
             

               

                             BỘ XÂY DỰNG                                                                                       LỊCH HỌC TẬP  
        TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HN          “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN”  ĐẦU KHOÁ 2020-2025 
                 

                                                                                        Khoa Xây dựng  
 

Thø Ngµy Thêi gian Néi dung §¬n vÞ §Þa 

®iÓm 

Thứ 4 

14/10/20 

14h00-16h00 - Khoa giới thiệu truyền thống và các ngành nghề đào tạo của Khoa. Ổn định nhân sự, giới thiệu cố 

vấn học tập, ban cán sự lớp 
Khoa Xây dựng U401 

 

 

Thứ 5 

15/10/20 

07h30-08h30 - Khai mạc “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN” Phòng CT-CTSV 
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08h30-09h30 - Học tập tấm gương đạo đức phong cách HCM và giáo dục đạo đức lối sống cho sinh viên hiện nay Khoa LLCT 

09h40-10h40 - Tuyên truyền các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của VN, hình thức và phương 

pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển đảo VN 

Báo cáo viên 

10h50-11h10 - Thông tin công tác NCKH của sinh viên trong trường Phòng KHCN 

11h00-12h00 - Công tác Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường ĐH Kiến trúc Đoàn TN 

 

 

 

Thứ 6 

16/10/20 

 

07h30-09h00 
- Phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, ma tuý, mại dâm, HIV-

AIDS, game trực tuyến... 

Công an TP Hà 

Nội (PA 03) 

 

09h10-10h00 
- Quy chế, hướng dẫn đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; Nội dung yêu 

cầu trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ và học tập đáp ứng nhu cầu xã hội 

- Chức năng nhiệm vụ của cố vấn học tập 

Phòng Đào tạo 

10h10-10h30 - Học phí và hướng dẫn nộp học phí online P.TCKT 

10h30-11h00 - Phổ biến quy trình mượn tài liệu, sách, tạp chí… phục vụ cho công tác học tập và NCKH TT Thư viện 

11h00-11h30 - Mục đích, ý nghĩa, quyền và nghĩa vụ khi tham gia bảo hiểm 

- Tuyên truyền phổ biến phòng chống covid 19 

Y tế trường  

 

 

Thứ 7 

17/10/20 

 

07h30- 08h30 

- Khái quát quá trình đào tạo và phát triển Trường ĐHKT 

- Phổ biến Quy chế HSSV, quy chế đánh giá kết quả rèn luyện, chế độ chính sách, tín dụng đào tạo. 

- Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020, Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17/7/2017, 

Đề án hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp theo QĐ 1230/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 

 

Phòng CT-CTSV 

08h30-09h30 - Hướng dẫn quy trình tổ chức thi, vào điểm và sửa điểm học phần. 

- Tổ chức lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy.   

PhòngThanh tra 

KT&ĐBCL 

09h40- 10h20 - Phổ biến các hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến trao đổi SV và các chương trình đào tạo liên kết 

- Hướng dẫn học ngoại ngữ tại Trường 

Viện ĐT&HTQT 

10h30-11h00 - Phổ biến nội dung và kế hoạch học chương trình giáo dục quốc phòng an ninh TT GDQP HN I 

11h00-11h30 - Công tác giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trong sinh viên Công an Quận HĐ 

T.7.14/11 08h00-11h00 - Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên Báo cáo viên 

CN.15/11 08h00-11h00 - Tư vấn tâm lý, giáo dục sức khỏe sinh sản cho sinh viên nữ Báo cáo viên 
 



                

                          BỘ XÂY DỰNG                                                                                             LỊCH HỌC TẬP  
        TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HN          “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN”  ĐẦU KHOÁ 2020-2025 
                 

                                                                                       Viện Đào tạo và Hợp tác Quốc tế  
 
    

Thø Ngµy Thêi gian Néi dung §¬n vÞ §Þa 

®iÓm 

Thứ 4 

14/10/20 

09h00-11h00 Khoa giới thiệu truyền thống và các ngành nghề đào tạo của Khoa. Ổn định nhân sự, giới thiệu cố 

vấn học tập, ban cán sự lớp 
Viện ĐT&HTQT I901 

 

 

Thứ 5 

15/10/20 

07h30-08h30 - Khai mạc “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN” Phòng CT-CTSV 
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08h30-09h30 - Học tập tấm gương đạo đức phong cách HCM và giáo dục đạo đức lối sống cho sinh viên hiện nay Khoa LLCT 

09h40-10h40 - Tuyên truyền các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của VN, hình thức và phương 

pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển đảo VN 

Báo cáo viên 

10h50-11h10 - Thông tin công tác NCKH của sinh viên trong trường Phòng KHCN 

11h00-12h00 - Công tác Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường ĐH Kiến trúc Đoàn TN 

 

 

 

Thứ 6 

16/10/20 

 

07h30-09h00 
- Phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, ma tuý, mại dâm, HIV-

AIDS, game trực tuyến... 

Công an TP Hà 

Nội (PA 03) 

 

09h10-10h00 
- Quy chế, hướng dẫn đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; Nội dung yêu 

cầu trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ và học tập đáp ứng nhu cầu xã hội 

- Chức năng nhiệm vụ của cố vấn học tập 

Phòng Đào tạo 

10h10-10h30 - Học phí và hướng dẫn nộp học phí online P.TCKT 

10h30-11h00 - Phổ biến quy trình mượn tài liệu, sách, tạp chí… phục vụ cho công tác học tập và NCKH TT Thư viện 

11h00-11h30 - Mục đích, ý nghĩa, quyền và nghĩa vụ khi tham gia bảo hiểm 

- Tuyên truyền phổ biến phòng chống covid 19 

Y tế trường  

 

 

Thứ 7 

17/10/20 

 

07h30- 08h30 

- Khái quát quá trình đào tạo và phát triển Trường ĐHKT 

- Phổ biến Quy chế HSSV, quy chế đánh giá kết quả rèn luyện, chế độ chính sách, tín dụng đào tạo. 

- Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020, Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17/7/2017, 

Đề án hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp theo QĐ 1230/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 

 

Phòng CT-CTSV 

08h30-09h30 - Hướng dẫn quy trình tổ chức thi, vào điểm và sửa điểm học phần. 

- Tổ chức lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy.   

PhòngThanh tra 

KT&ĐBCL 

09h30- 10h20 - Phổ biến các hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến trao đổi SV và các chương trình đào tạo liên kết 

- Hướng dẫn học ngoại ngữ tại Trường 

Viện ĐT&HTQT 

10h30-11h00 - Phổ biến nội dung và kế hoạch học chương trình giáo dục quốc phòng an ninh TT GDQP HN I 

11h00-11h30 - Công tác giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trong sinh viên Công an Quận HĐ 

T.7.14/11 08h00-11h00 - Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên Báo cáo viên 

CN.15/11 08h00-11h00 - Tư vấn tâm lý, giáo dục sức khỏe sinh sản cho sinh viên nữ Báo cáo viên 



 

                  

                 BỘ XÂY DỰNG                                                                                                     LỊCH HỌC TẬP  
      TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HN          “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN”  ĐẦU KHOÁ 2020-2025 
                 

                                                                                                    Khoa Quy hoạch  
 

Thø Ngµy Thêi gian Néi dung §¬n vÞ §Þa 

®iÓm 

Thứ 4 

14/10/20 

09h30-11h30 Khoa giới thiệu truyền thống và các ngành nghề đào tạo của Khoa. Ổn định nhân sự, giới thiệu cố vấn 

học tập, ban cán sự lớp 
Khoa Quy hoạch U401 

 

 

Thứ 5 

15/10/20 

07h30-08h30 - Khai mạc “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN” Phòng CT-CTSV 
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08h30-09h30 - Học tập tấm gương đạo đức phong cách HCM và giáo dục đạo đức lối sống cho sinh viên hiện nay Khoa LLCT 

09h40-10h40 - Tuyên truyền các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của VN, hình thức và phương 

pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển đảo VN 

Báo cáo viên 

10h50-11h10 - Thông tin công tác NCKH của sinh viên trong trường Phòng KHCN 

11h00-12h00 - Công tác Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường ĐH Kiến trúc Đoàn TN 

 

 

 

Thứ 6 

16/10/20 

 

07h30-09h00 
- Phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, ma tuý, mại dâm, HIV-

AIDS, game trực tuyến... 

Công an TP Hà 

Nội (PA 03) 

 

09h10-10h00 
- Quy chế, hướng dẫn đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; Nội dung yêu 

cầu trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ và học tập đáp ứng nhu cầu xã hội 

- Chức năng nhiệm vụ của cố vấn học tập 

Phòng Đào tạo 

10h10-10h30 - Học phí và hướng dẫn nộp học phí online P.TCKT 

10h30-11h00 - Phổ biến quy trình mượn tài liệu, sách, tạp chí… phục vụ cho công tác học tập và NCKH TT Thư viện 

11h00-11h30 - Mục đích, ý nghĩa, quyền và nghĩa vụ khi tham gia bảo hiểm 

- Tuyên truyền phổ biến phòng chống covid 19 

Y tế trường  

 

 

Thứ 7 

17/10/20 

 

07h30- 08h30 

- Khái quát quá trình đào tạo và phát triển Trường ĐHKT 

- Phổ biến Quy chế HSSV, quy chế đánh giá kết quả rèn luyện, chế độ chính sách, tín dụng đào tạo. 

- Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020, Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17/7/2017, 

Đề án hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp theo QĐ 1230/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 

 

Phòng CT-CTSV 

08h30-09h30 - Hướng dẫn quy trình tổ chức thi, vào điểm và sửa điểm học phần. 

- Tổ chức lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy.   

PhòngThanh tra 

KT&ĐBCL 

09h40- 10h20 - Phổ biến các hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến trao đổi SV và các chương trình đào tạo liên kết 

- Hướng dẫn học ngoại ngữ tại Trường 

Viện ĐT&HTQT 

10h30-11h00 - Phổ biến nội dung và kế hoạch học chương trình giáo dục quốc phòng an ninh TT GDQP HN I 

11h00-11h30 - Công tác giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trong sinh viên Công an Quận HĐ 

T.7.14/11 08h00-11h00 - Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên Báo cáo viên 

CN.15/11 08h00-11h00 - Tư vấn tâm lý, giáo dục sức khỏe sinh sản cho sinh viên nữ Báo cáo viên 

 
 



                                   

                                      BỘ XÂY DỰNG                                                                                              LỊCH HỌC TẬP  
           TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HN          “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN”  ĐẦU KHOÁ 2020-2025 
                 

                                                                                                                Khoa Nội thất  
 

Thø Ngµy Thêi gian Néi dung §¬n vÞ §Þa 

®iÓm 

Thứ 4 

14/10/20 

15h00-17h00 Khoa giới thiệu truyền thống và các ngành nghề đào tạo của Khoa. Ổn định nhân sự, giới thiệu cố vấn 

học tập, ban cán sự lớp 
Khoa Nội thất Nhà TĐ 

 

 

Thứ 5 

15/10/20 

07h30-08h30 - Khai mạc “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN” Phòng CT-CTSV 
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08h30-09h30 - Học tập tấm gương đạo đức phong cách HCM và giáo dục đạo đức lối sống cho sinh viên hiện nay Khoa LLCT 

09h40-10h40 - Tuyên truyền các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của VN, hình thức và phương 

pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển đảo VN 

Báo cáo viên 

10h50-11h10 - Thông tin công tác NCKH của sinh viên trong trường Phòng KHCN 

11h00-12h00 - Công tác Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường ĐH Kiến trúc Đoàn TN 

 

 

 

Thứ 6 

16/10/20 

 

07h30-09h00 
- Phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, ma tuý, mại dâm, HIV-

AIDS, game trực tuyến... 

Công an TP Hà 

Nội (PA 03) 

 

09h10-10h00 
- Quy chế, hướng dẫn đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; Nội dung yêu 

cầu trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ và học tập đáp ứng nhu cầu xã hội 

- Chức năng nhiệm vụ của cố vấn học tập 

Phòng Đào tạo 

10h10-10h30 - Học phí và hướng dẫn nộp học phí online P.TCKT 

10h30-11h00 - Phổ biến quy trình mượn tài liệu, sách, tạp chí… phục vụ cho công tác học tập và NCKH TT Thư viện 

11h00-11h30 - Mục đích, ý nghĩa, quyền và nghĩa vụ khi tham gia bảo hiểm 

- Tuyên truyền phổ biến phòng chống covid 19 

Y tế trường  

 

 

Thứ 7 

17/10/20 

 

07h30- 08h30 

- Khái quát quá trình đào tạo và phát triển Trường ĐHKT 

- Phổ biến Quy chế HSSV, quy chế đánh giá kết quả rèn luyện, chế độ chính sách, tín dụng đào tạo. 

- Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020, Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17/7/2017, 

Đề án hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp theo QĐ 1230/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 

 

Phòng CT-CTSV 

08h30-09h30 - Hướng dẫn quy trình tổ chức thi, vào điểm và sửa điểm học phần. 

- Tổ chức lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy.   

PhòngThanh tra 

KT&ĐBCL 

09h40- 10h20 - Phổ biến các hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến trao đổi SV và các chương trình đào tạo liên kết 

- Hướng dẫn học ngoại ngữ tại Trường 

Viện ĐT&HTQT 

10h30-11h00 - Phổ biến nội dung và kế hoạch học chương trình giáo dục quốc phòng an ninh TT GDQP HN I 

11h00-11h30 - Công tác giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trong sinh viên Công an Quận HĐ 

T.7.14/11 08h00-11h00 - Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên Báo cáo viên 

CN.15/11 08h00-11h00 - Tư vấn tâm lý, giáo dục sức khỏe sinh sản cho sinh viên nữ Báo cáo viên 

 
               

 



 

                  BỘ XÂY DỰNG                                                                                                     LỊCH HỌC TẬP  
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HN         “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN”  ĐẦU KHOÁ 2020-2025 
                 

                                                                                                                   Khoa Công nghệ Thông tin 
 

Thø Ngµy Thêi gian Néi dung §¬n vÞ §Þa 

®iÓm 

Thứ 4 

14/10/20 
13h30-15h00 

Khoa giới thiệu truyền thống và các ngành nghề đào tạo của Khoa. Ổn định nhân sự, giới thiệu cố vấn 

học tập, ban cán sự lớp 
Khoa CNTT Nhà TĐ 

 

 

Thứ 5 

15/10/20 

13h30-14h30 - Học tập tấm gương đạo đức phong cách HCM và giáo dục đạo đức lối sống cho sinh viên hiện nay Khoa LLCT 
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14h30-15h30 - Tuyên truyền các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của VN, hình thức và phương 

pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển đảo VN 

Báo cáo viên 

15h40-16h10 - Công tác giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trong sinh viên Công an Quận HĐ 

16h10-16h30 - Thông tin công tác NCKH của sinh viên trong trường Phòng KHCN 

16h30-17h30 - Công tác Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường ĐH Kiến trúc Đoàn TN 

 

 

 

Thứ 6 

16/10/20 

 

13h30-14h30 
- Phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, ma tuý, mại dâm, HIV-

AIDS, game trực tuyến... 

Công an TP Hà 

Nội (PA 03) 

 

14h30-15h30 
- Quy chế, hướng dẫn đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; Nội dung yêu cầu 

trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ và học tập đáp ứng nhu cầu xã hội 

- Chức năng nhiệm vụ của cố vấn học tập 

Phòng Đào tạo 

15h40-16h10 - Học phí và hướng dẫn nộp học phí online P.TCKT 

16h20-17h00 - Phổ biến quy trình mượn tài liệu, sách, tạp chí… phục vụ cho công tác học tập và NCKH TT Thư viện 

 

 

Thứ 7 

17/10/20 

 

13h30- 14h00 

- Khái quát quá trình đào tạo và phát triển Trường ĐHKT 

- Phổ biến Quy chế HSSV, quy chế đánh giá kết quả rèn luyện, chế độ chính sách, tín dụng đào tạo. 

- Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020, Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17/7/2017, Đề 

án hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp theo QĐ 1230/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 

 

Phòng CT-CTSV 

14h10-15h10 - Hướng dẫn quy trình tổ chức thi, vào điểm và sửa điểm học phần. 

- Tổ chức lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy.   

PhòngThanh tra 

KT&ĐBCL 

15h20- 16h00 - Phổ biến nội dung và kế hoạch học chương trình giáo dục quốc phòng an ninh TT GDQP HN  

16h00-16h30 - Phổ biến các hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến trao đổi SV và các chương trình đào tạo liên kết 

- Hướng dẫn học ngoại ngữ tại Trường 

Viện ĐT&HTQT 

16h30-17h00 - Mục đích, ý nghĩa, quyền và nghĩa vụ khi tham gia bảo hiểm 

- Tuyên truyền phổ biến phòng chống covid 19 

Y tế trường  

T.7.14/11 14h00-17h00 - Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên Báo cáo viên 

CN.15/11 14h00-17h00 - Tư vấn tâm lý, giáo dục sức khỏe sinh sản cho sinh viên nữ Báo cáo viên 

 
 



               

                BỘ XÂY DỰNG                                                                                                     LỊCH HỌC TẬP  
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HN         “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN”  ĐẦU KHOÁ 2020-2025 
                 

                                                                                                                       Khoa Quản lý Đô thị 
 

Thø Ngµy Thêi gian Néi dung §¬n vÞ §Þa 

®iÓm 

Thứ 4 

14/10/20 
07h30-09h30 

Khoa giới thiệu truyền thống và các ngành nghề đào tạo của Khoa. Ổn định nhân sự, giới thiệu cố vấn 

học tập, ban cán sự lớp 
Khoa QLĐT Nhà TĐ 

 

 

Thứ 5 

15/10/20 

13h30-14h30 - Học tập tấm gương đạo đức phong cách HCM và giáo dục đạo đức lối sống cho sinh viên hiện nay Khoa LLCT 
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14h30-15h30 - Tuyên truyền các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của VN, hình thức và phương 

pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển đảo VN 

Báo cáo viên 

15h40-16h10 - Công tác giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trong sinh viên Công an Quận HĐ 

16h10-16h30 - Thông tin công tác NCKH của sinh viên trong trường Phòng KHCN 

16h30-17h30 - Công tác Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường ĐH Kiến trúc Đoàn TN 

 

 

 

Thứ 6 

16/10/20 

 

13h30-14h30 
- Phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, ma tuý, mại dâm, HIV-

AIDS, game trực tuyến  ... 

Công an TP Hà 

Nội (PA 03) 

 

14h30-15h30 
- Quy chế, hướng dẫn đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; Nội dung yêu cầu 

trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ và học tập đáp ứng nhu cầu xã hội 

- Chức năng nhiệm vụ của cố vấn học tập 

Phòng Đào tạo 

15h40-16h10 - Học phí và hướng dẫn nộp học phí online P.TCKT 

16h20-17h00 - Phổ biến quy trình mượn tài liệu, sách, tạp chí… phục vụ cho công tác học tập và NCKH TT Thư viện 

 

 

Thứ 7 

17/10/20 

 

13h30- 14h00 

- Khái quát quá trình đào tạo và phát triển Trường ĐHKT 

- Phổ biến Quy chế HSSV, quy chế đánh giá kết quả rèn luyện, chế độ chính sách, tín dụng đào tạo. 

- Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020, Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17/7/2017, Đề 

án hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp theo QĐ 1230/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 

 

Phòng CT-CTSV 

14h10-15h10 - Hướng dẫn quy trình tổ chức thi, vào điểm và sửa điểm học phần. 

- Tổ chức lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy.   

PhòngThanh tra 

KT&ĐBCL 

15h20- 16h00 - Phổ biến nội dung và kế hoạch học chương trình giáo dục quốc phòng an ninh TT GDQP HN  

16h00-16h30 - Phổ biến các hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến trao đổi SV và các chương trình đào tạo liên kết 

- Hướng dẫn học ngoại ngữ tại Trường 

Viện ĐT&HTQT 

16h30-17h00 - Mục đích, ý nghĩa, quyền và nghĩa vụ khi tham gia bảo hiểm 

- Tuyên truyền phổ biến phòng chống covid 19 

Y tế trường  

T.7.14/11 14h00-17h00 - Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên Báo cáo viên 

CN.15/11 14h00-17h00 - Tư vấn tâm lý, giáo dục sức khỏe sinh sản cho sinh viên nữ Báo cáo viên 

 



 

                          BỘ XÂY DỰNG                                                                                                     LỊCH HỌC TẬP  
    TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HN         “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN”  ĐẦU KHOÁ 2020-2025 
                 

                                                                                                                                     Khoa Kiến trúc 
 

Thø Ngµy Thêi gian Néi dung §¬n vÞ §Þa 

®iÓm 

Thứ 4 

14/10/20 
09h30-11h30 

Khoa giới thiệu truyền thống và các ngành nghề đào tạo của Khoa. Ổn định nhân sự, giới thiệu cố vấn 

học tập, ban cán sự lớp 
Khoa Kiến trúc Nhà TĐ 

 

 

Thứ 5 

15/10/20 

13h30-14h30 - Học tập tấm gương đạo đức phong cách HCM và giáo dục đạo đức lối sống cho sinh viên hiện nay Khoa LLCT 
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14h30-15h30 - Tuyên truyền các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của VN, hình thức và phương 

pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển đảo VN 

Báo cáo viên 

15h40-16h10 - Công tác giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trong sinh viên Công an Quận HĐ 

16h10-16h30 - Thông tin công tác NCKH của sinh viên trong trường Phòng KHCN 

16h30-17h30 - Công tác Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường ĐH Kiến trúc Đoàn TN 

 

 

 

Thứ 6 

16/10/20 

 

13h30-14h30 
- Phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, ma tuý, mại dâm, HIV-

AIDS, game trực tuyến ... 

Công an TP Hà 

Nội (PA 03) 

 

14h30-15h30 
- Quy chế, hướng dẫn đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; Nội dung yêu cầu 

trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ và học tập đáp ứng nhu cầu xã hội 

- Chức năng nhiệm vụ của cố vấn học tập 

Phòng Đào tạo 

15h40-16h10 - Học phí và hướng dẫn nộp học phí online P.TCKT 

16h20-17h00 - Phổ biến quy trình mượn tài liệu, sách, tạp chí… phục vụ cho công tác học tập và NCKH TT Thư viện 

 

 

Thứ 7 

17/10/20 

 

13h30- 14h00 

- Khái quát quá trình đào tạo và phát triển Trường ĐHKT 

- Phổ biến Quy chế HSSV, quy chế đánh giá kết quả rèn luyện, chế độ chính sách, tín dụng đào tạo. 

- Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020, Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17/7/2017, Đề 

án hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp theo QĐ 1230/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 

 

Phòng CT-CTSV 

14h10-15h10 - Hướng dẫn quy trình tổ chức thi, vào điểm và sửa điểm học phần. 

- Tổ chức lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy.   

PhòngThanh tra 

KT&ĐBCL 

15h20- 16h00 - Phổ biến nội dung và kế hoạch học chương trình giáo dục quốc phòng an ninh TT GDQP HN  

16h00-16h30 - Phổ biến các hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến trao đổi SV và các chương trình đào tạo liên kết 

- Hướng dẫn học ngoại ngữ tại Trường 

Viện ĐT&HTQT 

16h30-17h00 - Mục đích, ý nghĩa, quyền và nghĩa vụ khi tham gia bảo hiểm 

- Tuyên truyền phổ biến phòng chống covid 19 

Y tế trường  

T.7.14/11 14h00-17h00 - Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên Khoa Kiến trúc 

CN.15/11 14h00-17h00 - Tư vấn tâm lý, giáo dục sức khỏe sinh sản cho sinh viên nữ Báo cáo viên 

 
 
 



 

                BỘ XÂY DỰNG                                                                                                     LỊCH HỌC TẬP  
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HN         “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN”  ĐẦU KHOÁ 2020-2025 
                 

                                                                                                                           Khoa Đô thị 
 

Thø Ngµy Thêi gian Néi dung §¬n vÞ §Þa 

®iÓm 

Thứ 4 

14/10/20 
07h30-09h30 

Khoa giới thiệu truyền thống và các ngành nghề đào tạo của Khoa. Ổn định nhân sự, giới thiệu cố 

vấn học tập, ban cán sự lớp 

Khoa Đô thị U401 

 

 

Thứ 5 

15/10/20 

13h30-14h30 - Học tập tấm gương đạo đức phong cách HCM và giáo dục đạo đức lối sống cho sinh viên hiện nay Khoa LLCT 
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14h40-15h40 - Tuyên truyền các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của VN, hình thức và phương 

pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển đảo VN 

Báo cáo viên 

15h40-16h00 - Thông tin công tác NCKH của sinh viên trong trường Phòng KHCN 

16h00-17h00 - Công tác Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường ĐH Kiến trúc Đoàn TN 

 

 

 

Thứ 6 

16/10/20 

 

13h30-14h30 
- Phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, ma tuý, mại dâm, HIV-

AIDS, game trực tuyến... 

Công an TP Hà 

Nội (PA 03) 

 

14h30-15h30 
- Quy chế, hướng dẫn đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; Nội dung yêu 

cầu trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ và học tập đáp ứng nhu cầu xã hội 

- Chức năng nhiệm vụ của cố vấn học tập 

Phòng Đào tạo 

15h40-16h10 - Học phí và hướng dẫn nộp học phí online P.TCKT 

16h20-17h00 - Phổ biến quy trình mượn tài liệu, sách, tạp chí… phục vụ cho công tác học tập và NCKH TT Thư viện 

 

 

Thứ 7 

17/10/20 

 

13h30- 14h00 

- Khái quát quá trình đào tạo và phát triển Trường ĐHKT 

- Phổ biến Quy chế HSSV, quy chế đánh giá kết quả rèn luyện, chế độ chính sách, tín dụng đào tạo. 

- Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020, Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17/7/2017, 

Đề án hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp theo QĐ 1230/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 

 

Phòng CT-CTSV 

14h10-15h10 - Hướng dẫn quy trình tổ chức thi, vào điểm và sửa điểm học phần. 

- Tổ chức lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy.   

PhòngThanh tra 

KT&ĐBCL 

15h20- 16h00 - Phổ biến nội dung và kế hoạch học chương trình giáo dục quốc phòng an ninh TT GDQP HN I 

16h00-16h30 - Phổ biến các hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến trao đổi SV và các chương trình đào tạo liên 

kết 

- Hướng dẫn học ngoại ngữ tại Trường 

Viện ĐT&HTQT 

16h30-17h00 - Mục đích, ý nghĩa, quyền và nghĩa vụ khi tham gia bảo hiểm 

- Tuyên truyền phổ biến phòng chống covid 19 

Y tế trường  

T.7.14/11 14h00-17h00 - Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên Báo cáo viên 

CN.15/11 14h00-17h00 - Tư vấn tâm lý, giáo dục sức khỏe sinh sản cho sinh viên nữ Báo cáo viên 

 
 


