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THÔNG BAO
V vic t chuc khão sat kiên cüa sinh viên di h9c chInh quy
ye hoyt dng giãng dy cüa giãng viên
H9c k' III näm hyc 2019-2020
Nhm tang ci.rng tinh than trách nhim cüa ngui hçc vOi quyn 1ci, nghia vi h9c t.p,
rèn 1uyn cUa ban than và tao them mt kênh thông tin giüp giáng viên có th t1r diu chinh
hoat dng giãng day, tir do gop phn nâng cao chat lugng dào tao, PhOng Quãn 1)' Dào tao
(P.QLDT) thông báo v& vic t chüc kháo sat kin cüa sinh viên ye hoat dng giãng day
cüa giãng viên i Hyc k' III 11am hyc 20 19-2020, cii th nhi.x sau:
Th?i gian thirc hin khào sat: Tr ngày 15/09/2020 dn ht ngày 11/10/2020.
D6i tuclng tham gia khão sat: Sinh viên dai hçc h chInh quy cüa Trung Dai h9c
Ma Thành ph6 H ChI Minh.
HInh thi.rc khâo sat: Khâo sat trrc tuyn, sinh viên dung tài khoãn Trtxang cung
cp dang nhp vào h thng khão sat nhir sau:
• Truy cp vào trang djch vii sinh viên: http://sis.ou.edu.vn
• Nhn vào tab "Tin Ich" -> chçn "Dánh giá boat dng giãng day"
Quyn igi cUa sinh viên tham gia khão sat: Sinh viên di.rgc khuyn khIch tham gia
khão sat tAt cá các mon hçc dang k trong h9c kS' và duqc cong 10 dim rèn 1uyn khi tham
gia kháo sat dAy dü các mOn hçc dà dang k. M6i mon hçc chi tham gia khão sat 1 lAn.
Ghi chü: Dfr 1içu kháo sat kië'n cáa sinh viên duçrc Trw&ng s& dyng nhu môt kênh
thông tin d diu chinh hog! dç5ng giáng dgy. Thông tin cüa sinh viên tham gia khão sat ducrc
btho môt hoàn toàn. ,_
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