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THÔNG BÁO
Về việc tổ chức khảo sát ý kiến của sinh viên đại học chính quy
về hoạt động giảng dạy của giảng viên
Học kỳ III năm học 2020-2021
Nhằm tăng cường tinh thần trách nhiệm của người học với quyền lợi, nghĩa vụ học tập
và rèn luyện của bản thân; Đồng thời tạo thêm một kênh thông tin giúp giảng viên có thể tự
điều chỉnh hoạt động giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, Phòng Quản lý Đào
tạo (P.QLĐT) thông báo về việc tổ chức khảo sát ý kiến của sinh viên về hoạt động giảng dạy
của giảng viên ở Học kỳ III năm học 2020-2021, cụ thể như sau:
-

Thời gian thực hiện khảo sát: Từ ngày 06/10/2021 đến hết ngày 31/10/2021.

-

Đối tượng tham gia khảo sát: Sinh viên đại học hệ chính quy của Trường Đại học

Mở Thành phố Hồ Chí Minh.
Hình thức khảo sát: Khảo sát trực tuyến, sinh viên dùng tài khoản Trường cung

-

cấp đăng nhập vào hệ thống khảo sát như sau:
• Truy cập vào trang dịch vụ sinh viên: http://sis.ou.edu.vn
• Nhấn vào tab “Tiện ích” -> chọn “Đánh giá hoạt động giảng dạy”
-

Quyền lợi của sinh viên tham gia khảo sát: Sinh viên được khuyến khích tham gia

khảo sát tất cả các môn học đăng ký trong học kỳ và được cộng 10 điểm rèn luyện khi tham
gia khảo sát đầy đủ các môn học đã đăng ký. Mỗi môn học chỉ tham gia khảo sát 1 lần.
Ghi chú: Dữ liệu khảo sát ý kiến của sinh viên được Trường sử dụng như một kênh
thông tin để điều chỉnh hoạt động giảng dạy. Thông tin của sinh viên tham gia khảo sát được
bảo mật hoàn toàn.
Nơi nhận:
-

Sinh viên OU;
Phòng Công tác sinh viên;
Lưu.
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