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THÔNG BÁO 

Về việckhảo sát nhu cầu lắp điều hòa tại các phòng học và học song ngành 
 

 

Căn cứ vào điều kiện và nhu cầu thực tế của sinh viên, đểtạo điều kiện tốt nhất về cơsở 

vật chất phục vụ sinh viên cũng như tăng cường cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt 

nghiệp. Nhà trường dự kiến lắp đặt điều hòa tại các phòng học của sinh viên và triển khai 

đào tạo song ngành để giúp sinh viên có cơ hội học tập đa dạng, sinh viên tốt nghiệp sẽ có 2 

bằng đại học khác nhau thuận lợi cho công việc sau này. 

Nhà trườngtiến hành khảo sát lấy ý kiến sinh viên về nhu cầu lắp điều hòa tại các 

phòng học và học song ngànhnhư sau: 

1.Đối tượng khảo sát: Sinh viên toàn trường. 

2.Thời gian khảo sát: Từ ngày 12/6/2020 đến hết ngày18/6/2020. 

3. Nội dung khảo sát: 

- Khảo sát nhu cầu lắp điều hòa tại các phòng học; 

- Khảo sát nhu cầu học song ngành (học song song 2 ngành cùng lúc): 

• Trong đó ngành thứ nhất là chương trình mà sinh viên trúng tuyển, nhập học.  

• Ngành thứ hai:Sinh viên có nhu cầu; Đảm bảo các điều kiện đăng ký; Được bố trí 

học bổ sung từ 40-90 tín chỉ (tùy thuộc vào mức độ gần hay xa với ngành thứ 

nhất); Chỉ được tốt nghiệp khi đã đủ điều kiện tốt nghiệp ngành thứ nhất. 

4. Hình thứckhảo sát:  

- Khảo sát online trên cổng thông tin đào tạo (daotao.uneti.edu.vn).  

 - Sinh viên bắt buộc phải tham gia trả lời các câu hỏi mới có thể đăng nhập xem các 

thông tin của mình. 

5.Tổ chức thực hiện: 

- Sinh viên tham gia khảo sát theo đúng thời gian quy định, cho ý kiến khách quan về 

nguyện vọng của mình bằng cách lựa chọn các nội dung ở biểu mẫu khảo sát vì kết quả khảo 

sát là căn cứ để Nhà trường triển khai. 

- Phòng Công tác sinh viên, các Khoa chuyên môn, CVHT thông báo và đôn đốc sinh 

viên tham gia khảo sát theo đúng thời gian quy định. 

- Phòng Đào tạo chuẩn bị nội dung khảo sát gửi tới sinh viên, vận hành hệ thống khảo 

sátonline, tổng hợp và báo cáo kết quả khảo sát về Ban Giám hiệu Nhà trường. 

Nhà trường yêu cầucác đơn vị có liên quan, các Khoa chuyên môn, CVHT và sinh viên 

toàn trường thực hiện nghiêm túc thông báo này./. 

 
 

 

Nơi nhận: 

- Đảng ủy, Ban Giám hiệu (để b/c); 

- Các đơn vị trong trường (để t/h); 

- Website trường; 

- Lưu: VT, CTSV. 
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