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སློབ་ཁྲིད་དང་འབྲེལ་བའྲི་ཐློག་སློབ་གཉྲེར་བའྲི་ངློས་ནས་ལྲེགས་ཉྲེས་དགློངས་འཆར་གྲི་འགྲེངས་ཤློག 

your response. This feedback is administered confidentially, and your identity will not be disclosed to the course teacher. Choose your answers 

objectively, without fear or favour. It will help the teacher improve in areas of weakness and consolidate strengths. 
གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་གྲི་ངློས་ནས་སློབ་ཁྲིད་ཀྲི་ཚད་གཞྲི་མཐློན་པློར་ངྲེས་བརྟན་བཟློ་བའྲི་ཆྲེད་དུ་ཁྲེད་ཀྲི་ལྲེགས་ཉྲེས་དགློངས་འཆར་དགློས་གལ་ཆྲེ། ལན་གདམ་པའྲི་སློན་ལ་བསམ་ཞྲིབ་གཟབ་གཟབ་བྱས་པའྲི་ཐློག་ནས་འགྲེངས་ཤློག་དྲེ་བཀང་
རྒྱུར་དུས་ཚདོ་གང་དགློས་གཏློང་རློགས། ལྲེགས་ཉྲེས་དགློངས་འཆར་འདྲི་གསང་བའྲི་ཐློག་ནས་འཛིན་སློང་བྱྲེད་ཀྲི་ཡློད་པས་སློབ་ཚན་དགྲེ་རྒན་དྲེ་ལ་ཁྲེད་རང་སུ་ཡྲིན་མྲིན་ཕྲིར་བསྒྲགས་བྱྲེད་རྒྱུ་མྲིན། 
ཞྲེ་སྣང་དང་ཕློགས་ཞྲེན་མྲེད་པའྲི་ཐློག་ནས་ལན་འདྲེབས་རྣམས་དངློས་དློན་ལྟར་གདམ་དགློས། དྲེས་དགྲེ་རྒན་དྲེར་ཞྲེན་ཆ་དག་ལྲེགས་བཅློས་བྱྲེད་རྒྱུ་དང་ནུས་ཤུགས་གཅྲིག་ཏུ་བསྒྲྲིལ་རྒྱུར་ཕན་ཐློགས་ཡློང་། 

For each of the criteria given below, please mark (✓) the teacher on a scale from 5 (Best) to 1 (Poor)  

གཤམ་གསལ་ཚད་འཛིན་ཆ་རྲེན་རྲེ་རྲེའྲི་ཐློག་དགྲེ་རྒན་དྲེར་ཚད་འཇལ་གྲི་ཚད་གཞྲི་ ༥ ༼ལྲེགས་ཤློས།༽ ནས་ ༡ ༼ཞྲེན་པློ།༽ གྲི་བར་གང་འློས་ལ་འགྲིག་རྟགས་ (✓) བརྒྱབ་དགློས།  

Fully Agree             Fully Disagree 

                                               མློས་མཐུན་ཆ་ཚང་ཡློད།      མློས་མཐུན་རྩ་བ་ནས་མྲེད། 

Sl. 
No. 

CRITERION OF ASSESSMENT 

དཔྱད་ཞྲིབ་ཀྲི་ཚད་གཞྲི། 
5 

Best 

ལྲེགས་ཤློས། 

4 3 2  1 

Poor 

ཞྲེན་པློ། 

1 The course provides learning value and is well structured. 

སློབ་ཚན་དྲེས་ ཤྲེས་ཡློན་གྲི་རྲིན་ཐང་མཁློ་སློད་བྱྲེད་ཀྲི་ཡློད་པ་དང་བཀློད་སྒྲྲིག་ལྲེགས་པློ་འདུག 

     

2 The teacher evaluates students regularly through tests, quizzes, assignments, and presentations. 

དགྲེ་རྒན་དྲེས་རྒྱུན་ལྡན་དུ་རྒྱུགས་ལྲེན་པ་དང་དྲི་བ་དྲིས་ལན། འབྲི་རྩློམ་དང་གཏམ་བཤད་བཅས་ཀྲི་སློ་ནས་སློབ་གཉྲེར་བ་རྣམས་ལ་དཔྱད་ཞྲིབ་གནང་གྲི་ཡློད། 
     

3 
The teacher is regular in taking classes. དགྲེ་རྒན་དྲེས་འཛིན་གྲྭ་རྣམས་རྒྱུན་གཏན་གྲི་ཚུལ་དུ་ལྲེན་གནང་གྲི་འདུག      
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Page 1 of 2

Class -

Subject -

Semester-II/2022

Your feedback is essential for the Institute to ensure high standards of teaching. Please take time to fill out the form, thinking carefully before choosing

PROFORMA FOR STUDENT FEEDBACK ON TEACHING

Central Institute of Higher Tibetan Studies



2 
 

4 The teacher comes to class punctually. དགྲེ་རྒན་དྲེ་འཛིན་གྲྭར་དུས་ཐློག་ལ་ཕྲེབས་ཀྲི་འདུག 
     

5 The teacher completed the course to my satisfaction. དགྲེ་རྒན་དྲེས་ང་ཡྲི་འདློད་བློ་ཁྲེངས་པར་སློབ་ཚན་མཇུག་སྒྲྲིལ་གནང་སློང་།      

6 The teacher encourages student participation in the classroom. 

དགྲེ་རྒན་དྲེས་འཛིན་ཁང་ནང་དུ་སློབ་གཉྲེར་བ་རྣམས་མཉམ་ཞུགས་བྱྲེད་རྒྱུ་བློ་སློབས་སྲེལ་གནང་གྲི་ཡློད། 
     

7 The teacher takes pains to explain topics in a clear and simplified manner. 

དགྲེ་རྒན་དྲེས་བརློད་གཞྲི་རྣམས་ཁ་གསལ་དང་གློ་བདྲེའྲི་ཚུལ་དུ་འགྲེལ་བཤད་བརྒྱབ་རྒྱུར་སྐུ་ལས་བསློན་གནང་གྲི་འདུག 
     

8 The teacher has excellent communication skills. དགྲེ་རྒན་དྲེ་ལ་གློ་བརྡ་སློད་རྒྱུའྲི་ནུས་རྩལ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་འདུག      

   9 The teacher makes sure that every student understands the topic. 
དགྲེ་རྒན་དྲེས་སློབ་གཉྲེར་བ་རྲེ་རྲེ་ནས་བརློད་གཞྲི་དྲེ་གློ་རྟློགས་ཐུབ་རྒྱུར་ངྲེས་གཏན་གནང་གྲི་འདུག 

     

10 The teacher often uses innovative methods (like PPT/visuals/audiovisuals) in teaching. 

དགྲེ་རྒན་དྲེས་སློབ་ཁྲིད་གནང་སྐབས་ཐབས་ལམ་གསར་པ་༼དཔྲེར་ན་པྲི་པྲི་ཊྲི་/བརྙན་/སྒྲ་བརྙན་༽ ཡང་ཡང་བྲེད་སློད་གནང་གྲི་འདུག 
     

11 I found his/her teaching engaging. ངས་ཁློང་གྲི་སློབ་ཁྲིད་ཡྲིད་འཕློག་པློ་ཚརོ་བྱུང་།      

12 The teacher stimulates our curiosity to learn. དགྲེ་རྒན་དྲེས་ང་ཚའོྲི་སློང་འདློད་དམ་ཤྲེས་འདློད་ཀྲི་སློ་སྲེམས་སློང་བར་གནང་གྲི་ཡློད།      

13 The teacher provides the latest knowledge in the field. 

དགྲེ་རྒན་དྲེས་བསབ་གཞྲི་དང་འབྲེལ་བའྲི་ཐློག་ ཤྲེས་བྱ་གསར་ ཤློས་མཁློ་སློད་གནང་གྲི་འདུག 

     

14 The teacher is very helpful and encouraging. དགྲེ་རྒན་དྲེ་ཧ་ཅང་གྲི་ཕན་ཐློགས་ཆྲེན་པློ་དང་བློ་སློབས་སྲེལ་གནང་མཁན་ཞྲིག་རྲེད།      

15 He/she helps students irrespective of their ability, gender, caste, religion, ethnicity or state of 

residence. དགྲེ་རྒན་དྲེས་སློབ་གཉྲེར་བ་རྣམས་ཀྲི་ནུས་པ་དང་ཕློ་མློའ་ིདབྱྲེ་བ། རྲིགས་རུས། ཆློས་ལུགས། མྲི་རྲིགས་ཀྲི་བྱྲེ་བག ཡང་ན། སློད་གནས ཁུལ་ས་ ། 
བཅས་གང་ཡྲིན་མྲིན་ལ་མ་ལྟློས་པར་རློགས་སློར་གནང་གྲི་འདུག 
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