
PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN DÀNH CHO GIẢNG VIÊN 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TIÊN TIẾN 

 
Phiếu khảo sát này được xây dựng với mục đích hiểu rõ hơn các khía cạnh có liên quan tới 
công việc giảng dạy của các giảng viên liên quan tới các học phần trong chương trình đào tạo 
Nuôi trồng Thủy sản tiên tiến tại Trường Đại học Cần Thơ. 
 
A. Phần thông tin cá nhân 
 

 Họ tên:   
 Giới tính:  
 Tuổi:  
 Bằng cấp cao nhất:  
 Cơ quan công tác:  
 (Các) Học phần giảng dạy:  

 
B. Phần nội dung khảo sát 
 
Thầy/Cô vui lòng xếp loại mức độ đồng ý của mình đối với các nhận xét về hoạt động giảng 
dạy của Thầy/Cô tại Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT). 
 
Xin khoanh tròn một con số theo thang tỷ 
lệ từ 1 tới 4. Khoanh lựa chọn KAD nếu 
nhận xét không áp dụng cho Thầy/Cô.  

Rất 
không 
đồng ý 

1 

Không 
đồng ý 

 
2 

Đồng ý 
 
 
3 

Rất 
đồng ý 

 
4 

Không 
áp dụng 

(KAD) 

a Tôi có đủ sự hỗ trợ trong hoạt động 
giảng dạy (bao gồm Trợ giảng). 

1 2 3 4 KAD 

b Tôi có đủ thời gian để chuẩn bị và 
triển khai hoạt động giảng dạy. 

1 2 3 4 KAD 

c Các học phần giúp sinh viên đạt được 
các kết quả học tập mong đợi (chuẩn 
đầu ra) của chương trình. 

1 2 3 4 KAD 

d Tôi tham gia ý kiến trong các quyết 
định có liên quan tới nội dung và 
phương pháp tôi giảng dạy. 

1 2 3 4 KAD 

e Có sự cân đối giữa lý thuyết và thực 
hành trong (các) học phần tôi giảng 
dạy.  

1 2 3 4 KAD 

f Sinh viên có đủ năng lực Anh văn để 
hiểu các bài giảng và làm các bài tập 
của tôi. 

1 2 3 4 KAD 

g Tôi nhận được các kết quả nhận xét 
lớp học phần và sử dụng chúng để cải 
thiện hoạt động giảng dạy. 

1 2 3 4 KAD 

h Tôi nhận được sự tôn trọng từ sinh 1 2 3 4 KAD 



viên và các đồng nghiệp tại ĐHCT. 
i Tôi hài lòng với các mục tiêu của 

chương trình đào tạo này. 
1 2 3 4 KAD 

j Nhìn chung, tôi hài lòng với chương 
trình đào tạo này và sự hỗ trợ trong 
công việc giảng dạy của tôi tại 
ĐHCT. 

1 2 3 4 KAD 

 
k. Thầy/Cô có đề xuất gì về các thay đổi và bổ sung cho chương trình đào tạo này không? 
 
 

1. Không nên chọn sinh viên quá yếu (điểm quá thấp) ở đầu vào. 
2. Nên có khống chế về thời gian các em nghỉ học trên lớp (có em học không khá lắm, 

lại rất lười), hay không đạt ở phần tiếng Anh tăng cường. (ví dụ: không đạt trung bình 
1 kỷ năng nào đó thì các em phải tự luyện thêm để thi lại. thường là do em lười luyện 
tập. mỗi lớp thường có 1,2 thành viên như thế này. Sau đó có em theo không nỗi, thôi 
học và chuyển về lớp cũ, có em đi tiếp nhưng rất gian nan.) 

 
 

Cám ơn Thầy/Cô đã dành thời gian hoàn thành phiếu khảo sát 
 
 
 
 
Sau khi trả lời phiếu khảo sát, xin Thầy/Cô vui lòng sử dụng phong bì thư được cung cấp gửi 
lại phiếu khảo sát tới địa chỉ: 
 
Khoa Thủy sản 
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ 
Đường 3 tháng 2 
Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều 
Thành phố Cần Thơ 
Việt Nam 
 
 
 


