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HƯỚNG DẪN KHẢO SÁT 

Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA NGƯỜI HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG  

GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN 

 

Bước 1: Sinh viên truy cập vào trang: http://portal.vhu.edu.vn. Click vào mục SINH 

VIÊN để đăng nhập vào tài khoản cá nhân trên Cổng thông tin.  

 

 
 

Bước 2: Sau khi Click vào mục SINH VIÊN, màn hình sẽ hiện ra giao diện đăng 

nhập (tên đăng nhập và mật mã).  

Sinh viên thực hiện đăng nhập theo tên đăng nhập và mật mã riêng của mình được 

cấp khi nhập học, sau đó Click vào nút ĐĂNG NHẬP theo giao diện sau đây: 

 

 

Click vào 

đây  

Đăng nhập 

vào đây  

http://portal.vhu.edu.vn/
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Bước 3: Sau khi sinh viên thực hiện đăng nhập, click vào mục KHẢO SÁT – 

THẢO LUẬN, màn hình sẽ có giao diện sau đây: 

 

Bước 4: Sau khi click vào mục khảo sát – thảo luận, sinh viên chọn ô NĂM HỌC, 

HỌC KỲ tương ứng cần khảo sát, màn hình sẽ có giao diện sau đây: 

 

Click vào 

đây  

Click vào đây 
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Bước 5: Sinh viên thực hiện khảo sát cho từng môn học của từng giảng viên bằng 

cách Click vào ô CHƯA KHẢO SÁT như bên dưới: 

 
 

Bước 6: Sau khi Click lần lượt vào ô chưa khảo sát của từng học phần, màn hình sẽ 

có giao diện sau đây: 

- Click vào các ô tương ứng (1, 2, 3, 4) theo sự đánh giá, cảm nhận của bản thân 

sinh viên và nhập tiếng Việt có dấu vào Ý kiến khác (nếu có) để góp ý thêm 

cho giảng viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn học. 

Click vào 

đây 

Đánh giá 

vào đây 
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Bước 7: Click vào ô LƯU THÔNG TIN để thực hiện việc lưu lại các thông tin để 

đánh giá như giao diện sau đây: 

 

 
 

 

Một số lưu ý khi tiến hành khảo sát:  

- Việc cung cấp ý kiến phản hồi về môn học và giảng viên là BẮT BUỘC trước 

khi muốn xem điểm tổng kết của môn học đó. 

- Sinh viên cần TRUNG THỰC - NGHIÊM TÚC - KHÁCH QUAN khi tiến 

hành đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên. 

- Sinh viên KHÔNG bỏ sót mục (ô) nào khi chọn đánh giá từng nội dung cụ 

thể ghi trên phiếu. 

- Trường hợp cùng môn học nhưng sinh viên đánh giá nhiều lần, Nhà trường 

chỉ sử dụng lần ĐÁNH GIÁ CUỐI CÙNG. 

 

NHÀ TRƯỜNG XIN CẢM ƠN CÁC ANH/CHỊ SINH VIÊN 

ĐÃ CUNG CẤP THÔNG TIN! 
 

 

 

 

 

 

 

Click vào 

đây 


