LỊCH SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA CHO SINH VIÊN K2017
Sinh viên (SV) các khoa được chia thành 4 nhóm (SV chương trình PFIEV vẫn sinh hoạt theo nhóm của ngành/khoa gốc trúng tuyển) như sau:
 Nhóm A: Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật Giao thông, Kỹ thuật Địa chất – Dầu khí, Môi trường & Tài nguyên
 Nhóm B: Điện – Điện tử, Kỹ thuật Hóa học
 Nhóm C: CT Tiên tiến, Chất lượng cao, Liên kết Quốc tế, Tăng cường Tiếng Nhật, Khoa học & Kỹ thuật Máy tính, Quản lý Công nghiệp
 Nhóm D: Cơ khí, Khoa học Ứng dụng, Công nghệ Vật liệu
Địa điểm: Hội trường A5 – Cơ sở 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10
Buổi
Sáng

Chiều

Thứ Hai14/8/2017
Địa điểm: Hội trường A5
7g30 – 9g30: Nhóm A
9g45 – 11g45: Nhóm B
Nội dung:
- BGH gặp gỡ tân SV K2017
- Phòng Đào tạo phổ biến quy chế
và lịch trình học vụ

Địa điểm: Hội trường A5
13g00 – 15g00: Nhóm C
15g15 – 17g15: Nhóm D
Nội dung:
- BGH gặp gỡ tân SV K2017
- Phòng Đào tạo phổ biến quy chế
và lịch trình học vụ

Thứ Ba15/8/2017
Địa điểm: Hội trường A5
7g30 – 9g30: Nhóm A
9g45 – 11g45: Nhóm B
Nội dung:
- Giới thiệu về ĐHBK và ĐHQG
- Học tập theo tấm gương đạo đức,
phong cách HCM
- Phòng CTCT-SV phổ biến nội quy
học đường, chế độ chính sách và các
vấn đề liên quan

Thứ Tư 16/8/2017
Địa điểm: Hội trường A5
7g30 – 9g30: Nhóm C
9g45 – 11g45: Nhóm D
Nội dung:
- Giới thiệu về ĐHBK và ĐHQG
- Học tập theo tấm gương đạo đức,
phong cách HCM
- Phòng CTCT-SV phổ biến nội quy
học đường, chế độ chính sách và các
vấn đề liên quan

- Nhóm C, D: Tham gia chương trình
về nguồn – viếng Đền Bến Dược và
tham quan Địa đạo Củ Chi
- SV đăng ký nhận vé xe khi làm hồ sơ
nhập học
Tập trung lúc 5g15
Địa điểm đón:
+ Cổng Bách Khoa (268 Lý Thường
Kiệt, Q.10) hoặc
+ Cổng KTX ĐHQG (Linh Trung –
Q.Thủ Đức)

- Nhóm A, B: Tham gia chương trình
về nguồn – viếng Đền Bến Dược và
tham quan Địa đạo Củ Chi
- SV đăng ký nhận vé xe khi làm hồ sơ
nhập học
Tập trung lúc 5g15
Địa điểm đón:
+ Cổng Bách Khoa (268 Lý Thường
Kiệt, Q.10) hoặc
+ Cổng KTX ĐHQG (Linh Trung –
Q.Thủ Đức)

Địa điểm: Hội trường A5
13g00 – 15g00: Nhóm A
15g15 – 17g15: Nhóm B
Nội dung:
- Giới thiệu Thư viện
- CA phổ biến tình hình an ninh trật tự,
phòng chống tệ nạn xã hội, quy chế
an ninh trật tự tại Khu Đô thị ĐHQG
TP.HCM
- Thông tin tình hình kinh tế, chính trị,
xã hội của thế giới và đất nước

Địa điểm: Hội trường A5
13g00 – 15g00: Nhóm C
15g15 – 17g15: Nhóm D
Nội dung:
- Giới thiệu Thư viện
- CA phổ biến tình hình an ninh trật tự,
phòng chống tệ nạn xã hội, quy chế
an ninh trật tự tại Khu Đô thị ĐHQG
TP.HCM
- Thông tin tình hình kinh tế, chính trị,
xã hội của thế giới và đất nước

Thứ Năm17/8/2017
Địa điểm: Hội trường A5
7g30 – 9g30: Nhóm A
9g45 – 11g45: Nhóm B
Nội dung:
- Giới thiệu các hoạt động của
Đoàn – Hội trong năm học 2017
– 2018
- Tư vấn về phương pháp học tập
đại học, giới thiệu KTX ĐHQG

Địa điểm: Hội trường A5
13g00 – 15g00: Nhóm C
15g15 – 17g15: Nhóm D
Nội dung:
- Giới thiệu các hoạt động của
Đoàn – Hội trong năm học 2017
– 2018
- Tư vấn về phương pháp học tập
đại học, giới thiệu KTX ĐHQG

18/8, 19/8, 23/8, 25/8, 26/8
Nhóm C (CT Tiên tiến, Chất
lượng cao, Liên kết Quốc tế,
Tăng cường Tiếng Nhật) tham
gia chuỗi các hoạt động hướng
nghiệp của chương trình PreUniversity
19/8
- Nhận thẻ SV, Giấy Chứng nhận
SV, thời khóa biểu, mua sách
Anh văn - CT Pre-University
- Hội thảo hướng nghiệp
18/8, 23/8, 25/8: Tham quan
doanh nghiệp
26/8: Hội thảo chuyên đề 1
Thời gian và địa điểm cụ thể: SV
sẽ được thông báo qua e-mail
MSSV@hcmut.edu.vn

Ghi chú: Tuần sinh hoạt đầu khóa là bắt buộc đối với tất cả sinh viên K2017
Nếu sinh viên có lý do đặc biệt không thể tham dự buổi sinh hoạt theo đúng nhóm của mình, phải tự thu xếp theo
dự buổi sinh hoạt (cùng nội dung) của một nhóm khác, và nộp đơn xin phép trước buổi học cho Phòng Công tác
chính trị - SV (Phòng CTCT-SV):
- Cơ sở 1: Phòng 101 Nhà A4
- Cơ sở 2: Phòng 108 Nhà H1
CÁC QUY ĐỊNH CHO TUẦN SINH HOẠT ĐẦU KHÓA – K2017:
Ban tổ chức lớp phát phiếu điểm danh trong buổi học. Đề nghị SV điền đầy đủ thông tin và kiểm tra danh sách
SV vắng SHCD đầu khóa trên website phòng CTCT-SV.
Sinh viên đến lớp trễ 15 phút không được vào lớp.
Trong thời gian học, SV không được tự ý ra khỏi lớp nếu chưa có sự đồng ý của Ban tổ chức lớp.
Sau tuần học, SV làm bài thu hoạch và nộp bài cho lớp trưởng trước thứ Ba 29/8/2017 để lớp trưởng tổng hợp
danh sách nộp Phòng CTCT-SV trước 15g30 thứ Sáu 1/9/2017.
Phòng CTCT-SV sẽ lập danh sách SV không tham gia đủ các buổi SHCD + không nộp bài thu hoạch (mà không có
lý do chính đáng) để trình BGH có hình thức xử lý theo quy định: SV không tham gia tuần SHCD đầu khóa bị
trừ 25 điểm rèn luyện ở mục 2 - ý thức và kết quả chấp hành nội quy, quy chế.

