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TRƢỜNG CAO ĐẲNG
LƢƠNG THỰC - THỰC PHẨM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Số: 77/QĐ-TCĐLTTP-KT&ĐBCL

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi từ ngƣời học về
hoạt động giảng dạy của giảng viên
______________

HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG CAO ĐẲNG LƢƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Căn cứ Quyết định 143/QĐ-BGDĐT-TCCB ngày 07 tháng 01 năm 2002 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm;
Căn cứ Quyết định 173/QĐ-BNN-TCCB ngày 21 tháng 01 năm 2002 của Bộ Nông
nghiệp và PTNT về quy định chức năng, nhiệm vụ của Trường Cao đẳng Lương thực - Thực
phẩm;
Căn cứ công văn số 2754/BGDĐT- NGCBQLGD ngày 20 tháng 05 năm 2010 và công
văn số 7324/BGDĐT- NGCBQLGD ngày 08 tháng 10 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
về việc hướng dẫn lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định Lấy ý kiến phản hồi từ người
học về hoạt động giảng dạy của giảng viên” (Có văn bản đính kèm).
Điều 2. Quyết định này thay cho quyết định số 285/QĐ-TCĐLLTTP-QLKH ngày 11
tháng 05 năm 2011 và có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các ông, bà Trưởng các phòng, khoa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.
HIỆU TRƢỞNG
Nơi nhận:
- Ban giám hiệu;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, Phòng KT&ĐBCL.

(Đã ký)
Trần Quốc Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƢỜNG CAO ĐẲNG
LƢƠNG THỰC THỰC PHẨM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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QUY ĐỊNH
LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ NGƢỜI HỌC
VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 77/QĐ-TCĐLTTP-KT&ĐBCL ngày 27 tháng 01 năm 2014
của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm)
_______________
Căn cứ công văn số 2754/BGDĐT- NGCBQLGD ngày 20 tháng 05 năm 2010 và
công văn số 7324/BGDĐT- NGCBQLGD ngày 08 tháng 10 năm 2013 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc hướng dẫn lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng
viên, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Lương thực-Thực phẩm ban hành “Quy định Lấy ý kiến
phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên”, như sau:
I. MỤC ĐÍCH
Việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên nhằm:
1. Góp phần thực hiện Quy chế dân chủ trong Nhà trường; xây dựng đội ngũ giảng viên
có phẩm chất đạo đức, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn cao, phương pháp và
phong cách giảng dạy tiên tiến, hiện đại.
2. Tạo thêm kênh thông tin giúp giảng viên có thể tự điều chỉnh hoạt động giảng dạy;
nâng cao tinh thần trách nhiệm của giảng viên trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo của nhà
trường.
3. Tăng cường tinh thần trách nhiệm của người học với quyền lợi, nghĩa vụ học tập, rèn
luyện của bản thân; tạo điều kiện để người học được phản ánh tâm tư, nguyện vọng, được thể
hiện chính kiến về hoạt động giảng dạy của giảng viên.
II. YÊU CẦU
1. Đảm bảo truyền thống tôn sư trọng đạo và những giá trị đạo đức, văn hoá tốt đẹp của
dân tộc; nội dung, công cụ đánh giá phải phản ánh đầy đủ, khách quan về hoạt động giảng dạy
của giảng viên; kết quả xử lý thông tin phản hồi từ phía người học về hoạt động giảng dạy của
giảng viên phải chính xác, tin cậy.
2. Người học hiểu rõ mục đích và tự nguyện trong việc cung cấp thông tin theo phiếu
lấy ý kiến phản hồi do trường cung cấp và phải khách quan, công bằng, trung thực trong việc
cung cấp thông tin phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên.
3. Giảng viên phải tôn trọng, có tinh thần cầu thị trước kết quả xử lý thông tin phản hồi
từ phía người học về hoạt động giảng dạy của bản thân.
III. NỘI DUNG VÀ CÔNG CỤ LẤY Ý KIẾN
1. Nội dung

Việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên tập trung
vào các nội dung:
(1) Nội dung giảng dạy.
(2) Phương pháp dạy học và tổ chức, hướng dẫn, tư vấn hoạt động học cho người học,
khả năng của giảng viên trong việc khuyến khích sáng tạo và tư duy độc lập của người
học trong quá trình học tập.
(3) Tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập và sử dụng phương tiện dạy học của giảng viên.
(4) Thời gian giảng dạy và trách nhiệm, sự nhiệt tình của giảng viên đối với người học
(5) Kiểm tra đánh giá sinh viên.
(6) Tác phong sư phạm.
(7) Một số nội dung khác.
2. Công cụ lấy ý kiến
Căn cứ vào mục đích, yêu cầu và nội dung lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt
động giảng dạy của giảng viên; căn cứ tình hình thực tế của trường, nhà trường xây dựng
“Phiếu lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên” làm công cụ
thu thập ý kiến (có mẫu phiếu kèm theo).
Phiếu lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên gồm: tiêu
chí, chỉ số với các mức độ đánh giá. Trong đó:
- Tiêu chí: là các hoạt động, công việc mà giảng viên cần thực hiện khi giảng dạy, mỗi
tiêu chí được xác định bởi một số chỉ số cụ thể;
- Chỉ số: là khía cạnh cụ thể của tiêu chí về hoạt động, công việc cụ thể của giảng viên
trong giảng dạy mà người học có thể cảm nhận được trong quá trình học tập;
- Mức độ: là giá trị của thang đo chỉ số; đo bằng "thái độ" với 4 mức độ:
1/ Chƣa tốt;
2/ Tƣơng đối tốt;
3/ Tốt;
4/ Rất tốt.
Các tiêu chí, chỉ số, mức độ đánh giá được nêu trong phiếu lấy ý kiến và có thể thay đổi
theo năm lấy ý kiến, phụ thuộc vào yêu cầu chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tình hình
thực tế của trường, do phòng chức năng biên soạn, trình Hiệu trưởng phê duyệt, ban hành.
IV. ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI VÀ HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN
1. Đối tƣợng: Học sinh - Sinh viên các lớp cao đẳng chính qui, trung cấp chuyên nghiệp
đang học tập tại trường.
2. Phạm vi: tất cả giảng viên (kể cả giảng viên thỉnh giảng).
3. Hình thức lấy ý kiến: Sinh viên nêu ý kiến bằng cách trả lời các câu hỏi của mẫu
phiếu Lấy ý kiến qua website của trường.
4. Thời gian thực hiện: Sau khi kết thúc học phần.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN LẤY Ý KIẾN, XỬ LÝ DỮ LIỆU VÀ SỬ DỤNG KẾT
QUẢ
1. Quy trình lấy ý kiến
Tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên được
thực hiện qua các bước:

a/ Chuẩn bị việc lấy ý kiến;
b/ Tổ chức lấy ý kiến;
c/ Xử lý số liệu và sử dụng kết quả thống kê;
d/ Thực hiện chế độ báo cáo
e/ Thực hiện chế độ lưu trữ.
Nội dung cụ thể các công việc trong quy trình nói trên được trình bày ở phụ lục (kèm
theo)
2. Xử lý dữ liệu
- Xuất dữ liệu thô trên phần mềm lấy ý kiến sinh viên.
- Sử dụng phần mềm exel, SPSS để xử lý số liệu thu thập từ phần mềm lấy ý kiến sinh
viên. Kết quả thống kê số liệu được gửi đến các đơn vị và cá nhân có liên quan. Các mức ý
kiến phản hồi cuối cùng cho các chỉ số, các mức độ của chỉ số được phân loại như sau:
Mức ý kiến phản hồi
Hành động tiếp theo
4 Rất tốt
Cần duy trì và phổ biến rộng rãi kinh nghiệm cho đồng nghiệp.
3 Tốt
Cần hoàn thiện để nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy.
2 Tương đối tốt
Cần có kế hoạch để nâng cao chất lượng giảng dạy.
1 Chưa tốt
Cần có kế hoạch khắc phục ngay.
3. Sử dụng kết quả
Kết quả thống kê thông tin phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên
được sử dụng theo hướng:
- Giảng viên nghiên cứu để điều chỉnh hoạt động giảng dạy, xây dựng kế hoạch học tập,
bồi dưỡng của bản thân;
- Khoa, bộ môn tham khảo kết quả khảo sát để phân công giảng dạy, xây dựng kế hoạch
bồi dưỡng giảng viên.
- Nhà trường tham khảo để xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên;
điều chỉnh trong hoạt động quản lý đào tạo.
4. Trách nhiệm của cá nhân và đơn vị
4.1. Giảng viên
Giảng viên có trách nhiệm khắc phục các hoạt động có kết quả chỉ số đánh giá ở mức 1
và 2, nâng cao chất lượng giảng dạy. Trong trường hợp không đồng ý với ý kiến phản hồi của
người học thì giảng viên cần đưa ra các minh chứng cần thiết. Trưởng khoa tiếp nhận ý kiến
của giảng viên và báo cáo với Hiệu trưởng.
4.2. Trưởng khoa
Tổ chức quán triệt, phổ biến về nội dung và hình thứclấy ý kiến của sinh viên đối với
các giảng viên thuộc khoa phụ trách.
Tham khảo kết quả phản hồi từ người học để phân công giảng dạy, xây dựng kế hoạch
bồi dưỡng giảng viên và đề xuất khen thưởng, kỷ luật, có kế hoạch mời giảng viên đối với
giảng viên thỉnh giảng
Báo cáo với Ban Giám hiệu về kế hoạch và việc thực hiện điều chỉnh hoạt động giảng
dạy dựa trên kết quả báo cáo thống kê ý kiến phản hồi của người học.
4.3. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Tham mưu cho hiệu trưởng về nội dung và hình thức lấy ý kiến.
Dự thảo kế hoạch và mẫu phiếu lấy ý kiến; chỉnh sửa và hoàn thiện sau khi có ý kiến
đóng góp, trình Hiệu trưởng phê duyệt.
Phối hợp với tổ công nghệ thông tin để tổ chức lấy ý kiến sinh viên trên website trường.
Xử lý kết quả, gửi kết quả lấy ý kiến sau khi xử lý xong đến ban giám hiệu, các đơn vị
có liên quan và lưu trữ hồ sơ.
Tiếp nhận các ý kiến phản hồi sau khi lấy ý kiến và tổ chức rút kinh nghiệm từng năm
học.
Báo cáo kết quả lấy ý hiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên cho các Bộ
theo định kỳ hằng năm và khi có yêu cầu.
4.4. Phòng Đào tạo
- Tổ công nghệ thông tin chuẩn bị phần mềm, nạp dữ liệu cho phần mềm lấy ý kiến; tham
gia hướng dẫn sử dụng phần mềm lấy ý kiến và truy xuất kết quả dữ liệu để phục vụ thống kê
và báo cáo kết quả.
- Phòng đào tạo tham khảo kết quả khảo sát để điều chỉnh việc tổ chức các hoạt động
dạy-học, soát xét kế hoạch mời giảng viên thỉnh giảng của các khoa.
4.5. Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên
Phổ biến cho sinh viên biết rõ mục đích, yêu cầu, nội dung việc lấy ý kiến phản hồi của
sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên.
4.6. Phòng Hành chính - Tổ chức
Tham khảo kết quả khảo sát để xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, xây
dựng kế hoạch bồi dưỡng giảng viên./.
HIỆU TRƢỞNG
(Đã ký)
Trần Quốc Việt

PHỤ LỤC
Quy trình lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên
TT

Các công việc

1

Dự thảo mẫu phiếu lấy ý kiến HSSV

2

3
4
5

6

7

8

Tổ chức thảo luận chỉnh sửa phiếu
lấy ý kiến phản hồi từ người học về
hoạt động giảng dạy của GV
Chỉnh sửa mẫu phiếu lấy ý kiến,
chỉnh sửa quy định về lấy ý kiến trình
hiệu trưởng phê duyệt
Thông báo của Giám hiệu về chủ
trương, quy định lấy ý kiến HSSV
Chuẩn bị cơ sở dữ liệu và nội dung
phiếu lấy ý kiến trên phần mềm quản
lý đào tạo.

Phụ trách
Phòng Khảo thí và
ĐBCL
Giám hiệu
Phòng Khảo thí và
ĐBCL
Giám hiệu
Tổ công nghệ thông
tin
P.KT&ĐBCL

Phổ biến mục đích, yêu cầu, nội dung
Phòng CT HSSV kết
việc lấy ý kiến phản hồi của người
hợp với các Khoa
học cho HSSV các lớp
Triển khai lấy ý kiến
Tổ Công nghệ thông
- Hướng dẫn sử dụng phần mềm lấy ý
tin kết hợp với Phòng
kiến.
KT&ĐBCL
- Theo dõi thống kê kết quả
Tổ CNTT
Truy xuất dữ liệu từ phần mềm và xử
lý dữ liệu thống kê
P. KT&ĐBCL

9

Báo cáo kết quả với Ban giám hiệu,
gửi kết quả về các khoa

10

Sử dụng kết quả thống kê

11

Lưu trữ hồ sơ lấy ý kiến

Kết quả
Mẫu phiếu lấy ý kiến (dự thảo)
Biên bản cuộc họp góp ý
- Mẫu phiếu lấy ý kiến
- Quy định về lấy ý kiến sinh viên
Thông báo
Phần mềm lấy ý kiến hoàn thiện

Thông báo
Thông báo
Kết quả thống kê dữ liệu
Báo cáo kết quả thống kê ý kiến phản
hồi của HSSV

Bảng tổng hợp ý kiến phản hồi của
HSSV với từng giảng viên
Phòng KT&ĐBCL
Báo cáo chung về tình hình thực hiện
lấy ý kiến.
Báo cáo của khoa, giảng viên về việc
Giảng viên, Trưởng
sử dụng kết quả thống kê (Kế hoạch
các khoa, phòng liên
khắc phục, nâng cao chất lượng giảng
quan, BGH
dạy,…).
- Các thông báo, biên bản quyết định,
qui định liên quan đến lấy ý kiến.
- Phiếu lấy ý kiến.
- Văn bản ghi kết quả thống kê.
Phòng KT&ĐBCL - Bảng tổng hợp ý kiến phản hồi của
HSSV (theo từng G.viên).
- Báo cáo chung về tình hình thực hiện
lấy ý kiến.
- Báo cáo của các khoa về sử dụng kết
quả lấy ý kiến.

Mẫu 1: Dùng cho học phần lý thuyết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƢỜNG CAO ĐẲNG LTTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ SINH VIÊN
VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN
Đề nghị các bạn sinh viên đóng góp ý kiến một cách chân thành và trung thực về hoạt động
giảng dạy của giảng viên thông qua những nội dung lấy ý kiến dưới đây.
Phần A. Thông tin về học phần và giảng viên
Giảng viên: ………………………………… Học phần:.................................................................
Phần B. Ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên
Sinh viên đánh dấu X vào 1 trong 4 ô theo các mức sau:
1- Chưa tốt;
2 – Tương đối tốt;
3 – Tốt;
4 - Rất tốt
Mức đánh giá
TT
HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN
1 2 3 4

  
1 Mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp kiểm tra đánh giá học phần
được phổ biến đầy đủ.
2 Mục tiêu từng chương (hoặc bài) của từng học phần được trình bày một    
cách rõ ràng.
   
3 Nội dung học phần được trình bày chính xác, đầy đủ.
   
4 Nội dung bài dạy có minh họa thực tế.
5 Sinh viên được hướng dẫn cách tìm kiếm thông tin, tài liệu phục vụ cho    
việc học tập của học phần.
   
6 Nội dung bài giảng được truyền đạt mạch lạc, dễ hiểu, dễ theo dõi.
7 Giáo viên thường nêu vấn đề để sinh viên suy nghĩ, trao đổi, khuyến khích    
sự sáng tạo, tư duy độc lập.
   
8 Kiểm tra việc tự học của sinh viên.
   
9 Giáo trình/bài giảng và tài liệu tham khảo được giới thiệu đầy đủ, rõ ràng.
10 Các phương tiện dạy học (ví dụ như: bảng, máy chiếu, tranh ảnh,…) được    
sử dụng một cách hiệu quả.
   
12 Giảng dạy đủ số giờ quy định
   
13 Lên, xuống lớp đúng giờ
   
14 Giảng dạy nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm
   
15 Luôn tôn trọng và lắng nghe ý kiến của sinh viên
   
16 Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá chính xác, công bằng
   
17 Có trả và sửa bài kiểm tra trong quá trình học học phần.
   
18 Cử chỉ, lời nói, tác phong của giảng viên đúng mực.
Phần C : Cảm nhận chung của sinh viên về học phần
Sinh viên đánh dấu X vào 1 trong 3 ô theo các mức sau:
1 –Không đồng ý;
2 – Tương đối đồng ý;
3 – Đồng ý;
Mức đồng ý
TT
Cảm nhận của sinh viên về học phần
1
2
3



1 Nội dung giảng dạy vừa sức với tôi
  
2 Học phần đã cung cấp cho tôi những kiến thức hữu ích, thiết thực
  
3 Tôi hài lòng về giảng viên và học phần
Chân thành cảm ơn sự hợp tác của bạn !

Mẫu 2: Dùng cho học phần thực hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƢỜNG CAO ĐẲNG LTTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ SINH VIÊN
VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN
Đề nghị các bạn sinh viên đóng góp ý kiến một cách chân thành và trung thực về hoạt động
giảng dạy của giảng viên thông qua những nội dung thăm dò dưới đây.
Phần A. Thông tin về học phần và giảng viên
Giảng viên: …………………………………………………………………………
Học phần: ……………………………. ………….. ………………………………
Phần B. Ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên
Sinh viên đánh dấu X vào 1 trong 4 ô theo các mức sau:
1- Chưa tốt;
2 – Tương đối tốt;
3 – Tốt;
4 - Rất tốt
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Mức đánh giá
1 2 3 4
Mục tiêu, phương pháp đánh giá, yêu cầu cần đạt được của học phần thực    
hành được trình bày rõ ràng.
   
Làm mẫu thuần thục, chính xác.
   
Hướng dẫn bài thực hành đúng và đủ nội dung.
   
Hướng dẫn thực hiện các bước công việc rõ ràng, cụ thể, dễ theo dõi.
Quản lý giờ thực hành hiệu quả, hợp lý.
Hướng dẫn sinh viên chỉnh sửa các lỗi trong quá trình thực hiện các thao    
tác thực hành.
Tài liệu thực hành cho sinh viên (bài giảng, biểu mẫu,...) được giới thiệu    
rõ ràng, cung cấp đầy đủ.
   
Có tinh thần trách nhiệm và hướng dẫn thực hành một cách nhiệt tình.
   
Bắt đầu buổi thực hành đúng giờ.
   
Có mặt thường xuyên trong giờ thực hành để hướng dẫn sinh viên.
Giải đáp thỏa đáng các thắc mắc của sinh viên trong quá trình thực hành.    
   
Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá chính xác, công bằng
   
Cử chỉ, lời nói, tác phong của giảng viên đúng mực.
HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN

Phần C : Cảm nhận chung của sinh viên về học phần
Sinh viên đánh dấu X vào 1 trong 3 ô theo các mức sau:
1 –Không đồng ý;
2 – Tương đối đồng ý;
TT
1
2
3

3 – Đồng ý;

Mức đồng ý
1
2
3
Học phần thực hành đã cung cấp cho tôi những kỹ năng hữu ích, thiết   
thực
  
Tôi có thể thực hiện được những nội dung thực hành trong học phần
  
Tôi hài lòng về giảng viên và học phần này
Cảm nhận của sinh viên về học phần

Chân thành cảm ơn sự hợp tác của bạn!

