
1 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCL Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Hà Nội, ngày  30  tháng  11  năm 2018 

BÁO CÁO 

Kết quả lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy 

của giảng viên năm học 2017 -2018 

 

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-ĐHCĐ ngày 16/5/2018 của Hiệu trưởng 

trường Đại học Công đoàn về công tác lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên năm học 2017 -2018. 

Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy của Phòng Đào tạo,Phòng Khảo thí và Đảm 

bảo chất lượng đã xây dựng kế hoạch, quy trình lấy ý kiến phản hồi của sinh viên 

về hoạt động giảng dạy của giảng viêntrong học kỳ Inăm học 2017 - 2018. 

A. Học kỳ I. 

I. Thông tin chung 

1. Mục đích lấy ý kiến 

- Góp phần thực hiện Quy chế dân chủ, 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. 

- Đánh giá ưu điểm, hạn chế trong hoạt động giảng dạy của giảng viên, nhằm 

điều chỉnh kế hoạch, nội dung, phương pháp giảng dạy, đề xuất giải pháp phòng ngừa 

tiêu cực, khắc phục hạn chế góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. 

- Giúp các giảng viên có thêm thông tin để phát huy những ưu điểm, khắc phục 

những nhược điểm, nâng cao tinh thần trách nhiệm của giảng viên trong việc thực 

hiện mục tiêu đào tạo của Nhà trường. 

- Giúp các khoa, bộ môn và lãnh đạo nhà trường có thêm một kênh thông tin 

đánh giá khách quan về hoạt động giảng dạy của giảng viên từ đó có kế hoạch đào 

tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, đổi mới nội dung, chương trình, đổi mới phương 

thức quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. 

2. Đối tượng lấy ý kiến 
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- Sinh viên hệ đại học chính quy trong toàn trường. 

3. Đối tượng được lấy ý kiến 

- Giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng trong toàn trường có tham gia giảng dạy 

trong thời gian thực hiện đợt lấy ý kiến. 

4. Thời gian lấy ý kiến 

Học kỳ I năm học 2017 - 2018.Thời gian lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về 

hoạt động giảng dạy của giảng viên được tiến hành bắt đầu 3 tuần trước khi hết 

thời gian giảng dạy của phần và kết thúc vào tuần dự trữ.  

5. Số liệu cơ bản  

6. Lấy ý kiến  

- Số tiêu chí lấy ý kiến: 12 tiêu chí và 1 ý kiến khác 

- Số giảng viên được lấy ý kiến: 93 

- Số bộ phận được lấy ý kiến: 20 

- Số phiếu lấy ý kiến: 4,544 

7. Nội dung lấy ý kiến 

 Nội dung 1: Công tác chuẩn bị giảng dạy: 

- Tiêu chí 1: GV hướng dẫn phương pháp học, giáo trình và tài liệu tham khảo 

và giao bài tập cho sinh viên. 

- Tiêu chí 2: GV có chuẩn bị dụng cụ phù hợp cho bài giảng. 

 Nội dung 2: Nội dung bài giảng: 

- Tiêu chí 3: Nội dung và cấu trúc bài giảng được thiết kế có hệ thống và logic. 

- Tiêu chí 4: Nội dung bài giảng được cập nhật và có liên hệ thực tế. 

- Tiêu chí 5: Tóm tắt các điểm chính của từng phần bài giảng. 

 Nội dung 3: Phương pháp giảng dạy: 

- Tiêu chí 6: Phương pháp giảng dạy dễ hiểu. 

- Tiêu chí 7: Phương pháp giảng dạy sinh động, thu hút sự chú ý và tạo hứng thú 

cho sinh viên. 

- Tiêu chí 8: Mức độ sử dụng phương pháp phù hợp với nội dung giảng dạy. 

 Nội dung 4: Tác phong và kỹ năng sư phạm: 
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- Tiêu chí 9: Trang phục, phong thái giảng dạy lịch sự, đúng mực. 

- Tiêu chí 10: Mức độ giao tiếp với sinh viên. 

- Nội dung 5: Công tác tổ chức lớp học, giảng dạy theo lịch: 

- Tiêu chí 11: Bao quát quản lý lớp học, đảm bảo sự tập trung của sinh viên. 

- Tiêu chí 12: Giải quyết linh hoạt các tình huống phát sinh trong giờ học. 

 Nội dung 6: Các ý kiến khác: 

- Tiêu chí 13: Các ý kiến đóng góp khác. 

8. Quá trình thực hiện lấy ý kiến 

Công tác lấy ý kiến được Phòng Khảo thí và ĐBCL xây dựng và thực 

hiệntheo quy trình,các bước chínhnhư sau: 

- Làm Tờ trình và Kế hoạch gửi Hiệu trưởng. 

- Thành lập Ban công tác. 

- Xây dựng mẫu phiếu điều tra (danh sách các nội dung, tiêu chí bảng hỏi). 

- Triển khai phát và thu phiếu điều tra. 

- Tiến hành công tác mã hóa, nhập dữ liệu từ các phiếu điều tra. 

- Xử lý dữ liệu và tổng hợp kết quả. 

- Viết báo cáo. 

- Lưu trữ toàn bộ phiếu và văn bản liên quan. 

II. Kết quả xử lý số liệu 

Sau khi nhập phiếu, việc xử lý dữ liệu và tổng hợp kết quả được tiến hành. 

Với 12 tiêu chí được đánh giá theo 5 mức độ thang điểm: 5 là mức Tốt; 4 mức 

Khá; 3 mức Trung bình; 2 mức Yếu; 1 mức Kém. Kết quả cho ra nhiều thông tin, 

báo cáo này tập trung vào một số thông tin cơ bản như sau: 

1. Trong 12 tiêu chí,tất cả các tiêu chí đều có điểm trung bình từ 4.24 

(tiêu chí thấp nhất. là tiêu chí C7) đến 4.79 (tiêu chí cao nhất, là tiêu chí C9), đạt 

giữa mức trên Khá đến gần Tốt. Cụ thể theo từng tiêu chí như sau: 

Tiêu chí C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 

Điểm TB 4.58 4.51 4.51 4.54 4.50 4.35 4.24 4.40 4.79 4.57 4.52 4.55 

Xếp thứ 2 7 7 5 9 11 12 10 1 3 6 4 
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1. Điểm trung bình của giảng viên được lấy ý kiến của Nhà trường là: 

4.528773054, đạt mức giữa Khá và Tốt.(Nếu lấy mức 5 tương ứng là 100% thì số 

điểm này đạt 90,575%.) 

2. Điểm trung bình của giảng viên cơ hữu được lấy ý kiến của Nhà 

trường là: 4.547404687, đạt mứcgiữa Khá và Tốt(đạt 90,948%).  

3. Điểm trung bình của giảng viên thỉnh giảng được lấy ý kiến của Nhà 

trường là: 4.174772024, đạt mức trên Khá(đạt 83.495%). 

Điểm trung bình của giảng viên thỉnh giảng thấp hơn khá nhiều so với giảng 

viên cơ hữu, là 83.495%so với 90.948%. 

4. Điểm trung bình và xếp thứ của giảng viện thống kê theo bộ phận 

(trong đó giảng viên thỉnh giảng được xếp như một bộ phận), Phòng Quản lý khoa 

học có điểm trung bình cao nhất, Khoa Sau đại học có điểm trung bình thấp nhất: 

Mã 

BP 
Bộ phận 

Số lượng 

GV 

Điểm 

trung bình 
Xếp thứ Ghi chú 

1 Ban giám hiệu 1 4.881666660 2   

2 Bảo hộ lao động 7 4.678952966 5   

3 Công đoàn 4 4.775774121 3   

4 Công tác xã hội 3 4.539999962 10   

5 Đào tạo 1 4.296666622 17   

6 Quản lý khoa học 1 4.944444656 1 Cao nhất 

7 Khoa học cơ bản 7 4.566208908 9   

8 Kế toán 9 4.363745266 15   

9 Kinh tế 6 4.538962205 11   

10 Lý luận chính trị 6 4.760804176 4   

11 Luật 3 4.479811827 13   

12 Ngoại ngữ 4 4.218849361 18   

13 Quản trị kinh doanh 6 4.536717653 12   

14 Quản trị nhân lực 6 4.422390858 14   

15 Sau đại học 2 4.145833373 20 Thấp nhất 

16 Tài chính ngân hàng 11 4.579456785 8   
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Mã 

BP 
Bộ phận 

Số lượng 

GV 

Điểm 

trung bình 
Xếp thứ Ghi chú 

17 Thể dục 1 4.641975403 7   

18 Tin học  1 4.677631378 6   

19 Xã hội học 7 4.350796870 16   

20 Thỉnh giảng 7 4.174772024 19   

5. Điểm trung bình và xếp thứ của giảng viên thống kê theo từng giảng 

viên (bao gồm cả giảng viên thỉnh giảng):đây là bảng kết quả thống kê theo một số 

thông tin cơ bản nhất của từng giảng viên, gồm 3 thông tin là: Điểm trung bình; 

Xếp thứ; và Ý kiến khác, bảng này được thống kê vào một phụ lục (xemPhụ lục 

Kết quả lấy ý kiến hoạt động giảng dạy của giảng viên, học kỳ I năm học 2017- 

2018 kèm theo). 

6. Về ý kiến khác 

Trong phiếu lấy ý kiến, ngoài các tiêu chí (từ C1 đến C12) được đánh giá 

theo mức với thang điểm tương ứng còn có tiêu chí về ý kiến khác (tiêu chí C13). 

Tiêu chí này cho nhiều thông tin rất có giá trị vì đó là tâm tư của sinh viên, tiêu chí 

mà các em có thểbộc bạch rõ nhất ý kiến của mình, những ý kiến rất thật của các 

em là những thông tin quý giá để giảng viên có thể hiểu hơn nguyện vọng của sinh 

viên hơn, từ đó phát huy những ưu điểm, hạn chế, khắc phục những nhược điểm. 

Nhận thấy tiêu chí này rất hữu ích nên Phòng Khảo thí đã tập hợp đầy đủ, nguyên 

văn ý kiến của sinh viên theo từng giảng viên trong toàn đợt lấy ý kiến(xem Phụ 

lục Kết quả lấy ý kiến hoạt động giảng dạy của giảng viên, học kỳ I năm học 2017- 

2018 kèm theo). 

III. Kết luận và kiến nghị 

Công tác lấy ý kiến phản hồi của sinh viên và kết quả thu được là một kênh 

thông tin quan trọng góp phần để xây dựng giải pháp đảm bảo và nâng cao chất 

lượng đào tạo. Đây không chỉ là nhiệm vụ của Phòng Khảo thí và ĐBCL mà còn là 

nhiệm vụ của các khoa, bộ môn và mỗi giảng viên, chuyên viên và sinh viên. Các 

khoa, bộ môn cần quán triệt về tầm quan trọng của công tác này tới toàn thể giảng 

viên và sinh viên mà bộ phận mình quản lý, đồng thời phối hợp tốt hơn nữa với 
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Phòng Khảo thí và ĐBCL để công tác lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên đạt hiệu quả cao hơn. 

Kết quả lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng 

viên học kỳ I năm học 2017 – 2018 được sử dụng để tham khảo giúp ích cho công 

tác quản lý của lãnh đạo khoa, bộ môn. Các số liệu được lưu trữ để báo cáo các cấp 

quản lý khi có yêu cầu và để sử dụng trong công tác ĐBCL của Nhà trường. 

Các khoa, bộ môn khi nhận được báo cáo này vàPhụ lục Kết quả lấy ý kiến 

đợt này, thông báo kết quả rộng rãi tới toàn thể giảng viên, tổ chức họp rút kinh 

nghiệm và xây dựng kế hoạch Tự đảm bảo chất lượng giảng dạy của bộ phận 

mình. 

Phòng Khảo thí và ĐBCL lập kế hoạch và tiếp tục triển khai công tác lấy ý 

kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên trong năm học 

mới, mở rộng lấy ý kiến phản hồi từ người học các hệ đào tạo khác; tổ chức hướng 

dẫn nghiệp vụ tốt hơn cho đội ngũ cán bộ tham gia thực hiện công tác lấy ý kiến, 

lưu ý hơn với cán bộ đi lấy phiếu để chất lượng thông tin từ các lá phiếu cao hơn. 

Phòng Khảo thí và ĐBCLcải tiến quy trình lấy ý kiến sinh viên về hoạt động 

giảng dạy của giảng viên. Trong đó chú ý chuẩn hóa các mẫu văn bản liên quan và 

công tác lưu trữ sau mỗi đợt lấy ý kiến theo hướng bám các tiêu chí trong Tự đánh 

giá theo bộ tiêu chuẩn mới(Thông tư 12/2017 – TT/BGDĐT). 

Phòng Khảo thí và ĐBCL kiến nghị giải pháp mới trong việc sử dụng dữ liệu 

sau đợt lấy ý kiến đợt này, theo các bước như sau: 

- Mã hóa ngẫu nhiên họ và tên mỗi giảng viên thành một số tự nhiên duy nhất 

(mỗi giảng viên được gán cho một mã số). Phòng Khảo thí và ĐBCL quản lý, bảo 

mật dữ liệu mã số của giảng viên. Sau khi có bảng tổng hợp kết quả xử lý Phòng 

Khảo thí và ĐBCL báomã số cho Trưởng các bộ phận. Trưởng các bộ phận có 

trách nhiệm bảo mật mã số và báo riêng mã số đến từng giảng viên của bộ phận 

mình (giảng viên chỉ được biết mã số của mình, không biết mã số của giảng viên 

khác). 
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- Phòng Khảo thí và ĐBCL gửi Báo cáo và Phụ lục (theo mã số từng giảng 

viên) đến toàn bộ giảng viên, chuyên viên trong toàn Trường để mọi người được 

biết, được đọc ý kiến sinh viên (vì đã mã hóa nên tất cả các ý kiến của sinh viên 

được công khai tuy nhiên không biết thông tin nhận xét về giảng viên nào, điều 

này đảm bảo bảo mật dữ liệu). Từ đó, rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế và 

phát huy những mặt mạnh, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, chất lượng đào 

tạo của Nhà trường. 

B. Học kỳ II. 

I. Thông tin chung 

1. Mục đích 

1.1. Thực hiện quy chế dân chủ trong Nhà trường; xây dựng đội ngũ giảng viên có 

trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, phương pháp và 

phong cách giảng dạy tiên tiến, hiện đại. 

1.2. Đánh giá ưu điểm, hạn chế trong hoạt động giảng dạy của giảng viên; nhằm điều 

chỉnh kế hoạch, nội dung, phương pháp giảng dạy từng học phần, đề xuất giải pháp 

phòng ngừa tiêu cực, khắc phục hạn chế góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. 

1.3. Giúp các giảng viên có thêm thông tin để điều chỉnh hoạt động giảng dạy, nâng 

cao tinh thần trách nhiệm của giảng viên đối với Nhà trường. 

1.4. Giúp các khoa, bộ môn và lãnh đạo nhà trường có thêm thông tin đánh giá khách 

quan về hoạt động giảng dạy của giảng viên từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội 

ngũ giảng viên, đổi mới nội dung, chương trình, đổi mới phương thức quản lý nhằm 

nâng cao chất lượng đào tạo. Đây là thông tin quan trọng, quyết định giúp công tác đảm 

bảo chất lượng cải tiến, cải tiến liên tục, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học tại 

trường. 

2. Đối tượng 

- Đối tượng được khảo sát: Giảng viên giảng dạy bậc đại học, cao đẳng hệ chính 

quy: Giảng viên cơ hữu và giảng viên mời ngoài (giảng dạy trong năm học 2017-2018). 

- Đối tượng khảo sát: học viên cao học, sinh viên đại học, cao đẳng chính quy đang 

học năm 1, năm 2, năm 3, năm 4 và sinh viên hệ vừa học vừa làm của trường. 
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3. Quy trình và thời gian thực hiện 

3.1. Quy trình 

- Thành lập Ban công tác (Phòng Khảo thí & ĐBCL, phòng Đào tạo, các chuyên 

gia xã hội học, Phòng thanh tra, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Trường...); 

- Xây dựng mẫu phiếu hỏi (Ban công tác); 

- Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên tuyên truyền kế hoạch này đến các lớp sinh viên 

với tinh thần đóng góp trung thực, khách quan và xây dựng. 

- Ban công tác triển khai phát và thu phiếu điều tra tới tất cả các lớp sinh viên; 

- Xử lý dữ liệu, tổng hợp kết quả (Ban công tác); 

- Báo cáo Ban Giám hiệu kết quả (Phòng Khảo thí & ĐBCL).  

- Thông báo kết quả tổng hợp ý kiến phản hồi cho giảng viên và Trưởng khoa, bộ 

môn (Phòng Khảo thí & ĐBCL). 

3.2. Thời gian thực hiện 

Việc tổ chức lấy ý kiến phản hồi của sinh viên trong năm học (2017-2018) sẽ được 

chia làm hai đợt, cụ thể: 

- Đợt 1: Tháng 10, 11 năm 2017 (dự kiến từ 20/10/2017 đến 20/11/2017) 

- Đợt 2: Tháng 3, tháng 4 năm 2018 (dự kiến từ 20/3/2018 đến 20/4/2018) 

4. Số liệu thực hiện lấy ý kiến người học   

- Số sinh viên tham gia đánh giá: 4.200 

- Số GV được lấy ý kiến: 81  

- Số phiếu thu về:   5.185  

II. Báo cáo cụ thể kết quả lấy ý kiến 

1. Thống kê chung toàn trường (Phụ lục 1- Kết quả đánh giá toàn trường và Phụ 

lục 2 – Tỷ lệ đánh giá của sinh viên cho từng giảng viên ) 

Tổng số GV được khảo sát trong học kỳ II năm học 2017 – 2018 là 81 GV trong đó: 

- 66 GV được đánh giá tốt (đạt 81,48%) trong đó có 01 GV được đánh giá mức 

điểm tuyệt đối (5 điểm) ở tất cả 15 tiêu chí khảo sát. 

- 14 GV được đánh giá ở mức độ khá (đạt 17,28%) trong đó 13/14 GV có mức 

điểm đánh giá trung bình trên 4, chiếm 92,86% số GV xếp loại khá.  

- 01 GV được đánh giá mức Trung bình (tương ứng 1,24%). 

- Không có GV nào yếu, kém. 
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Tất cả các Khoa, Bộ môn đều có GV được khảo sát trong học kỳ II năm học 2017 – 

2018 ( Phụ lục 3 – Bảng tổng hợp theo tỷ lệ). Trong đó: 

- Bộ môn Ngoại ngữ có số GV được khảo sát nhiều nhất trong đợt lấy ý kiến này: 

11 GV. 

- Chỉ có 01 Khoa có 1 GV xếp loại Trung bình (Khoa Luật). 

-  Bộ môn Kinh tế có số GV xếp loại tốt thấp hơn số GV khá (33,33% - 66,67%). 

- 11/17 Khoa, Bộ môn có 100% GV được khảo sát trong đợt này được đánh giá tốt, 

tương ứng 64,7%.  

 Nhận xét chung: Với 66/81GV được đánh giá tốt, với mức điểm trung bình tương 

đối cao nên mức điểm bình quân của 81GV đạt 4,62 - xếp loại đánh giá chung là Tốt. 

2. Đánh giá theo từng nội dung  

 Theo số lượng GV được khảo sát: 

 Theo GV (Phụ lục 4 - Bảng xếp loại đánh giá chung toàn bộ giảng viên): Trong 

đợt lấy ý kiến lần 2 (học kỳ II năm học 2017 – 2018) có tổng cộng 47 GV được đánh giá 

tốt ở cả năm 5 nội dung khảo sát (chiếm 58,02%); 07 GV không có nội dung khảo sát 

nào được đánh giá xếp loại tốt (chiếm 8,64%) trong đó: 06 GV có tất cả 5 nội dung khảo 

sát xếp loại khá, 01 GV có cả 5 nội dung xếp loại Trung bình. 

 Hoạt động lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên được tập 

trung vào 5 nội dung chính (gồm 15 tiêu chí). Mỗi nội dung được các sinh viên đánh giá 

khác nhau:  

Bảng 01: Kết quả đánh giá theo từng nội dung 

Nội dung khảo sát Số GV được đánh giá 

Tốt Khá TB Yếu Kém 

ND1: Công tác chuẩn bị giảng dạy 66 14 1 0 0 

ND2: Nội dung bài giảng 60 20 1 0 0 

ND3: Phương pháp giảng dạy 47 33 1 0 0 

ND4: Tác phong và kỹ năng sư phạm 74 6 1 0 0 

ND5: Công tác tổ chức lớp học, giảng dạy 

theo lịch 68 12 1 0 0 
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-  Nội dung 4 - Tác phong và kỹ năng sư phạm: là nội dung khảo sát có tỷ lệ sinh 

viên đánh giá tốt cao nhất. Nội dung này có 74GV được đánh giá ở mức độ tốt, 06 GV 

được đánh giá ở mức độ khá. Đây là nội dung có số lượng GV được đánh giá ở mức độ 

tốt cao nhất trong 5 nội dung khảo sát, đạt 91.36%. 

-  Nội dung 1- Công tác chuẩn bị giảng dạy: là nội dung được đánh giá tốt nhất, số 

GV được xếp loại đánh giá tốt đạt mức cao nhất trong 5 nội dung lấy ý kiến, đạt 79.53%,  

- Nội dung 3 - Phương pháp giảng dạy:  Được đánh giá không cao, kết quả xếp 

loại tốt thấp nhất (chỉ đạt 58,02% tương ứng với 47GV được đánh giá tốt) trong 5 nội 

dung lấy ý kiến.  

 Theo mức độ đánh giá 

Bảng 02: So sánh từng tiêu chí được đánh giá 

TT ND  

Ký 

hiệu  Tiêu chí đánh giá 

Điểm 

TB 

Xếp 

loại 

1 

ND1 

C1 GV hướng dẫn pp học, giáo trình và tài liệu tham khảo 4,66 Tốt 

2 C2 GV thông báo về hình thức và pp đánh giá học tập trước khi học 4,64 Tốt 

3 C3 GV chuẩn bị dụng cụ phù hợp cho bài giảng 4,59 Tốt 

4 

ND2 

C4 Nội dung và cấu trúc bài giảng được thiết kế có hệ thống và logic 4,59 Tốt 

5 C5 Nội dung bài giảng được cập nhật và có liên hệ thực tế 4,59 Tốt 

6 C6 Tóm tắt các điểm chính của từng phần bài giảng 4,56 Tốt 

7 

ND3 

C7 PP giảng dạy dễ hiểu 4,53 Tốt 

8 C8 PP giảng dạy sinh động, thu hút sự chú ý và tạo hứng thú cho sv 4,43 Khá 

9 C9 

GV phát triển kỹ năng diễn đạt, thảo luận và kích thích tư duy sáng 

tạo của sv 4,47 Khá 

10 

ND4 

C10 Trang phục, phong thái giảng dạy lịch sự và đúng mực 4,78 Tốt 

11 C11 GV giảng dạy nhiệt tình, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của sv 4,70 Tốt 

12 C12 GV có quan điểm cởi mở và tôn trọng ý kiến của sv 4,68 Tốt 

13 

ND5 

C13 Bao quát, quản lý lớp học, đảm bảo sự tập trung của sv 4,62 Tốt 

14 C14 Giải quyết linh hoạt các tính huống phát sinh trong giờ học 4,61 Tốt 

15 C15 GV lên lớp đúng giờ, giảng đúng lịch 4,74 Tốt 

      Điểm đánh giá trung bình toàn trường 4,61 Tốt 

Bảng trên cho thấy 
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- Nội dung 3: Phương pháp giảng dạy: là nội dung có mức điểm trung bình thấp 

nhất trong 5 nội dung được khảo sát. Trong tổng số 15 tiêu chí khảo sát có 2 tiêu chí 

đánh giá loại Khá đều thuộc nội dung này, đó là tiêu chí C8 và C9 với mức điểm bình 

quân thấp nhất lần lượt là 4,43 và 4,47. 

- Nội dung 2 -  Nội dung bài giảng: Cả ba tiêu chí được đánh giá đồng đều như 

nhau, mức điểm bình quân cho từng tiêu chí lần lượt là 4,60 – 4,60 – 4,58.  

- Nội dung 5 - Công tác tổ chức lớp học, giảng dạy theo lịch: Đây là nội dung 

được đánh giá cao thứ hai (sau nội dung 4). Trong nội dung này tiêu chí “Giải quyết linh 

hoạt các tình huống phát sinh trong giờ học” được đánh giá thấp nhất trong 3 tiêu chí 

của nội dung khảo sát này.  

Với điểm trung bình đạt 4,49, nội dung 3 – Phương pháp giảng dạy là nội dung duy 

nhất trong 5 nội dung xếp loại Khá trong đợt lấy ý kiến này. 

3. Thống kê theo sự đánh giá của sinh viên các năm 

 Có tổng số 4.200 sinh viên của các năm 1,2,3 được lấy ý kiến trong đợt này, với 

5.185 phiếu có giá trị được thu về và giá trị trong đợt này. Kết quả trung bình được thể 

hiện qua bảng dưới đây: 

Bảng 03: Điểm trung bình đánh giá của  

sinh viên theo từng năm học 

Sinh 

viên 

năm 

Số  

SV 

đánh 

giá 

ND1 ND2 ND3 ND4 ND5 
Đánh giá 

chung 

ND1 XL ND2 XL ND3 XL ND4 XL ND5 XL Điểm XL 

Năm 1 1679 4,73 Tốt 4,69 Tốt 4,58 Tốt 4,78 Tốt 4,74 Tốt 4,70 Tốt 

Năm 2 1259 4,65 Tốt 4,65 Tốt 4,52 Tốt 4,74 Tốt 4,68 Tốt 4,65 Tốt 

Năm 3 1262 4,47 Khá 4,45 Khá 4,27 Khá 4,60 Tốt 4,52 Tốt 4,46 Khá 

Toàn 

trường 4200                     4,61 Tốt 

 Kết quả bảng trên cho thấy sinh viên năm thứ 3 có sự đánh giá khắt khe nhất đối 

với hoạt động giảng dạy của giảng viên. 3/5 nội dung khảo sát được 1.262 sinh viên năm 

thứ 3 đánh giá xếp loại ở mức độ Khá, trong đó nội dung về Phương pháp giảng dạy của 
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GV được đánh giá ở mức thấp nhất với 4,27 điểm. Điểm bình quân mà các sinh viên 

năm thứ 3 đánh giá trong lần lấy ý kiến này là 4,46 điểm tương ứng với xếp loại các hoạt 

động giảng dạy của GV chỉ ở mức Khá. 

Sinh viên năm 1 cho điểm đánh giá cao nhất ở cả 5 nội dung khảo sát, với điểm 

bình quân đạt 4,70. Tuy nhiên, nhìn vào kết quả chung vẫn cho thấy thì nội dung 3 – 

phương pháp giảng dạy của GV vẫn là nội dung được đánh giá thấp nhất trong các nội 

dung được khảo sát lần này. 

4. Thống kê theo sự đánh giá của sinh viên các khoa 

Bảng 04 cho thấy, số lượng lượt GV được sinh viên tất cả các khoa đánh giá là 

127, sở dĩ có con số này vì có những học phần sinh viên của các khoa học chung với 

nhau nên một số GV sẽ được sinh viên các khoa đánh giá trùng nhau. 

Kết quả bảng 04 chỉ ra rằng các sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh (QTKD) có 

điểm đánh giá cao nhất về các giảng viên được khảo sát, với 4,72 điểm bình quân của 

512 sinh viên cho 15 GV được khảo sát. Sinh viên khoa Luật có sự không hài lòng về 

hoạt động giảng dạy của GV nhất khi mức điểm trung bình của 663 sv cho đánh giá về 

18 GV chỉ đạt 4,49 điểm (tương ứng với loại Khá). Sinh viên các khoa còn lại đều có 

đánh giá tốt về các GV được khảo sát. 

Tỷ lệ giảng viên được khảo sát và sinh viên tham gia khảo sát giữa các khoa 

không có sự chênh lệch quá lớn. Tỷ lệ cao nhất là của Khoa Tài chính – Ngân hàng 

(TCNH) với 4,01% cao hơn 1,59% so với khoa Bảo hộ Lao động (BHLĐ) 
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 Bảng 04: Tổng hợp mức độ đánh giá trung bình của sinh viên các khoa 

STT Khoa 

Số 

SV 

đánh 

giá 

Số 

GV 

được 

đánh 

giá 

Tỷ lệ 

GV/SV 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 
Điểm 

TB 

1 

Bảo hộ lao 

động 207 5 2,42% 4,60 4,62 4,59 4,63 4,58 4,57 4,59 4,48 4,51 4,77 4,74 4,70 4,57 4,58 4,68 4,61 

2 Công đoàn 414 11 2,66% 4,78 4,72 4,68 4,72 4,67 4,59 4,64 4,62 4,58 4,55 4,81 4,77 4,78 4,69 4,79 4,69 

3 CTXH 352 12 3,41% 4,60 4,62 4,52 4,51 4,60 4,54 4,51 4,42 4,48 4,76 4,65 4,64 4,59 4,54 4,70 4,58 

4 Kế toán 928 32 3,45% 4,68 4,70 4,66 4,62 4,64 4,61 4,55 4,49 4,50 4,78 4,74 4,72 4,64 4,64 4,75 4,65 

5 Luật 663 18 2,71% 4,58 4,50 4,42 4,47 4,51 4,43 4,39 4,33 4,37 4,69 4,52 4,51 4,52 4,52 4,65 4,49 

6 QTKD 512 15 2,93% 4,77 4,75 4,67 4,71 4,73 4,68 4,65 4,51 4,58 4,89 4,83 4,78 4,74 4,74 4,81 4,72 

7 QTNL 392 11 2,81% 4,58 4,58 4,56 4,52 4,48 4,45 4,45 4,38 4,37 4,78 4,66 4,69 4,51 4,53 4,77 4,55 

8 TCNH 324 13 4,01% 4,69 4,85 4,69 4,65 4,56 4,60 4,54 4,42 4,45 4,75 4,75 4,69 4,71 4,69 4,80 4,66 

9 XHH 408 10 2,45% 4,62 4,57 4,54 4,55 4,53 4,56 4,49 4,39 4,43 4,75 4,67 4,64 4,60 4,57 4,72 4,58 

  

4.200 127 
 

               

4.61 
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5. Thống kê các ý kiến khác 

Các ý kiến khác của sinh viên tập trung chủ yếu vào phương pháp giảng dạy và 

hướng dẫn của các GV 

 Một số ý kiến khác của sinh viên thể hiện sự không hài lòng về các GV: 

- Các bài giảng cần được vận dụng cao hơn về phần mềm powerpoint, trong 

các slide của powerpoint cần tăng mức độ hình ảnh, clip …. 

- Cần sáng tạo hơn trong phương pháp giảng dạy sinh viên 

- Cần thêm các hình ảnh sinh động hơn 

- Cô nên giảng bài đúng trọng tâm, sau bài giảng cần chốt lại vấn đề trọng tâm 

cần lưu ý để sinh viên nắm rõ, trong tiết học cần 

- Giảng bài khó hiểu, không phổ biến phương pháp học và ôn thi hiệu quả, 

lười dạy, lên lớp không tập trung vào bài giảng 

- Phương pháp giảng dạy còn nhàm chán, khó hiểu. Giảng viên chỉ giảng bài 

còn học sinh bên dưới làm gì thì làm, không có tương tác 

- Mong thầy có nhiều video, nhiều sáng tạo mới trong việc giảng dạy hơn 

- Giảng bài khó hiểu, không phổ biến phương pháp học và ôn thi hiệu quả, 

lười dạy, lên lớp không tập trung vào bài giảng 

- Cô không dạy chỉ ngồi cho học sinh đọc tài liệu. Bọn em chẳng hiểu gì 

- Giảng viên dạy sơ sài, không giảng trọng tâm nội dung học; chấm điểm cảm 

tính, không khách quan; ra đề thì ngoài nội dung chương… 

 Một số ý kiến khác thể hiện sự hài lòng của sinh viên về GV 

- Trong quá trình giảng dạy cô luôn có những phương pháp giảng dạy hiệu 

quả từ đó sinh viên tiếp nhận tốt hơn và hiệu quả 

- Cô luôn tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên trong việc giảng dạy, học tập, 

nhất là tự học nhưng vẫn giúp sinh viên hiểu bài 

- Thầy có pp dạy độc đáo, chuyên nghiệp, cách truyền đạt cho sv rất thú vị. 

Hình thức, pp học tập của thầy giúp sv phát huy cao  

- Trong quá trình giảng dạy cô luôn có những phương pháp giảng dạy hiệu 

quả từ đó sinh viên tiếp nhận tốt hơn và hiệu quả.. 

Ngoài các ý kiến riêng trên, còn một số ý kiến khác của sinh viên về thái độ 

cũng như sự tâm huyết của GV trong quá trình giảng dạy: Không nhiệt tình giảng 
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dạy, khắt khe và không tâm lý. Bên cạnh đó cũng có một số ý kiến tích cực về việc 

GV rất tốt, tâm huyết và tận tâm trong hoạt động giảng dạy. 

Tất cả các ý kiến khác của sinh viên cũng tập trung nhiều vào phương pháp 

giảng dạy của GV. Sinh viên mong muốn các thầy cô có một phương pháp giảng 

dạy đơn giản, dễ hiểu và khoa học hơn. 

6. Nhận xét quá trình thực hiện kế hoạch 

6.1. Các ưu điểm 

- Mặc dù khối lượng công việc khá lớn nhưng Ban chỉ đạo, phòng 

KT&ĐBCL, và các cán bộ phụ trách, cán bộ lấy ý kiến đã nỗ lực thực hiện đáp ứng 

mục tiêu chất lượng đặt ra. 

- Thực hiện đúng quy trình lấy ý kiến đã đề ra trong kế hoạch và phần 

mềm quét phiếu, xử lý số liệu lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của GV 

và hoạt động phục vụ của khối phòng của khoa Xã hội học, nên việc lấy ý kiến và 

xử lý số liệu được đảm bảo an toàn, chính xác, có thể khai thác, phân tích tổng hợp 

kết quả theo nhiều yêu cầu.  

- Trong đợt này, đa số người học đã có ý thức hơn trong việc đưa ra ý kiến 

phản hồi. 

6.2. Một số tồn tại 

- Thông tin về GV trực tiếp giảng dạy và kế hoạch giảng dạy học kỳ II vẫn 

còn sai lệch; một vài cá nhân tổ công tác chưa kịp thời đôn đốc, hỗ trợ CB các lớp 

triển khai công tác lấy ý kiến theo đúng quy trình và còn chậm tiến độ. 

- Vào thời điểm lấy ý kiến, một số lớp học phần có số lượng SV đến học ít 

hơn quá nhiều so với sỹ số lớp. Tỷ lệ phiếu thu được quá thấp so với sỹ số nên 

không phản ánh hết được ý kiến của toàn bộ người học đối với các giảng viên. 

III. Kết luận và kiến nghị 

1. Kết luận 

Công tác lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của GV và 

kết quả thu được là một kênh thông tin quan trọng để xây dựng giải pháp đảm bảo 

và nâng cao chất lượng đào tạo. Đây không chỉ là nhiệm vụ của đơn vị chức năng 

mà còn là nhiệm vụ của các khoa, phòng, bộ môn và mỗi cán bộ GV cùng người 

học. Các tập thể, cá nhân GV phải quán triệt về tầm quan trọng của công tác này tới  
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