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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
 

Số:  213 /HD-ĐBCL 

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

 

Hà Nội, ngày 28  tháng 11 năm 2011 
 

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC  

LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI VỀ MÔN HỌC CỦA HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC 

1. Điều khoản chung 

1.1. Mục đích 

Lấy ý kiến phản hồi của người học về môn học là một trong những biện 

pháp đảm bảo chất lượng (ĐBCL) giáo dục quan trọng. Mục đích của việc lấy ý 

kiến phản hồi về môn học của học viên sau đại học là thu thập được thông tin 

đánh giá khách quan của học viên, từ đó xây dựng những căn cứ để điều chỉnh 

nội dung môn học, tạo động lực để giảng viên thay đổi phương pháp giảng dạy, 

phương pháp kiểm tra/đánh giá kết quả học tập, góp phần nâng cao chất lượng 

đào tạo sau đại học và phát triển văn hóa chất lượng trong đơn vị. 

1.2. Yêu cầu  

 a) Công cụ lấy ý kiến phản hồi về môn học của học viên sau đại học phải 

đảm bảo độ tin cậy.  

b) Người được lấy ý kiến phản hồi (học viên) cần khách quan, công bằng, 

thẳng thắn nhưng đúng mực trong việc cung cấp thông tin về các nội dung trong 

phiếu đánh giá. 

c) Cán bộ quản lí, giảng viên, nhân viên có tinh thần cầu thị với thông tin 

phản hồi từ phía học viên.  

1.3. Phạm vi, đối tượng và hình thức áp dụng 

a) Hướng dẫn này áp dụng trong toàn Đại học Quốc gia Hà Nội 

(ĐHQGHN) để lấy ý kiến phản hồi từ học viên sau đại học đối với tất cả các 

môn học được dạy trong năm học thuộc chương trình đào tạo sau đại học của 

các đơn vị. 

b) Việc lấy ý kiến phản hồi được thực hiện với tất cả giảng viên được 

phân công chính thức dạy cùng một môn học; không thực hiện lấy ý kiến với 

những giảng viên dạy thay một số buổi. 
c) Các đơn vị sử dụng hình thức lấy ý kiến phản hồi của học viên bằng 

cách trả lời các câu hỏi trên bản in. Hình thức đánh giá qua mạng LAN hoặc trên 
internet sẽ được triển khai áp dụng sau khi vấn đề tính khuyết danh, tính xác 
thực và việc bảo mật thông tin được đảm bảo bằng các phần mềm phù hợp. 
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1.4. Công cụ và nội dung đánh giá 

 a) Công cụ lấy ý kiến phản hồi là Phiếu lấy ý kiến phản hồi về môn học 

của học viên sau đại học. Phiếu này gồm các câu hỏi cốt lõi dùng chung trong 

ĐHQGHN (Phụ lục 1). Ngoài ra, tùy theo đặc thù của từng môn học, đặc thù 

ngành, chuyên ngành, bậc đào tạo và hình thức đào tạo, các đơn vị có thể bổ 

sung thêm các câu hỏi riêng của đơn vị. 

 b) Nội dung lấy ý kiến bao gồm các đánh giá về trang thiết bị, phòng học, 

nội dung môn học, hoạt động giảng dạy, kiểm tra/đánh giá. 

2. Quy trình thực hiện 

2.1. Thời điểm khảo sát lấy ý kiến 

Tùy theo điền kiện thực tế của đơn vị, việc lấy ý kiến được thực hiện 

trong buổi học cuối cùng của môn học hoặc trước buổi thi/kiểm tra kết thúc môn 

học. 

2.2. Các bước thực hiện khảo sát lấy ý kiến 

a) Bước 1. Trung tâm/Bộ phận ĐBCL (sau đây gọi là Trung tâm ĐBCL) 

(ở các Trường thành viên/Khoa trực thuộc đã thành lập Trung tâm/Bộ phận 

ĐBCL) phối hợp với Phòng Đào tạo Sau Đại học; hoặc Phòng Quản lý đào tạo 

(đối với đơn vị đào tạo khác) xây dựng kế hoạch triển khai lấy ý kiến cho từng 

môn học; thông báo bằng văn bản về kế hoạch thực hiện đến các đối tượng liên 

quan. 

b) Bước 2. Các Khoa/Bộ môn thuộc trường thành viên, các Phòng chức 

năng liên quan thuộc Viện/Trung tâm: 

- Phổ biến cho học viên mục đích, nội dung lấy ý kiến phản hồi; 

- Phát phiếu cho học viên và hướng dẫn học viên điền thông tin và trả 

lời phiếu; 

- Giám sát việc trả lời các câu hỏi; 

- Thu và kiểm tra phiếu; 

- Niêm phong phiếu và nộp cho Giám đốc Trung tâm ĐBCL (đối với 

các Trường thành viên/Khoa trực thuộc có Trung tâm ĐBCL), hoặc 

cho Trưởng phòng Quản lí đào tạo (đối với đơn vị đào tạo khác). 

c) Bước 3. Trung tâm ĐBCL/Phòng Quản lý đào tạo tiến hành phân tích 

số liệu, báo cáo và phản hồi kết quả khảo sát theo trình tự sau: 

- Mở niêm phong và kiểm lại số lượng phiếu; 

- Bàn giao phiếu cho cán bộ nhập liệu; 

- Làm sạch và nhập số liệu (sử dụng máy quét scaner; hoặc nhập thủ 

công); 
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- Làm sạch và phân tích dữ liệu bằng phần mềm SPSS; 

- Niêm phong phiếu đã xử lý; 

- Tổng hợp kết quả lấy ý kiến phản hồi đối với từng giảng viên gửi Thủ 

trưởng đơn vị và giảng viên; Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến phản 

hồi về môn học của học viên sau đại học toàn đơn vị gửi Thủ trưởng 

đơn vị và Thường trực Hội đồng KĐCL ĐHQGHN (Phụ lục 2); 

- Thông báo Tổng hợp kết quả lấy ý kiến phản hồi của học viên đến 

giảng viên và Thủ trưởng đơn vị; gửi Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý 

kiến phản hồi về môn học của học viên sau đại học toàn đơn vị cho 

Thủ trưởng đơn vị và Thường trực Hội đồng KĐCL ĐHQGHN. 

d) Bước 4. Trung tâm ĐBCL/Phòng Quản lý đào tạo là đầu mối tiếp nhận 

các ý kiến thắc mắc khiếu nại của giảng viên về hoạt động lấy ý kiến phản hồi 

về môn học của học viên sau đại học; báo cáo thủ trưởng đơn vị các phương án 

xử lý (nếu cần); là đầu mối lưu trữ và bảo mật kết quả khảo sát. 

3. Sử dụng kết quả lấy ý kiến phản hồi 

Việc sử dụng kết quả lấy ý kiến phản hồi của học viên sau đại học được 

chia thành 2 giai đoạn: 

- Giai đoạn 1: Kết quả tổng hợp ý kiến phản hồi về môn học của học viên 

sau đại học được gửi cho Thủ trưởng đơn vị và trực tiếp cho giảng viên. 

+ Nếu điểm đánh giá trung bình của học viên về cơ sở vật chất và trang 

thiết bị phục vụ (tiêu chí 1 và tiêu chí 2) đạt dưới 3 (theo thang điểm 5)1 trong 3 

môn học khác nhau, Thủ trưởng đơn vị chỉ đạo nghiên cứu các giải pháp khắc 

phục;  

+ Nếu điểm đánh giá trung bình về của học viên về hoạt động giảng dạy 

(tiêu chí từ 3 đến 13) đối với cùng một giảng viên đạt dưới 3 (theo thang điểm 5) 

trong 2 năm liên tiếp ở cùng một môn dạy, Thủ trưởng đơn vị xem xét việc gửi 

kết quả đó cho cấp trên quản lý trực tiếp của giảng viên. Tuy nhiên, kết quả đánh 

giá này chưa được sử dụng làm căn cứ khen thưởng hay kỷ luật với giảng viên;  

+ Nếu điểm đánh giá trung bình của học viên về nội dung môn học (tiêu 

chí 14 và tiêu chí 15) đạt dưới 3 (theo thang điểm 5) trong 3 năm liên tiếp với 

cùng một môn học, Thủ trưởng đơn vị xem xét quyết định việc yêu cầu Khoa/Bộ 

môn/Bộ phận liên quan tổ chức thảo luận về việc điều chỉnh nội dung môn học. 

																																																								

1	Vì	trong phiếu lấy ý kiến phản hồi về môn học của học viên sau đại học dùng thang trả lời 5 điểm đo đối xứng 
bắt đầu từ 1 cho nên điểm trung bình thực tế của thang này chính là điểm giữa của thang - tức 3 điểm, chứ không 
phải là điểm trung bình số học là 2,5 điểm. 
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- Giai đoạn 2: Kết quả khảo sát được sử dụng để làm căn cứ xét thi đua 

khen thưởng, kỷ luật.  

Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị mình và của ĐHQGHN, Thủ 

trưởng đơn vị quyết định thời điểm kết thúc Giai đoạn 1 và bắt đầu Giai đoạn 2. 

4. Lưu trữ và bảo mật  

4.1. Lưu trữ phiếu lấy ý kiến 

 Bản gốc các phiếu khảo sát lấy ý kiến phản hồi của học viên sau đại học 

và file dữ liệu gốc do Trung tâm ĐBCL (đối với các Trường thành viên/Khoa 

trực thuộc có Trung tâm ĐBCL), hoặc cho Trưởng phòng Quản lí đào tạo (đối 

với đơn vị đào tạo khác) chịu trách nhiệm lưu trữ theo quy định của Nhà nước 

và ĐHQGHN.  

 4.2. Bảo mật  

 Các cán bộ của Trung tâm ĐBCL/Phòng Quản lý đào tạo, Chủ nhiệm bộ 

môn/Chủ nhiệm khoa thuộc trường, Trưởng Phòng chuyên môn liên quan thuộc 

Viện/Trung tâm, và các cá nhân liên quan khác có trách nhiệm bảo mật kết quả 

khảo sát liên quan đến giảng viên theo quy định quy định của Nhà nước và của 

ĐHQGHN.  

5. Tổ chức thực hiện  

5.1. Trách nhiệm của Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục 

a) Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục (ĐBCLGD) chủ trì xây dựng nội 

dung cốt lõi phiếu lấy ý kiến phản hồi, hướng dẫn triển khai, kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện hoạt động này trong đơn vị đào tạo ở ĐHQGHN.  

b) Căn cứ vào Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến phản hồi của học viên 

sau đại học của các đơn vị, khi cần thiết Viện ĐBCLGD sẽ lấy ngẫu nhiên từ cơ 

sở dữ liệu của đơn vị để đánh giá độ tin cậy của công cụ, từ đó cứ điều chỉnh và 

chuẩn hóa phiếu đánh giá môn học của học viên sau đại học. Đồng thời, văn bản 

“Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi về môn học của học viên sau đại học” 

sẽ được xem xét điều chỉnh dựa theo các góp ý của các đơn vị trong quá trình 

triển khai thực hiện, theo những yêu cầu mới của công tác ĐBCL và phát triển 

văn hóa chất lượng trong ĐHQGHN. 

5.2. Trách nhiệm các đơn vị đào tạo 

a) Các đơn vị đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức việc lấy ý kiến phản hồi của 

học viên sau đại học theo đúng chỉ tiêu kế hoạch năm học của ĐHQGHN. 

b) Tại các Trường thành viên/Khoa trực thuộc ĐHQGHN đã thành lập 

Trung tâm ĐBCL, thì Trung tâm ĐBCL là đầu mối tổ chức, triển khai các hoạt 

động khảo sát lấy ý kiến phản hồi về môn học của học viên sau đại học theo kế 
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hoạch hàng năm được thủ trưởng đơn vị phê duyệt. Đối với các đơn vị đào tạo 

sau đại học khác chưa thành lập Trung tâm ĐBCL, Phòng Quản lý Đào tạo là 

đầu mối tổ chức, triển khai các hoạt động này.  

c) Trước ngày 15 tháng 6 hàng năm, các đơn vị đào tạo gửi Báo cáo tổng 

hợp kết quả lấy ý kiến phản hồi từ học viên sau đại học tới Thường trực Hội 

đồng KĐCL ĐHQGHN (Viện ĐBCLGD) với các thông tin trong Phụ lục 2./. 
 

 
 
 
Nơi nhận: 

- Giám đốc ĐHQGHN (để báo cáo); 
- VP ĐHQGHN, Ban ĐT, Ban TCCB; 
- Các đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN;  
- Lãnh đạo Viện ĐBCLGD; 
- Lưu: VT, Phòng NCĐBCLGD, H60. 

KT.VIỆN TRƯỞNG 
PHÓ VIỆN TRƯỞNG 

 
 

(đã kí) 
 
 

PGS.TS. Nguyễn Quý Thanh 
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PHỤ LỤC 1 
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG (KHOA)………….. 

 
PHIẾU LẤY Ý KIỂN PHẢN HỒI VỀ MÔN HỌC CỦA HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC 

Tên môn học:  ............................................................. Mã môn học:..................  Ngành học: ................................. 

Tên giảng viên:  ............................................................................................................................................ 

Năm học:  20..... – 20....   Học kỳ:     Học kỳ 1                  Học kỳ 2 
___________________________________________________________________________________________ 

Các Anh, Chị học viên cao học, nghiên cứu sinh thân mến, 

Để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học trong đơn vị, đề nghị Anh/Chị cho biết ý kiến phản 

hồi về môn học hoặc học phần đã học. Dưới đây là những nhận định khác nhau về môn học/học phần. Anh/Chị 

hãy đọc kỹ từng nhận định và cho biết mức độ đồng ý/không đồng ý của mình với từng nhận định. Anh/Chị không 

cần ghi tên vào phiếu này. 

Các phương án trả lời:  

     
Hoàn toàn 

Không đồng ý 
Cơ bản là 

không đồng ý 
Phân vân 

Cơ bản 
là đồng ý 

Hoàn toàn 
đồng ý 

 

 Các nhận định về môn học 
Tô đen vào phương án phù 

hợp nhất 

Cơ sở vật chất và trang thiết vị phục vụ 

1 Phòng học đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập của môn học      

2 Trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập đáp ứng yêu cầu của môn học      

Hoạt động giảng dạy môn học 

3 Giảng viên thực hiện thời gian lên lớp nghiêm túc theo quy định      

4 Giảng viên phổ biến đầy đủ phương pháp học tập môn học khi bắt đầu môn học      

5 Các bài tập/tiểu luận/đồ án thực sự giúp bạn đạt được mục tiêu môn học      

6 Giảng viên truyền đạt rõ ràng các nội dung trong môn học       

7 Phương pháp giảng dạy của giảng viên giúp bạn phát huy tính sáng tạo       

8 Phương pháp giảng dạy của giảng viên giúp bạn phát huy khả năng nghiên cứu độc lập      

9 Giảng viên tạo được động lực học tập/nghiên cứu cho bạn       

10 Giảng viên nhiệt tình tư vấn cho người học về môn học ngoài giờ trên lớp      

11 Giảng viên giúp bạn phát triển các kỹ năng mềm như thuyết trình, làm việc nhóm      

12 Giảng viên luôn phản hồi kịp thời về kết quả học tập cho người học       

13 Nội dung thi/kiểm tra (thường xuyên, giữa kỳ) phù hợp với nội dung môn học      

Nội dung môn học 

14 Môn học trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cho bạn      

15 Môn học giúp ích cho bạn trong việc làm luận văn/luận án      

Những ý kiến đóng góp khác của bạn để nâng cao chất lượng giảng dạy môn học: 
 ............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

Cảm ơn những ý kiến đóng góp quý báu của bạn! 

Phiếu SĐH 
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PHỤ LỤC 2 
 
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG (KHOA)………….. 

 

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ TOÀN ĐƠN VỊ 

Ý KIIẾN PHẢN HỒI VỀ MÔN HỌC CỦA HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC 

 

- Tổng số lượt môn học/chuyên đề SĐH đã dạy trong năm học  ................ 

- Tổng số lượt môn học/chuyên đề SĐH đã được đánh giá  ................ 

- Tổng số lượt giảng viên dạy SĐH được đánh giá    ................ 

- Tổng số lượt học viên SĐH được lấy ý kiến    ................ 

 

 Các nhận định về môn học 

Điểm đánh 

giá trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Cơ sở vật chất và trang thiết vị phục vụ 

1 Phòng học đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập của môn học   

2 Trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập đáp ứng yêu cầu của môn học   

Hoạt động giảng dạy môn học 

3 Giảng viên thực hiện thời gian lên lớp nghiêm túc theo quy định   

4 Giảng viên phổ biến đầy đủ phương pháp học tập môn học khi bắt đầu môn học   

5 Các bài tập/tiểu luận/đồ án thực sự giúp bạn đạt được mục tiêu môn học   

6 Giảng viên truyền đạt rõ ràng các nội dung trong môn học    

7 Phương pháp giảng dạy của giảng viên giúp bạn phát huy tính sáng tạo    

8 Phương pháp giảng dạy của giảng viên giúp bạn phát huy khả năng nghiên cứu độc lập   

9 Giảng viên tạo được động lực học tập/nghiên cứu cho bạn    

10 Giảng viên nhiệt tình tư vấn cho người học về môn học ngoài giờ trên lớp   

11 Giảng viên giúp bạn phát triển các kỹ năng mềm như thuyết trình, làm việc nhóm   

12 Giảng viên luôn phản hồi kịp thời về kết quả học tập cho người học    

13 Nội dung thi/kiểm tra (thường xuyên, giữa kỳ) phù hợp với nội dung môn học   

Nội dung môn học 

14 Môn học trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cho bạn   

15 Môn học giúp ích cho bạn trong việc làm luận văn/luận án   

 
Các đề xuất của đơn vị về hoạt động lấy ý kiến phản hồi về môn học của học viên sau đại học: 

- Về Phiếu lấy ý kiến..................................................................................................................... 

- Về quy trình................................................................................................................................ 

- Các ý kiến khác.......................................................................................................................... 


