạy. 
6.0 13.8 80.2 4.1 

13.  
GV dạy SV nắm vững kiến thức trọng tâm, vận dụng 

vào thực tiễn. 
6.9 10.6 82.5 4.1 

14.  
Việc kiểm tra, đánh giá học phần có phù hợp với nội 

dung giảng dạy của học phần. 
6.7 10.3 83.0 4.1 

15.  
GV chấm bài công bằng, khách quan, chính xác và công 

khai kết quả đúng Quy định của Nhà trường. 
7.1 9.9 83.0 4.2 

TRUNG BÌNH 6.5 10.6 82.9 4.2 
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7.2. Khoa Nông Lâm nghiệp 

 

STT NỘI DUNG 

Không 

hài 

lòng 

(%) 

Bình 

thường 

(%) 

Hài 

lòng 

(%) 

Điểm 

số HL 

TB 

1.  Giảng viên thực hiện nội quy, giờ giấc lên lớp. 5.4 6.5 88.1 4.2 

2.  Giảng viên tôn trọng sinh viên trong lớp học. 6.1 6.9 87.0 4.2 

3.  Trang phục của giảng viên gọn gàng, tác phong lịch sự. 4.3 6.5 89.2 4.3 

4.  
GV thông tin cho SV đầy đủ về đề cương chi tiết học 

phần ở đầu học kỳ. 
6.5 7.9 85.6 4.2 

5.  
GV đảm bảo kế hoạch giảng dạy, nội dung theo thời 

khóa biểu đã công bố. 
4.7 7.6 87.7 4.2 

6.  
Giáo trình, tài liệu học tập và tham khảo được GV cung 

cấp giúp SV tiếp thu bài giảng hiệu quả. 
6.5 7.6 85.9 4.2 

7.  
Phương pháp truyền đạt của GV giúp SV tích cực trong 

học tập và nghiên cứu. 
5.4 7.2 87.4 4.2 

8.  
SV hài lòng với kiến thức chuyên sâu và nâng cao mà 

GV cung cấp trong học phần. 
5.8 6.9 87.3 4.2 

9.  Năng lực diễn đạt, giao tiếp sư phạm của giảng viên. 5.4 7.2 87.4 4.2 

10.  
GV nhiệt tình, trách nhiệm trong giảng dạy, quan tâm, 

giúp đỡ SV. 
5.4 7.6 87.0 4.2 

11.  
GV hướng dẫn phương pháp học tập, phát triển tư duy 

sáng tạo cho SV. 
5.1 8.3 86.6 4.2 

12.  
GV ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong giảng 

dạy. 
6.1 5.8 88.1 4.2 

13.  
GV dạy SV nắm vững kiến thức trọng tâm, vận dụng 

vào thực tiễn. 
5.1 6.9 88.0 4.2 

14.  
Việc kiểm tra, đánh giá học phần có phù hợp với nội 

dung giảng dạy của học phần. 
5.8 7.6 86.6 4.2 

15.  
GV chấm bài công bằng, khách quan, chính xác và công 

khai kết quả đúng Quy định của Nhà trường. 
5.4 6.9 87.7 4.2 

TRUNG BÌNH 5.5 7.1 87.4 4.2 

 

7.3. Khoa Kinh tế 

 

STT NỘI DUNG 

Không 

hài 

lòng 

(%) 

Bình 

thường 

(%) 

Hài 

lòng 

(%) 

Điểm 

số HL 

TB 

1.  Giảng viên thực hiện nội quy, giờ giấc lên lớp. 5.0 11.7 83.3 4.2 

2.  Giảng viên tôn trọng sinh viên trong lớp học. 4.8 10.2 85.0 4.2 

3.  Trang phục của giảng viên gọn gàng, tác phong lịch sự. 4.3 9.8 85.9 4.3 

4.  
GV thông tin cho SV đầy đủ về đề cương chi tiết học 

phần ở đầu học kỳ. 
5.0 13.4 81.6 4.2 

5.  
GV đảm bảo kế hoạch giảng dạy, nội dung theo thời 

khóa biểu đã công bố. 
5.0 11.0 84.0 4.2 
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STT NỘI DUNG 

Không 

hài 

lòng 

(%) 

Bình 

thường 

(%) 

Hài 

lòng 

(%) 

Điểm 

số HL 

TB 

6.  
Giáo trình, tài liệu học tập và tham khảo được GV cung 

cấp giúp SV tiếp thu bài giảng hiệu quả. 
4.8 12.6 82.6 4.2 

7.  
Phương pháp truyền đạt của GV giúp SV tích cực trong 

học tập và nghiên cứu. 
6.7 11.9 81.4 4.1 

8.  
SV hài lòng với kiến thức chuyên sâu và nâng cao mà 

GV cung cấp trong học phần. 
6.3 11.0 82.7 4.1 

9.  Năng lực diễn đạt, giao tiếp sư phạm của giảng viên. 5.8 11.7 82.5 4.1 

10.  
GV nhiệt tình, trách nhiệm trong giảng dạy, quan tâm, 

giúp đỡ SV. 
5.8 11.5 82.7 4.2 

11.  
GV hướng dẫn phương pháp học tập, phát triển tư duy 

sáng tạo cho SV. 
5.4 13.6 81.0 4.1 

12.  
GV ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong giảng 

dạy. 
5.0 14.5 80.5 4.1 

13.  
GV dạy SV nắm vững kiến thức trọng tâm, vận dụng 

vào thực tiễn. 
5.4 12.1 82.5 4.2 

14.  
Việc kiểm tra, đánh giá học phần có phù hợp với nội 

dung giảng dạy của học phần. 
5.2 12.1 82.7 4.1 

15.  
GV chấm bài công bằng, khách quan, chính xác và công 

khai kết quả đúng Quy định của Nhà trường. 
5.2 10.4 84.4 4.2 

TRUNG BÌNH 5.3 11.8 82.9 4.2 

 

7.4. Khoa Sư phạm  

 

STT NỘI DUNG 

Không 

hài 

lòng 

(%) 

Bình 

thường 

(%) 

Hài 

lòng 

(%) 

Điểm 

số HL 

TB 

1.  Giảng viên thực hiện nội quy, giờ giấc lên lớp. 3.2 6.9 89.9 4.3 

2.  Giảng viên tôn trọng sinh viên trong lớp học. 3.9 7.2 88.9 4.3 

3.  Trang phục của giảng viên gọn gàng, tác phong lịch sự. 2.9 7.4 89.7 4.3 

4.  
GV thông tin cho SV đầy đủ về đề cương chi tiết học 

phần ở đầu học kỳ. 
4.5 9.7 85.8 4.2 

5.  
GV đảm bảo kế hoạch giảng dạy, nội dung theo thời 

khóa biểu đã công bố. 
2.9 7.4 89.7 4.3 

6.  
Giáo trình, tài liệu học tập và tham khảo được GV cung 

cấp giúp SV tiếp thu bài giảng hiệu quả. 
4.0 8.2 87.8 4.2 

7.  
Phương pháp truyền đạt của GV giúp SV tích cực trong 

học tập và nghiên cứu. 
5.0 8.6 86.4 4.2 

8.  
SV hài lòng với kiến thức chuyên sâu và nâng cao mà 

GV cung cấp trong học phần. 
3.9 9.2 86.9 4.2 

9.  Năng lực diễn đạt, giao tiếp sư phạm của giảng viên. 3.9 7.7 88.4 4.3 

10.  GV nhiệt tình, trách nhiệm trong giảng dạy, quan tâm, 3.7 6.6 89.7 4.3 
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STT NỘI DUNG 

Không 

hài 

lòng 

(%) 

Bình 

thường 

(%) 

Hài 

lòng 

(%) 

Điểm 

số HL 

TB 

giúp đỡ SV. 

11.  
GV hướng dẫn phương pháp học tập, phát triển tư duy 

sáng tạo cho SV. 
3.9 9.2 86.9 4.2 

12.  
GV ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong giảng 

dạy. 
3.9 9.2 86.9 4.2 

13.  
GV dạy SV nắm vững kiến thức trọng tâm, vận dụng 

vào thực tiễn. 
4.0 7.1 88.9 4.2 

14.  
Việc kiểm tra, đánh giá học phần có phù hợp với nội 

dung giảng dạy của học phần. 
4.0 7.9 88.1 4.2 

15.  
GV chấm bài công bằng, khách quan, chính xác và công 

khai kết quả đúng Quy định của Nhà trường. 
3.4 8.1 88.5 4.3 

TRUNG BÌNH 3.8 8.2 88.0 4.3 

 

 

7.5. Khoa Lý luận Chính trị  

 

STT NỘI DUNG 

Không 

hài 

lòng 

(%) 

Bình 

thường 

(%) 

Hài 

lòng 

(%) 

Điểm 

số HL 

TB 

1.  Giảng viên thực hiện nội quy, giờ giấc lên lớp. 2.4 7.1 90.5 4.3 

2.  Giảng viên tôn trọng sinh viên trong lớp học. 2.4 4.8 92.8 4.4 

3.  Trang phục của giảng viên gọn gàng, tác phong lịch sự. 0.0 9.5 90.5 4.5 

4.  
GV thông tin cho SV đầy đủ về đề cương chi tiết học 

phần ở đầu học kỳ. 
2.4 7.1 90.5 4.5 

5.  
GV đảm bảo kế hoạch giảng dạy, nội dung theo thời 

khóa biểu đã công bố. 
0.0 7.1 92.9 4.4 

6.  
Giáo trình, tài liệu học tập và tham khảo được GV cung 

cấp giúp SV tiếp thu bài giảng hiệu quả. 
4.8 7.1 88.1 4.5 

7.  
Phương pháp truyền đạt của GV giúp SV tích cực trong 

học tập và nghiên cứu. 
2.4 7.1 90.5 4.4 

8.  
SV hài lòng với kiến thức chuyên sâu và nâng cao mà 

GV cung cấp trong học phần. 
4.8 7.1 88.1 4.4 

9.  Năng lực diễn đạt, giao tiếp sư phạm của giảng viên. 0.0 11.9 88.1 4.4 

10.  
GV nhiệt tình, trách nhiệm trong giảng dạy, quan tâm, 

giúp đỡ SV. 
4.8 7.1 88.1 4.5 

11.  
GV hướng dẫn phương pháp học tập, phát triển tư duy 

sáng tạo cho SV. 
0.0 9.5 90.5 4.4 

12.  
GV ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong giảng 

dạy. 
4.8 7.1 88.1 4.4 

13.  
GV dạy SV nắm vững kiến thức trọng tâm, vận dụng 

vào thực tiễn. 
2.4 7.1 90.5 4.3 

14.  Việc kiểm tra, đánh giá học phần có phù hợp với nội 2.4 9.5 88.1 4.4 
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dung giảng dạy của học phần. 

15.  
GV chấm bài công bằng, khách quan, chính xác và công 

khai kết quả đúng Quy định của Nhà trường. 
2.4 7.1 90.5 4.4 

TRUNG BÌNH 2.4 7.6 90.0 4.4 

 

 

7.6. Khoa Ngoại ngữ  

 

STT NỘI DUNG 

Không 

hài 

lòng 

(%) 

Bình 

thường 

(%) 

Hài 

lòng 

(%) 

Điểm 

số HL 

TB 

1.  Giảng viên thực hiện nội quy, giờ giấc lên lớp. 8.8 6.5 84.7 4.2 

2.  Giảng viên tôn trọng sinh viên trong lớp học. 10.2 5.8 84.0 4.2 

3.  Trang phục của giảng viên gọn gàng, tác phong lịch sự. 8.3 5.0 86.7 4.2 

4.  
GV thông tin cho SV đầy đủ về đề cương chi tiết học 

phần ở đầu học kỳ. 
10.7 7.2 82.1 4.1 

5.  
GV đảm bảo kế hoạch giảng dạy, nội dung theo thời 

khóa biểu đã công bố. 
9.3 7.2 83.5 4.2 

6.  
Giáo trình, tài liệu học tập và tham khảo được GV cung 

cấp giúp SV tiếp thu bài giảng hiệu quả. 
9.8 6.7 83.5 4.2 

7.  
Phương pháp truyền đạt của GV giúp SV tích cực trong 

học tập và nghiên cứu. 
10.5 9.0 80.5 4.1 

8.  
SV hài lòng với kiến thức chuyên sâu và nâng cao mà 

GV cung cấp trong học phần. 
10.2 9.1 80.7 4.1 

9.  Năng lực diễn đạt, giao tiếp sư phạm của giảng viên. 9.8 6.7 83.5 4.2 

10.  
GV nhiệt tình, trách nhiệm trong giảng dạy, quan tâm, 

giúp đỡ SV. 
10.2 5.5 84.3 4.2 

11.  
GV hướng dẫn phương pháp học tập, phát triển tư duy 

sáng tạo cho SV. 
9.5 11.4 79.1 4.1 

12.  
GV ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong giảng 

dạy. 
9.3 10.0 80.7 4.1 

13.  
GV dạy SV nắm vững kiến thức trọng tâm, vận dụng 

vào thực tiễn. 
10.2 9.8 80.0 4.1 

14.  
Việc kiểm tra, đánh giá học phần có phù hợp với nội 

dung giảng dạy của học phần. 
10.7 7.6 81.7 4.1 

15.  
GV chấm bài công bằng, khách quan, chính xác và công 

khai kết quả đúng Quy định của Nhà trường. 
10.2 7.7 82.1 4.1 

TRUNG BÌNH 9.8 7.7 82.5 4.1 
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7.7. Khoa Chăn nuôi Thú y 

 

STT NỘI DUNG 

Không 

hài 

lòng 

(%) 

Bình 

thường 

(%) 

Hài 

lòng 

(%) 

Điểm 

số HL 

TB 

1.  Giảng viên thực hiện nội quy, giờ giấc lên lớp. 3.4 19.9 76.7 4.0 

2.  Giảng viên tôn trọng sinh viên trong lớp học. 3.4 19.4 77.2 4.0 

3.  Trang phục của giảng viên gọn gàng, tác phong lịch sự. 2.7 19.6 77.7 4.1 

4.  
GV thông tin cho SV đầy đủ về đề cương chi tiết học 

phần ở đầu học kỳ. 
5.7 22.6 71.7 3.9 

5.  
GV đảm bảo kế hoạch giảng dạy, nội dung theo thời 

khóa biểu đã công bố. 
3.2 20.5 76.3 4.0 

6.  
Giáo trình, tài liệu học tập và tham khảo được GV cung 

cấp giúp SV tiếp thu bài giảng hiệu quả. 
4.8 19.9 75.3 4.0 

7.  
Phương pháp truyền đạt của GV giúp SV tích cực trong 

học tập và nghiên cứu. 
4.1 21.5 74.4 4.0 

8.  
SV hài lòng với kiến thức chuyên sâu và nâng cao mà 

GV cung cấp trong học phần. 
4.6 18.9 76.5 4.0 

9.  Năng lực diễn đạt, giao tiếp sư phạm của giảng viên. 3.4 20.5 76.1 4.0 

10.  
GV nhiệt tình, trách nhiệm trong giảng dạy, quan tâm, 

giúp đỡ SV. 
4.3 18.9 76.8 4.0 

11.  
GV hướng dẫn phương pháp học tập, phát triển tư duy 

sáng tạo cho SV. 
4.1 24.4 71.5 3.9 

12.  
GV ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong giảng 

dạy. 
4.1 20.5 75.4 4.0 

13.  
GV dạy SV nắm vững kiến thức trọng tâm, vận dụng 

vào thực tiễn. 
3.9 22.4 73.7 4.0 

14.  
Việc kiểm tra, đánh giá học phần có phù hợp với nội 

dung giảng dạy của học phần. 
4.3 20.5 75.2 4.0 

15.  
GV chấm bài công bằng, khách quan, chính xác và công 

khai kết quả đúng Quy định của Nhà trường. 
4.6 22.1 73.3 3.9 

TRUNG BÌNH 4.0 20.8 75.2 4.0 

 

7.8. Khoa Khoa học tự nhiên và Công nghệ  

 

STT NỘI DUNG 

Không 

hài 

lòng 

(%) 

Bình 

thường 

(%) 

Hài 

lòng 

(%) 

Điểm 

số HL 

TB 

1.  Giảng viên thực hiện nội quy, giờ giấc lên lớp. 3.9 5.9 90.2 4.4 

2.  Giảng viên tôn trọng sinh viên trong lớp học. 4.9 5.9 89.2 4.4 

3.  Trang phục của giảng viên gọn gàng, tác phong lịch sự. 3.9 7.8 88.3 4.4 

4.  
GV thông tin cho SV đầy đủ về đề cương chi tiết học 

phần ở đầu học kỳ. 
6.9 8.8 84.3 4.3 
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STT NỘI DUNG 

Không 

hài 

lòng 

(%) 

Bình 

thường 

(%) 

Hài 

lòng 

(%) 

Điểm 

số HL 

TB 

5.  
GV đảm bảo kế hoạch giảng dạy, nội dung theo thời 

khóa biểu đã công bố. 
4.9 8.8 86.3 4.3 

6.  
Giáo trình, tài liệu học tập và tham khảo được GV cung 

cấp giúp SV tiếp thu bài giảng hiệu quả. 
6.9 7.8 85.3 4.2 

7.  
Phương pháp truyền đạt của GV giúp SV tích cực trong 

học tập và nghiên cứu. 
11.8 7.8 80.4 4.1 

8.  
SV hài lòng với kiến thức chuyên sâu và nâng cao mà 

GV cung cấp trong học phần. 
10.8 4.9 84.3 4.2 

9.  Năng lực diễn đạt, giao tiếp sư phạm của giảng viên. 6.9 8.8 84.3 4.2 

10.  
GV nhiệt tình, trách nhiệm trong giảng dạy, quan tâm, 

giúp đỡ SV. 
8.8 6.9 84.3 4.2 

11.  
GV hướng dẫn phương pháp học tập, phát triển tư duy 

sáng tạo cho SV. 
8.8 10.8 80.4 4.2 

12.  
GV ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong giảng 

dạy. 
7.8 12.7 79.5 4.1 

13.  
GV dạy SV nắm vững kiến thức trọng tâm, vận dụng 

vào thực tiễn. 
8.8 8.8 82.4 4.2 

14.  
Việc kiểm tra, đánh giá học phần có phù hợp với nội 

dung giảng dạy của học phần. 
10.8 7.8 81.4 4.2 

15.  
GV chấm bài công bằng, khách quan, chính xác và công 

khai kết quả đúng Quy định của Nhà trường. 
5.9 8.8 85.3 4.2 

TRUNG BÌNH 7.5 8.2 84.3 4.3 

 

* Ý kiến khác: Có 14.8% số sinh viên các lớp, các ngành, các Khoa góp ý như sau: 

- Thời khóa biểu các học phần Trường sắp xếp khá hợp lý; 

- Đa số GV dạy tốt, nhiệt tình, tận tâm và thường hay quan tâm, giúp đỡ SV; 

- Một số GV có phương pháp truyền đạt hay, SV dễ hiểu; 

- GV nên gửi tài liệu học tập của học phần cho SV sớm hơn; 

- Một vài học phần có kiến thức quá rộng, quá trình dạy-học và đề cương ôn tập chưa 

bám sát nội dung nên điểm thi của SV còn thấp; 

- Một số học phần ra đề thi mở GV cần ra đề thi bám sát trọng tâm nội dung dạy và học; 

- GV không nên thay đổi đề cương ôn tập vào sát ngày thi, SV ôn không kịp, đề cương 

ôn tập cho SV cần bám sát nội dung dạy-học; 

- Một vài GV còn khó chịu với SV trong quá trình giảng dạy;  

- Mong GV nên thông cảm cho SV khi học nhiều môn cùng 1 buổi bị trùng lịch, đừng 

đánh vắng SV khi các em đã báo cáo và xin phép;  

- Một vài GV chấm bài thi của SV chưa chính xác, chưa công bằng; 

- Việc dạy online do đường truyền INTERNET chưa tốt nên GV cần tạo điều kiện thuận 

lợi cho SV trong việc điểm danh và cho điểm bộ phận, bớt khó khăn cho SV vì đang học bị 

rớt mạng; 

- Trường cần nâng cấp mạng WIFI mạnh hơn và ổn định hơn; 

- Một số GV cần điều chỉnh phương pháp giảng dạy để SV có hứng thú học tập; 

- Tài liệu học tập của Thư viện còn ít, chưa đáp ứng nhu cầu học tập của SV; 



+ Khou Y Dn,yc:
- BQ m6n Nhi: cAn th6ng ntr6t vA th0 lC thi l6m sdng, kh6ng n€n thay d6i form bQnh iin,

t4o di6u ki6n thudn loi cho SV trong qu6 trinh hqc vd thi;
- Mgt s6 CV dpy dring trgng tdm, nhiQt tinh, thdn thiQn truyen dat ki6n thric vd truyiin

ngh0 cho ngudi hgc;
- Mong GV dAy 16m sdng cho SV k! hcrn;

- MQt vdi GV dAy SV cdn qua loa, so sdi, n6ng tinh, chua phdn tich nhi6u vC chuy€n
m6n vd chua cung c6p tdi liqu tham kh6o cho SV;

- MOt sO CV n6n thdn thiQn v6i SV hcrn khi truy€n dat ki6n chric chuy6n ngdnh vd di
l6m sdng;

8. Nh$n x6t chung
ViEc thUc hiQn kh6o srit l6y y kiOn ph6n h6i ctia ngudi hgc vO ho4t dQng ei?ne dpy cria

GV la mQt k6nh OO UiCt dugc ch6t lugng gi6ng d4y cria hq, g6p phAn n6ng cao ch6t lugng ddo

t4o trong viQc cung cip cic sAn phAm gi6o dpc-ddo t4o d6p ring nhu cAu x5 hQi.

Nhtng th6ng tin do ngudi hoc cung c6p se g6p ph6n rit lon vdo viQc d6nh gi6 thyc
trpng gi6ng d4y cria GV c6c ngirnh, c6c Khoa, cfing nhu tinh pht hgp cria c6c hoc phAn trong
chucrng trinh cldo t4o cria c6c ngdnh.

Phdn ldn ngudi hgc hdi ldng vdi hopt dQng gi6ng dqy cta gihng vi6n c6c ngirnh, c6c
Khoa trgng Trudng. Ty le nguo.i hgc kh6ng hdi long chi6m t! lQ thap.

KOt qu6 khio srit hy i,ki€n cria ngudi hgc v€ ho4t dQng gi6ng d4y cria GV le co sd dfr
liQu quan trgng d0 Truong di6u chinh viQc gi6ng d4y cria ilQi ngfi GV c6c Khoa, cQp nhpt
chuong trinh ddo t4o, didu chinh hinh thric ki6m tra d6nh gi5 ngudi hgc,...Ddng thdi, Trudng
c6 s6 ligu b5o c6o BQ Gi6o dpc vd Edo t4o; c6ng khai c5c di6u kiQn DBCLGD, c6ng khai t6i
ngudi hgc, ngudi d4y vd c6c b6n li0n quan; ld minh chfng dC phr,rc vp cdng t6c tg drlnh girl vd
d6nh gi6 ngodi.

9. EA xu6t, ki6n ngh!
.l

- Trudng cAn ndng c6p Thu viQn, d6u tu thOm nhi6u tdi liQu hgc tpp cho nguoi hgc.
- LSnh d4o c6c Khoa cAn rd so6t, c6i ti6n cric hoat dQng cria don vi il6 dua ho4t dQng

gi6ng d4y vi hgc tpp ngdy cdng tOt hon.

Noi nhQn:
- Ban Gi6m hiQu, HET @6 b6o c6o);
- C5c Khoa, c6c don vi @C Uiti|;
- Ddng Website cria Trudng;
- Luu: QLCL.
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