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THÔNG BÁO 
Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học tập  

đối với Tân Sinh viên khóa 48                                                      

 
Theo Công văn số 1649/ĐHCT-ĐT ngày 08 tháng 6 năm 2022 về Kế hoạch giảng dạy 

và đăng ký học phần học kỳ 1, năm học 2022 – 2023 của Hiệu trưởng; 

Để đảm bảo kế hoạch, nội dung giảng dạy đối với Tân Sinh viên (SV) khóa 48 đã trúng 

tuyển trong kỳ Tuyển sinh năm 2022, Trường thông báo đến Tân SV những thông tin sau:  

1. Tân SV sau khi xác nhận nhập học cần tra cứu Thời khóa biểu (TKB) học tập được 

công bố theo từng ngành với Mã lớp TKB tương ứng trong giấy báo nhập học của cá 

nhân tại trang https://tansinhvien.ctu.edu.vn/hoc-tap/bo-tri-lop-thoi-khoa-bieu 

Chú ý một ngành có thể có nhiều TKB khác nhau, Tân SV phải xem đúng mã lớp 

TKB (A1, A2, A3,…) để theo học. Hướng dẫn cách xem TKB tại trang 

https://tansinhvien.ctu.edu.vn/images/upload/Tansinhvien_K48/Daotao/TKB/Huong_

Dan_Xem_TKB_Hoc_Tap.pdf  

2. Một số học phần trong TKB sẽ được giảng dạy trực tuyến (có đánh dấu X ở cột trực 

tuyến trong TKB), Tân SV sử dụng hộp thư điện tử của Trường cung cấp để tham gia 

các lớp học này (hộp thư điện tử được cung cấp đến Tân SV khi nộp hồ sơ nhập học). 

Từng lớp học phần giảng dạy trực tuyến sẽ được giảng viên phụ trách lớp gửi thông 

tin cụ thể đến từng Tân SV thông qua hộp thư điện tử này. Tân SV phải tham gia đầy 

đủ các buổi học/thảo luận, hoàn thành đầy đủ và đúng hạn các bài tập và các yêu cầu 

cụ thể khác của giảng viên. 

3. Đối với các ngành được bố trí học Giáo dục Quốc phòng và An ninh trong học kỳ 1, 

năm học 2022-2023, có thông tin trong TKB lớp và theo thông báo tại trang 

https://tansinhvien.ctu.edu.vn/images/upload/Tansinhvien_K48/Daotao/LICH_HOC_

GDQPAN_HK1_2022_2023_K48.pdf  Tân SV sẽ học tập lý thuyết theo hình thức trực 

tuyến một tuần từ ngày 03/10/2022 đến 09/10/2022, sau đó sẽ học thực hành theo hình 

thức tập trung từng đợt (được chia theo ngành học) tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng 

và An ninh của Trường tại khu Hòa An. Lịch đưa đón Tân SV đi học tập trung đợt 1 sẽ 

được giảng viên thông báo đến Tân SV trong thời gian học lý thuyết trực tuyến. 

4. Tân SV cần thường xuyên truy cập vào https://tansinhvien.ctu.edu.vn để xem thông 

tin có liên quan đến các hoạt động khác mà Nhà trường yêu cầu. 

5. Số điện thoại các phòng ban chức năng: 

Phòng Đào tạo: 0292.3831 156 

Phòng Công tác Sinh viên: 0292.3872 177 

Đoàn Thanh niên trường: 0292.3872 109./. 
  

  
 Nơi nhận:  
- Như trên (qua email);                                                                           

- Website Trường (mục Tân Sinh viên);     

- Lưu: VT, PĐT.                                                                                                                
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