
PHÒNG ĐÀO TẠO 

 

CÔNG VIỆC HỌC VỤ NĂM HỌC 2019 – 2020 

 

I. Chuyên trách các đơn vị: 

Chuyên viên Đỗ Thị Mai Trinh – Ô số 6 

- Khoa Ngoại ngữ 

- Khoa Kế toán – Kiểm toán 

- Khoa Tài chính – Ngân hàng 

- Khoa Luật 

Chuyên viên Viên Thị Thủy – Ô số 7 

- Khoa Quản trị Kinh doanh 

- Khoa Thương mại du lịch 

- Khoa Cơ bản 

- Khoa Lý luận chính trị 

- Viện Sinh học – Thực phẩm 

- Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên 

- Trung tâm Giáo dục quốc phòng & Thể chất 

Chuyên viên Bùi Thị Hải Hiền – Ô số 8 

- Khoa CN Nhiệt lạnh 

- Khoa Cơ khí 

- Khoa CN Hóa 

- Khoa May – Thời trang 

- Viện Khoa học và Quản lý môi trường 

Chuyên viên Nguyễn Thị Liên – Ô số 9 

- Khoa CN Động lực 

- Khoa CN Điện 

- Khoa CN Điện tử 

- Khoa Công nghệ thông tin 

- Khoa CN Xây dựng 

Chuyên viên Nguyễn Thị Mỹ Quyên – Ô số 10 

- Giải quyết học vụ các Phân hiệu Quảng ngãi; Cơ sở Thanh hóa 

 



II. Thời gian đăng ký và đóng học phí HK2 năm 2019 – 2020 (Đợt 1) 

- Chấp nhận mở lớp / Hủy lớp học phần: 19/11/2019 đến 25/11/2019 

- Thời gian đóng học phí: 19/11/2019 đến 16g30 ngày 22/12/2019 

- Khóa lớp / Hủy lớp học phần: 21/12/2019 đến 24/12/2019 

- Bắt đầu HK 2: 30/12/2019 

 

III. Qui định về sĩ số lớp 

Căn cứ vào thông báo số 119/TB-ĐHCN ngày 25 tháng 9 năm 2019: 

- Lớp học phần các môn thuộc khoa lý luận chính trị ghép lớp từ 100 đến ≤ 120 

SV. 

- Lớp học phần giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng, từ 90-110SV. Riêng 

các lớp học phần có các lớp chất lượng cao bố trí theo lớp sinh viên. 

- Lớp học phần các môn lý thuyết cơ bản, cơ sở từ 50 đến ≤ 80 SV. 

- Lớp học các môn chuyên ngành từ 50 đến ≤ 80 SV. 

- Lớp học Anh văn cơ bản từ 50 đến ≤ 80SV (Khóa 11,12). 

- Lớp học ngành Tiếng Anh từ 30 SV đến 40 SV(Các môn chuyên ngành). 

- Lớp học Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2 (TOIEC) từ 35SV đến 40SV. 

- Lớp học thực hành, thí nghiệm  từ 20 đến ≤ 30SV (tuỳ ngành, điều kiện cho 

phép). 

- Lớp chất lượng cao theo sĩ số lớp sinh viên. 

- Lớp thực tập doanh nghiệp từ 30SV trở lên. 

- Lớp thực tập kiến tập ngoài trường từ 30SV trở lên. 

- Lớp  kỹ năng mềm 50SV đến 60SV. 

- Các lớp học lại lý thuyết từ 25 đến 80 SV. 

- Các lớp học lại thực hành từ 15 đến 30 SV. 

- Các lớp học lại Đại học chất lượng cao từ 10 SV đến 40 SV. 

- Các trường hợp khác phải có ý kiến của Ban giám hiệu. 

 


