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KẾ HOẠCH 
Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên 

Năm học 2020 - 2021 

 

I. Cơ sở pháp lý 

         Căn cứ Công văn số 2754/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 20/5/2010 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; 

Căn cứ công văn số 7234/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,  

Căn cứ Quyết định số 2013/QĐ-ĐHTT ngày 15/11/2013 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Tân Trào về việc ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên; 

Nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

I. Mục đích yêu cầu 

1. Mục đích 

Góp phần thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường; xây dựng đội ngũ giảng 

viên có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trình độ chuyên môn cao, phong 

cách làm việc khoa học, hiệu quả. 

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 trong nhà trường; tăng cường tinh 

thần trách nhiệm của người học với quyền lợi, nghĩa vụ học tập, rèn luyện của bản 

thân, từ đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. 

Có thêm cơ sở để nhận xét, đánh giá đội ngũ giảng viên, từ đó có kế hoạch bồi 

dưỡng, sử dụng hiệu quả đội ngũ giảng viên của nhà trường. Tạo thêm kênh thông tin 

giúp giảng viên điều chỉnh hoạt động giảng dạy, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong 

việc thực hiện nhiệm vụ được giao. 

2. Yêu cầu 

Người học hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tự nguyện và trung thực trong việc cung 

cấp thông tin theo mẫu phiếu nhà trường cung cấp.  



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

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

II. Nội dung  

Nội dung lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng 

viên tập trung chủ yếu vào các tiêu chí sau: 

- Nội dung và phương pháp giảng dạy. 

- Tổ chức hoạt động dạy và học. 

- Sử dụng các phương tiện hỗ trợ và học liệu học tập 

- Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập 

- Kết quả đạt được của người học.  

- Tác phong sư phạm và phẩm chất đạo đức nhà giáo của giảng viên. 

Người học có thể có thêm ý kiến khác về giảng viên. Các tiêu chí này được cụ 

thể hoá qua phiếu trưng cầu ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của 

giảng viên. 

III. Quy trình triển khai thực hiện, xử lý dữ liệu và sử dụng kết quả 

1. Quy trình  

Tổ chức lấy ý kiến phản hồi được thực hiện qua các bước: 

- Gửi kế hoạch lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của 

giảng viên 

 tới các đơn vị phòng, khoa, bộ môn, trung tâm trong nhà trường. 

- Lập danh sách giảng viên để lấy ý kiến, tiến hành 2 đợt/năm học.  

- Tất cả sinh viên, học viên trong lớp học được tham gia lấy ý kiến phản hồi về 

hoạt động giảng dạy của giảng viên.  

- Người học thể hiện chính kiến của bản thân trên phiếu. 

- Nhận phiếu qua địa chỉ gmail, lấy ý kiến trực tiếp trên lớp học, phân loại 

phiếu và xử lý số liệu thống kê, các thông tin người học cung cấp là những thông tin 

mật được nhà trường quản lý và lưu trữ. 

- Tổng hợp kết quả, hoàn thiện báo cáo. 

2. Xử lý dữ liệu 

- Phiếu có giá trị thống kê là phiếu trả lời đúng, đầy đủ theo hướng dẫn. Phiếu 

không có giá trị thống kê là: phiếu trắng, phiếu có những ý kiến không có tính chất 

xây dựng. 



- Phòng Khảo thí - ĐBCL, Ban thư ký có trách nhiệm thực hiện xử lý, thống kê 

thông tin phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, viết báo cáo 

trình Trưởng ban chỉ đạo. 

3. Sử dụng kết quả 

Lãnh đạo trường sử dụng kết quả thống kê thông tin phản hồi theo hướng: 

- Trực tiếp trao đổi hoặc gửi kết quả trưng cầu ý kiến tới lãnh đạo các đơn vị và 

giảng viên được phản hồi để giảng viên điều chỉnh hoạt động giảng dạy, xây dựng kế 

hoạch bồi dưỡng chuyên môn của bản thân, nâng cao hiệu quả công việc. 

- Xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên của nhà trường. 

IV. Kế hoạch thực hiện 

1. Thời gian thực hiện 

- Đợt 1: Tháng 11, 12/2020 

- Đợt 2: Tháng  6, 7/2021. 

2. Đối tượng giảng viên được trưng cầu ý kiến 

 Giảng viên công tác tại các phòng, khoa, trung tâm, bộ môn trong nhà trường. 

V. Tổ chức thực hiện 

- Phòng Khảo thí - ĐBCL: Chủ trì, triển khai thực hiện kế hoạch lấy ý kiến 

phản hồi; thiết kế công cụ, tạo đường link trên Website của trường Đại học Tân Trào 

để người học đăng nhập và phiếu lấy ý kiến trực tiếp người học; cung cấp ý kiến phản 

hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên theo yêu cầu.  

- Phòng Tổ chức - Chính trị: Quán triệt về mục đích, yêu cầu, nội dung việc lấy 

ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên. 

- Các khoa, trung tâm, bộ môn: Phổ biến mục đích, yêu cầu, nội dung việc lấy ý 

kiến phản hồi, phối hợp với đơn vị chủ trì để thực hiện công việc theo kế hoạch.   

Yêu cầu các đơn vị phòng, khoa, trung tâm, bộ môn và cán bộ, giảng viên, 

trong nhà trường nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch này./.                                                                                     
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