
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN NGƯỜI HỌC  

VỀ HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC  E-LEARNING   TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 
________________________________ 

 

Tên học phần (HP): .......................................................................  Lớp: .....................................................................  

Mã HP: ..........................................................................................  Khoa/Viện: ..........................................................  

Họ và tên giảng viên (GV): ...........................................................  Học kỳ: ................  Năm học: ..............................   

I. THÔNG TIN VỀ SINH VIÊN   

Giới tính:      ☐ Nam  ☐ Nữ   

Tỷ lệ thời gian tham học trực tuyến của anh/chị đối với HP:            ☐ Trên 80% ☐ Từ 50-80% ☐ Dưới 50% 

II. THÔNG TIN VỀ DẠY VÀ HỌC 

Hãy cho biết mức độ ĐỒNG Ý của anh/chị đối với các tiêu chí bên dưới bằng cách tích chọn vào ô thích hợp theo 

các mức độ từ 1 đến 5: 

1. Rất không đồng ý      2. Không đồng ý     3. Tương đối đồng ý      4. Đồng ý      5. Rất đồng ý 
 

STT TIÊU CHÍ 
MỨC ĐỘ ĐỒNG Ý 

1 2 3 4 5 

1  
Đề cương chi tiết học phần (ĐCCTHP), giáo trình/bài giảng/video và các học 

liệu của học phần được cung cấp đầy đủ trên hệ thống NTU Elearning 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2  
Mục tiêu, kết quả học tập mong đợi, kế hoạch dạy học theo tuần, nhiệm vụ 

của người học,… được cung cấp đầy đủ, chi tiết trong ĐCCTHP 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3  
Nội dung bài giảng được cập nhật và có liên hệ thực tiễn, tạo sự hứng thú cho 

người học  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4  Phương pháp giảng dạy khoa học, phù hợp giúp người học dễ dàng tiếp thu ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5  Kế hoạch dạy-học được thực hiện đúng thời gian và thời khóa biểu  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6  Người học được kiểm tra, đánh giá mức độ hiểu bài hàng tuần ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

7  
Người học luôn được hỗ trợ, giải đáp các thắc mắc trực tiếp trong giờ học và 

ngoài giờ học thông qua diễn đàn, mạng xã hội, email, … 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

8  
Giảng viên sử dụng ứng dụng ZOOM đáp ứng yêu cầu giảng dạy và trao đổi 

trực tuyến 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

9  Người học được phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu và làm việc nhóm,…  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

10  Tiến độ dạy-học và bài tập được giao vừa sức với người học ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

III. Ý KIẾN KHÁC 

1. Cảm nhận chung của anh/chị về việc học trực tuyến qua NTU E-learning và ZOOM trong thời gian ứng phó với dịch 

Covid-19: 

☐  Rất hài lòng ☐ Hài lòng ☐  Tạm hài lòng ☐  Không hài lòng ☐  Rất không hài lòng 

2. Hình thức học anh/chị mong muốn đối với học phần này trong thời gian tới: 

☐  Học trực tuyến ☐ Học trên lớp ☐  Học kết hợp giữa trên lớp và trực tuyến 

3. Những khó khăn anh/chị gặp phải khi tham gia học trực tuyến trong thời gian qua (đường truyền internet, máy tính, môi 

trường học tập, ...): 

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

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

4. Những điều anh/chị hài lòng nhất về học phần khi tham gia học trực tuyến:  

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

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

5. Những điều anh/chị chưa hài lòng về học phần khi tham gia học trực tuyến: 

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

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

 

Xin chân thành cám ơn anh/chị! 


