
1. Vai trò của học phần:
 Bạn đánh giá thế nào về vai trò của học phần trong chương trình đào tạo (cơ sở của học phần khác hoặc và hình thành năng lực làm việc)?:*

Rất quan trọng

Quan trọng

Khá cần

Ít cần

Không cần, không biết

2. Hình thức dạy và học: 
 Hình thức tổ chức dạy và học (học trên lớp, kết hợp học online, đồ án, bài tập, thực hành/thí nghiệm…) được thiết kế hợp lý và hiệu quả?:*

Rất hiệu quả

Hiệu quả

Phù hợp

Chưa phù hợp

Rất bất hợp lí

3. Chủ động học tập: 
 Bạn được hướng dẫn và hỗ trợ đầy đủ để có thể chủ động về nội dung, tiến độ, phương pháp, tài liệu học tập và phát huy khả năng tự học?:*

Rất chủ động

Chủ động

Bình thường

Chưa chủ động

Hoàn toàn bị động

4. Chất lượng chuyên môn: 
 Bạn đánh giá thế nào về chất lượng bài giảng, hướng dẫn (BT, ĐA, TH/TN) và hỗ trợ sinh viên (giải đáp trên lớp, online, tại văn phòng...) của thầy cô?:*

Rất tốt

Tốt

Trung bình

Chưa tốt

Rất tệ

5. Phương pháp sư phạm: 
 Bạn đánh giá thế nào về kỹ năng sư phạm, năng lực sử dụng công nghệ của thầy cô trong việc giúp bạn dễ tiếp thu và hiểu sâu kiến thức?:*

Rất tốt

Tốt

Trung bình

Chưa tốt

Rất tệ
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Phiếu đánh giá học phần
SV cần hoàn thành khảo sát để có thể sử dụng tài khoản cá nhân.
Bạn đang có 1 phiếu đánh giá lớp đã học trong học kỳ.

Đánh giá cho mã lớp 103571, học phần ED3220 - Kỹ năng mềm.
 Nhằm từng bước nâng cao chất lượng đào tạo và nội dung giảng dạy, nhà trường đề nghị bạn nhận xét trung thực và khách quan của mình về các nội dung sau bằng cách đánh dấu X vào ô

vuông thích hợp. Nhà trường cam kết bảo mật nội dung phản hồi của bạn và không sử dụng nội dung này vào mục đích nào khác ngoài việc đánh giá và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng
giảng dạy.



6. Thời gian tự học: 
 Bạn dành bao nhiêu thời gian tự học, tự nghiên cứu (bao gồm cả học online) so với thời gian trên lớp/thời gian được hướng dẫn?:*

>=2 lần

>=1.5 lần

>=1 lần

>=0.5 lần

<0.5 lần

7. Hứng thú học tập: 
 Bạn đánh giá thế nào về động lực và hứng thú học tập của mình đối với lớp học này so với các lớp học khác (cùng loại)?:*

Rất cao

Cao hơn

Tương đương

Kém hơn

Rất kém

8. Tỉ lệ dự lớp: 
 Theo đánh giá của bạn, tỉ lệ sinh viên dự lớp trung bình là bao nhiêu so với tổng số đăng ký lớp?:*

>=90%

>=80%

>=70%

>=60%

<60%

9. Chuẩn mực ứng xử: 
 Bạn cảm nhận thế nào về mức độ tận tâm, ứng xử công bằng và chuẩn mực của thầy cô với sinh viên?:*

Mẫu mực

Chuẩn mực

Bình thường

Chưa chuẩn mực

Không chấp nhận được

10. Tuân thủ thời gian: 
 Bạn đánh giá thế nào về mức độ tuân thủ quy định thời gian lên lớp (LT, BT), thời gian hướng dẫn sinh viên (BTL, ĐA, TH/TN...) của thầy cô?:*

Rất nghiêm túc

Nghiêm túc

Trung bình

Chưa nghiêm túc

Không chấp nhận được

11. Tiến bộ học tập: 
 Bạn có hài lòng về tiến bộ học tập của mình so với công sức bỏ ra và kỳ vọng của bản thân (ngay cả khi chưa biết điểm thi, kiểm tra)?:*

Rất hài lòng

Hài lòng

Tạm được

Chưa hài lòng

Rất thất vọng

12. Thi và kiểm tra: 
 Bạn đánh giá thế nào về hình thức và nội dung thi, kiểm tra (mức độ phù hợp với mục tiêu, chuẩn đầu ra của học phần và nội dung giảng dạy)?:*



Rất tốt

Tốt

Tạm được

Chưa tốt

Không phù hợp

Đánh giá tổng thể: 
 Nhìn tổng thể, bạn có hài lòng với chất lượng, hiệu quả của lớp học này không (hay nếu bạn không học hoặc tự học hoàn toàn thì hơn)?:*

Rất hài lòng

Hài lòng

Tạm được

Chưa hài lòng

Rất thất vọng

Đề xuất B-Learning: 
 Bạn có đồng ý nên tổ chức kết hợp học trên lớp và một phần học on-line cho học phần này không?:*

Hoàn toàn đồng ý

Đồng ý

Thế nào cũng được

Chưa thật đồng ý

Không đồng ý

Các ý kiến đánh giá và đề xuất khác của bạn:

Nếu em có ý kiến nào khác, xin hãy cho chúng tôi biết, nếu không có hãy để trống. Thông tin của em cung cấp sẽ được bảo mật và không sử dụng vào mục đích nào khác.:

gửi khảo sát


