UBND TỈNH THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG CĐSP THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 27/QĐ-CĐSP

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 01 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
V/v ban hành Quy định về tổ chức hoạt động khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người
học tại Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CĐSP THÁI NGUYÊN
Căn cứ Quyết định số 101/1998/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 1998 của
Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường CĐSP Thái Nguyên trên cơ sở
nâng cấp Trường Trung học Sư phạm Thái Nguyên;
Căn cứ Điều lệ trường cao đẳng ban hành ban hành kèm theo Thông tư số
01/2015/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo
dục trường cao đẳng;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Thanh tra- Khảo thí và ĐBCL,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định về tổ chức hoạt động
khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học tại Trường Cao đẳng Sư phạm Thái
Nguyên.
Điều 2. Quy định này được áp dụng kể từ ngày ký.
Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các phòng, khoa, trung tâm và các cá nhân có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Như Điều 3;
- Lưu VT, TT-KT-ĐBCL.

(Đã kí)
Hoàng Văn Huyên
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UBND TỈNH THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG CĐSP THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
Về tổ chức hoạt động khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học
tại Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên
(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/QĐ-CĐSP ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Phó
hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên)

A. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
- Văn bản này quy định về mục đích, yêu cầu, quy trình tổ chức thực hiện và
trách nhiệm của những đơn vị và cá nhân tham gia hoạt động lấy ý kiến phản hồi
của người học tại Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên.
- Đối tượng áp dụng của Quy định này bao gồm các đơn vị, các cán bộ, giảng
viên, sinh viên cao đẳng hệ chính qui của Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên.
2. Mục đích của hoạt động khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học
2.1. Mục đích chung:
Hoạt động khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học nhằm:
- Thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường;
- Làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục của
Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên.
2.2. Mục đích riêng với từng loại hình khảo sát
2.2.1. Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy
của giảng viên
- Giúp lãnh đạo nhà trường và các đơn vị trực thuộc có cơ sở để nhận xét,
đánh giá và có kế hoạch bồi dưỡng cho giảng viên; xây dựng đội ngũ giảng viên có
phẩm chất đạo đức, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn cao, phương
pháp và phong cách giảng dạy tiên tiến; góp phần phòng ngừa những tiêu cực, phát
hiện và nhân rộng những gương điển hình trong hoạt động giảng dạy.
- Tạo thêm kênh thông tin giúp giảng viên tự điều chỉnh hoạt động giảng dạy,
hoàn thiện, phát huy năng lực giảng dạy về chuyên môn, tác phong sư phạm. Nâng
cao tinh thần trách nhiệm của giảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy
nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường.
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- Tăng cường tinh thần trách nhiệm của người học trong học tập và rèn luyện
bản thân. Đảm bảo lợi ích cho người học, tạo điều kiện để người học phản ánh tâm
tư, nguyện vọng, được thể hiện chính kiến về hoạt động giảng dạy của giảng viên.
2.2.2. Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên sắp tốt nghiệp về khoá học
- Giúp nhà trường nắm được mức độ đáp ứng về chất lượng đội ngũ giảng
viên, chất lượng đào tạo và phục vụ;
- Thêm thông tin để Khoa/tổ bộ môn điều chỉnh, phát triển chương trình đào tạo;
- Tăng cường tinh thần trách nhiệm của người học đối với quyền lợi và nghĩa
vụ học tập; tạo điều kiện để sinh viên sắp tốt nghiệp được phản ánh tâm tư, nguyện
vọng, được thể hiện ý kiến về công tác đào tạo của Nhà trường.
3. Yêu cầu của việc khảo sát
- Công tác khảo sát lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng
viên được tiến hành thường xuyên vào mỗi học kỳ của năm học;
- Công tác khảo sát lấy ý kiến sinh viên về khoá học được tiến hành với sinh
viên sắp tốt nghiệp;
- Việc khảo sát ý kiến phản hồi của người học phải đảm bảo truyền thống tôn
sư trọng đạo, giá trị đạo đức, văn hóa trong môi trường giáo dục;
- Giảng viên và người học phải hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của công tác lấy ý
kiến phản hồi;
- Người học phải trung thực, khách quan và có thái độ đúng mực trong việc
cung cấp thông tin phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên, về khoá học;
- Kết quả xử lý thông tin phản hồi từ phía người học về hoạt động giảng dạy của
giảng viên phải chính xác, tin cậy, tuyệt đối bảo mật và sử dụng đúng mục đích;
- Giảng viên phải tôn trọng, có tinh thần cầu thị trước kết quả xử lý thông tin
phản hồi từ phía người học về hoạt động giảng dạy của bản thân.
4. Nội dung khảo sát
4.1. Khảo sát lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên
(Căn cứ theo Công văn số 7324/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 08/10/2013 của Bộ
GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động
giảng dạy của giảng viên)
- Công tác chuẩn bị giảng dạy;
- Nội dung và phương pháp giảng dạy của giảng viên;
- Học liệu phục vụ giảng dạy, học tập; việc sử dụng phương tiện dạy học và
thời gian giảng dạy của giảng viên;
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- Trách nhiệm, sự nhiệt tình của giảng viên đối với người học;
- Khả năng của giảng viên trong việc khuyến khích sáng tạo, tư duy độc lập
của người học trong quá trình học tập;
- Sự công bằng của giảng viên trong kiểm tra đánh giá quá trình và kiểm tra
đánh giá kết quả học tập của người học;
- Năng lực của giảng viên trong tổ chức, hướng dẫn và tư vấn hoạt động học
cho người học;
- Tác phong sư phạm của giảng viên và các vấn đề khác.
4.2. Khảo sát lấy ý kiến người học về hoạt động về khoá học (Dựa trên các
yêu cầu trong Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng ban
hành kèm theo Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 của Bộ
GD&ĐT)
- Mục tiêu và chương trình đào tạo;
- Đội ngũ giảng viên;
- Tổ chức và quản lý đào tạo;
- Cơ sở vật chất phục vụ dạy học và nghiên cứu của sinh viên;
- Các mức độ đáp ứng của khoá học.
B. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tổ chức thực hiện khảo sát
- Đối tượng khảo sát: Sinh viên cao đẳng hệ chính quy đang tham gia học tập
tại trường.
- Công cụ khảo sát: Bảng hỏi
- Hình thức khảo sát: Trực tuyến
- Qui trình tổ chức khảo sát:
STT

1

2

Nội dung

Đơn vị thực hiện

Lập kế hoạch khảo sát

Phòng TT- KT và ĐBCL

Cung cấp thời khóa biểu của học kỳ (thời
gian, môn học, GV phụ trách)

Phòng Đào tạo- NCKH

Trình Ban Giám hiệu kế hoạch khảo sát,
bảng câu hỏi

Phòng TT- KT và ĐBCL

Xem xét và phê duyệt kế hoạch khảo sát,
bảng câu hỏi

Ban Giám hiệu
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STT

3

4

5
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Nội dung

Đơn vị thực hiện

Thông báo kế hoạch khảo sát đến các
Khoa, Tổ chuyên môn

Phòng TT- KT và ĐBCL

Theo dõi, đốc thúc thực hiện khảo sát

- Phòng TT- KT và ĐBCL
- Giáo viên chủ nhiệm

Tổng hợp, xử lý số liệu và viết báo cáo
Phòng TT- KT và ĐBCL
tổng hợp kết quả khảo sát
Gửi báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát đến
Phòng TT- KT và ĐBCL
Ban Giám hiệu, Trưởng các Khoa
Gửi kết quả khảo sát cá nhân đến từng
Phòng TT- KT và ĐBCL
giảng viên
Lưu trữ thông tin, dữ liệu về hoạt động
khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người Phòng TT- KT và ĐBCL
học

2. Trách nhiệm của các bên liên quan
2.1. Trách nhiệm của Phòng TT- KT và ĐBCL
- Xây dựng kế hoạch khảo sát trình Hiệu trưởng phê duyệt;
- Tổ chức thực hiện kế hoạch khảo sát đã được phê duyệt;
- Xử lý dữ liệu, viết báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát;
- Gửi báo cáo kết quả khảo sát hoàn chỉnh (gồm phần tổng hợp và kết quả
khảo sát cá nhân) đến Ban Giám hiệu;
- Gửi kết quả khảo sát cá nhân đến từng giảng viên; kết quả khảo sát về khoá
học đến các khoa, phòng chức năng;
- Tổ chức rút kinh nghiệm, điều chỉnh công cụ khảo sát (nếu có);
- Lưu trữ dữ liệu về kết quả các đợt khảo sát để theo dõi và phục vụ công tác
đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường;
2.2. Trách nhiệm bộ phận thiết bị, phòng máy tính
Phối hợp với Phòng TT-KT và Đảm bảo chất lượng tổ chức thực hiện khảo
sát trực tuyến.
2.3. Trách nhiệm của Phòng Đào tạo-NCKH
- Cung cấp các số liệu, thời khóa biểu của giảng viên;
- Thông báo cho Phòng TT-KT và Đảm bảo chất lượng những thay đổi về
giảng viên giảng dạy học phần (nếu có).
2.4. Trách nhiệm của Trưởng Khoa, tổ bộ môn
- Phổ biến đến giảng viên, sinh viên về mục đích, yêu cầu, nội dung của công
tác khảo sát ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên;
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về khoá học;
- Thảo luận với các giảng viên và có biện pháp giúp đỡ giảng viên thực hiện
kế hoạch khắc phục hay kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động giảng dạy của
bản thân;
- Tổ chức các hoạt động trao đổi, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm giữa các
giảng viên trong Khoa/ tổ bộ môn.
2.5. Trách nhiệm của giảng viên
- Sử dụng kết quả đánh giá để phấn đấu và tự điều chỉnh các hoạt động của
bản thân trong quá trình giảng dạy;
- Có quyền đưa ra ý kiến phản hồi của mình khi chưa thực sự đồng ý với sự
đánh giá của người học và phải nêu ra được những minh chứng cụ thể cho Trưởng
Khoa/ tổ bộ môn;
- Có trách nhiệm thảo luận và đăng ký với Trưởng đơn vị về kế hoạch khắc
phục những điểm chưa tốt theo ý kiến đánh giá của người học và kế hoạch cải tiến
chât lượng giảng dạy của bản thân.
2.6. Trách nhiệm của người học
Cung cấp các thông tin theo nội dung phiếu khảo sát một cách trung thực,
khách quan và có tinh thần trách nhiệm cao.
3. Lưu trữ dữ liệu, kết quả khảo sát
- Dữ liệu khảo sát của từng đợt khảo sát được lưu trữ dưới dạng file điện tử
tại Phòng TT-KT và Đảm bảo chất lượng.
- Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát được lưu trữ dưới dạng văn bản và file
điện tử tại phòng TT-KT và Đảm bảo chất lượng.
4. Hiệu lực thi hành
Phòng TT-KT và Đảm bảo chất lượng, các phòng, khoa, tổ bộ môn và các
đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quy định này. Trong quá trình
thực hiện, quy định này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy
định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Điều lệ trường Cao đẳng Sư phạm Thái
Nguyên và thực tế hoạt động của nhà trường.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã kí)
Hoàng Văn Huyên
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