
 

PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ GIÁO VIÊN GIÁM SÁT 

Họ và tên GVGS:…………………………………. 

(Sinh viên vui lòng đánh dấu vào nội dung tương ứng) 

1. Giáo viên giữ liên hệ với sinh viên và cơ quan thực tập trong những trường hợp cần thiết (ít nhất 

một lần/đợt thực tập) 

       Có         Không 

2. Giáo viên phản hồi báo cáo tuần của sinh viên 

   Phản hồi ngay  Chậm trễ  Không phản hồi  Ý kiến khác: ................ 

3. Mức độ nhận xét báo cáo tuần của sinh viên 

 Chỉ rõ những nội 

dung cần điều chỉnh 

 Chưa chỉ ra hết 

những nội dung cần 

điều chỉnh 

 Không có ý kiến 

nhận xét 

d.Ý kiến khác: ................ 

4. Mức độ hài lòng về GVGS của bạn là:  

    Rất không hài lòng                                                                                                     Rất hài lòng 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

5. Ý kiến đóng góp đối với GVGS: ……………………………………………………………………………….. 

* Phiếu không có giá trị trong những trường hợp sau:  

 - Sinh viên không có ý kiến đánh giá 

 - Nội dung đánh giá trong cùng một phiếu mâu thuẫn với nhau 

 

PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO 

Họ và tên GVHD:…………………………………………………. 

(Sinh viên vui lòng đánh dấu vào nội dung tương ứng) 

1. Thái độ hướng dẫn sinh viên viết báo cáo 

 Rất tận tình  Tận tình  Tương đối  Không nhiệt tình 

2. Phương pháp hướng dẫn sinh viên viết báo cáo 

   Rất dễ hiểu  Dễ hiểu  Tương đối   Khó hiểu 

3. Giáo viên chỉnh sửa bài báo cáo của sinh viên 

 Rất chi tiết  Chi tiết  Tương đối  Không chỉnh sửa 

4. Mức độ hài lòng về GVHD viết báo cáo của bạn là: 

 Rất không hài lòng                                                                                                     Rất hài lòng 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

5. Ý kiến đóng góp đối với GVHD: ……………………………………………………………………………….. 

* Phiếu không có giá trị trong những trường hợp sau:  

 - Sinh viên không có ý kiến đánh giá 

 - Nội dung đánh giá trong cùng một phiếu mâu thuẫn với nhau 

 


