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Số:          /TB – CĐSP Nam Định, ngày  20  tháng 12  năm 2022     

 
 

THÔNG BÁO 

Về việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên K43 đối với hoạt động giảng dạy 

của giảng viên, học kỳ 1, năm học 2022 – 2023 

 
   

 Căn cứ công văn số 2754/BGDĐT- NGCBQLGD ngày 20 tháng 5 năm 2010 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn lấy ý kiến phản hồi từ người học về 

hoạt động giảng dạy của giảng viên; 

     Căn cứ quyết định 25/QĐ – CĐSP ngày 16 tháng 01 năm 2013 của Hiệu 

trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định về việc ban hành quy định lấy ý kiến 

phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên;  

          Hiệu trưởng thông báo Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của sinh viên khóa 43 về 

hoạt động giảng dạy của giảng viên, học kỳ I,  năm học 2022-2023 như sau: 
 

1. Thời gian và phạm vi thực hiện 

          Thứ hai, ngày 26 tháng 12 năm 2022, nhà trường tổ chức lấy ý kiến phản hồi 

của sinh viên K43 ( kì học thứ 3) về hoạt động giảng dạy của giảng viên;  

2. Tổ chức thực hiện 

2.1. Phòng KT&KĐCLGD 

         Chủ trì việc thực hiện kế hoạch lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động 

giảng dạy của giảng viên. 

         Phối hợp với phòng Khoa học – Công nghệ và khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm 

non để sinh viên thực hiện lấy ý kiến trên phần mềm ý kiến phản hồi. 

         Phối hợp với phòng Khoa học – Công nghệ phân loại và xử lý kết quả. 

2.2. Phòng Khoa học – Công nghệ 

         Phối hợp với phòng KT&KĐCLGD thực hiện việc lấy ý kiến phản hồi từ người 

học về hoạt động giảng dạy của giảng viên. 

         Phối hợp với phòng KT&KĐCLGD phân loại và xử lý kết quả. 

2.3. Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non.  

         Phối hợp với phòng KT&KĐCLGD, phòng Khoa học – Công nghệ để sinh 

viên thực hiện trên phần mềm ý kiến phản hồi đối với hoạt động giảng dạy của giảng 

viên. 

3. Kế hoạch thực hiện  

3.1 Thời gian: 15h00’ thứ hai, ngày 26 tháng 12 năm 2022. 



3.2. Địa điểm: Phòng 201 – Tầng 2, giảng đường Bộ môn./.  

 

   Nơi nhận: 

- Các đơn vị; 

- Lưu VT; KT&KĐCLGD. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Ngọc Hiển 
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