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THÔNG BÁO 
Về việc tổ chức giảng dạy, học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 

 

Nhà trường thông báo một số nội dung về tổ chức các hoạt động giảng dạy, học tập học 

kỳ 2 năm học 2019-2020 trình độ đại học chính quy như sau:  

1/ Thời gian 

 Ngày 02/3/2020 chính thức bắt đầu học kỳ 2 năm học 2019-2020 

2/ Hoạt động giảng dạy 

- Giảng dạy truyền thống 

  Học kỳ 2 năm học 2019-2020 giảng dạy truyền thống (giảng viên lên lớp có sinh viên) 

chiếm tỷ lệ không dưới 70% số tiết của học phần tương ứng và thực hiện theo thời khóa biểu 

do phòng Đào tạo công bố. Trong thời gian tới, sau khi có đánh giá tổng kết, Nhà trường sẽ 

xem xét điều chỉnh tỷ lệ này cho phù hợp. 

 Buổi dạy/học đầu tiên của học kỳ mà sinh viên được phép tập trung theo lớp học phần, 

giảng viên phải lên lớp và thực hiện việc giảng dạy truyền thống. 

- Giảng dạy trực tuyến 

 Phòng Đào tạo không xếp lịch giảng dạy trực tuyến. Giảng viên chủ động giảng dạy trực 

tuyến cho phần nội dung đã chuẩn bị và đăng ký thực hiện.  

 Việc chuẩn bị nội dung, xây dựng học liệu cho giảng dạy trực tuyến ở mức tối thiểu (cấp 

độ 1) được áp dụng cho tất cả các học phần; riêng các học phần đặc thù phải nghiên cứu cách 

triển khai cho phù hợp. 

 Nhà trường khuyến khích giảng viên, bộ môn triển khai nhiều nội dung cho giảng dạy 

trực tuyến và ở các cấp độ cao hơn. 

3/ Hoạt động học tập 

- Sinh viên tham gia học đủ theo quy định các buổi học trên lớp của thời khóa biểu đã 

công bố; đồng thời sử dụng tài khoản cá nhân sinh viên đăng nhập để học trực tuyến các nội 

dung theo hướng dẫn của giảng viên.  

- Trang học trực tuyến https://courses.ut.edu.vn/ hoặc trang http://daotao.ut.edu.vn/ Menu 

Dịch vụ trực tuyến/Học trực tuyến. 

 Nhà trường đề nghị các đơn vị và cá nhân liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện các 

nội dung của thông báo./. 
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