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  TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 

  TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 
 

                                                                          Hà Nội, ngày       tháng      năm 20 

PHIẾU LẤY Ý KIẾN SINH VIÊN VỀ HỌC PHẦN 
 

Mã học phần:…….….……Khóa:……………....Giảng đường:….…………..…………………………. 

Tiết:……………………………………………..Địa điểm:……………………………………………. 

Nhằm từng bước nâng cao chất lượng đào tạo của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, đề nghị 

Anh (Chị) cho biết nhận xét khách quan của mình về một số nội dung liên quan đến học phần 

đang tham dự bằng cách đánh dấu (X) vào ô thích hợp cho tất cả các câu hỏi. Trung tâm 

ĐBCL cam kết các thông tin phản hồi của Anh (Chị) sẽ được bảo mật và không sử dụng vào 

mục đích nào khác.  

Mức 1 – rất không đồng ý; 2 – không đồng ý; 3 – cơ bản đồng ý; 4 – đồng ý; Mức 5 – rất đồng ý 

TT NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ  Mức 1  2 3 4 Mức 5 

I  Phương pháp sư phạm 
     

1 
Sinh viên được thông tin đầy đủ về mục đích, yêu cầu, nội dung học 

phần 
     

2 
Với phương pháp giảng dạy đến thời điểm này, khả năng tiếp thu kiến 

thức của sinh viên rất hiệu quả 
     

3 Nội dung bài giảng của giáo viên có nhiều mối liên hệ với thực tế      

4 
Các phương tiện giảng dạy (bảng hoặc /và máy chiếu) được sử dụng 

kết quả hiệu quả 
     

5 Phương pháp giảng dạy tích cực và cuốn hút sinh viên tham gia      

II  Chuyên môn      

6 Tài liệu, sách tham khảo được hướng dẫn đầy đủ      

7 Các ví dụ, bài tập trên lớp sát với nội dung giảng dạy      

8 Nội dung bài giảng phù hợp với đề cương đã thông báo      

9 Nội dung bài giảng có tính liên kết logic      

10 
Anh (Chị) được hướng dẫn để tự học (bài tập, câu hỏi nghiên cứu, tài 

liệu tham khảo ) 

     

 
Ý kiến khác của Anh (Chị):…………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 


