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THÔNG BAO
Ve vic khão sat lAy kin ng1xYi hoc ve^ hoat dng giáng day
cUa giãng viên hoc k'_I näm hoc 2017-2018

Thc hien Quy& djnh s6 29/QD-DHKTCN ngày 15/05/2015 cüa Hieu Tnro'ng trung
DHKTCN ve^ viec ban hành Quy djnh khão sat lAy kin phãn hi tir ngui hoc v6 hott dng
giãng dy cUa giãng viên, Nhà tnräng tin hành "LAy kin phán hi tir nguäi hoc v hot
dng giãng day cUa giâng viên" bang cong cu khão sat trijc tuyn. Nhà trithng yêu c&u cac
phOng chtrc näng, khoa chuyn môn, bO mon trirc thuOcvã sinh viên chInh quy trong toàn
trumg nghim tUe thirc hien viec Kháo sat lAy
kin cUa sinh viên, ci the^ nhix sau:
- Thôi gian thrc hien: Tr ngày 7/12/2017 dn ngày 29/12/2017;
- Di tu'cxng ap ding: Sinh viên chInh quy trong toàn trix?xng;
- HInh thire kháo sat: Kho sat online tti da chi !flp://khaosat.tnut.edu.vn, sinh viOn
sU d%Ing tai khoán (user/password) và hoàn thãnh phiu khão sat di vâi các hoc phn da dang
k theo dUng huâng d,n cUa h tMng.
Yêu cu:
- Trung tam CNTT&TV chuAn bj va vn hành h thng khào sat online d lAy 'i kiAri
phán hi cUa sinh viên.
- Phông KT&DBCLGD t ehUc, kim tra Cong tác kháo sat trrc tuyn; 1p danh sách
sinh viên không tham gia dánh giá gi:ri phOng Cong táe HSSV và phàng Dào to de^ xü l theo
quy djnh; t&ig hçp k& qua cong tác kháo sat báo cáo Ban giám hieu xern xt, chi do.
- Cáe khoa, bo mon trrc thuOc trithng, giáo viên thU nhiem, giáng vin giãng dy lop
h9c phAn thông báo dn sinh viên lap mInh phi trách bitt d8 thrc hien.
Lwu
COng tác lAy kin sinh vién ye hot dng giâng day cUa giáng viên là nbiem vi bat
buc dôi vâi sinh viên và h thng kháo sat online không luu thông tin Ca nhân ngixi dánh
gia. Vi vy, yêu cAu toàn the"sinh viên dang hoc tap trong k' phái tham gia dánh giá va darn
bão nti dung dánh giá là khách quan, trung thirc.
Sinh viên kbông thirc hien dUng theo nOi dung cUa thông báo nay se bj trü dirn theo
quy ctjnh ve^ dánh giá kt qua rên luyn cUa sinh vién Va không duqc sU diving tài khoãn trën
website dangkytnedu.vn.
MQi ' kin xin lien he: TS. Nguyn Dirc Tung, Phó trirông phông KT&DBCLGD
DT: 0913709900; Email: d.t.nguyen(tnut.edu.vn hoac khaothidbclgdtnut.edu.vn
Trân trong J.
Noi n/ian:
- Ban giám hiu (d b/c);
- Website trtrng;
- Phông DT, HSSV, TFCNTT &TV;
- Các Khoa, b mon true thuc;
- Giáo viôn CN, GV, sinh viên ( thre hin);
- Doân TN, hOi SV (ph 0"i hcip thirc hin);
- Luu VT, Phàng KT&DBCL, DT.
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