
 

 
THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức khảo sát học trực tuyến, học kỳ 2 năm học 2019-2020 

 Kính gửi:  
   - Các Khoa; 
   - Phòng CTSV&QHĐN; 
   - Toàn thể sinh viên khóa 14, 15. 

Căn cứ Kế hoạch tổ chức đào tạo năm học 2019–2020 (điều chỉnh); 

Căn cứ chỉ đạo của Ban Giám hiệu về việc khảo sát dạy và học trực tuyến đã triển 
khai trong HK2 năm học 2019-2020  

Trong học kỳ vừa qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Nhà trường đã triển 
khai hầu hết các môn học theo hình thức trực tuyến. Để đánh giá lại công tác đào tạo trực 
tuyến, trường tiến hành khảo sát để từng bước nâng cao chất lượng đào tạo trực tuyến sau 
này (nếu có).  

Để công tác tổ chức khảo sát học trực tuyến đạt kết quả, Phòng Quản lý Đào tạo và 
Khảo thí thông báo đến các Khoa, Phòng CTSV&QHĐN cùng toàn thể Sinh viên khóa 
14, 15 nội dung như sau: 

 Hình thức đánh giá: Sinh viên thực hiện khảo sát học trực tuyến qua mạng tại 
các phòng máy, thư viện, tại nhà (máy tính, điện thoại có kết nối internet); 

 Địa chỉ đánh giá: SV đăng nhập vào Cổng thông tin SV (Portal SV) tại địa chỉ: 
www.portal.sonadezi.edu.vn để làm khảo sát (SV lưu ý: trường hợp SV chưa 
đổi mật khẩu tài khoản đăng nhập sẽ là: Mã số SV, mật khẩu: Mã số SV đồng 
thời nhập mã bảo vệ để truy cập); 

 Đối tượng: Sinh viên khóa 14,15 và SV khóa 1 hệ 9+4; 

 Thời gian: Từ ngày 19/06/2020 đến ngày 05/07/2020; 

 Phòng Quản lý Đào tạo và Khảo thí sẽ mở phòng máy A1.1 cho những SV có 
nhu cầu làm khảo sát tại trường, cụ thể: 

+ Thời gian: Sáng 8h45 – 9h15, 10h45 – 11h30; Chiều 14h30 – 15h15, 
16h00 – 16h30 - Thứ Năm, từ ngày 19/06/2020 đến ngày 05/07/2020; 

Kính đề nghị các Khoa, Phòng CTSV&QHĐN phối hợp nhắc nhở Sinh viên thực 
hiện khảo sát học trực tuyến nghiêm túc, đúng thời gian quy định và có biện pháp đảm 
bảo sĩ số lớp khi tham gia đánh giá nhằm thu thập dữ liệu chính xác, đầy đủ. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Ban Giám hiệu (để báo cáo) 
- Lưu: QLĐT&KT. 
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