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      Số: 24/KH-TCĐN                          

 

KẾ HOẠCH 

Thu thập ý kiến của Học sinh - Sinh viên về hoạt động giảng dạy của  
Giáo viên trong Học kỳ 2. Năm học 2015-2016 

 

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-TCĐN, ngày 19 tháng 01 năm 2015 về việc ban 
hành Quy định về Thu thập ý kiến của Học sinh - Sinh viên đối với hoạt động 
giảng dạy của giáo viên tại Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận; 

Căn cứ tiến độ đào tạo Học kỳ 2, năm học 2015-2016 của Trường; 

Nay, Trường xây dựng kế hoạch thu thập ý kiến phản hồi của HSSV đối với 
hoạt động giảng dạy của giáo viên trong Học kỳ 2, năm học 2015-2016 như sau: 

I. NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

1. Thời gian tiến hành: Học kỳ 2, năm học 2015-2016 

2. Đối tượng thu thập ý kiến 

- Thu thập ý kiến phản hồi từ HSSV về hoạt động giảng dạy là những giáo 
viên giảng dạy môn học/mô-đun tại các lớp Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề 
trong Học kỳ 2, năm học 2015 -2016. 

- HSSV tham gia ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của giáo viên là 
những HSSV thuộc các lớp Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề có môn học/mô-đun 
trong Học kỳ 2, năm học 2015-2016. 

3. Nội dung và công cụ thu thập ý kiến 

3.1. Nội dung thu thập ý kiến 

a. Hoạt động tổ chức lớp học và tác phong sư phạm; 

b. Hoạt động giảng dạy; 

c. Hoạt động kiểm tra đánh giá. 

3.2. Công cụ thu thập ý kiến 

- Việc thu thập ý kiến phản hồi của HSSV về hoạt động giảng dạy của giáo 
viên được thực hiện bằng phiếu thu thập ý kiến theo thang đo Likert với 5 mức độ:  

  Rất không hài lòng  

  Không hài lòng  

  Tạm hài lòng  

  Hài lòng  

  Rất hài lòng  
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- Phiếu thu thập ý kiến được phát trực tiếp và hướng dẫn cho HSSV thực hiện 
tại lớp. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Quản lý khoa học và Kiểm định chất lượng 

- Tham mưu Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch và điều chỉnh phiếu thu thập ý 
kiến của HSSV; 

- Lựa chọn những giáo viên giảng dạy môn học/mô- đun trong học kỳ 2 của 
các Khoa để khảo sát. 

- Tổ chức nhân bản phiếu khảo sát, phổ biến và phát phiếu khảo sát; 

- Nhận, lựa chọn phiếu khảo sát hợp lệ và nhập dữ liệu đảm bảo tính trung 
thực, khách quan; 

- Xử lý dữ liệu thống kê và viết báo cáo tổng hợp (đảm bảo tính bảo mật của 
thông tin cá nhân giáo viên và HSSV). 

2. Phòng Đào tạo 

Phối hợp với P.QLKH&KĐCL phân công nhân sự tổ chức thu thập dữ liệu. 

3. Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên 

- Quán triệt đến HSSV ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của việc thu thập ý kiến về 
hoạt động giảng dạy của giáo viên; 

- Theo dõi, đôn đốc và quản lý HSSV tham gia đầy đủ; 

- Phối hợp với P.QLKH&KĐCL phân công nhân sự tổ chức thu thập dữ liệu. 

4. Khoa chuyên môn 

- Lập danh sách giáo viên giảng dạy môn học/mô-đun trong học kỳ 2, năm 
học 2015-2016 (bao gồm giáo viên do Khoa quản lý và giáo viên mời giảng) gửi 
về phòng QLKH&KĐCL; 

- Quán triệt đến giáo viên và HSSV về mục đích, yêu cầu, nội dung của công 
tác thu thập ý kiến của HSSV về hoạt động giảng dạy của giáo viên; 

- Có biện pháp giúp đỡ giáo viên thực hiện kế hoạch khắc phục những điểm 
chưa tốt nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giảng dạy của giáo viên. 

5. Kế hoạch chi tiết 
 

TT Nội dung 
Thời gian 

hoàn thành 
Đơn vị thực hiện 

1 
Xây dựng kế hoạch thu thập ý kiến và 
phiếu khảo sát trình Hiệu trưởng phê 
duyệt 

10/3/2016 P.QLKH&KĐCL 

2 
Tổng hợp và lựa chọn giáo viên để 
khảo sát 

15/3/2016 P.QLKH&KĐCL 
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3 

Quán triệt mục đích, yêu cầu, nội 
dung và kế hoạch triển khai thực hiện 
việc thu thập ý kiến từ HSSV về hoạt 
động giảng dạy của Giáo viên đến tất 
cả cán bộ, giáo viên, HSSV trong đơn 
vị mình.  

HK 2, năm 
học 2015-

2016 

- Các Khoa 
chuyên môn 

- P.CTHSSV 

- GVCN 

4 Nhân bản phiếu thu thập ý kiến  01/11/2015 P.QLKH&KĐCL 

5 

Tiến hành tổ chức phát và thu lại  phiếu 
khảo sát; phân loại, chọn mẫu; nhập và 
xử lý dữ liệu; phân tích, thống kê và 
viết báo cáo. 

Dự kiến từ 
ngày 

21/3/2016  
đến ngày 
27/7/2016 

- P.QLKH&KĐCL 

- P.Đào tạo 

- P.CTHSSV 

6 Gửi báo cáo đến BGH và các Khoa 05/8/2016  P.QLKH&KĐCL 

7 

Tổ chức sinh hoạt với giáo viên tại 
các Khoa; viết báo cáo trình Ban giám 
hiệu và đề xuất biện pháp khắc phục 
nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy 

Từ ngày 
08/8/2016 đến 

ngày 
12/8/2016 

Các Khoa chuyên 
môn 

8 
Lưu trữ dữ liệu về kết quả đợt khảo 
sát để theo dõi và phục vụ công tác tự 
kiểm định của Trường. 

15/8/2016 P.QLKH&KĐCL 

 

Phòng QLKH&KĐCL làm đầu mối trong việc triển khai thực hiện nội dung 
theo kế hoạch. Các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc công tác 
thu thập ý kiến phản hồi từ HSSV theo kế hoạch đã xây dựng./. 

 

 HIỆU TRƯỞNG 
 
 

 

( 
 

 
 Nguyễn Thanh Tâm 

Nơi nhận: 

- Các PHT (chỉ đạo); 

- Các đơn vị liên quan (thực hiện); 

- Lưu: VT, QLKH&KĐCL. 

 



   UBND TỈNH BÌNH THUẬN 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 
 

 
PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA HỌC SINH - SINH VIÊN 

VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số  24 /KH - TCĐN ngày  10/3/2016 của Hiệu trưởng          
Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận) 

 

Xin bạn vui lòng trả lời những câu hỏi sau đây. Những thông tin bạn cung cấp sẽ là cơ 
sở giúp Nhà trường cũng như đội ngũ giáo viên cải tiến và nâng cao chất lượng dạy - học. 

A. THÔNG TIN CHUNG 

Họ và tên giáo viên giảng dạy:  ..........................................................................................  

Tên mô đun/môn học:  .......................................................................................................  

Lớp:  ...................................................................Khoa:  ....................................................  

Học kỳ:  ..............................................................Năm học:  ..............................................  

B. NỘI DUNG KHẢO SÁT 

Hãy cho biết mức độ hài lòng của bạn với các nhận định về từng vấn đề trong quá 
trình học tập mô đun/môn học sau bằng cách khoanh tròn hoặc đánh chéo vào các ô số 
tương ứng theo quy ước: 

1. Rất không hài lòng     2. Không hài lòng        3. Tạm hài lòng 

4. Khá hài lòng    5. Rất hài lòng 

 

STT NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ 

I. Hoạt động tổ chức lớp học và tác phong sư phạm 

1 Thời gian giảng dạy của buổi học bắt đầu và kết thúc 
đúng giờ 

1 2 3 4 5 

2 
Giáo viên giảng dạy theo đúng thời khóa biểu, có thông 
báo trước khi thay đổi lịch học 

1 2 3 4 5 

3 
Đề cương môn học/mô-đun, các tài liệu học tập được 
giới thiệu đầy đủ ngay từ  buổi học đầu tiên 

1 2 3 4 5 

4 Giáo viên sử dụng thời gian trên lớp một cách hiệu quả 1 2 3 4 5 

5 Giáo viên có thái độ tôn trọng và ứng xử đúng mực với 
HSSV 

1 2 3 4 5 

6 
Giáo viên nhiệt tình và có trách nhiệm trong giảng dạy, 
quản lý lớp học tạo được môi trường học tập tích cực, 
thân thiện   

1 2 3 4 5 

7 
Giáo viên quan tâm kết hợp giảng dạy với giáo dục đạo 
đức, ý thức tổ chức kỷ luật cho người học 

1 2 3 4 5 

II. Hoạt động giảng dạy 

8 Nội dung mô đun/môn học được trình bày đầy đủ 1 2 3 4 5 

9 
Giáo viên trình bày mục đích, yêu cầu của từng bài học 
một cách rõ ràng 

1 2 3 4 5 



10 
Nội dung từng bài học được Giáo viên trình bày rõ 
ràng, dễ hiểu và chính xác 

1 2 3 4 5 

11 
Thường xuyên có sự liên hệ giữa lý thuyết và thực tiễn 
trong giảng dạy giúp người học hiểu bài nhanh 

1 2 3 4 5 

12 
Giáo viên thường cập nhật và mở rộng kiến thức liên 
quan đến nội dung bài học  

1 2 3 4 5 

13 
Giáo viên sử dụng nhiều phương pháp giảng dạy theo 
hướng phát huy tính tự học, tự nghiên cứu và khuyến 
khích HSSV phát biểu hoặc đặt câu hỏi trong giờ học 

1 2 3 4 5 

14 
Giáo viên sử dụng hiệu quả các phương tiện hỗ trợ dạy-
học (bảng, máy chiếu, tranh ảnh, v.v) 

1 2 3 4 5 

15 
Những thắc mắc liên quan mô đun/môn học của HSSV 
được Giáo viên giải đáp thỏa đáng  

1 2 3 4 5 

16 
Giáo viên có nhận xét/góp ý bài tập và sửa bài kiểm tra 
của HSSV 

1 2 3 4 5 

III. Kiểm tra, đánh giá 

17 
Giáo viên sử dụng nhiều phương pháp nhằm đánh giá 
đúng quá trình học tập của HSSV 

1 2 3 4 5 

18 
Phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập khuyến 
khích phát triển các kỹ năng nghề nghiệp của HSSV 

1 2 3 4 5 

19 Kết quả học tập của HSSV được đánh giá chính xác, 
công bằng 

1 2 3 4 5 

20 
Cảm nhận chung của Em về chất lượng giảng dạy của 
môn học/mô đun này 

1 2 3 4 5 

IV. Nhận định chung về giáo viên và mô đun/môn học 

21 

Điều mà bạn THÍCH NHẤT trong HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY mô đun/môn 
học này? 

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................
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Bạn có đề xuất gì đối với GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY mô đun/môn học này? 

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 Cảm ơn sự hợp tác của bạn! 
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