
I. QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA SINH VIÊN 

Nhằm phục vụ công tác đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo của Nhà trường, hàng năm Trường 

ĐHKT thực hiện trưng cầu ý kiến của sinh viên bằng phương pháp điều tra trực tuyến thông qua Hệ 

thống khảo sát trực tuyến – Survey Online về các hoạt động:  

- Trưng cầu ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của Nhà trường được thực hiện định kỳ hàng 

năm (mỗi học kỳ một cuộc điều tra khảo sát) để đánh giá hoạt động đào tạo của Nhà trường (bao gồm hoạt 

động giảng dạy có liên quan đến học phần và các điều kiện đảm bảo chất lượng giảng dạy) nhằm mục đích 

cải tiến và nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo (thời gian dự kiến mở hệ thống từ 1-2 tuần trước khi kết 

thúc lớp học phần trong mỗi học kỳ).  

- Trưng cầu ý kiến sinh viên năm cuối về chương trình đào tạo và công tác hỗ trợ đào tạo (thực hiện 

trước thời điểm sinh viên đi thực tập và chuẩn bị viết niên luận). 

Trường ĐHKT khuyến khích sinh viên tham gia đóng góp ý kiến (căn cứ theo từng mục đích sử dụng 

thông tin) trên tinh thần tự nguyện và vì hoạt động chung, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo 

của Nhà trường. Nếu sinh viên thường xuyên không tham gia hoạt động này, Nhà trường sẽ đánh giá về ý 

thức và kết quả chấp hành nội quy, quy chế trong nhà trường được quy định tại Điều 3, Quy định Đánh giá 

kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Kinh tế (theo Quyết định 1637/QĐ-CTSV 

ngày 31/8/2010 ban hành Quy định về Đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên chính quy). 

 


