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            UBND TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Số: 749/KH-ĐHTG Tiền Giang, ngày 10  tháng 10 năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên 

HKI, năm học 2019 - 2020 

 

Thực hiện Công văn số 7324/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 08 tháng 10 

năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến 

phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, Trường Đại học 

Tiền Giang lập kế hoạch tổ chức thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Góp phần thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường; 

- Góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của giảng viên (GV) trong việc 

thực hiện mục tiêu đào tạo của Trường, xây dựng đội ngũ GV có phẩm chất đạo 

đức, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn cao, phong cách giảng dạy 

tiên tiến, hiện đại; 

- Tạo thêm một kênh thông tin giúp GV có thể tự điều chỉnh hoạt động 

giảng dạy; góp phần vào công tác kiểm định chất lượng trường ĐH Tiền Giang; 

giúp cán bộ quản lý có thêm cơ sở nhận xét, đánh giá GV, góp phần phòng ngừa 

những tiêu cực trong hoạt động giảng dạy; 

- Phát hiện và nhân rộng những điển hình tốt trong đội ngũ GV. 

2. Yêu cầu 

- Đảm bảo truyền thống tôn sư trọng đạo và những giá trị đạo đức, văn hoá 

tốt đẹp của dân tộc;   

- Người học phải hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tự nguyện và trung thực  trong 

việc cung cấp thông tin theo phiếu khảo sát; 

- Thông tin phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của GV phải 

được xử lý khách quan, trung thực và được sử dụng đúng mục đích.   

II. NỘI DUNG VÀ CÔNG CỤ 

1. Nội dung 

Ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của GV tập trung 

vào các nội dung sau:  

a) Công tác chuẩn bị giảng dạy, nội dung và phương pháp giảng dạy của 

giảng viên; 

b) Học liệu phục vụ giảng dạy, học tập và thời gian giảng dạy của GV; 

c) Trách nhiệm và sự nhiệt tình của GV đối với người học; 
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d) Khả năng của GV trong việc khuyến khích sáng tạo và tư duy độc lập 

của người học trong quá trình học tập; 

e) Sự công bằng của GV trong kiểm tra đánh giá quá trình và đánh giá kết 

quả học tập của sinh viên; 

f) Năng lực của GV trong tư vấn và tổ chức, hướng dẫn hoạt động học của 

người học; 

g) Tác phong sư phạm của giảng viên. 

2. Công cụ  

Theo nội dung trên, trường ĐH Tiền Giang thiết kế phiếu thu thập ý kiến 

sinh viên (SV) về hoạt động giảng dạy của GV gồm 8 tiêu chí (30 câu hỏi) với 5 

mức độ đánh giá gồm: 

- Hoàn toàn không đồng ý; 

- Không đồng ý; 

- Phân vân; 

- Đồng ý;  

- Hoàn toàn đồng ý.    

Việc khảo sát được thực hiện online trên website qldt.tdu.edu.vn lấy ý 

kiến người học của Trường Đại học Tiền Giang. 

III. QUY TRÌNH TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI, XỬ LÝ DỮ 

LIỆU VÀ SỬ DỤNG KẾT QUẢ. 

1. Quy trình  

Tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng 

viên được thực hiện qua các bước sau:  

- Bước 1. Thông báo về kế hoạch thực hiện chung; 

- Bước 2. Nhập bộ dữ liệu câu hỏi khảo sát trên phần mềm CUSC; 

- Bước 3. Tổ chức để người học thực hiện khảo sát trên phần mềm CUSC;  

- Bước 4. Tổng hợp và xử lý số liệu thống kê;  

- Bước 5. Sử dụng kết quả thống kê;  

- Bước 6. Thực hiện chế độ báo cáo, lưu trữ theo quy định chung. 

2. Xử lý dữ liệu 

- Rà soát các ý kiến không có tính chất xây dựng,…; 

- Thực hiện xử lý thống kê thông tin phản hồi từ người học về hoạt động 

giảng dạy của giảng viên. 

3. Sử dụng kết quả 

- Giảng viên có thể xem kết quả khảo sát các học phần giảng dạy trên tài khoản 

cá nhân (phần mềm qldt.tgu.edu.vn  - module Đánh giá học phần). 

- Giảng viên nghiên cứu kết quả khảo sát ý kiến phản hồi của sinh viên để điều 

chỉnh hoạt động giảng dạy, xây dựng kế hoạch học tập, bồi dưỡng của bản thân; 

- Khoa, BM GDTC&QP tham khảo để phân công giảng dạy, xây dựng kế 

hoạch bồi dưỡng giảng viên;  
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- Các đơn vị liên quan, rà soát các thông tin phản hồi của SV, phát huy mặt 

tích cực, khắc phục những hạn chế còn tồn tại; 

- Trường Đại học Tiền Giang tham khảo để xây dựng kế hoạch phát triển 

đội ngũ giảng viên. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối tượng thực hiện  

a) Giảng viên 

Lấy ý kiến về hoạt động giảng dạy của các GV tham gia giảng dạy tất cả 

các lớp học phần trình độ đại học (ĐH) chính qui và cao đẳng (CĐ) nghề nghiệp 

trong HK I năm học 2019-2020. 

b) Sinh viên   

- Sinh viên các lớp học phần của các lớp ĐH chính qui, CĐ nghề nghiệp. 

- Căn cứ vào nội dung mục II của khung hướng dẫn đánh giá kết quả rèn 

luyện của SV Trường Đại học Tiền Giang về ý thức chấp hành nội quy, quy chế, 

quy định trong nhà trường. Nếu không hoàn thành khảo sát, Sinh viên sẽ bị trừ 

02 điểm rèn luyện/ học kỳ. 

- Sinh viên sẽ không xem được điểm thi kết thúc học phần những học phần 

chưa thực hiện khảo sát. 

2. Nội dung và thời gian thực hiện 

T

T 
Nội dung công việc Đơn vị thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

1 
Lập và gửi kế hoạch đến các đơn vị liên 

quan. TT.KT&ĐBCLGD 
Từ 01/10/2019 

đến 04/10/2019 

2 
Cập nhật kịp thời những trường hợp điều 

chỉnh GV của Khoa, BM.GDTC&QP (BM). 
Các khoa, BM 

Từ 7/10/2019 đến 

15/10/2019 

3 
Nhập bộ dữ liệu câu hỏi khảo sát trên phần 

mềm CUSC. 
TT.KT&ĐBCLGD 

Từ 16/10/2019 

đến 22/10/2019 

 

 

4 

Thông báo và hướng dẫn thực hiện khảo sát 

đến sinh viên qua các kênh thông tin: Web, 

Facebook, CVHT,… 

TT.KT&ĐBCLGD 

TT. QHDN&TVTS 

TT. TT-TV 

P.CTSV 

Trước ngày 

22/10/2019 
 

5 
- Thực hiện khảo sát. 

-  Đôn đốc sinh viên thực hiện khảo sát. 

- Sinh viên 

- P.CTSV 

Từ 23/10/2019 

đến 30/11/2019 

6 
Thống kê SV chưa hoàn thành khảo sát 

gửi các Khoa, BM, P.CTSV. 
TT.KT&ĐBCLGD 

Từ 02/12/2019 

đến 09/12/2019 
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T

T 
Nội dung công việc Đơn vị thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

7 
Thống kê, xử lý kết quả lấy ý kiến SV. 

Hoàn chỉnh báo cáo kết quả khảo sát. 
TT.KT&ĐBCLGD 

Từ 02/12/2019 

đến 14/02/2020 

Nghỉ Tết từ 20/01/2020 đến 02/02/2020 

8 

Gửi Ban Giám hiệu, các Khoa, BM báo 

cáo kết quả lấy ý kiến người học về hoạt 

động giảng dạy của GV. 

TT.KT&ĐBCLGD 
Từ 17/02/2020 

đến 21/02/2020 
 

9 

Các đơn vị phản hồi về TT. 

KT&ĐBCLGD việc sử dụng kết quả khảo 

sát. 

Các khoa, BM,  
Từ 24/02/2020 

đến 28/02/2020 

10 
Tổng hợp báo cáo việc sử dụng kết quả 

khảo sát của các đơn vị. 
TT.KT&ĐBCLGD Đến 02/03/2020  

3. Phân công thực hiện. 

a) Các khoa, Bộ môn GDTC&QP.  

Khoa, BM thông báo đến GV và SV kế hoạch thực hiện khảo sát; Quản lý 

lớp học phần khảo sát; Phối hợp với Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng 

Giáo dục kiểm tra tiến độ thực hiện. 

b) Phòng Công tác sinh viên. 

- Giao tổ cố vấn học tập chuyên trách phân công cố vấn học tập theo dõi, 

đôn đốc, nhắc nhở SV thực hiện khảo sát;  

- Căn cứ vào bảng tổng hợp SV tham gia khảo sát, thực hiện việc trừ điểm 

rèn luyện những trường hợp SV không hoàn thành khảo sát. 

c) Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục. 

Trung tâm KT&ĐBCLGD là đơn vị đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên 

quan tổ chức thực hiện, cụ thể:  

- Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục Xây dựng bộ dữ liệu 

câu hỏi khảo sát trên phần mềm CUSC, lập kế hoạch gửi các khoa, BM thông 

báo kế hoạch thực hiện chung; 

- Kiểm tra tiến độ công việc, phối hợp với P.CTSV đôn đốc SV thực hiện 

khảo sát; 

- Theo dõi, tổng hợp, xử lý kết quả và hoàn thành báo cáo gửi các đơn vị có 

liên quan và các GV được lấy ý kiến; 

- Thống kê SV chưa hoàn thành khảo sát. 
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- Tập hợp các biên bản xử lý kết quả khảo sát của các đơn vị liên quan phản hồi; 

  Trên đây là kế hoạch tổ chức lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy 

của giảng viên HK I năm học 2019 - 2020. Kế hoạch này được triển khai đến 

các đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện./. 

                                                                   

                                                                                      

                                                                                                    

                                                                                                 

 

 

 

  

Nơi nhận:                                            KT. HIỆU TRƯỞNG               
- Các đơn vị có liên quan; 

 - Lưu: VT, TT.KT&ĐBCLGD. 
                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG                

                                     (Đã ký) 

                              

                               Lê Minh Tùng 

   


