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THÔNG BĂo
Vi vięc dło tąo trłrc tuyĆn hoc phân Tin hoc cc sč 2

Hoc kY1 năm hoc 2019-2020

Căn cir KĆ hoąch năm hoc vă KĆ hoąch giăng dąy căc hoc phân chung năm hoc
2019-2020, Nhă trubng thông băo vČ vięc tó ch(rc hoc phăn Tin hoc cc só 2 (mi hoc phân
INT1004) hoc k} 1 năm hoc 2019-2020. CU thč nhu sau:

1. ĐÓi tuvng vi hinh thfrc hQC
- Đói tuqng: Sinh viën'căc khóa QH2014, QH2015, QH2016, QH2017, QH2018

trong toăn Trubng chua tich luj hoc phăn Tin hoc co só 2 dă dăng k' hoc tren Portal
(không ćp dyng cho khóa QH2019).

- Hinh thtc hoc: Hoc trvrc tuyĆn qua mang Internet.

Licu Ń: Sinh viën không đăng k' hec Igi, hec câi thięn Itpc pliân Tin hpc cc sč 2
Portal. Vięc đăng k' Itpc nây theo thông bđo riëng.
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3. Lich thi: Theo lich thi hét môn hoc k} I nâm hoc 2019-2020 cùa Nhà truòng.

4. Tô chfrc thvc hiën
Phòng Dào tao c6 trich n.hiêm ph6i hqp v&i Trung tâm Công nghê thông tin Truyèn

thông & HQC li?u xây dvng ké hooch giàng doy và lich trình chi tiét, thông bio sinh
viên.

Trung •tâm Công nghê thông tin Truyèn thông & Hoc liëu Phu trich nOi dung
chucng trình, ky thuat van hành, dur&ng truyèn, công tic tu và hô trq sinh viên, tb chüc
giàng dv, tb chüc thi và châm thi.

Phòng Quàn tri ct cân bê phuc và sip xép hOi tnròng theo lich.

Câc Khoa dào tao thông bio cho toàn thé sinh viên trong khoa biét dé thvc hiën.

Nci nh@n:
- Ban Giâm hiëu (dé bio cio);

- Khoa DT (TB cho SV, thvc hiën);
- Phòng QT (ph6i hqp);
- IT CNITIT&HL (thvc hiën);
- Lu•u: HCTH, DT, Lh12.
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