PHIẾU THU NHẬP Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ HỌC VIÊN CAO HỌC
VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN
Tên môn học (HP): ...................................................................................................................................
Ngành học: ..................................................................................... Lớp (nhóm): ...................................
Để góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, các bạn vui lòng đọc kỹ các nội dung sau đây và
cho ý kiến phản hồi.
Các bạn dùng bút đen, xanh hoặc bút chì tô kín 1 trong 5 ô tròn theo thang đánh giá như sau:

 : Chưa tốt

 : Bình thường

 : Khá

 : Tốt

STT Nội dung
Tiêu chí 1: Thông tin đến người học
1
Mục tiêu, chương trình môn học
2
Tài liệu học tập
3
Các thức và tiêu chí kiểm tra đánh giá
Tiêu chí 2: Nội dung giảng dạy
4
Bám sát mục tiêu, chương trình của môn học
5
Cập nhật và có liên hệ thực tế
6
Mức độ tiếp thu bài giảng của người học
Tiêu chí 3: Phương pháp giảng dạy
7
Sử dụng các phương pháp giảng dạy tích cực
8
Phát triển khả năng sáng tạo, tư duy độc lập của người học
9
Hướng dẫn người học tự học và tự nghiên cứu
10 Sử dụng phương tiện hỗ trợ giảng dạy
Tiêu chí 4: Thực hiện quy chế giảng dạy
11 Đảm bảo giờ lên lớp, thực hiện đúng và đủ số giờ quy định
12 Thực hiện kiểm tra, đánh giá khách quan, đúng quy chế
Tiêu chí 5: Tác phong sư phạm
13 Nhiệt tình, trách nhiệm và lắng nghe ý kiến người học
14 Tương tác giữa giảng viên và người học
15 Tổ chức và quản lý lớp học

 : Rất tốt
Mức độ
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Các bạn có muốn học tiếp giảng viên này ở các học phần khác không?  Có

17

Liệt kê một số học phần/ chuyên đề các bạn quan tâm:

 Không

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
18

Các ý kiến đóng góp khác

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Cảm ơn sự cộng tác của các bạn. Chúc các bạn học tập tốt!

