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THÔNG BÁO 

Kế hoạch giảng dạy các học phần chung dự kiến 

Học kỳ I năm học 2021-2022 cho sinh viên đại học chính quy  

 

 

Căn cứ Kế hoạch giảng dạy năm học năm học 2021-2022, Phòng Đào tạo 

thông báo Kế hoạch giảng dạy các học phần chung dự kiến cho Học kỳ I năm học 

2021-2022 (Thời khóa biểu đính kèm). 

Kế hoạch tổ chức đăng ký các lớp học phần chung Học kỳ I năm học 2021-

2022 sẽ có hướng dẫn cụ thể sau. 

Để đảm bảo sinh viên có thể đăng ký được các học phần chung, đề nghị các 

Khoa đào tạo: 

- Không thay đổi Thời khoá biểu các học phần thực hành tiếng, lý thuyết 

tiếng kỳ I năm học 2021-2022 đã được Hiệu trưởng phê duyệt. 

- 100% các lớp học phần phải được xếp thời khoá biểu và được cập nhật trên 

phần mềm QLĐT.   

- Yêu cầu gán đầy đủ tên giảng viên khi xếp thời khoá biểu trên phần mềm 

QLĐT.  

- Sắp xếp thời khoá biểu của lớp học phần dải đều tất cả các buổi trong tuần, 

xen kẽ các cặp tiết trong cùng 1 buổi.  

Mọi chi tiết khác xin liên hệ Phòng Đào tạo (qua chuyên viên Nguyễn Thị Lan 

Hương), phòng 109 nhà A1-ĐHNN; ĐT: 0986122937. 

Trân trọng! 

 

 

 

Nơi nhận:      

- Ban Giám hiệu (để báo cáo); 

- Các Khoa đào tạo, Bộ môn (để thực hiện); 

- P.QT, P.TTPC (để phối hợp); 

- Lưu: HCTH, ĐT, Lh12. 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 
PHÓ) 

 

 

 

 

 

                 Nguyễn Thuý Lan 
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