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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO
V/v tổ chức và kế hoạch học tập lớp Kỹ sư tài năng (KSTN) khóa 16
trong học kì 1 năm học 2017-2018
Căn cứ Tờ trình số 706/Ttr-ĐT ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Phòng
Đào tạo về việc phê chuẩn kết quả thi và tổ chức lớp Kỹ sư tài năng khóa 16 đã
được Giám đốc Học viện đồng ý,
Phòng Đào tạo thông báo việc tổ chức lớp và kế hoạch học tập trong học
kì 1 năm học 2017-2018 của lớp KSTN 16 như sau:
1. Tổ chức lớp
- Tổ chức 01 lớp KSTN ngành Công nghệ thông tin (CNTT) 16.
- Sĩ số lớp: 21 sinh viên.
2. Kế hoạch học tập trong học kì 1 năm học 2017-2018 của lớp KSTN
16 (CNTT)
- Đối với 3 học phần: Giải tích 1, Hình giải tích và đại số tuyến tính, Lập
trình cơ bản: sinh viên học theo Thời khóa biểu (TKB) lớp KSTN 16 (các học
phần học riêng) từ ngày 16/10/2017.
- Đối với các học phần khác còn lại trong học kì: sinh viên học theo TKB
đã được phân ban đầu (gồm 2 lớp KSDS16-1 và KSDS16-2).
Chú ý: Lịch thi sẽ có kế hoạch sau (thi chung với cả khóa 16).
3. Tổ chức thực hiện
- Ban KH/P2 xây dựng và ban hành TKB KSTN 16 (CNTT).
- Ban QLĐT/P2 in danh sách sinh viên các học phần học riêng cung cấp
do giáo viên giảng dạy.
- Sinh viên trúng tuyển theo học lớp KSTN 16 (CNTT) chủ động nắm bắt
TKB học tập đúng kế hoạch của thông báo này.
Nhận được thông báo này, đề nghị chỉ huy các cơ quan, đơn vị có liên
quan phối hợp tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- K12, TTCNTT; (qua mạng)
- Ban KH, QLĐT, ĐBĐT/P2, Hệ 5;
- Lưu: VT, KH/P2; Loc06.
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