
KẾ HOẠCH 

Lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về  

hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2018 – 2019 

  

Căn cứ Công văn số 7324/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 08 tháng 10 năm 2013 

của Bộ trưởng 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; Thực hiện Kế hoạch số 1303/KH-

ĐHKTNA ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế Nghệ An về 

Kế hoạch Thanh tra – Khảo thí & Đảm bảo chất lượng năm học 2018 – 2019. Nhà 

trường xây dựng Kế hoạch khảo sát ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng 

dạy của giảng viên trong năm học 2018 – 2019 như sau: 

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 trong việc thực hiện 

mục tiêu đào tạo của Nhà trường, xây dựng đội ngũ giảng viên có phẩm chất đạo đức 

và trình độ chuyên môn cao, phương pháp và phong cách giảng dạy tiên tiến, hiện đại; 

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 của Nhà trường. 

 - Tạo thêm kênh thông tin để giảng viên có thể tự điều chỉnh hoạt động giảng 

dạy; góp phần vào công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học; giúp cán bộ 

quản lý Nhà trường có thêm cơ sở nhận xét, đánh giá giảng viên; góp phần phòng 

ngừa những tiêu cực trong hoạt động giảng dạy, phát hiện và nhân rộng những điển 

hình tốt trong đội ngũ giảng viên. 

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

cấp thông tin theo mẫu phiếu do 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 được sử dụng đúng mục đích. 

   ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  1305/KH-ĐHKTNA Nghệ An, ngày 17  tháng 9 năm 2018 



3. Đối tượng khảo sát 

  - Đối tượng khảo sát là học sinh, sinh viên hệ chính quy tại Trường Đại học 

Kinh tế Nghệ An bao gồm: 

+ Sinh viên hệ cao đẳng 12. 

+  Sinh viên hệ đại học các khóa. 

- Các học phần khảo sát: Các học phần được giảng dạy trong năm học 2018 – 

2019. 

4. Thời gian khảo sát: Từ 19/9/2018 đến 31/5/2019 

 

TT Nội dung công việc Thời gian Đơn vị thực hiện 

1 Lập kế hoạch khảo sát 
12/9/2018- 

14/9/2018 

Phòng TT-KT & 

QLCL 

2 
Thông báo kế hoạch khảo sát đến 

các bên liên quan 
17/9/2018 

Phòng TT-KT & 

QLCL 

4 
Thực hiện việc khảo sát: nhân bản, 

phát và thu phiếu khảo sát. 

HK1: 19/9/ 2018-

18/12/2018 

HK2: 11/02/2019- 

31/5/2019 

Phòng TT-KT & 

QLCL 

5 
Hiệu chỉnh, nhập dữ liệu và xử lý 

kết quả. 

Ngay sau khi kết 

thúc khảo sát 

Phòng TT-KT & 

QLCL 

6 

Tổng hợp báo cáo kết quả trình Ban 

giám hiệu phê duyệt và trích xuất 

báo cáo gửi các đơn vị liên quan. 

 

Ngay sau khi xử 

lý kết quả 

Phòng TT-KT & 

QLCL 

7 

Các đơn vị tiến hành họp, đánh giá, 

rút kinh nghiệm, giải trình (nếu có) 

và đề xuất giải pháp khắc phục phù 

hợp. 

Ngay sau khi có 

báo cáo 

Các khoa và đơn vị 

liên quan 

8 Lưu thông tin, dữ liệu. 
Sau khi kết thúc 

các kỳ học 

Phòng TT-KT & 

QLCL 

 

5. Tổ chức thực hiện 

5.1. Thành lập Ban chỉ đạo khảo sát: 

- Bà Nguyễn Thị Mai Anh - Phó hiệu trưởng - Trưởng ban 

- Bà Đinh Thị Thu Hương - Trưởng phòng TT-KT & QLCL - Phó ban 

 



5.2. Thành lập nhóm tiến hành khảo sát, xử lý dữ liệu và lập báo cáo khảo sát: 

- Ông Đinh Chung Thành - Phòng TT - KT & QLCL - Trưởng nhóm 

- Bà Lê Thanh Huyền - Phòng TT – KT & QLCL - Thành viên 

- Bà Chu Thị Phương Mai - Phòng TT – KT & QLCL - Thành viên 

Phòng Thanh tra – KT và QLCL chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 

công tác khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng 

viên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, theo đúng các nội dung của Quy định ban hành 

kèm theo Quyết định số 1244/QĐ-ĐHKTNA ngày 12 tháng 10 năm 2016. Công tác lấy ý 

kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên là nhiệm vụ bắt 

buộc của năm học, vì vậy Ban giám hiệu yêu cầu sinh viên và các đơn vị liên quan thực 

hiện nghiêm túc kế hoạch trên. 

 

 

Nơi nhận:      
- Ban Giám hiệu;   

 - Các đơn vị trong trường;  

- Lưu VT, P.TT-KT&QLCL.                                                            

KT.HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Thị Mai Anh 

 

                                                                              

 


