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PHIẾU LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỪ SINH VIÊN GIỮA KHÓA

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

(Về tuần sinh hoạt công dân năm học …..)

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng toàn diện cho người học, chúng tôi thực
hiện lấy Phiếu lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên về “Tuần sinh hoạt công dân năm học 2019-2020 cho
sinh viên giữa khóa”. Rất mong các bạn hợp tác và trả lời khách quan các câu hỏi sau đây.
Trân trọng cảm ơn!
Phần I. Thông tin người học
Họ và tên: ............................................................... Lớp: ......................... Khoá: .............................. .
Ngành học: ........................................................ … Khoa……………………………………………
Phần II. Thông tin tuần sinh hoạt công dân
Tô kín vào ô tròn về mức độ hài lòng đối với từng tiêu chí mà anh/chị cho là đúng nhất theo thang điểm
từ 1 đến 5:
1. Rất không hài lòng
2. Không hài lòng 3. Tạm hài lòng 4. Hài lòng
5. Rất hài lòng
STT Nội dung học tập trong tuần sinh hoạt công dân

1

Mức độ hài lòng
2
3
4

5

1

Phổ biến về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà
nước

○

○

○

○

○

2

Giáo dục về ý thức trách nhiệm xã hội, học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách HCM

○

○

○

○

○

3

Phổ biến các quy định mới về đào tạo, rèn nghề, thực hành nghề
nghiệp, học văn bằng 2

○

○

○

○

○

4

Giới thiệu các gói học bổng, khởi nghiệp sinh viên

○

○

○

○

○

5

Phổ biến các quy định câu lạc bộ sinh viên

○

○

○

○

○

6

Giáo dục kiến thức về văn hóa ứng xử và lối sống văn minh

○

○

○

○

○

7

Phổ biến nội dung về tổ chức, đào tạo và nghiên cứu khoa học

○

○

○

○

○

8

Phổ biến kế hoạch năm học 2019-2020 của khoa chuyên môn

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

9
10

Cung cấp thông tin về kỹ năng nghề nghiệp và yêu cầu học tập
để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong thời đại công nghiệp
4.0
Mức độ hài lòng chung của em về tuần sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa năm học 2019 - 2020

Phần III. Các ý kiến khác
Nếu có nội dung học tập nào các em không hài lòng, đề nghị nêu rõ lý do tại sao?
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Đề nghị các em vui lòng cho biết thêm các ý kiến khác để giúp Học viện cải tiến nội dung và cách thức
tổ chức buổi sinh hoạt công dân cho sinh viên một cách hiệu quả hơn?
Nội dung nên lược bỏ hoặc bổ sung trong tuần sinh hoạt công dân: ................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Cách thức tổ chức: ................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
HẾT

