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THÔNG BÁO
Về việc tổ chức đánh giá môn học, học kỳ 2 năm học 2020-2021
Kính gửi:
- Các Khoa;
- Phòng CTSV&QHĐN;
- Toàn thể SV khóa 15, 16 hệ 12+ và S1, S2 hệ 9+.
Căn cứ Kế hoạch tổ chức đào tạo năm học 2020–2021 (điều chỉnh);
Để đánh giá công tác đào tạo học kỳ 2 năm học 2020-2021 và thực hiện tổ chức
đánh giá môn học 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 15, 16 hệ 12+ và S1, S2 hệ 9+
công tác đánh giá môn học học kỳ 2 năm học 2020-2021, nội dung như sau:
-

Hình thức đánh giá: Sinh viên thực hiện đánh giá môn học trực tuyến qua mạng
(máy tính, thiết bị di dộng có kết nối internet);

-

Địa chỉ đánh giá: SV đăng nhập vào Cổng thông tin SV (Portal SV) tại địa chỉ:
https://portal.sonadezi.edu.vn để làm đánh giá;

-

Đối tượng: Sinh viên khóa 15, 16 hệ 12+ và S1, S2 hệ 9+;

-

Thời gian: Từ ngày 19/04/2021 đến ngày 09/05/2021;

Kính đề nghị các Khoa, Phòng CTSV&QHĐN, GVCN hệ 9+ phối hợp nhắc nhở
Sinh viên thực hiện việc đánh giá môn học 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./.
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