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CÁC MÔN LÝ THUYẾT CƠ BẢN VÀ CƠ SỞ

Tiêu chí đánh giá 

(1: Rất không hài lòng => 10: Rất hài lòng) 

CT TIÊN 

TIẾN 

CT 

 CHẤT 

LƯỢNG 

CAO 

CT LIÊN 

KẾT 

QUỐC TẾ 

TRUNG 

BÌNH 

 CHUNG 

TRÁCH NHIỆM GIẢNG VIÊN 8.94 9.06 9.06 9.03 

1. Giảng viên có phổ biến đề cương môn học (Mục tiêu môn học, Chuẩn đầu ra, Phương pháp 

giảng dạy, Phương pháp đánh giá, Tài liệu tham khảo…). 
9.07 9.15 9.15 9.13 

2. Môn học được dạy đầy đủ các nội dung chi tiết theo Đề cương môn học. 9.03 9.13 9.15 9.10 

3. Giảng viên giảng dạy nhiệt tình, có trách nhiệm. 8.99 9.11 9.31 9.08 

4. Những thắc mắc của sinh viên được giảng viên giải đáp một cách thỏa đáng. 8.90 9.05 8.77 9.00 

5. Tài liệu học tập, tham khảo được giảng viên cung cấp, giới thiệu rất hữu ích và cập nhật. 8.73 8.88 8.92 8.83 

KỸ NĂNG GIẢNG DẠY 8.76 8.87 8.31 8.83 

6. Giảng viên có phương pháp truyền đạt rõ ràng, dễ hiểu, thu hút. 8.64 8.77 8.62 8.73 

7. Tác phong sư phạm của giảng viên chuyên nghiệp. 8.94 9.13 9.00 9.07 

8. Tiêu chí và phương pháp đánh giá của giảng viên phù hợp với môn học. 8.88 8.96 8.62 8.93 

9. Giảng viên áp dụng nhiều phương pháp giảng dạy khác nhau nhằm giúp sinh viên hiểu rõ 

nội dung môn học. 
8.57 8.64 7.00 8.60 

10. Tiếng Anh được sử dụng là ngôn ngữ chính trong quá trình giảng dạy môn học. 8.70 9.03 8.85 8.92 

11. Giảng viên phát âm tiếng Anh chuẩn 8.34 8.54 8.77 8.47 

12. Giảng viên truyền đạt nội dung bài giảng bằng tiếng Anh một cách dễ hiểu. 8.20 8.47 8.00 8.38 

13. Giảng viên sử dụng vốn từ vựng tiếng Anh đa dạng, phong phú trong quá trình giảng dạy. 8.33 8.52 9.00 8.46 

14. Giảng viên sử dụng tiếng Anh một cách lưu loát trong quá trình giảng dạy. 8.39 8.59 8.69 8.52 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 8.10 8.09 8.42 8.09 

15. Theo bạn, môn học này cần thiết đối với chuyên ngành bạn đang học. 8.30 8.27 8.85 8.29 

16. Nhìn chung, bạn đáp ứng bao nhiêu % về những kiến thức và kỹ năng so với Chuẩn đầu ra 

môn học. (1=10%, 2=20%, … 10=10%). 
7.90 7.90 8.00 7.90 

HÀI LÒNG CHUNG 8.40 8.44 8.77 8.43 

17. Nhìn chung, bạn hài lòng với môn học này. 8.40 8.44 8.77 8.43 

 



CÁC MÔN LÝ THUYẾT CHUYÊN NGÀNH

 

Tiêu chí đánh giá 

(1: Rất không hài lòng => 10: Rất hài lòng) 

CT  

TIÊN TIẾN 

CT 

 CHẤT 

LƯỢNG 

CAO 

TRUNG 

BÌNH 

 CHUNG 

TRÁCH NHIỆM GIẢNG VIÊN 9.25 8.88 8.89 

1. Giảng viên có phổ biến đề cương môn học (Mục tiêu môn học, Chuẩn đầu ra, Phương pháp giảng 

dạy, Phương pháp đánh giá, Tài liệu tham khảo…). 
9.27 9.04 9.05 

2. Môn học được dạy đầy đủ các nội dung chi tiết theo Đề cương môn học. 9.30 8.95 8.96 

3. Giảng viên giảng dạy nhiệt tình, có trách nhiệm. 9.32 8.90 8.92 

4. Những thắc mắc của sinh viên được giảng viên giải đáp một cách thỏa đáng. 9.24 8.80 8.81 

5. Tài liệu học tập, tham khảo được giảng viên cung cấp, giới thiệu rất hữu ích và cập nhật. 9.11 8.71 8.72 

KỸ NĂNG GIẢNG DẠY 8.88 8.75 8.75 

6. Giảng viên có phương pháp truyền đạt rõ ràng, dễ hiểu, thu hút 8.84 8.66 8.67 

7. Tác phong sư phạm của giảng viên chuyên nghiệp. 9.16 8.95 8.96 

8. Tiêu chí và phương pháp đánh giá của giảng viên phù hợp với môn học. 8.89 8.82 8.82 

9. Giảng viên áp dụng nhiều phương pháp giảng dạy khác nhau nhằm giúp sinh viên hiểu rõ nội 

dung môn học. 
8.70 8.59 8.60 

10. Giảng viên có liên hệ nội dung môn học với tình huống thực tế (thông qua các bài tập, clip thực 

tế hoặc phần mềm mô phỏng…) 
8.81 8.72 8.72 

11. Tiếng Anh được sử dụng là ngôn ngữ chính trong quá trình giảng dạy môn học 9.49 9.08 9.10 

12. Giảng viên phát âm tiếng Anh chuẩn 8.73 8.52 8.52 

13. Giảng viên truyền đạt nội dung bài giảng bằng tiếng Anh một cách dễ hiểu. 8.78 8.55 8.55 

14. Giảng viên sử dụng tiếng Anh một cách lưu loát trong quá trình giảng dạy. 8.78 8.54 8.55 

15. Giảng viên sử dụng vốn từ vựng tiếng Anh đa dạng, phong phú trong quá trình giảng dạy. 8.70 8.53 8.54 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 8.83 8.63 8.64 

16. Bạn mong muốn được đi tham quan thực tế tại Trung tâm/ Phòng thí nghiệm/ Doanh nghiệp. 9.30 8.95 8.96 

17. Theo bạn, môn học này cần thiết đối với chuyên ngành bạn đang học. 9.22 8.93 8.94 

18. Nhìn chung, bạn đáp ứng bao nhiêu % về những kiến thức và kỹ năng so với Chuẩn đầu ra môn 

học (1=10%, 2=20%, … 10=10%) 
7.97 8.02 8.02 

HÀI LÒNG CHUNG 8.95 8.53 8.55 

19. Nhìn chung, bạn hài lòng với môn học này. 8.95 8.53 8.55 



CÁC MÔN THỰC HÀNH

Tiêu chí đánh giá 

(1: Rất không hài lòng => 10: Rất hài lòng) 

CT TIÊN 

TIẾN 

CT 

 CHẤT 

LƯỢNG 

CAO 

TRUNG 

BÌNH 

 CHUNG 

TRÁCH NHIỆM GIẢNG VIÊN 8.92 8.96 8.95 

1. Giảng viên có phổ biến đề cương môn học (Mục tiêu môn học, Chuẩn đầu ra, Phương pháp giảng 

dạy, Phương pháp đánh giá, Tài liệu tham khảo…).  
9.01 8.98 8.98 

2. Môn học được dạy đầy đủ các nội dung chi tiết theo Đề cương môn học.  9.01 9.02 9.02 

3. Giảng viên giảng dạy nhiệt tình, có trách nhiệm.  8.88 9.03 9.01 

4. Những thắc mắc của sinh viên được giảng viên giải đáp một cách thỏa đáng.  8.76 8.96 8.93 

5. Tài liệu học tập, tham khảo được giảng viên cung cấp, giới thiệu rất hữu ích và cập nhật.  8.78 8.77 8.77 

6. Trước khi thí nghiệm/thực hành, bạn được hướng dẫn kỹ về nội dung bài thí nghiệm/thực hành, mô tả 

thiết bị, các bước thực hiện, kỹ thuật an toàn và báo cáo kết quả.  
9.01 8.92 8.94 

7. Thời lượng giờ thí nghiệm/thực hành được đảm bảo đầy đủ.  8.97 9.00 9.00 

KỸ NĂNG GIẢNG DẠY 8.86 8.86 8.86 

8. Giảng viên có phương pháp truyền đạt rõ ràng, dễ hiểu, thu hút.  8.69 8.75 8.74 

9. Tác phong sư phạm của giảng viên chuyên nghiệp.  8.95 8.90 8.91 

10. Tiêu chí và phương pháp đánh giá của giảng viên phù hợp với môn học.  8.91 8.86 8.86 

11. Nội dung thí nghiệm/thực hành gắn liền và phù hợp với kiến thức lý thuyết mà bạn đã được học.  8.91 8.94 8.94 

12. Tiếng Anh được sử dụng là ngôn ngữ chính trong quá trình giảng dạy môn học.  8.60 8.78 8.75 

13. Giảng viên phát âm tiếng Anh chuẩn.  8.30 8.44 8.42 

14. Giảng viên truyền đạt nội dung bài giảng bằng tiếng Anh một cách dễ hiểu.  8.43 8.44 8.44 

15. Giảng viên sử dụng vốn từ vựng tiếng Anh đa dạng, phong phú trong quá trình giảng dạy  8.54 8.29 8.33 

16. Giảng viên sử dụng tiếng Anh một cách lưu loát trong quá trình giảng dạy.  8.37 8.38 8.38 

CƠ SỞ VẬT CHẤT 8.73 8.56 8.58 

17. Trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất và vật liệu đáp ứng yêu cầu trong quá trình thí nghiệm/thực hành.  8.77 8.36 8.42 

18. Số lượng sinh viên trên mỗi nhóm thí nghiệm/thực hành rất hợp lý.  8.70 8.75 8.74 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 8.38 8.35 8.35 

19. Theo bạn, môn học này cần thiết đối với chuyên ngành bạn đang học.  8.51 8.47 8.47 

20. Nhìn chung, bạn đáp ứng bao nhiêu % về những kiến thức và kỹ năng so với Chuẩn đầu ra môn học. 

(1=10%, 2=20%, … 10=10%).  
8.25 8.23 8.23 

HÀI LÒNG CHUNG 8.59 8.52 8.53 

21. Nhìn chung, bạn hài lòng với môn học này.  8.59 8.52 8.53 

 



CÁC MÔN BÀI TẬP

Tiêu chí đánh giá 

(1: Rất không hài lòng => 10: Rất hài lòng) 

CT TIÊN 

TIẾN 

CT 

 CHẤT 

LƯỢNG 

CAO 

TRUNG 

BÌNH 

 CHUNG 

TRÁCH NHIỆM GIẢNG VIÊN 9.26 8.93 8.98 

1. Giảng viên có phổ biến đề cương môn học (Mục tiêu môn học, Chuẩn đầu ra, Phương pháp giảng 

dạy, Phương pháp đánh giá, Tài liệu tham khảo…). 
9.39 9.01 9.06 

2. Môn học được dạy đầy đủ các nội dung chi tiết theo Đề cương môn học. 9.29 9.00 9.04 

3. Giảng viên giảng dạy nhiệt tình, có trách nhiệm. 9.26 8.89 8.94 

4. Những thắc mắc của sinh viên được giảng viên giải đáp một cách thỏa đáng. 9.24 8.93 8.97 

5. Tài liệu học tập, tham khảo được giảng viên cung cấp, giới thiệu rất hữu ích và cập nhật. 9.11 8.85 8.88 

KỸ NĂNG GIẢNG DẠY 9.16 8.85 8.89 

6. Giảng viên có phương pháp truyền đạt rõ ràng, dễ hiểu, thu hút. 9.18 8.63 8.70 

7. Tác phong sư phạm của giảng viên chuyên nghiệp. 8.95 9.02 9.01 

8. Tiêu chí và phương pháp đánh giá của giảng viên phù hợp với môn học. 9.34 8.91 8.97 

9. Tiếng Anh được sử dụng là ngôn ngữ chính trong quá trình giảng dạy môn học 9.26 9.17 9.18 

10. Giảng viên phát âm tiếng Anh chuẩn 8.87 8.60 8.64 

11. Giảng viên truyền đạt nội dung bài giảng bằng tiếng Anh một cách dễ hiểu 8.84 8.69 8.71 

12. Giảng viên sử dụng vốn từ vựng tiếng Anh đa dạng, phong phú trong quá trình giảng dạy 8.79 8.62 8.64 

13. Giảng viên sử dụng tiếng Anh một cách lưu loát trong quá trình giảng dạy. 9.13 8.66 8.72 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 9.18 8.66 8.73 

14. Theo bạn, môn học này cần thiết đối với chuyên ngành bạn đang học. 9.18 8.66 8.73 

HÀI LÒNG CHUNG 9.08 8.59 8.65 

15. Nhìn chung, bạn hài lòng với môn học này. 9.08 8.59 8.65 

 



 


