
BO TU PHĂp CONG HôA xĂ HOI CHO NGHîA NAM
TRUONG ĐĄI HQC LU4T HÂ NOI ĐÔc lâp — TV do — Hąnh phńc

só: /TB-ĐHLHN Hâ NÔi, ngây 29 thóng I năm 2018

THÔNG BĂo
Ve viëc triÓn khai kĆ hoąch hQC k)' ph!l

cho sinh viôn h? dąi hęc chinh quy năm hec 2017 - 2018

Thvc hięn kët luân cua Hięu tručng tąi thông băo sÓ 807/TB-ĐHLHN ngây 16

thăng 3 năm 2016, thvc hięn kĆ hoąch giăng dąy năm hoc 2017 - 2018, Phông Đăo tąo

thông băo triĆn khai kĆ hoąch hec k} phu năm hec 2017 - 2018 nhu sau:

1. KÓ hoąch tÔ chó'C hoc k} phv

Hoc k} phțl duqc trien khai nhâm dăm bâo cho sinh viôn căc khóa h? dąi hQC

chinh quy có nguyęn vong duqc hoc ląi, hoc vuvt vâ hoc căi thięn diĆm. Hoc k)' phu

dugyc tÔ chtc sau khi kĆt thóc hoc k} II năm hoc 2017 - 2018 trong thči gian dv kiĆn tir

ngây 14/5/2018 dćn ngây 08/7/2018.

1.1. Đăng k' hec k) phg

Sinh viôn căc khóa h? dąi hoc chinh quy có nguyęn vong së dăng k' hec trvc
tuyën tren CÔng dăng ky hoc cia Tručng vâo thâng 4/2018 theo kĆ hoąch duqc thông
băo truóc cho sinh viën. KhÓi luqng tin chi dugc dăng tÓi da trong hoc k' phv lă 10
tin chi {p dung vói căc hoc phân tu Chon vă câc hoc phân bât buÔc.

1.2. Điâu kięn mčlóp

- Đôi vói căc hoc phân bât buÔc: TÓi thiëu 60 sinh viën dăng k'/ l&p;

- Đôi vói căc hoc phân tv chęn: TÓi thiČu 30 sinh viôn dăng k'/ lóp.

2. Đăng k' giâng dąy căc hQC phân trong hQC k} ph!l

- Căc khoa chuyën môn vâ căc don vi có môn hQC, hoc phân trong Chucng trinh
dâo tąo triĆn khai kĆ hoąch giăng dąy hoc k} phu dĆn toăn thČ cân bÔ, giăng viôn cua
dcyn vi;

- Căc TÓ BÔ môn dăng giăng dąy câc hoc phân, môn hec giăng dąy 5 tuân vă
15 tuân (căc môn 15 tuân së đuqc giăng dąy •trong 8 tuăn nhłrng văn dăm băo thbi
Iuqng theo quy dinh) trong hec k)' phu vă gfri vČ Phông Đăo tąo cho dÔng chi Phąm
Hoâi Đięp tąi phông A. 107 truóc ngăy 07/2/2018 (theo mău kčm theo).

Tren đây lă mÔt sÓ nÔi dung công vięc liôn quan tói vięc triČn khai kĆ hoąch hec
k}' phțl cho sinh viën h? dąi hoc chinh quy năm hęc 2017 - 2018. ĐČ nghi căc dan vi
phÓi hqp căng Phông Đăo tąo thvc hięn dăng kĆ hoąch./.

Nai n/t@n:
- Hięu tnrbng (dÔ băo cźo);

- Căc PhÓ Hięu tru'ông (đČ biĆt);

- CÓng TTĐT ct•ła Trubng (dĆ dua tin);

- Căc don vi có liën quan ( ph6i .hqp t/h);
- lutru: VT, ĐT.
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