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THÔNG BÁO  

Vv lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên  

HK II năm học 2018-2019 

 
Thực hiện kế hoạch số 62/KH-CNTĐ-TT về việc thực hiện công tác khảo sát lấy ý kiến 

phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của Giảng viên học kì II năm học 2018-2019; 

Phòng Thanh tra – Pháp chế thông báo đến các đơn vị về việc lấy ý kiến phản hồi từ người 

học về hoạt động giảng dạy của giảng viên HK II NH 2018-2019 với các nội dung sau: 

1. Đ i tư ng thực hiện khảo sát :   -   ch nh qu   

2. Thời gian: Từ 13/05/2019  đến 06/07/2019 

+ Cơ chế yêu cầu người học thực hiện K : Người học hoàn thành nhiệm vụ K  để 

được xem điểm của học phần. 

3. H nh thứ      h thứ   ấ     iến phản hồi    -   phản hồi tr n phiếu khảo sát thông 

qua website http://online.tdc.edu.vn  (hướng dẫn thực hiện khảo sát đính kèm) 

4. Hỗ tr  thực hiện: 

- Phòng CTCTHSSV:  

+  hối hợp với ph ng Th nh tr  - Pháp chế thông báo v  nh c nh    -   th m gi  

khảo sát  

+ Thông báo đến   CN C  T triển kh i cho   -   các th c  ấ  khảo sát theo 

hướng d n đ nh kèm. 

- Kho  q ản    H -SV: 

+ Nh c nh    -   củ  Kho  mình tiếp tục th m gi  khảo sát theo thời hạn tr n  

+  hối hợp với C  T cán sự  ớp cán bộ Đo n theo d i  đôn đốc v  giám sát việc   -

SV tham gia KS. 

- Tr ng tâm thông tin thư viện:    trợ k  thu t nếu phát sinh vấn đề trong trong quá 

trình khảo sát 

- Đoàn th nh niên: H  trợ truyền thông, v n động  Đo n vi n  th nh ni n th m gi  

thực hiện khảo sát. 

 

http://online.tdc.edu.vn/


Tr n đ      thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạ  củ  

giảng vi n  K II – Năm học    8 – 2019  Đề nghị các ph ng  kho   trung t m v  các cá nh n 

liên quan phối hợp triển kh i thực hiện    

 

 Nơi       
- BGH.  

- Các đơn vị  

- Lưu: TT C  

 

                         

 TL. HIỆU TRƯỞNG 

TP. THANH TRA – PHÁP CHẾ 

    

(đã   ) 

 

 

 

 Huỳnh Thiên Vũ 

 

 

 

 

 


