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THÔNG BÁO  

Về việc triển khai hoạt động khảo sát lấy ý kiến phản hồi  

của Sinh viên Chương trình tiên tiến về môn học  

Thực hiện theo Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của Sinh viên Chương trình tiên 

tiến (CTTT) về môn học đã được Hiệu trưởng phê duyệt ngày 04 tháng 6 năm 2012, 

Phòng Thanh tra – Pháp chế - Đảm bảo chất lượng sẽ tiến hành lấy ý kiến phản hồi của 

Sinh viên CTTT về môn học trong học kỳ 2 năm học 2011-2012:  

- Thời gian thực hiện: từ ngày 11/6/2012 đến hết ngày 14/9/2012. 

- Đối tượng và phạm vi áp dụng: Sinh viên CTTT ngành Hệ thống thông tin 

(HTTT) của Trường Đại học Công nghệ thông tin. 

- Hình thức: Phát và thu phiếu khảo sát bằng tiếng Việt (các môn học được 

giảng dạy bằng tiếng Việt), phát và thu phiếu khảo sát bằng tiếng Anh (các môn học 

được giảng dạy bằng tiếng Anh) trong buổi kiểm tra kết thúc môn học theo thời khóa 

biểu của khoa HTTT cung cấp (có thể nhờ giảng viên đứng lớp hỗ trợ). 

  Kính đề nghị Ban điều hành CTTT, Khoa HTTT thông báo đến tất cả Giảng 

viên và Sinh viên CTTT biết để phối hợp thực hiện. 

  Trân trọng. 
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Trịnh Thị Mỹ Hiền 

Nơi nhận: 

- BGH (để xin ý kiến chỉ đạo); 

- Ban điều hành CTTT; 

- Khoa HTTT; 

- Lưu VT, TT-PC-ĐBCL. 


