DAI HOC THAI NGUYEN
TRUUNG DAI HQC
K2 THUAT CONG NGHIEP

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dclip -Trdo-Hanh ph fie
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QUYET DjNH
V/v Ban hành Quy d!nh cong tác khão sat iAy kiên phãn hôi tà' nguôi hçc
ve hot dng giãng dy cüa giãng viên
HIU TRIYYNG
TR1X6NG DAI HQC Kc' THULT CONG NGHIP
Can cr Nghj djnh 3 1/CP ngày 04/04/1994 cüa ChInh phü ve^ vic thành lp Di hQc
Thai Nguyen;
Can c(x Cong van sO^ 2754/BGDDT-NGCBQLGD ngày 20/05/2010 cUa BO Giáo
diic và Dào tao ve^ vic hixàng dn lAy ' kin phán hi tü ngu1i hQc vd hoat dng giãng
dy cUa giãng viên;
Can cU Quyt djnh s6 2555/QD-DHTN ngày 30/12/2014 cüa Giám d6c Dai hQc
Thai Nguyen ban hành Quy dinh ve^ cong tác khào thI và dam báo chAt lucmg giáo diic
cüa Di hpc Thai Nguyen;
Can cu'Quy& djnh s6 2424/QD-DHTN ngày 22/10/2015 cüa Giám dôc Di h9c
Thai Nguyen ve^ vic ban hành Quy djnh nhim vi, quyn hn cUa Di hoc Thai Nguyen,
các ca s& giáo dic dai hpc thành viên vã dan vi trrc thuc;
Can cCr Quyt djnh s6 18/DHKTCN ngày 19/01/2017 cüa Hiu trtrOng Trumg Di
h9c KY thut Cong nghip ve^ vic ban hành Quy chd tt ch'rc và hot dng cUa tru?mg
Dai hQc KY thut Cong nghip;
Xët de^ nghj cUa ông Truâng phang Khão thI và Dam bão chit lucrng giáo diic,
QUYET DjNH:
Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay "Quy dInh cong tác khão sat lAy ' kin
phãn hi tir nguJi hoc ve^ hoat dng giãng day cüa giàng viên".
Diu 2. Quy djnh nay có hiu 1rc tfr ngày k vã thay theA cho cãc quy djnh trii&c
day trái vài Quy djnh nay.
Diu 3. Các ông (bà) Truâng các don vi, các Ca nhân lien quan và ngi.r?ii hQc cüa
Tru&ng Dai hçc K9 thut Cong nghip chju trách nhim thi hành quyt djnh nay./.pinV
Noinhn:
- BGH (de b/c);
- Nhtr diu 3 (deA thrc hin);
- Luu VT, KT&DBCLGD.
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cong tác khão sat lAy kin phãn hi fir nguO'i h9c
ye hot dng giãng dy cüa giãng viên

kern theo Quy& djnh só,ft/QD-DHKTCN ngày 2 tháng 4 nãm 2018
cia Hiu trtthng trzt&ng 1qi hoc K9 thu2t Cong nghip)
Chirong I
QUY DINH CHUNG
0iu 1. Pham vi diu chinh và di ftrqng ãp dung
1. Van bàn nay quy djnh v miic dIch, yêu cu, quy trInh và trách nhim cUa các
dYn vi, Ca nhân tham gia hoat dong ly kin phán hi tir ngtthi hQc (ngu&i hQc bao
gm sinh viên, hoc viên thuc các h dào tao) tai Tnthng Dai hQc KY thut Cong nghip
(DHKTCN).
2. Quy djnh nay áp diing dôi vOi: cãc Dan vi ch(rc näng, các Trung tam, các Don
vi dào tao và các cá nhân lien quan bao gm giãng viên và ngtxi h9c cUa Trithng
DHKTCN.
Diu 2. Mic dIch cüa cong tác khao sat
1. Dôi v6i Nhà tnrtYng
a) GOp ph-an thc hin quy chd dan chU trong Nhâ tnthng, cong khai, minh bach
trong to chtrc Va quàn l dao tao.
b) Tao them mOt kênh thông tin giüp Ban Giám hiu CO nhUng djnh huâng, quyt
djnh trong vic cãi thin, nâng cao chAt krqng dào tao cUa tri.rng nh&m khãng djnh vi
the cUa nhà trithng và dáp (ng t& yêu cu cüa thj trn1ng lao dng chAt Itrqng cao.
c) Giüp các cAp quán l và länh dao các Khoa và Bô mon chuyên mon dánh giá,
xp loai thi dua, cO nhUng diu chinh kip thii trong vic phân cong giáng viên giãng dy
các hoc phAn và có k8 hoach bi duorng chuyén môn, nghip vi cho giãng vién.
d) Xây dung di ngü giãng viên cO phAm chAt dao drc nghe nghip và trinh do
chuyên mon cao, phixang pháp và phong each giàng day tien tin.
e) Phát hin và nhân rng nhttng din hInh t& trong di ngU giãng viên; gop phn
phông ngira tiêu circ trong hoat dng giãng day.
2. D6i vOi giâng viên
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a) Tao them mot kênh thông tin de giüp giang vien t%r diu chinh hoat dng giáng
day, phát huy näng 1rc chuyên môn, nghip vv và tic phong six pham.
b) Nâng cao tinh thAn trách nhim cüa giàng viën trong vic thirc hiên nhim viii
giàng day nhm dam bão chit lu(.ing dào tao cUa Nhà trung.
3. Di vài nguii h9c
a) Tao diu kiin d8 ngthi h9c di.rçic phãn ánh, dóng gop kin vd hoat dng dão
tao và chAt krng dào tao.
b) Tang cumg tinh thAn trách nhim, trung thirc cüa nguri h9c gin vâi quyn lqi,
nghia vi trong hQc tp và rèn 1uyn cUa bàn than.
Diu 3. Yêu cu d6i vOi cong tile khão sat
Nhm dáp img các mic tiëu nêu trên, cong tic lAy kin ngithi hçc &rqc thi,rc hin
theo Quy trInh ci th& cong khai Va phãi tuân thU nhung yeu cAu sau:
1. Dam bão truyn thng ton sir trong dao và nhüng giá trj dao dCrc, van hoá t6t
dep trong in 0^i tru1ng giáo dc, dào tao.
2. Giilng viên và ngithi hQc dirçic thông tin dAy dU và hiu rO mvc dIch, ' nghia cUa
cong tic lAy kin ngu?Yi hoc ve^ hoat dng giàng day cUa giãng viên.
3. Ni dung, Cong cu dánh giá phãi phãn ánh dixqc dAy dU, khâch quan ve hoot
dng giâng dy cUa giáng viên.
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4. Ngixii hoc phãi khách quan, cong bAng, trung thirc trong vic cung cap thông tin
phãn hi.
5. Thông tin cá nhân cUa ngirñ h9c cho kin phãn hi phãi dixccc gift bI met, chi
ducc sCr dung trong nhUng tnrYng hcip dc bit vã phài ducic sir dng cUa lanh dao
PhOng Khão thI và Dam bão chAt lircing giáo diic (KT&DBCLGD).
6. Thông tin phãn hi tir ngtr?ñ hoc phãi di.rcic xCr 1' khách quan, trung thirc; kt
qua xfx 1 thông tin phãi chInh xác, tin cy và phãi duçic sü ding dUng mic dIch.
7. Cong tic khão sat lAy kin nguâi hc &rçlc tin hành thtring xuyên vào mi
h9c kS' chmnh cUa näm hoc.
Chrmg II
QUY TR!NH TO CHIC THISC HIN
Dieu 4. To chUc thuc hiên khão sat
1. D6i ti.rçlng khão sat
TAt cã giãng vien giãng day cãc h9c phAn l thuy& cUa bc dào tao dai h9c Va sau
dai hoc trong toãn truYng.
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2. Cong ciii khão sat
LA phiu khão sat 1y ' kin phân hi tr ngithi hQc v8 hoat dong giãng dy cUa giâng
vien.
3. HInh thic khão sat
Khão sat tr1rc tuyn thông qua website: http://khaosat.tnut.edu.vn
4. Ni dung khào sat
' kin phàn Mi tr ngui h9c ve^ hoat dng giãng dy cüa giàng viên tp trung vao
các ni dung sau:
- Ni dung giãng day;
- Phucmg pháp giãng day và näng lirc nghe^ nghip cUa giáng viên;
- Kim tra ctánh giá;
- Tác phong su pham.
Mu phiu, các tiu chi, chi s6 và mrc dánh giá có thd thay di hang nàm cho phü
hqp vâi tinh hmnh thrc te và dam bão cac yêu cu duçic quy djnh trong Khoãn 4, Diu 4
cUa Quy djnh nay.
5. Th?yi gian khào sat
Cong tác khào sat 1y kin nguYi hpc ducic trin khai trong mi hçc k' chinh cüa
tmg näm hc và duçic thirc hin Ur tuAn 11 hoc kS' nay dn khi kt thUc dang k mon
hoc cüa hoc kS' chinh tip theo.
Chtrong III
TRACH NHIM CIA CAC DUN V, CA NHAN LIEN QUAN
Diêu 5. Phông KT&DBCLGD
1.Tham muu, tu v.n cho Ban Giám hiu vc^ cong tác 1.y kiên phán hôi tir ngithi
hoc ve^ hoat dng giãng da. cUa giãng viên.
2. LA phông dAu m6i chU trI, ph6i ho vài các don vi lien quan trin khai Cong tác
My kin ngtrvi hc ve^ hoat dng giâng dy cüa giáng viên theo ke^ hoach duqc Hiu
truâng phé duyt. Xây dirng, rà soát và diu chinh phiu hOi ' kin nguii hc d6 phü
hop cho tmg nãm hoc (nu can).
3. Quàn trj phAn mm lAy kin nguii h9c; xir 1 dU lieu, tang hop k& qua báo
cáo Ban Giám hiu và gui cho các Trirâng khoa, các Trtr&ng bô mon và các giãng viên
duqc lAy kin.
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4. Theo dOi, giám sat vic thirc hiên Quy djnh và quy trInh 1y kin nguri hQc; báo
cáo Hiu truâng các trLr&ig hap vi phm M xü 1 theo Quy che^ HQc sinh - Sinh viên (HSSV).
5. Phông KT&DBCLGD, Phông Dáo tao, Phong Cong tác HSSV, Trung tam Hop
tác dào tao quc t va các dan vi cO lien quan ph05 i hqp xCr 1 các truông hopvi pham.
6. Lixu trfl các tài lieu lien quan tâi cong tác 1y kin ngtri hoc theo Quy djnh
cUa Nba triIng ve van this lisu tril.
Diéu 6. Phông Dào to và Trung tam Hop tác dào to quóc tet
Cung cp Ke^ hoach giãng day, Thai khOa biu cüa các he dào to, Danh sách hc
vien, sinh viên dang k mon h9c cho Phong KT&DBCLGD, Trung tam Thông tin - This
vin vào tun thu 5 cUa mi k' hoc d8 trin khai ke hoch My kin phãn hi cUa ngui
hoc.
Diu 7. Phông Cong tác HSSV
1.Tip nhn dü lieu th6ng kê ve k& qua khão sat tir Phong KT&DBCLGD dd xcr
l các trueing hop vi pham theo Quy che HS - SV.
2. Ph6i hap vâi Doàn Thanh niên và HOi Sinh viên tang ci.thng cong tAc tuyên
truyn ph6 bin hoat dQng kháo sat tci toàn the sinh viên.
Diu 8. Trung tam Thông tin - Thir vin
1.Dam bão hd th6ng mng, h8 thing may chü hoat dông t& trong th&i gian trin khai
-.
cong tác khão sat lay ' kiên ng1.r1i h9c ye hoat dng giãng day cUa giãng viën trong môi k5'
hQc.
2. Chju trách nhim các khâu ky thut: xây dung, rà soát và chinh süa theo dd nghj
cUa PhOng KT&DBCLGD lien quan tài ph.n mm sCr diing cho Cong tác My kin nguñ
h9c.
3. PhM hop vOi các dan vi trong trumg nhn các dit lieu lien quan dn hoat dng
khão sat, dng thii ph6i hap vâi Phông KT&DBCLGD quãn trj h th6ng và cp nht du
lieu; hoàn thin phân mm de chuAn bj cho cong tác kháo sat ch.m nhAt vão tuAn thfr 10 cüa
k5' hoc.
Diu 9. Các don vi dào to
1. Quán trit tài toàn b6 giãng viên thuOc dan vi: mic dich, nghia cUa Cong tác
khào sat I a^yy kin ngthñ hçc và trách nhim cüa giãng viên di vâi cong tác nay.
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2. Khi nhan duçc Bin tang hcip ve^ k& qua khào sat cüa BO mon theo kS' hoc thi coi
day là mt kénh thông tin de^ Tning bQ^ mon xây drng ke^ hoach cài thin chit luçng
cUa BO mOn nhm phát huy các dim manh, khc phic cac dim yu de nâng cao chAt
hrqng dào tao cho nhüng k' h9c tip theo.
3. Du kS' hQc chInh hoac nãm h9c tip theo Trirâng bQ^ mOn báo cáo Truâng
khoa k& qua tang hcip cUa hot dng giàng day và U hoach cal thin chAt lung cUa
giãng viên thuc bq^ môn; day là kênh thông tin de^ Truâng khoa xây d%mg ke^ hoach cai
thin chAt lung giáo dijc cUa Khoa, dng thi là ca sâ de^ Khoa xét thi dua khen thuông
cho cá nhãn và dan vi hang nãm.
4. Báo cáo U hoach cãi thin chAt lucing và k& qua cãi thin chAt lixcing cUa don vi
hang näm cho Phông KT&DBCLGD.
Diu 10. Giãng viên, giáo viên chü nhim
1. Giáng viên ph6 bin và quán trit mvc dich, ' nghia và nOi dung cüa cong tác
kháo sat tài tAt cã ngui hoc thuc các lap hoc phn do minh giãng day.
2. Sau khi nhn dtrçic k& qua cüa Cong tác lay kiên cüa ngträi hpc, giáng viên lp
ke^ hoch cãi thin chAt luqng ccia cá nhân theo khuyn nghj cüa Nhà tru&ng vi gcri
Trtrâng bO mon bang van bàn.
3. Trong các bui sinh hoat lOp, giáo viên chü nhim quán trit cong tác khão sat
My kin cUa ngu&i hoc ye hoat dung giãng day cüa giãng viên tâi tAt ca ngui hQc
thuc các lOp mInh phu trách.
Diéu 11. Nhim vu cüa ngtrôi h9c
1. Vic tham gia khão sat kin d6i vài hoat dng giàng day cUa giàng viên là
nhim vi bat buOc cüa mi ngi.rii hçc.
2. Thrc hin Ong tác khão sat phãi nghiêm tüc, trung thrc, khách quan, cO thai d
dung mixc và cO tinh thn trách nhim cao trong vic cung cAp thông tin theo ni dung
phiu khão sat.
Chirong IV
THANH TRA, KIEM TRA, GIAI QUYET KHIEU N41 VA Xe LY VI PHJLM
Diu 12. Thanh tra, kim tra
Phông Thanh tra - Pháp ch6 t6 chirc kim tra, giám sat vic thirc hin các khau
cüa quy trinh My kin ngu&i hoc theo ding Quy djnh nay.
2. DM vài nhung tnthng hocip vi phm, Phông Thanh tra - Pháp che^ lap danh sách
và báo cáo Hiu truâng xem xét xCr 1 theo Quy ch hoat do cüa Tru&ng DHKTCN.
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Diu 13. Giãi quyt khiu nai
Tnthng hçp không thóa man vài kt qua thing kê kin phãn hi 1in quan tâi
cá nhân hoäc dan vi, Tru&ng dan vi gui kin nghj xem Ii kt qua lAy kin ngui hoc
bang van ban tài Phong KT&DBCLGD; PhOng KT&DBCLGD cO trách nhim rà soát
dt 1iu lien quan tc tip tài giãng viên hoc dan vi và trã 1?yi bang van ban ve ni dung
ma cá nhân hoc dan vj dA phán ánh.
Diu 14. Xir If vi pham
Ngtrii hQc chi.ra hoàn thành vic kháo sat tAt cá các hoc ph.n 1 thuyt dã däng
k trong hQc k, không drçic dang k mon hQc/hQc ph Ana k' hc tip theo.
2. Ngu?ñ h9c chua hoàn thành vic kháo sat tit ca các hpc phan l thuyt da dang
k trong hQc kS' bj tth 20 dim trën s6 dim tong rèn Iuyn cüa h9c k' do (d6i vài ngu&i
hc không däng k' mOn hoc/hoc phan ô hoc k' tip theo).
3. Ngtri h9c khong tham gia khào sat tii hai lAn tth len trong khOa hQc sd bj xem
xét k' lut theo Quy chd HS - SV ngay tai thii dim vi pham IAn thu hai.
Chuang V
IMEU KHOAN THI HANH
Diu 15. Hiu Iirc thi hãnh
Quy djnh nay cO hiu lrc ke^ tr ngãy k và thay the các van ban do Nhà truàng ban
hành truàc day v8 cong tác khào sat lAy ' kin phãn hi ffr ngtr&i hçc ve hot dung giãng
dy cüa giãng viên. Các dan vi lien quan, giãng vien, ngi.r1i hçc trong toãn tr1ing thrc
hin nghiêm tüc Quy djnh nay.
Trong qua trinh trin khai thic hin, nu cO van de phát sinh, Hiu tnrâng se diu
chinh cho phü hap vài tinh hInh thuc t.
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