BQ GIAO DVC vA DAO TiO
TRUONG DHSP HA NQI 2
S6:
/KH-DHSPHN2
vi t chüc "Tu.n sinh hot cong dan HSV" dâu khOa hoc cho sinh viên K46
thp hçc dt 2

CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM

I3c Ip - Ttr do - Hinh phüc
Ha Nç5i, ngày Otháng 11 nám 2020

Kinh gi1i:
- Các khoa;
- Phông Dào tao, Phông CTCT-HSSV, Phông QTDS,
Vin CNTT, Vin NCSP, This vin, Ban Báo v.
Can cü K hoach cong tác näm hQc 2020 - 2021,
Can cü K hoach s 201/KH-DHSPHN2 ngày 05 tháng 8 nàm 2020 cüa
iu tnring Trung DHSP Ha Ni 2 ye vic to chüc "Tuân sinh hoat cong dan SSV" dâu näm hçc 2020-202 1, dâu khóa h9c 2020 - 2024;
Nhà trithng to chirc "Tun sinh hoat cOng dan - HSSV" cho sinh viên du
oá h9c cho sinh viên K46 nhçp hQc dcrt 2 và sinh viên K46 nhp hQc dcit]
c u'a tham gia hQc tap.
Ni dung h9c tip, báo cáo viên, dja dim, thèi gian hçc tp dInh kern cOng
van nay.
Các Khoa, Vin, Trung tarn trin khai tâi sinh viên K46 (thuc di tuqng
tên).
Các báo cáo viên len 1p theo ljch.
Vin CNTT däng tái k hoach, tài 1iu hpc tp trên website nhà tmng;
t ên khai may chiêu tai Giáng dumg D.2.3.
Phông QTDS c1r viên chirc mi cira Giáng du'ô'ng D.2.3, dam báo v sinh,
dnnuc.
Ban Báo ye dam bâo an ninh trât tu các buOi hoc.
Nhà trthng yêu cAu các dcin vj triën khai thirc hin./.
inlqln:
ác dan vl trong trlxông (de tIc hin);
iu truó'ng (dé b/c);
Lru: TCHC, P.CTCT-HSSV4_—
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CONG HOA xA HO! CHU NGHTA VIT NAM
Dc Ip - Ttr do - Hinh phüc
Ha Nói, ngày OLftháng 11 näm 2020

LICH HOC TIP
Tu
•- cong dan - HSSV dau khoa h9c cho sinh vien K46
nhp h9c dçrt2 và sinh viên K46 nhp h9c dçrt 1 chu'a tham gia h9c tp
(Kern theo Ké hogch so: 63 /KH-DHSPHN2 ngày tháng 11 nàrn 2020
cia Hiu trithng Trwô'ng DHSP Ha Nç5i 2)
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A

A

•

flia diêni hyc tip: Giáng di.thng D.2.3.
Thô'i gian: Ngày 14/11/2020 (Thu1r Bay).
- 8h00' - 91i30'. Bài 1: -QuydjnhdàotaohchInhquytheohéthngtInchi.
- Quy djnh v h9c cüng lüc hai chuong trInh trInh d dai h9c.
- Quy djnh v h9c và kim tra chun dâu ra ngoi ngil
BCV: CVC. ThiS D ChI Nghia - Phó Tru'&ngphOng Dào tgo.
9h45' - 10h45'. Bài 2: Giói thiu chung v Doàn Thanh niên - Hi Sinh viên;
Câu 1tc b (Di); Phong trào sinh viên 5 tot; chucmg trInh
tr9ng tam cong tác Doàn Thanh niên, Hi Sinh viên näm h9c
2020-2021.
BCV: CV Vu Hang Phic - BI thu' Doàn tru'&ng.
- 14h00' - 15h30'. Bài 3: - Quy djnh
cong tác sinh viên trong dào tao theo h
thông tin chi
- Quy dnh v dánh giá k& qua rèn 1uyn.
- Quy djnh v h9c bng khuyn khIch hçc tap.
- Quy djnh v thai han dóng h9c phi, tin KTX.
- Ch d chInh sách cho sinh viên.
BCV: ThSNguyén Hth Hôa - Phó TrwcnigphOng CTCT-HSSV.
ye

a

15h45' - 16h30'. Bài 4: Giâi thiêu chung v Thu vin; Huóng dn tra cu1ru,
mucrn sách tai Thu vin; các nguôn h9c 1iu r Thu vin.
BCV: GV. ThS Trán Xuán Ban - Phó hi nhiêrn Thu' vién.
6h35': Ra d lam bài thu hoach (Sinh viên tu lam bài thu hoach tai nhà).
(d hz 5: Tro' lj các Khoa, Viên, Trung tOrn thu bài và nç$p cho PliOng CTCT-HSSV
v'o 15h00' ngày 16/11/2020 tgi Phông 6.1 NhàA2).
PHONG CTCT-HSSV

