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THÔNG BÁO
V/v thực hiện khảo sát lấy ý kiến của người học 

về hoạt động giảng dạy của giảng viên 
Học kì 1, Năm họ’c 2021 - 2022

Thực hiện Kế hoạch số 87/KH-ĐHTDM ngày 29/9/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học 
Thủ Dầu Một về việc khảo sát ý kiến của các bên liên quan năm học 2021 - 2022, Trung tâm 
Đảm bảo chất lượng thông báo đến các Khoa/Viện, Chương trình đào tạo và Sinh viên thực 
hiện khảo sát lấy ý kiến của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, cụ thể như sau:

1. Mục tiêu khảo sát:
Khảo sát ý kiến của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên. Ket quả khảo sát 

nhằm giúp Nhà trường có cơ sở tự đánh giá và cải tiến chất lượng hoạt động giảng dạy của 
giảng viên.

2. Nội dung khảo sát:

STT Nội dung Đối tượng Link khảo sát

1
Khảo sát lấy ý kiến của sinh 
viên về hoạt động giảng dạy 
của giảng viên (Mầu phiếu 7)

Sinh viên toàn trường hệ 
chính quy kết thúc môn 
học trong học kì 1, năm 
học 2021 - 2022

https://dkmh.tdmu.edu.vn

3. Thời gian khảo sát: Từ ngày 13/12/2021 đến ngày 31/12/2021.
4. Tổ chửc thực hiện
- Trung tâm Đảm bảo chất lượng: Triển khai nội dung, hướng dẫn khảo sát, cung cấp 

kết quả sinh viên tham gia khảo sát đến các bên liên quan xử lý theo quy định; tổng hợp kết 
quả, xây dựng báo cáo khảo sát để báo cáo Lãnh đạo trường và chuyển đến các đơn vị liên 
quan; xây dựng kế hoạch cải tiến nhằm nâng cao chất lượng các kỳ kiểm tra trực tuyến tiếp 
theo.

- Khoa/Viện, Chương trình đào tạo: Triển khai, theo dõi và có các biện pháp nhắc nhở 
sinh viên không tham gia khảo sát.

- Các đơn vị liên quan: Căn cứ báo cáo khảo sát thực hiện các nhiệm vụ điều chỉnh, cải 
tiến nhằm nâng cao chất lượng các kỳ kiểm tra trực tuyến tiếp theo ứng với chức năng nhiệm 
vụ được giao.

Giảng viên cố vấn học tập các lớp có tỷ lệ sinh viên không tham gia khảo sát vượt quá 
10%, sẽ xem xét trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của giảng viên “tham gia hoạt động đảm bảo 
chât lượng, kiêm định và các hình thức xêp hạng đánh giá chât lượng giáo dục khác theo kế 
hoạch của Nhà trường” được quy định tại Quyết định số 30/HĐTr ngày 07/12/2020 của Hội 

https://dkmh.tdmu.edu.vn
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đồng Trường về việc quy định chế độ làm việc của cán bộ, viên chức người lao động tại Trường 
Đại học Thủ Dầu Một.

Sinh viên không thực hiện khảo sát sẽ xử lý theo “Quy chế công tác sinh viên”, “Quy chế 
đánh giá rèn luyện”.

Trong quá trình triển khai các khó khăn, vui lòng liên hệ qua email: 
khaosat@tdmu.edu. vn để được hỗ trợ.

Lưu ý: Hệ đào tạo thường xuyên không thực hiện khảo sát phiếu này.

Trân trọng cảm on./.

Nưi nhận:

- p. CTSV;
- P.ĐTĐH;
- P.CNTT,
- Các Khoa/Viện, CTĐT;
- Lưu: TT.DBCL.

KT. GIÁM ĐÓC TRUNG TÂM 
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Mộng Ngọc

mailto:khaosat@tdmu.edu
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HƯỚNG DẪN KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN NGƯỜI HỌC  

VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN 

 

Bước 1: Đăng nhập vào đường link:  https://dkmh.tdmu.edu.vn Chọn: Đăng nhập 

 

 

 

 

Bước 2: Thực hiện đăng nhập 

 

 

 

https://dkmh.tdmu.edu.vn/
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Bước 3: Chọn vào mục “ĐÁNH GIÁ GIẢNG DẠY” 

 

 

Bước 4: Chọn mẫu phiếu cần đánh giá 
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Bước 5: Chọn đối tượng khảo sát  Chọn môn học và giảng viên khảo sát 

 

Bước 6: Đọc câu hỏi và chọn đáp án 
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Bước 7: Nhập các ý kiến khác, sau đó nhấn “Lưu” để lưu kết quả khảo sát 

 

 

 

 

 

❖ Nếu có xảy ra sự cố khi đánh giá, chụp màn hình và gửi về mail:                

khaosat@tdmu.edu.vn  với nội dung:  

 Họ và tên 

 Mã số sinh viên 

 Ngành học 

 Mô tả sự cố  

 Ảnh chụp màn hình 

 


