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THÔNG BÁO 
ve viÇc thyec hiÇn khão sát quóe té vÁ két quå hÍc tp và míe �Ù hài lòng 

cüa nguoi hÍc t¡i Trurong n�m 2022 

Kính gui: Lanh �¡o các khoa 

Truong Dai hÍc Tây Nguyên phÑi hop vÛi Trung tâm Kiêm �Ënh chåt luong giáo dåc 
- Dai hÍc QuÙc gia TP Hô Chí Minh thåc hiÇn du án nghiên céu "Khão sát quôc tê vê kêt 

quà hÍc tp và méc dÙ hài lòng cüa ngudi hÍe t¡i Dài Loan - Thái Lan - Nht B�n -

Viet Nam" n�m 2022. 
De thrc hiÇn có hiÇu quà ho¡t �Ùng thu thp ý ki¿n ph£n hôi cça nguòi hoc t¡i 

Truong, HiÇu truong yêu câu thuc hiÇn ho¡t �Ùng khào sát vÛi các nÙi dung cu thê nhur 

sau 
1. Muc diích 

Tim hieu �ánh giá cúa ngudi hÍc ve trang thiêt bË và nguôn hÍc liÇu, giäng viên, 
chuong trinh gi�ng d¡y, các hoat dÙng tu vân, môi truong hÍc tâp và �ánh giá toàn diÇn 
khóa �ào tao qua �ó góp phân câi tién và nâng cao chát luong �ào ta¡o nh�m �áp úng nhu 
câu và yêu câu phát triên �Ùi ngü lao �Ùng có trinh �Ù chuyên môn, chât luong cao. 
2. Yeu câu 

Dam båo truyên thông tôn sr trong d¡o và nhïng giá tri d¡o dëc, v�n hóa tót �ep 
trong môi truong giáo dåc; 

Nguoi hÍc, nguÝi day trong Truong hiêu rõ muc dích, ý nghïa, tu nguyÇn và trung 
thrc trong viÇc cung câp thông tin theo mâu phiêu kháo sát cça Nhà truong, nhàm �¡t �roc 
måc tiêu dã dê ra; 

Câu trå loi cça nguròi hÍc së duoe bão mt và chi drgc së dång phuc vå cho måc tiêu 
nghiên céu cua Diu án này. 
3. Thoi gian thåc hiÇên 

Tù ngày 15 tháng 9 dên ngày 30 tháng 9 n�m 2022. 
4. Doi tuong tham gia khão sát 

Nguoi hÍc t¡i 08 khoa �ào t¡o t¡i Truòng; Sô luong 400 m�u phân bÑ �ai diÇn cho 
nguroi hÍc các näm và các ngành �ào t¡o cça Truong (mõi khoa 50 mãu). 
5. Phuong pháp thye hiÇn 

Si dung bàng câu höi kháo sát trrc tuyên (Survey - On-line Questionnaire), theo 

duong link khào sát và thông tin d�ng nhp duói dây: 

https://tirc.twaea.org.tw/vn-survey2022/ 
Nhp tài khoàn / ID: V0008; Nhâp mt khâu/ password: 

Lanh �¡o các khoa triên khai thuc hiÇn và hoàn thành truóc ngày 30/9/2022. Trong 
quá trinh thyc hiÇn nêu có khó khän phát sinh, vui lòng liên hÇ phòng Quân lý chât luong 
(gap Trân Vän Cuòng; �T: 0336984747). 
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HiÇu trrong yêu câu các don vi nghiêm túc triên khai thue hiên/.Ny 
Noi nhan: 

Ban Giám hiÇu (�Ã b/c); 
- Các khoa (�ê th/h); 
- ��ng Website; 

Luru: HCTH, QLCL. 
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