
BO GIAO D1JC VA DAO TAO CQNG HOA xA HQI CIfJ NGIIIA VIT NAM 

TRU'aNG DAJ HOC DAI  NAM Dc 1p  - Tir do - Hnh phüc  

S6: 604 /1B-EN Ha Nç5i, ngày 16 tháng 05 nàm 2022 

THÔNG BAO 
Kê hojch giãi dáp thãc mac d ctro'ng on tap tt nghip 

cho sinh viên khóa 11 ngành Dirçc hQc 

Can cir k hoch giâng dy và h9c tp näm h9c 2021 — 2022 d ban hânh; 

C cr nhu cu cña sinh viên ngành Dxçic h9c khoá 11 cn giài dáp th&c mc d 

cirong on tp d chun bj t6t nghip; 

Can cir d xuAt cüa Tru&ng khoa Duçic; 

Ban Giám hiu thông báo k hoach giãi dáp th&c mc d cuang on tp t& nghip 

cho sinh viên khóa 11 ngành Dixcc hçc nhu sau: 

1. Mic dIch: 

- Cüng c& nâng cao kin thirc, giüp sinh viên ngành Du?c h9c khoá 11 h théng 

hóa kin thüc chuyên mon tã du,çc trang bi cho phiic vi thi t& nghip. 

- Giüp sinh viên hiu và lam d cuong on tp tt nghip phiic vi1 thi t& nghip. 

2. Thành phân tham dir: 

- Toàn b sinh viên khoá 11 ngãnh Discc h9c 

- Thy cô B mon phii trách h trçY giãi dáp th&c mc d ci.rcmg on t.p tt nghip 

3. Thôi gian t chfrc giâi dáp: Thir 4 ngày 18 tháng 05 näm 2022 

- Bui sang: tr 8h00 dn 1 lhO0, 

- Bui chiu: tr 14h00 dn 16h00 

Dja dim: Tmng Dai  h9c  Dai  Narn, S 1, Ph Xm, Ha Dông, Ha Ni 

4. Ni dung giãi dáp: 

STT Ni dung giãi dãp Thôi gian Phông 

1 Bô mon Dime lieu 8h00-9h00 504 

2 BômônBàochë-CND 9h00-10h00 504 

3 Bô mon Quãn 1 KT duac 10h00-1 lh0O 504 

4 B mon Dime l 14h00-15h00 604 

5 Bt mon HOa Duçc 15h00-16h00 604 
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5. To chirc thrc hin 

- Khoa Di.rçc và phOng Cong tác sinh viên: thông báo dn toàn th sinh viên khoá 

11, cac sinh viên khoa tmoc chua t& nghip trong khoa diicc bitt d tharn dir và duo'c giãi 

dap thc mc trong d cilo'ng on t.p tht nghip. 

- PhOng Hnh chinh quàn trj: phii trách chuAn bj ca s vt cht d phic vii. 

- Sinh viên: tham dir dy dU theo th?yi gian, dja dim Co trong thông bão. 

Noi nJzmn: 

- BGH (d B/c); 
- Khoa Dnc và sinh viên (dê TIh); 
- Phóng HCQT (T/h); 
- Lru DT, VT. 
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