
Chân thành cảm ơn quý Thầy/Cô đã dành thời gian giúp chúng tôi hoàn thành phiếu khảo sát này! 
 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN 
ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ  

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động hỗ trợ phục vụ cho công tác đào tạo tại 
Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT), kính mong Thầy/Cô vui lòng dành chút thời gian giúp nhà 
trường hoàn thành các nội dung như sau: 
A. Phần thông tin cá nhân 

 Họ tên giảng viên:…………………………………………………………………………... 
 Khoa/Viện/Bộ môn:…………………………………………………………………………. 

B. Phần nội dung khảo sát 
Thầy/Cô vui lòng xếp loại mức độ hài lòng của mình đối với các hoạt động hỗ trợ của Trường 
ĐHCT dành cho giảng viên được trình bày ở bảng dưới đây. 

Xin khoanh tròn một con số theo thang tỷ lệ
từ 1 tới 5  

Rất 
không 

hài lòng 

Không 
hài lòng 

Không ý 
kiến Hài lòng Rất hài 

lòng 

 1 2 3 4 5 

1 Hoạt động hỗ trợ về cơ sở giảng 
dạy  1 2 3 4 5 

2 Hoạt động hỗ trợ về các công cụ 
phục vụ giảng dạy 1 2 3 4 5 

3 Hoạt động hỗ trợ về tài liệu giảng 
dạy 1 2 3 4 5 

4 Hoạt động hỗ trợ về nghiên cứu 
khoa học 1 2 3 4 5 

5 
Hoạt động hỗ trợ về trao đổi học 
thuật-phát triển chuyên môn nghiệp 
vụ 

1 2 3 4 5 

6 Hoạt động hỗ trợ về chăm sóc sức 
khỏe y tế-đời sống 1 2 3 4 5 

7 Hoạt động hỗ trợ về bảo đảm môi 
trường làm việc an toàn 1 2 3 4 5 

8 Hoạt động hỗ trợ về tổ chức lớp 
học 1 2 3 4 5 

9 Hoạt động hỗ trợ về lấy ý kiến 
phản hồi trong hoạt động giảng dạy 1 2 3 4 5 

10 
Đánh giá chung của Thầy/Cô về 
các hoạt động hỗ trợ trên của nhà 
trường 

1 2 3 4 5 

 

Những nhận xét, góp ý khác cho Nhà trường: ............................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................... 

 


