ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

PHIẾU DỰ GIỜ GIẢNG VIÊN
Học kỳ … Năm học 20…- 20..

Thứ … ……. Ngày dự giờ: ............................................................................................................
Tên giảng viên được dự giờ: ........................................ Bộ môn: .................. Khoa.......................
Tên học phần: .................................................................................................................................
Tên bài giảng: ................................................................................................................................
Địa điểm dự giờ: .................................................... Lớp dự: ...........................Tiết: .......................
Số sinh viên có mặt/ tổng số sinh viên: ..........................................................................................
I. ĐÁNH GIÁ DỰA THEO TIÊU CHÍ (đánh dấu () vào ô được chọn):
Trung
Khá Tốt
bình

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

Yếu

1 Đảm bảo nội dung trọng tâm, tính chính xác, khoa học và tính logic của bài giảng





























































2 Đảm bảo tính cập nhật, tính mở rộng và tính ứng dụng của bài giảng
3 Nội dung bài giảng đảm bảo theo đúng kế hoạch giảng dạy của học phần
Giảng viên thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, sử dụng phương
4 pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm nhằm phát triển năng lực tự
học, tự nghiên cứu và làm việc nhóm của sinh viên
5 Kỹ năng diễn đạt, trình bày, tính thuyết phục trong giảng dạy
6 Mức độ sinh viên tham gia vào các hoạt động trên lớp
7 Khai thác có hiệu quả các phương tiện, công cụ dạy học
8 Khả năng bao quát lớp, sử dụng thời gian hợp lý
9

Tính chuẩn mực trong tác phong nhà giáo (trang phục lịch sự; có thái độ
đúng mực với sinh viên)

10 Có đủ Đề cương, Bài giảng/Giáo trình, sách bài tập, tài liệu tham khảo đi kèm.

II. CÁC NỘI DUNG NHẬN XÉT
1. Ưu điểm nổi bật của giờ giảng:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. Nhược điểm nổi bật của giờ giảng:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
-

III. KẾT LUẬN:
Số tiêu chí được đánh giá TỐT:
Số tiêu chí được đánh giá KHÁ:
Số tiêu chí được đánh giá TRUNG BÌNH:
Số tiêu chí được đánh giá YẾU:
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ:

….. x 4 = ………………
….. x 3 = ………………
….. x 2 = ………………
….. x 1 = ……………...

Σ =…………
Người dự giờ
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

PHIẾU TỔNG HỢP KẾT QUẢ
DỰ GIỜ GIẢNG VIÊN
Học kỳ … Năm học 20… - 20…

Thứ … ……. Ngày dự giờ: ............................................................................................................
Tên giảng viên được dự giờ: ........................................ Bộ môn: .................. Khoa.......................
Tên học phần: .................................................................................................................................
Tên bài giảng: ................................................................................................................................
Địa điểm dự giờ: .................................................... Lớp dự: ...........................Tiết: .......................
Số sinh viên có mặt/ tổng số sinh viên: ..........................................................................................
I. TỔNG HỢP ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC THÀNH VIÊN ĐOÀN DỰ GIỜ
Số thành viên

Điểm đánh giá

Thành viên thứ 1

…………………

Thành viên thứ 2

…………………

Thành viên thứ 3

…………………

Thành viên thứ 4

…………………

ĐIỂM TRUNG BÌNH (ĐTB)
=

= …………………………..

…

TỔNG ĐIỂM:

TỔNG ĐIỂM
TỔNG SỐ THÀNH VIÊN

………………

II. CÁC NỘI DUNG NHẬN XÉT
1. Ưu điểm nổi bật của giờ giảng:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. Nhược điểm nổi bật của giờ giảng:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
III. KẾT LUẬN
Giờ giảng được xếp loại Tốt (35≤ ĐTB ≤ 40)
Giờ giảng được xếp loại Khá (25≤ ĐTB ≤ 34)
Giờ giảng được xếp loại Trung bình (15≤ ĐTB ≤ 24)
Giờ giảng được xếp loại Yếu (0< ĐTB ≤ 14)






Thái Nguyên, ngày … tháng … năm 20…
Đại diện đoàn dự giờ
(Ký và ghi rõ họ tên)

