
     ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:             /TB-ĐHNN      Hà Nội, ngày            tháng 01  năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Thay đổi hình thức gặp mặt sinh viên lớp học trực tuyến  

học phần Quản lí hành chính nhà nước & Quản lí ngành giáo dục đào tạo 

Học kỳ II năm học 2022-2023 
 

 

Căn cứ Kế hoạch năm học và Kế hoạch giảng dạy các học phần chung năm 

học 2022-2023, Nhà trường thông báo về việc tổ chức học phần Quản lí hành chính 

nhà nước & Quản lí ngành giáo dục đào tạo (mã lớp học phần PSF3006.01) học 

kỳ II năm học 2022-2023;  

Căn cứ Thông báo số 1725/TB-ĐHNN ngày 28 tháng 11 năm 2022 về việc 

học trực tuyến học phần Quản lí hành chính nhà nước & Quản lí ngành giáo dục 

đào tạo (mã lớp học phần PSF3006.01), Nhà trường thông báo chuyển đổi hình thức 

gặp mặt sinh viên trên Zoom meeting sang hình thức gặp mặt trên Teams Office 365. 

Lưu ý chỉ áp dụng cho sinh viên đăng ký học lớp học trực tuyến (mã lớp 

PSF3006.01, sinh viên các lớp khác học trực tiếp tại giảng đường theo TKB đã ban 

hành. 

Cụ thể như sau: 

1. Đối tượng và hình thức học  

- Đối tượng: Sinh viên các khóa QH2017.F1, QH2018.F1, QH2019.F1,QH2020.F1, 

QH2021.F1 chuyên ngành sư phạm.  

- Hình thức học: Học trực tuyến  
 

2. Lịch hướng dẫn học, học trực tiếp, nộp bài, tổng kết khóa học: 
 

Thời gian Sinh 

viên 

Nội dung GV  

phụ trách 

Địa điểm 

 

19h00-

21h00 

Thứ Ba 

10/01/2023 

Sinh 

viên đã 

đăng ký 

học trên 

portal 

Lịch trình, chính 

sách môn học. 

Hướng dẫn bài 

kiểm tra lấy 

điểm thành phần 

Thầy: 

 Nguyễn Đức 

Giang 

 

ĐT: 

0989139377 

 

 

Trực tuyến 

ID: 979 3782 2359 

Pass: qlhcnn222 

19h00-

21h00 

Thứ Ba 

21/02/2023 

Chuyên đề và 

hướng dẫn làm 

bài tập. 

Chuyển từ hình thức gặp mặt trực 

tuyến trên Zoom sang hình thức 

gặp mặt trên Teams Office 365 

(Bấm vào đây để vào lớp) 

https://teams.microsoft.com/l/team/19

%3a66nONAG4Vc1vALECu2dd0bt99

nVo91Kpd9ftFJct2A1%40thread.tacv2

/conversations?groupId=e5d76bc3-

9d0d-4f39-86c0-

ebb1901abf20&tenantId=50721838-

a4e6-459c-aeb5-938fca0fc389 

19h00-

21h00 

Thứ Ba 

07/3/2023 

 

 

 

 

 

Chuyên đề và 

hướng dẫn làm 

bài tập. 



19h00-

21h00 

Thứ Ba 

Ngày 

11/04/2023 

 

Thu bài tập cá 

nhân và bài tập 

nhóm. 

Tổng kết và giải 

đáp thắc mắc 

 

3. Lịch thi: Theo lịch thi hết học phần chung học kỳ II năm học 2022-2023 dự kiến 

ban hành tháng 4/2023. 

4. Tổ chức thực hiện 

- Phòng Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với Bộ môn Tâm lí - Giáo dục, Trung tâm 

Công nghệ thông tin - Truyền thông và Học liệu xây dựng kế hoạch giảng dạy và lịch 

trình chi tiết, thông báo tới sinh viên. 

- Bộ môn Tâm lí - Giáo dục phụ trách nội dung chương trình, công tác tư vấn và hỗ 

trợ sinh viên, tổ chức giảng dạy, tổ chức thi và chấm thi. 

- Trung tâm Công nghệ thông tin - Truyền thông và Học liệu phụ trách kỹ thuật vận 

hành, đường truyền, hỗ trợ Bộ môn Tâm lí - Giáo dục tạo trong quá trình tổ chức 

dạy-học.  

- Các Khoa đào tạo thông báo cho toàn thể sinh viên trong khoa biết để thực hiện. 
 

          TL. HIỆU TRƯỞNG 

                   KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

              PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu (để báo cáo);        

- Các Khoa ĐTCQ (thông báo cho sv); 

- BM Tâm lý GD (để thực hiện);    

- TT CNTT - TT&HL (thực hiện); 

- Lưu: HCTH, ĐT, Lh05.        
   Nguyễn Việt Hùng 

            


		Trung tâm Ứng dụng CNTT - MĐD: 000.00.00.G25 - Phone: 02437547670  - Email: vnunet@vnu.edu.vn
	2023-01-12T16:21:14+0700
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	Nguyễn Việt Hùng<viethung@vnu.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-13T09:53:38+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ<dhnn@vnu.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-13T09:53:53+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ<dhnn@vnu.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-13T09:53:58+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ<dhnn@vnu.edu.vn> đã ký lên văn bản này!




