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THÔNG BÁO 

V/v khảo sát ý kiến sinh viên về chương trình đào tạo và hoạt động hỗ trợ đào tạo của Trường Đại 

học Quốc tế Sài Gòn học kì II, năm học 2019-2020 

 

Kính gửi: Các Khoa trực thuộc Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn 

Căn cứ vào kế hoạch ngày 20/7/2020 về việc khảo sát ý kiến sinh viên về chương trình đào tạo và 

hoạt động hỗ trợ đào tạo của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn học kì II, năm học 2019-2020; Phòng Khảo 

thí & Đảm bảo Chất lượng thông báo tới các Khoa và toàn thể sinh viên lịch tham gia điều tra khảo sát 

trưng cầu ý kiến người học về chương trình đào tạo cụ thể như sau: 

-     Tên cuộc khảo sát: Khảo sát ý kiến sinh viên về chương trình đào tạo và hoạt đông hỗ trợ đào tạo 

học kỳ II, năm học 2019-2020 

-     Thời gian mở hệ thống: từ 25/7/2020 đến 25/8/2020. 

-     Địa chỉ truy cập:  

Khảo sát môn học:    

Link:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaz2DaE72KHyK35DurdIgBGkr2WOVcdM

m9iXw2r_wLPpALzg/viewform 

Yêu cầu: Sinh viên đăng nhập làm khảo sát cho TỪNG môn học mình đã học trong học kỳ vừa 

rồi. Ví dụ: Lớp 19DTA1 học 5 môn, sinh viên sẽ đăng nhập thực hiện khảo sát này 5 lần, mỗi lượt một 

môn, ghi rõ tên môn học, giảng viên giảng dạy trong phiếu khảo sát. 

Khảo sát khóa học (cuối năm học): 

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFwrQMxQp0Gis4W-

G0LB7HgplgYYcnTFJ5n5ITRYU1DLH9tQ/viewform 

Yêu cầu: sinh viên đăng nhập làm khảo sát duy nhất MỘT lần, sinh viên ghi đầy đủ các thông tin 

bắt buộc ở mục I. Thông tin cá nhân. 

Để đảm bảo việc khảo sát ý kiến sinh viên được thực hiện đầy đủ, có hiệu quả, đề nghị toàn thể 

sinh viên đăng nhập đường link khảo sát trực tuyến của nhà trường để cung cấp các thông tin đánh giá về 

chương trình đào tạo và các hoạt động hỗ trợ đào tạo theo đúng thời hạn như đã thông báo. Sau thời hạn 

trên, hệ thống khảo sát trực tuyến sẽ đóng lại để P.KT&ĐBCL thực hiện thống kê dữ liệu. Trường hợp sinh 

viên không tham gia khảo sát, các Khoa có thể áp dụng các quy định về việc đánh giá kết quả rèn luyện của 

sinh viên để xét điểm ý thức chấp hành nội quy, quy chế trong Nhà trường. 

 

   Nơi nhận:               KT. TRƯỞNG PHÒNG 

- Như trên;                  P. TRƯỞNG PHÒNG 

- Lưu: KT&ĐBCL. 
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