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TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT 

 

Số:              /TB-ĐHGTVT 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày         tháng 8  năm 2021 

 

THÔNG BÁO 
V/v lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của Giảng viên 

học kỳ 2 năm học 2020-2021 

 

Căn cứ Quyết định số 403/QĐ-ĐHGTVT của Hiệu trưởng ban hành ngày 15/3/2013 

về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của Giảng viên; 

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giảng dạy của Giảng viên và làm căn cứ để nâng 

cao chất lượng đào tạo của Nhà trường; 

 Nhà trường tiếp tục triển khai công tác lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy 

của Giảng viên học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 cụ thể như sau: 
 

STT Nội dung Thời gian 

1 
Sinh viên toàn trường thực hiện gửi ý kiến phản hồi về hoạt 

động giảng dạy của Giảng viên trên trang http://sis.utc.edu.vn. 

Từ 09/08/2021 

đến hết ngày 

22/08/2021 

2 

- Phòng KT&ĐBCLĐT tổng hợp kết quả và gửi tới Lãnh đạo các 

đơn vị qua VPĐT của Trường; 

- Giảng viên vào tài khoản cá nhân trên VPĐT xem kết quả phản 

hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của Giảng viên; 

- Các Trưởng Bộ môn vào tài khoản Bộ môn trên VPĐT để xem 

kết quả phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của của 

toàn thể Giảng viên trong Bộ môn; 

Từ 23/8/2021 

 

3 

Danh sách Sinh viên không tham gia phản hồi ý kiến về hoạt 

động giảng dạy của Giảng viên sẽ được gửi tới tài khoản của 

CVHT trên VPĐT (Đề nghị CVHT theo dõi để thực hiện). 

Từ 23/8/2021 

 

Chú ý: Sinh viên không tham gia phản hồi ý kiến về hoạt động giảng dạy của giảng 

viên sẽ bị trừ điểm Rèn luyện sinh viên theo quy định của Trường. 

 

 

Nơi nhận:                                   

- Ban Giám hiệu (để b/c); 

- Các Khoa, Bộ môn (để ph/h); 

- Phòng ĐTĐH, CTCT&SV, 

  TTUDCNTT (để ph/h); 

- Sinh viên toàn trường (để th/h); 

- Cố vấn học tập các lớp (để th/h); 

- Lưu HCTH, KT&ĐBCLĐT. 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG KT VÀ ĐBCLĐT 
 

 

 

 

 

 

PGS.TS. NGUYỄN THỊ HÒA 

 

http://sis.utc.edu.vn/

		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-08-06T17:37:28+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Mobile Test 1<mobiletest1@bcy.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.773.8668 - EMAIL: ca@bcy.gov.vn
	2021-08-06T20:24:11+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trường Đại học Giao thông vận tải<dhgtvt@utc.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.773.8668 - EMAIL: ca@bcy.gov.vn
	2021-08-06T20:24:36+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trường Đại học Giao thông vận tải<dhgtvt@utc.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.773.8668 - EMAIL: ca@bcy.gov.vn
	2021-08-06T20:25:52+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trường Đại học Giao thông vận tải<dhgtvt@utc.edu.vn> đã ký lên văn bản này!




