
MỨC ĐỘ 1 2 3 4 5 MỨC ĐỘ

1

Giảng viên cung cấp đầy đủ thông tin rõ

ràng về học phần (chuẩn đầu ra, phương

pháp học, hình thức kiểm tra đánh giá, tài

liệu học tập,…)?

Không cung cấp gì      Rất đầy đủ

2

Nội dung bài giảng (hoặc thảo luận, bài

tập) được bố cục tốt và bám sát đề

cương học phần?

Không chấp nhận được      Rất tốt

3
Kỹ năng giảng bài và truyền đạt của giảng

viên rõ ràng?
Rất kém      Rất tốt

4
Giảng viên giảng bài, giải thích phù hợp

với mức độ tiếp thu của bạn như thế nào?
Hoàn toàn không phù hợp      Rất phù hợp

5

Phương pháp giảng dạy có tạo cho sinh

viên hứng thú, lôi cuốn sinh viên tích cực

tham gia học tập?

Không chấp nhận được      Tuyệt vời

6

Giảng viên tổ chức lớp học và sử dụng

các phương tiện (bảng, máy chiếu,

internet,…) hiệu quả?

Rất kém      Rất tốt

7

Đánh giá của bạn về chất lượng và hiệu

quả đối với bản thân sau khi học xong

học phần này

Rất kém      Rất tốt

MỨC ĐỘ 1 2 3 4 5 MỨC ĐỘ

*8
Đánh giá mức độ khó của các nội dung

trong học phần?
Rất dễ      Rất khó

*9
Yêu cầu về nỗ lực của sinh viên để hoàn

thành học phần?
Rất nặng nề      Rất nhẹ nhàng

10

Mức độ hữu ích của tài liệu được cung

cấp, chỉ dẫn để hiểu các nội dung học

phần?

Hoàn toàn vô ích      Rất hữu ích

11
Mức độ hữu ích của các giờ bài tập, thảo

luận (đã có, hoặc sẽ có) như thế nào?
Hoàn toàn vô ích      Rất hữu ích

12
Mức độ hữu ích của giờ thực hành/thí

nghiệm (đã có, hoặc sẽ có) như thế nào
Hoàn toàn vô ích      Rất hữu ích

13

Kiểm tra, đánh giá có phù hợp với yêu

cầu, nội dung của học phần và nội dung

giảng dạy?

Rất không phù hợp      Rất phù hợp

14
Bạn đánh giá tổng thể học phần này như

thế nào?
Rất chán      Tuyệt vời

15
Bạn đã tham dự bao nhiêu buổi học của

học phần này
Không tham dự buổi nào      Tham dự đầy đủ

Theo bạn, những gì Thầy (Cô) đã làm tốt nhất khi giảng dạy cho học phần này: 

Theo bạn, Thầy (Cô) nên cải tiến gì trong giảng dạy của học phần này

PHIẾU KHẢO SÁT

Mã lớp:……………………………………………….…Mã học phần:………………………………..………………………….

Nhằm từng bước nâng cao chất lượng đào tạo và nội dung giảng dạy của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Nhà trường đề nghị bạn nhận xét trung thực 

và khách quan của mình về các nội dung sau bằng cách đánh dấu X vào ô vuông thích hợp. Nhà trường cam kết bảo mật nội dung phản hồi của bạn và 

không sử dụng nội dung này vào mục đích nào khác ngoài việc đánh giá và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy.

* Đối với những câu có dấu (*) thì lựa chọn “3” là đánh giá tốt nhất

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN GIẢNG VIÊN

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN HỌC PHẦN

MỘT SỐ Ý KIẾN DÀNH CHO GIẢNG VIÊN


