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THÔNG BÁO  
Tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên  

Học kỳ 1 năm học 2018-2019 
 

 Thực hiện Kế hoạch số 170/KH-CNTĐ-TT ngày 07/11/2018 của trường Cao 

đẳng Công nghệ Thủ Đức về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên học kỳ 1 năm học 2018-2019; 

Phòng Thanh tra - Pháp chế triển khai công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học 

về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 1 năm học 2018-2019 đến các đơn vị, cá 

nhân như sau: 
 

 

1. Đối tượng lấy ý kiến: HSSV ch nh qu .  

2. Thời gian lấy ý kiến: từ ngà  12/11/2018 đến ngà  15/12/2018. 

3. H nh thức lấy ý kiến: HSSV phản hồi trên phiếu  hảo sát thông qua 

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

4. Đề nghị hỗ trợ công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học: 

- Phòng Công tác Chính trị HSSV: Đăng thông báo kèm hướng dẫn thực hiện 

KS trên trang online.tdc.edu, gửi tin nhắn nhắc nhở HS-SV tham gia  hảo sát. 

- Các Khoa: 

+ Yêu cầu 100% GV bộ môn có tham gia giảng dạ  trong học  ỳ 01 thông báo 

SV thực hiện KS; 

+ Nhắc nhở HS-SV của Khoa m nh tham gia  hảo sát theo thời hạn trên  

+ CBQL Khoa đôn đốc, nhắc nhở CVHT cán sự lớp cán bộ Đoàn v n động HS-

SV tham gia KS. 

- Trung tâm Thông tin Thư viện: Phối h p với ph ng Thanh tra - Pháp chế 

xử l  các l i phát sinh  hi triển  hai đưa thông tin  hảo sát lên website. 

- Giảng viên: Thông báo,  êu cầu HSSV thực hiện KS. 
 

Trên đây là thông báo tổ chức lấ  ý  iến phản hồi từ người học về hoạt động 

giảng dạ  của giảng viên học  ỳ 1 năm học 2018-2019, đề nghị các đơn vị và cá nhân 

liên quan h  tr , phối h p triển  hai.    

Trân trọng. .  
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