
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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 Số: 48/ĐHKT-KKT TP. Hồ Chí Minh, ngày 22  tháng 12  năm 2014 

  
 

THÔNG BÁO 
V/v Triển khai dự giờ  

 
Theo Quy trình Quản lý Đào tạo Giảng dạy Chính qui, các Khoa cần tiến hành dự giờ 

để đánh giá và theo dõi hoạt động quản lý giảng dạy; Nay Ban Chủ nhiệm Khoa thông 

báo đến toàn thể các Bộ môn tiến hành thực hiện dự giờ giảng môn học do Bộ môn phụ 

trách từ Học kỳ đầu 2015  

 

Đề nghị các Trưởng bộ môn triển khai thực hiện thông báo này và gửi Biên bản dự giờ 

giảng về Khoa vào đầu mỗi tháng.   

 

Nơi nhận:  TRƯỞNG KHOA 
- CB-VC Khoa Kinh tế; 

- Lưu văn thư 

 
 
 
  Nguyễn Hoàng Bảo 
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PHIẾU DỰ GIỜ GIẢNG 
 

1. Tên môn học: 

2. Giảng đường:  

3. Tên Giảng viên:  

4. Lớp:  Giờ học: 

5. Danh sách Giảng viên dự giờ : 

 -                                                              Bộ môn:  

 -              Bộ môn: 

6. Đánh giá giờ giảng: 

* Mục tiêu bài giảng □ Rõ ràng □ Trung bình □ Chưa rõ ràng 

* Chuẩn bị tài liệu □ Tốt □ Trung bình □ Chưa tốt 

* Bài giảng bám sát đề cương □ Tốt □ Trung bình □ Chưa tốt 

* Tính cập nhật kiến thức □ Tốt □ Trung bình □ Chưa tốt 

* Phong cách giảng dạy □ Tốt □ Trung bình □ Chưa tốt 

* Sự tôn trọng ý kiến sinh viên □ Tốt □ Trung bình □ Chưa tốt 

* Ý kiến khác:  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 

 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 KHOA KINH TẾ  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 ---------------  

   

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG 
 

1. Tên môn học: 

3. Tên Giảng viên:  

4. Lớp:  Giờ học: 

 

5. Đánh giá đề cương môn học: 

a. Mức độ hoàn thành đề cương môn học hoàn chỉnh trước buổi giảng (%): _____________ 

b. Cấu trúc đề cương môn học phù hợp với tiêu chuẩn:                                    

    � Phù hợp                   � Không phù hợp                

Nếu không phù hợp, chỉ rõ các phần không phù hợp: ________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

c. Nội dung đề cương phù hợp với yêu cầu môn học: 

    � Phù hợp                   � Không phù hợp                

Nếu không phù hợp, chỉ rõ các phần không phù hợp: ________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

d. Tính cập nhập kiến thức của đề cương: 

  � Tốt                           � Trung bình      � Chưa tốt    

 c. Danh sách tài liệu học tập hoàn chỉnh: 

  � Tốt                           � Trung bình      � Chưa tốt    

Người đánh giá: 

 

Thời gian đánh giá:  

 

6. Đánh giá giờ giảng: 



* Mục tiêu bài giảng □ Rõ ràng □ Trung bình □ Chưa rõ ràng 

* Chuẩn bị tài liệu □ Tốt □ Trung bình □ Chưa tốt 

* Bài giảng bám sát đề cương □ Tốt □ Trung bình □ Chưa tốt 

* Tính cập nhật kiến thức □ Tốt □ Trung bình □ Chưa tốt 

* Phong cách giảng dạy □ Tốt □ Trung bình □ Chưa tốt 

* Sự tôn trọng ý kiến sinh viên □ Tốt □ Trung bình □ Chưa tốt 

* Ý kiến khác:  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Người đánh giá:  

 

Thời gian đánh giá:  


