
 

 

THÔNG BÁO 

V/v triển khai khảo sát lấy ý kiến sinh viên về hoạt động  

giảng dạy của Giảng viên HKII năm học 2021-2022 

Kính gửi: Toàn bộ sinh viên hệ chính quy  

Nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động về công tác đánh giá chất lượng 

giảng dạy, đồng thời ghi nhận những ý kiến phản hồi từ phía sinh viên, Nhà trường 

tiếp tục tiến hành khảo sát, lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của Giảng 

viên. Đề nghị toàn thể sinh viên thực hiện khảo sát sớm để Giảng viên kịp thời điều 

chỉnh hoạt động giảng dạy trong thời gian học. Kế hoạch thực hiện như sau: 

1. Thời gian khảo sát  

Từ ngày 12/04/2022 đến ngày 18/06/2022 

2. Hướng dẫn khảo sát 

Sinh viên đăng nhập vào trang https://online.hcmute.edu.vn/ , tìm đến mục “Ý 

kiến & thảo luận” để thực hiện khảo sát cho từng môn học. 

3. Cách tính điểm rèn luyện cho sinh viên thực hiện khảo sát 

Mức điểm rèn luyện cho sinh viên thực hiện khảo sát được tính từ -5  +5 điểm. 

Sinh viên nào hoàn thành khảo sát tất cả các môn học thì được cộng 5 điểm rèn luyện. 

Sinh viên nào không hoàn thành khảo sát đủ số môn học sẽ bị trừ số điểm tương ứng. 

Cụ thể theo bảng sau:  

 

Phần trăm thực hiện khảo sát trên tổng số môn học của học kỳ 

≤10 ≤20 21->30 31->40 41->49 50 51->60 61->70 71->80 81->90 
91-

100 

Số 

điểm 

đạt 

được 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

Đề nghị toàn bộ sinh viên hệ chính quy nghiêm túc thực hiện thông báo này./. 

 PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 

 

 

 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 

                    Số: 07/TB - ĐBCL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2022 

 

 

Nơi nhận: 
- Sinh viên chính quy (email); 

- Lưu P. ĐBCL. 
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