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THÔNG BÁO 
V/v thực hiện kế hoạch đào tạo từ ngày 04/05/2020 

 

Thực hiện thông báo số 71/TB-ĐHCN ngày 29/04/2020 về Kế hoạch dạy học 

từ ngày 04/05/2020, thực hiện tiến độ đào tạo (điều chỉnh từ ngày 04/05/2020), 

BCN khoa triển khai cụ thể như sau: 

I. Các khóa cuối khóa 

1. ĐH K11, Liên thông CĐ-ĐH K12 

- Từ 4/5-17/5/2020: Các lớp học phần trong kỳ thay thế ĐATN ĐH K11 và 

Liên thông CĐ-ĐH K12 tổ chức dạy học, ôn tập củng cố kiến thức trực tiếp 

trên lớp tại trường (theo đúng thời khóa biểu đã triển khai). 

- Từ 18/5-31/5/2020: Tổ chức đánh giá đồ án tốt nghiệp (ĐATN), tổ chức thi 

kết thúc học phần của các học phần mở trong học kỳ thay thế ĐATN ĐH 

K11 và Liên thông CĐ-ĐH K12. 

- Hình thức thi kết thúc học phần:  

o Với các học phần đã được phê duyệt điều chỉnh hình thức đánh giá kết 

thúc trong quyết định 229/QĐ-DHCN ngày 16/4/2020, hoạt động đánh 

giá sẽ thực hiện theo hình thức mới (vấn đáp hoặc BTL/ĐA/DA/TL 

kết hợp chất vấn) và thực hiện trực tiếp (F2F). Trong trường hợp tình 

hình dịch bệnh diễn biến xấu sẽ tổ chức đánh giá online và sẽ có 

hướng dẫn cụ thể quy trình thực hiện. 

o Với các học phần không đề xuất thay đổi hình thức đánh giá: hoạt 

động đánh giá sẽ thực hiện như trước khi dịch bệnh bùng phát. 

II. Các khóa, hệ khác 

1. ĐH K12, K13, ĐH Liên thông K14 

- Từ 4/5-10/5/2020: tiếp tục tổ chức học trực tuyến trên hệ thống “Dạy học kết 

hợp” theo đúng quy định của trường. 

- Từ 11/5-7/6/2020: GV lên lớp để thực hiện khối lượng dạy học còn lại theo 

TKB và ôn tập, củng cố kiến thức trực tiếp trên lớp tại trường (theo đúng 

thời khóa biểu đã triển khai). 



- Tổ chức thi kết thúc học phần từ 8/6-28/6/2020. 

2. ĐH K14 

- Từ 4/5-24/5/2020: GV lên lớp để thực hiện khối lượng dạy học còn lại theo 

TKB và ôn tập, củng cố kiến thức trực tiếp trên lớp tại trường (theo đúng 

thời khóa biểu đã triển khai). 

- Từ 25/5-14/6/2020: SV các lớp ĐH K14 học Quân sự (3 tuần). 

- Từ 15/6-28/6/2020: Tổ chức thi kết thúc học phần. 

 Đối với các lớp TĐH K14: Từ 4/5-7/6/2020: GV lên lớp để thực hiện khối 

lượng dạy học còn lại theo TKB và ôn tập, củng cố kiến thức trực tiếp trên 

lớp tại trường (theo đúng thời khóa biểu đã triển khai). 

3. Cao đẳng K20, K21 

- Từ 4/5/2020: tổ chức dạy học, ôn tập, củng cố kiến thức trực tiếp trên lớp tại 

trường (theo đúng thời khóa biểu đã triển khai). 

- Khi có thông báo bổ sung từ TT. Việt Nhật, khoa sẽ triển khai cụ thể sau. 

III. Thực hiện 

- Với các lớp học trực tiếp tại trường: GV dành 01 tiết đầu tiên để thực hiện 

các công tác liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện nghiêm 

túc các quy định của Chính phủ, địa phương và nhà trường về các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19. 

- GV tạo điều kiện cho SV được kiểm tra, đánh giá thí nghiệm/thực hành bù 

nếu SV đề nghị và có lý do chính đáng. 

- Trưởng các bộ môn chú ý kế hoạch thi, hình thức thi để phân công GV ra đề 

thi, coi thi đúng quy định của trường (đặc biệt đối với các lớp học phần ĐH 

K11 và Liên thông CĐ-ĐH K12). 

- Toàn thể CBGV, SV trong khoa thực hiện theo thông báo này từ 4/5/2020. 

 

                                                       Hà nội, ngày 28 tháng 04 năm 2020 

Phó Trưởng khoa 

 

(đã ký) 

 

 

 Hoàng Mạnh Kha 

Nơi nhận: 
- Các bộ môn 

- GVCN, CVHT các lớp trong TB 

- Dán bảng tin 

- Lưu VP Khoa 


