S.R.GOVT. ARTS & SCIENCE COLLEGE
ESTD::1964
NAAC::”B+”
Kothagudem, Bhadradri Kothagudem (Dist) – 507 101
Telangana State

STUDENT FEEDBACK FORM

Note: i)

ii)

Please give your opinion on the performance of the teacher with reference to the 20 items
Listed below, the opinion is to be given on a five – point rating scale – 1 – Poor, II – average,
III – good, IV – very good, V – excellent.
Please do not write your name or put your signature anywhere

Name of the Lecturer: Mr./Ms./Dr.____________________________________________________________________
Subject: ______________________________________ Class: ______________________ Date: ____________________
Sl
No.

ITEM

RATING
I

1.

Efforts to effectively cover 100% of Syllabus
సిలబస్ను నూ రుశాతం సక్రమం గా పూర్తి చేయడానికి పడే క్ర షి

2.

The interest generated in the students while teaching in the class
room
విద్యా రులలో ఆసకి పెం పొం దిం చేలా తంరగతిలో పాఠాలు చెప.డం

3.

Clarity of expression while teaching the topic/lesson
బోధనూలో స.ష్ట3తం

4.

Depth of subject content explained
సబ్జె5 క్టు3లో లోతై8 నూ విష్టయాని విడంమంరచి అర<మంయ్యే లా వివర్తి చడం

5.

Level of latest developments in the subject taught
సబ్జె5 క్టు3ను బోధిం చినూ అప్పు.డు నూ తంనూ అ శాలను కూడా చేరEడం

6.

Use of other methods of teaching like class seminar, question–
answer, group discussion etc., in the class room
తంరగతిలో సెమినారుI, పశ్నో తంరాలు, చరEలు, మొదలగు బోధనా పద<తులను అనుసర్తి చడం

7.

Encouraging questions on the topic in the class and clearing doubts
పాఠమును బోధిం చు నూప్పు.డు విద్యా రుల ను చి పశ్న లను ప్రోUతంVహిం చి స దేహాలు తీరEడం

8.

Use of teaching models and teaching aids in the class room
తంరగతి గదింలో టీచి గ్ మోడంల్స్V, టీచి గ్ ఎయిడ్స్V ని ఉపయోగిం చడం

9.

Encouraging and supervising the students for study projects
విద్యా రులను స3డీ పాUజెక్టు3 చేయి చడం లో ప్రోUతంVహిం చడం

10.

Aptitude shown in arranging field visits, invited lectures etc., in the

II

III

IV

V

subject
సబ్జె5 క్టు3క్టు స బ ధిం చి ఫీల్స్h విజిట్, ఇన్వెంm టెడ్స్ లెక్రEరర్స్V ని ఏరా.టు
చేయడం లో చ పే ఉత్సాVహం .
Sl
No.

RATING

ITEM
I

11.

Encouraging and guiding students in reading library (subject and
general) books and using internet.
గ థాలయాని , ఇ టర్నె ట్ని సదింmనియోగ చేస్నుకోవడం లో ఇచేE ప్రోUత్సాVహం

12.

Encouraging and guiding students in giving class Seminars
క్లాIస్ సెమినార్స్ ఇచేE దుక్టు విద్యా రులక్టు తంగింనూ సలహా ఇచిE ప్రోUతంVహిం చడం

13.

Regularity and seriousness in valuing the answer scripts of internal
tests and discussing the same with the students .
అ తంర~తం పరీక్షల జవాబు పత్సాUలను దింద„డం , విద్యా రులతో చర్తిE చడం లో క్రమం తంప.క్ర ప్రోవడం

14.

Remedial coaching and efforts made in preparing the students for
University Examinations
చదువులో వెనుక్రబడినూ విద్యా రులక్టు పత్యే క్ర శిక్షణ ఇవmడం , విశ్నmవిద్యా లయ పరీక్షలక్టు తంయారు
చేయడం

15.

Regularity and punctuality to the class
క్లాIస్ను తీస్నుకోవడం లో క్రమం తంప.క్ర ప్రోవడం , సమంయపాలనూ

16.

Enthusiasm shown to encourage and guide students in the
extracurricular activities like cultural, community service, nation
building etc.,
పాఠ్యే తంర అ శాలపెం8m సాం సŽ తిక్ర, సాంమాజిక్ర సేవా క్లార క్రమాలలో విద్యా రులక్టు ప్రోUత్సాVహం ,
స చనూలు ఇవmడం

17.

Counseling and career guidance
విద్యా రుల సమంస ల విష్టయాలోI, పెం8 చదువులు, ఉపాధిం మొదలె8 నూ విష్టయాలోI విద్యా రులక్టు తంగింనూ
సలహాలు ఇవmడం

18.

Accessibility of the lecturer outside the classroom for academic
interaction
క్లాIస్ ర మ్ బయట పాఠా శ్న చరEలకి విద్యా రులక్టు అ దుబాటులో ఉ డండం

19.

Personal care and affection while dealing with individual students
and helping students
విద్యా రుల పటI ఆదరణ, వ కిగతం శ్నద<, విద్యా రులక్టు సహాయపడంట

20.

Overall opinion on the lecturer
మొతం మీద ఈ లెక్రEరర్స్ పెం8నూ మీ అభిపాUయ

II

III

IV

V

Total Score:

