Tổ Đảm bảo Chất lượng Giáo dục – Trường Đại học Bạc Liêu

HƯỚNG DẪN
Thực hiện việc đăng nhập hệ thống lấy ý kiến phản hồi của Sinh viên
Bước 1: Anh/Chị vào Website của Trường Đại học Bạc Liêu tại địa chỉ: http://blu.edu.vn
(Có thể vào bằng tất cả các máy tính, thiết bị có kết nối mạng Internet, không bắt buộc
thực hiện trên máy tính của nhà trường).
Bước 2: Chọn “Hệ thống quản lý đào tạo – UIIS” trên trang chủ.

Bước 3: Tại mục đăng nhập của SV, Anh/Chị nhập Mã số SV và mật khẩu của mình vào.

Bước 4: Tại giao diện của hệ thống, Anh/Chị chọn vào mục “Đánh giá học phần” để tiến
hành cho ý kiến về hoạt động giảng dạy của Giảng viên.

Bước 5: Anh/Chị chọn vào ô tròn  để bắt đầu cho ý kiến (VD 1 SV cho ý kiến ở môn
Đọc hiểu 4 của Giảng viên Dương Thế Bảo).
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Bước 6: Anh/Chị tiến hành cho ý kiến (Có tất cả 12 nội dung ở hoạt động giảng dạy của
Giảng viên & 08 nội dung ở hoạt động phục vụ).

Bước 7: Khi cho ý kiến xong Anh/Chị chọn “Gửi đánh giá” để kết thúc quá trình cho ý
kiến./.
Lưu ý:
- Anh/Chị phải trả lời tất cả các ý kiến ở các nội dung (Trừ mục ý kiến khác) thì hệ
thống mới chấp nhận cho Anh/Chị “Gửi đánh giá”.
- Khi đã “Gửi đánh giá” Anh/Chị sẽ không có quyền thay đổi hoặc sửa chữa ý kiến
của mình. Vì vậy Anh/Chị nên cân nhắc trước khi gửi.
- Mỗi SV chỉ được cho 01 ý kiến cho từng học phần trong mỗi học kỳ.
- Mục “Ý kiến khác” nếu Anh/Chị có góp ý gì để nâng cao chất lượng học phần và
hoạt động phục vụ của Nhà trường thì ghi vào, nếu không thì bỏ trống.
- Nếu Anh/Chị có thắc mắc vui lòng liên hệ Tổ ĐBCLGD của nhà trường để được giải
đáp.
Địa chỉ liên lạc:
: dbclgd.dhbl@gmail.com
: 07812 210 653 (Áp dụng từ nay đến trước ngày 14.5.2017)
: 02912 210 653 (Áp dụng sau ngày 14.5.2017)
Trân trọng./.

