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THÔNG BÁO 

V/v lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên 

học kỳ 1, năm học 2016-2017 

 

Nhằm lắng nghe các ý kiến phản hồi từ sinh viên, làm cơ sở để điều chỉnh hoạt 

động giảng dạy của giảng viên, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, Nhà trường thông 

báo kế hoạch khảo sát ý kiến các học phần được tổ chức giảng dạy trong học kỳ 1, năm 

học 2016-2017 như sau: 

1. Các nội dung lấy ý kiến:  

Phiếu lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên được thiết kế với 6 nội dung chính: Chuẩn 

bị giảng dạy, Phương pháp giảng dạy, Nội dung giảng dạy, Thực hiện quy chế giảng dạy, 

Tác phong sư phạm, Hỗ trợ người học. 

2. Thời gian thực hiện: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23/01/2017. 

3. Cách thức phản hồi ý kiến: 

Sinh viên trả lời phiếu khảo sát trực tuyến trên trang Portal cá nhân tại địa chỉ: 

http://portal.vhu.edu.vn bằng cách vào mục “Khảo sát – Thảo luận”, sau đó chọn năm 

học, học kỳ và tiến hành khảo sát lần lượt từng học phần.  

Khi chọn từng học phần để khảo sát, sinh viên phải trả lời một cách trung thực 

với từng nội dung chi tiết bằng cách chọn các ô tương ứng (1 = rất đúng; 2 = đúng; 3 = 

tương đối đúng; 4 = không đúng) và ghi ý kiến khác cụ thể (nếu có) bằng cách nhập tiếng 

Việt có dấu. Hoàn thành phiếu khảo sát bằng cách chọn mục “Lưu thông tin” ở cuối 

trang khảo sát.  

Vì yêu cầu khảo sát là bắt buộc, do vậy chỉ trường hợp đã thực hiện việc đánh giá 

hoạt động giảng dạy của học phần thì mới được xem kết quả thi của học phần đó. Nhà 

trường cam kết giữ bí mật các thông tin đánh giá mà sinh viên cung cấp.  

Đề nghị các khoa/bộ môn, cố vấn học tập thông báo cho sinh viên, đồng thời phối 

hợp với phòng Quản lý đào tạo thực hiện nội dung thông báo này. 

Trân trọng./. 
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