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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 23 tháng 8 năm 2019 
 

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

của giảng viên năm học 2018 -2019 

 
Thực hiện Kế hoạch số 70/KH-ĐHCĐ ngày 25/10/2018 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 2018 - 2019. 

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 viên trong năm học 2018 – 2019. 

I. Thông tin chung 

1. Mục đích lấy ý kiến 

- 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. 

- 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. 

- Giúp 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 

- Sinh viên hệ đại học chính quy của Trường. 
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3. Đối tượng được lấy ý kiến 

- Giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng giảng dạy các học phần của tham gia giảng 

dạy trong thời gian thực hiện lấy ý kiến. 

4. Thời gian lấy ý kiến 

Năm học 2018 - 2019. 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 và kết thúc vào tuần dự trữ. 

5. Số liệu cơ bản lấy ý kiến 

- Số tiêu chí lấy ý kiến: 15 tiêu chí và 1 ý kiến khác 

- Số giảng viên được lấy ý kiến: 118 

- Số lượt sinh viên được lấy ý kiến (số phiếu): 11.156 

6. Nội dung lấy ý kiến 

 Nội dung 1: Công tác chuẩn bị giảng dạy: 

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

khảo. 

- Tiêu chí 2: Giảng viên thông báo về hình thức và phương pháp đánh giá học 

tập trước khi học. 

- Tiêu chí 3: Giảng viên chuẩn bị dụng cụ phù hợp cho bài giảng. 

 Nội dung 2: Nội dung bài giảng: 

- Tiêu chí 4: Nội dung và cấu trúc bài giảng được thiết kế có hệ thống và logic. 

- Tiêu chí 5: Nội dung bài giảng được cập nhật và có liên hệ thực tế. 

- Tiêu chí 6: Tóm tắt các điểm chính của từng phần bài giảng. 

 Nội dung 3: Phương pháp giảng dạy: 

- Tiêu chí 7: Phương pháp giảng dạy dễ hiểu. 

- Tiêu chí 8: Phương pháp giảng dạy sinh động, thu hút sự chú ý và tạo hứng thú 

cho sinh viên. 

- Tiêu chí 9: Giảng viên phát triển kỹ năng diễn đạt, thảo luận và kích thích tư 

duy sáng tạo của sv. 

 Nội dung 4: Tác phong và kỹ năng sư phạm: 

- Tiêu chí 10: Trang phục, phong thái giảng dạy lịch sự, đúng mực. 
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- Tiêu chí 11: Giảng viên giảng dạy nhiệt tình, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc 

của sinh viên. 

- Tiêu chí 12: Giảng viên có quan điểm cởi mở và tôn trọng ý kiến của sinh viên. 

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

- Tiêu chí 13: Bao quát quản lý lớp học, đảm bảo sự tập trung của sinh viên. 

- Tiêu chí 14: Giải quyết linh hoạt các tình huống phát sinh trong giờ học. 

- Tiêu chí 15: Giảng viên lên lớp đúng giờ, giảng đúng lịch. 

 Nội dung 6: Các ý kiến khác: 

- Tiêu chí 16: Các ý kiến đóng góp khác. 

7. Quá trình thực hiện lấy ý kiến 

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

quy trình, các bước chính như 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. 

8. Phương pháp xử lý phiếu 

- Ý kiến phản hồi của sinh viên được thu thập bằng việc phát phiếu và thu trực 

tiếp tại các phòng học. 

- Mỗi giảng viên được gán cho một mã là một số tự nhiên (duy nhất trong đợt 

khảo sát), mỗi phiếu của một giảng viên được đánh số từ 1 đến hết. 

- Tiến hành nhập phiếu: các chuyên viên Phòng Khảo thí & ĐBCL nhập phiếu 

theo từng giảng viên trên excel. 

- Xử lý dữ liệu để phục vụ cho việc viết báo cáo. 

II. Kết quả xử lý số liệu 
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Sau thời gian triển khai khảo sát sinh viên khoa Bảo hộ lao động, thu thập được 

11.156 phiếu khảo sát với 118 giảng viên được lấy ý kiến. Tiến hành nhập phiếu, 

việc xử lý dữ liệu và tổng hợp kết quả được tiến hành. Với 15 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. Tiêu chí 16 là các ý kiến đóng góp khác. Kết quả xử lý cho ra 

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

1. Trong 15 tiêu chí, tất cả các tiêu chí đều có điểm trung bình từ 4.393 (tiêu 

chí thấp nhất, là tiêu chí C8) đến 4.811 (tiêu chí cao nhất, là tiêu chí C10), đạt giữa 

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

Tiêu 

chí 
Nội dung tiêu chí 

Điểm 

TB 

Xếp 

thứ 

1 
Giảng viên hướng dẫn phương pháp học, giáo trình và tài liệu 
tham khảo 

4,643 5 

2 
Giảng viên thông báo về hình thức và phương pháp đánh giá 
học tập trước khi học 

4,641 6 

3 Giảng viên chuẩn bị dụng cụ phù hợp cho bài giảng 4,619 9 

4 
Nội dung và cấu trúc bài giảng được thiết kế có hệ thống và 
logic 

4,572 12 

5 Nội dung bài giảng được cập nhật và có liên hệ thực tế 4,610 10 

6 Tóm tắt các điểm chính của từng phần bài giảng 4,585 11 

7 Phương pháp giảng dạy dễ hiểu 4,473 13 

8 
Phương pháp giảng dạy sinh động, thu hút sự chú ý và tạo hứng 
thú cho sinh viên 

4,393 15 

9 
Giảng viên phát triển kỹ năng diễn đạt, thảo luận và kích thích 
tư duy sáng tạo của sv 

4,459 14 

10 Trang phục, phong thái giảng dạy lịch sự và đúng mực 4,811 1 

11 
Giảng viên giảng dạy nhiệt tình, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc 
của sinh viên 

4,717 3 

12 
Giảng viên có quan điểm cởi mở và tôn trọng ý kiến của sinh 
viên 

4,688 4 

13 Bao quát, quản lý lớp học, đảm bảo sự tập trung của sinh viên 4,633 8 

14 Giải quyết linh hoạt các tình huống phát sinh trong giờ học 4,635 7 

15 Giảng viên lên lớp đúng giờ, giảng đúng lịch 4,780 2 
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4,90 
 

4,81 
4,78 

4,80 
 

4,70 

 

4,60 

 

4,50 
 

4,40 

4,643 4,641 
4,57  

4,610 
4,585 

   

   
4,39 

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

4,45 4,47 

4,633 

4,717 
4,688 

Dữ liệu điểm trung bình theo tiêu chí được thể hiện dạng biểu đồ như sau: 
 

2. Điểm trung bình của giảng viên được lấy ý kiến là: 4.617, đạt mức giữa Khá 

và Tốt. (Nếu lấy mức 5 tương ứng là 100% thì số điểm này đạt 92,348%.) 

3. Thống kê lượt cho ý kiến theo 5 mức cho 15 tiêu chí như sau: 
 

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

5 7883 7944 7813 7558 7906 7618 7101 6465 6843 9400 8769 8595 7899 7965 9146 

4 2584 2552 2561 2694 2347 2602 2720 3116 2927 1431 1807 1873 2588 2498 1622 

3 552 542 620 678 682 736 969 1144 1023 228 427 476 527 523 271 

2 76 58 82 145 134 120 213 265 217 37 77 109 72 86 50 

1 51 49 62 71 72 66 143 153 126 50 65 90 57 65 46 

4. Về ý kiến khác 

Trong phiếu lấy ý kiến, ngoài các tiêu chí (từ C1 đến C15) được đánh giá theo 

mức với thang điểm tương ứng còn có tiêu chí về ý kiến khác (tiêu chí C16). 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 thể bộc 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 có giá trị 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 Tổng 

hợp ý kiến khác Đợt lấy ý kiến của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên, 

năm học 2018- 2019 kèm theo). 

III. Kết luận và kiến nghị 
 

Qua bảng thống kê cho thấy, tiêu chí 8 và 9 về Phương pháp giảng dạy sinh 

động, thu hút sự chú ý và tạo hứng thú cho sinh viên và Giảng viên phát triển kỹ năng 
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diễn đạt, thảo luận và kích thích tư duy sáng tạo của sv có số điểm trung bình thấp 

nhất. Do đó giảng viên cần đổi mới phương pháp giảng dạy để truyền đạt một cách 

dễ hiểu hơn, phát triển kỹ năng diễn đạt để thu hút sự chú ý và tạo hứng thú cho sinh 

viên hơn. 

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 mỗi giảng viên, 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 của bộ phận mình, đồng 

thời phối hợp tốt hơn nữa với 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 

năm học 2018 – 2019 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. 

Khoa khi nhận được báo cáo và Phụ 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 phiếu cao hơn. 

Phòng Khảo thí và ĐBCL cải 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: 
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