KẾ HOẠCH HỌC TẬP "TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV" ĐẦU KHÓA HỌC NĂM HỌC 2020-2021
ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY - XÉT HỌC BẠ THPT NHẬP HỌC ĐỢT 1 NĂM 2020
Thời gian từ ngày 12/10/2020 đến ngày 16/10/2020
TT

Nhóm/Ngành

I

Cơ sở Hà Nội

Buổi/Ngày

Buổi 1: Sáng
thứ 2, ngày
12/10/2020

1

Thời gian

Địa
điểm

Nội dung

Đơn vị thực hiện

08h00' - 08h30'

Phổ biến các quy chế, quy định về công tác sinh viên,
đánh giá điểm rèn luyện, học phí, học bổng,..

08h30' - 09h15'

Phổ biến các quy chế, quy định về đào tạo và Kế hoạch
học tập năm học 2020 - 2021,…Kế hoạchtuyển sinh đào Phòng Đào tạo
tạo mô hình các lớp chất lượng,...

Phòng Công tác sinh viên

09h15' - 09h30'

Giới thiệu và hướng dẫn khai thác sử dụng Thư viện

Trung tâm Thư viện

09h30' - 10h00'

Giới thiệu quy định về kiểm tra, thi; Quy định về kiểm
tra tiếng Anh đầu vào. Hướng dẫn tra cứu điểm thi, quy
Phòng Quản lý chất lượng
trình phúc khảo; Triển khai công tác đảm bảo chất lượng
năm học 2020 - 2021,…

10h00' - 10h15'

Nghỉ giải lao

10h15' - 11h30'

Phòng CTSV; Phòng Đào
Đại diện lãnh đạo các đơn vị, khoa chuyên môn giới
tạo; Phòng QLCL; Trung
thiệu và trao đổi, thảo luận, giải đáp các câu hỏi của sinh
tâm Thư viện; Khoa Điện;
viên về các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị
Khoa Cơ khí; Khoa Kế toán

Hội
trường
lớn,
Phổ biến các quy chế, quy định về công tác sinh viên,
08h00' - 08h15' cơ sở
Phòng Công tác sinh viên
đánh giá điểm rèn luyện, học phí, học bổng,..
Lĩnh
Nam Phổ biến, hướng dẫn cách thức nộp học phí, các khoản
08h15' - 08h45'
thu khác, các khoản thanh toán chế độ: miễn giảm học
Phòng Tài chính kế toán
phí, hỗ trợ hoạt động, học bổng …
Quán triệt những nội dung cơ bản trong các Nghị quyết
của Bộ chính trị, Ban bí thư trung ương đảng và các
08h45' - 09h30'
Khoa Lý luận chính trị
nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới căn bản và toàn diện giáo
dục và đào tạo

Nhóm 1 gồm các
ngành: Công nghệ
kỹ thuật cơ khí; Công
nghệ kỹ thuật điều
khiển và TĐH; Kế
toán (Số lượng
khoảng 420 sinh
viên)
Buổi 2: Sáng
thứ 3, ngày
13/10/2020

Ghi chú

Các đơn vị cử
cán bộ có kinh
nghiệm, chuẩn
bị slide báo
cáo và gửi về
Phòng CTSV
trước ngày
10/10/2020

Các đơn vị cử
cán bộ có kinh
nghiệm, chuẩn
bị slide báo
cáo và gửi về
Phòng CTSV

Nhóm 1 gồm các
ngành: Công nghệ
kỹ thuật cơ khí; Công
nghệ kỹ thuật điều
1
khiển và TĐH; Kế
toán (Số lượng
khoảng
420 sinh
TT
Nhóm/Ngành
viên)

Lĩnh
Nam

Buổi/Ngày
Buổi 2: Sáng
thứ 3, ngày
13/10/2020

Chiều thứ 5,
ngày
15/10/2020

Buổi 1: Chiều
thứ 2, ngày
12/10/2020

Thời gian

Địa
điểm

Nội dung

Đơn vị thực hiện

09h30' - 10h00'

Phổ biến các nội dung về văn hóa học đường và các hoạt
Đoàn Thanh niên
động văn hóa, văn nghệ, thể thao của Nhà trường

10h00' - 10h15'

Nghỉ giải lao

10h15' - 10h30'

Phát triển chương trình bồi dưỡng ngắn hạn tại Nhà
Trung tâm TH-NN và đào
trường giúp người học bổ sung kiến thức chuyên ngành,
tạo liên tục
nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng mềm

10h30' - 10h45'

Giới thiệu các chương trình học bổng và du học liên kết
với các trường đại học và doanh nghiệp nước ngoài

10h45' - 11h30'

Đại diện lãnh đạo các đơn vị, khoa chuyên môn giới
Phòng CTSV, Phòng
thiệu và trao đổi, thảo luận, giải đáp các câu hỏi của sinh TCKT; Đoàn thanh niên và
viên về các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị các đơn vị có liên quan

Tầng 1
nhà
HA9,
13h30' - 17h00'
cơ sở
Lĩnh
Nam

Khám sức khỏe đầu khóa (khi đến khám sức khỏe đề
nghị sinh viên mang theo 01 ảnh 4 x 6 cm và Chứng
minh thư nhân dân, Thẻ căn cước hoặc Giấy tờ tùy thân
khác có ảnh)

Phòng Công tác sinh viên;
Phòng HCQT

13h30' - 14h00'

Phổ biến các quy chế, quy định về công tác sinh viên,
đánh giá điểm rèn luyện, học phí, học bổng,..

Phòng Công tác sinh viên

14h00' - 14h45'

Phổ biến các quy chế, quy định về đào tạo và Kế hoạch
học tập năm học 2020 - 2021,…Kế hoạchtuyển sinh đào Phòng Đào tạo
tạo mô hình các lớp chất lượng,...

Trung tâm HTQT

14h45' - 15h00'

Giới thiệu và hướng dẫn khai thác sử dụng Thư viện

15h00' - 15h30'

Giới thiệu quy định về kiểm tra, thi; Quy định về kiểm
tra tiếng Anh đầu vào. Hướng dẫn tra cứu điểm thi, quy
Phòng Quản lý chất lượng
trình phúc khảo; Triển khai công tác đảm bảo chất lượng
năm học 2020 - 2021,…

15h30' - 15h45'

Nghỉ giải lao

Hội

CácGhi
đơnchú
vị cử
cán bộ có kinh
nghiệm, chuẩn
bị slide báo
cáo và gửi về
Phòng CTSV
trước ngày
10/10/2020

Trung tâm Thư viện

Các đơn vị cử
cán bộ có kinh
nghiệm, chuẩn
bị slide báo
cáo và gửi về
Phòng CTSV
trước ngày
10/10/2020

Buổi 1: Chiều
thứ 2, ngày
12/10/2020
TT

Nhóm/Ngành

Buổi/Ngày

Thời gian

15h45' - 17h00'

1

Nhóm 2 gồm các
ngành: Quản trị kinh
doanh; Công nghệ kỹ
thuật điện, điện tử;
Công nghệ kỹ thuật
cơ điện tử; Công
nghệ kỹ thuật điện tử
- truyền thông (Số
lượng khoảng 410
sinh viên)

08h00' - 08h15'
08h15' - 08h45'

08h45' - 09h30'

Buổi 2: Sáng
thứ 4, ngày
14/10/2020

Địa
điểm

Nội dung

Đơn vị thực hiện

Phòng CTSV; Phòng Đào
tạo; Phòng QLCL; Trung
Trao đổi, thảo luận, giải đáp các câu hỏi của sinh viên về
tâm Thư viện; Khoa
Hội các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị
QTKD; Khoa Điện; Khoa
trường
Cơ khí; Khoa Điện tử
lớn,
cơ sở Phổ biến các quy chế, quy định về công tác sinh viên,
Phòng Công tác sinh viên
Lĩnh đánh giá điểm rèn luyện, học phí, học bổng,..
Nam Phổ biến, hướng dẫn cách thức nộp học phí, các khoản
thu khác, các khoản thanh toán chế độ: miễn giảm học
Phòng Tài chính kế toán
phí, hỗ trợ hoạt động, học bổng …
Quán triệt những nội dung cơ bản trong các Nghị quyết
của Bộ chính trị, Ban bí thư trung ương đảng và các
Khoa lý luận chính trị
nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới căn bản và toàn diện giáo
dục và đào tạo

09h30' - 10h00'

Phổ biến các nội dung về văn hóa học đường và các hoạt
Đoàn Thanh niên
động văn hóa, văn nghệ, thể thao của Nhà trường

10h00' - 10h15'

Nghỉ giải lao

10h15' - 10h30'

Phát triển chương trình bồi dưỡng ngắn hạn tại Nhà
Trung tâm TH-NN và đào
trường giúp người học bổ sung kiến thức chuyên ngành,
tạo liên tục
nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng mềm

10h30' - 10h45'

Giới thiệu các chương trình học bổng và du học liên kết
với các trường đại học và doanh nghiệp nước ngoài

10h45' - 11h30'

Đại diện lãnh đạo các đơn vị, khoa chuyên môn giới
Phòng CTSV, Phòng
thiệu và trao đổi, thảo luận, giải đáp các câu hỏi của sinh TCKT; Đoàn thanh niên và
viên về các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị các đơn vị có liên quan

Trung tâm HTQT

cán bộ có kinh
nghiệm, chuẩn
bị slide báo
cáo và gửi về
Phòng CTSV
trước ngày
Ghi chú
10/10/2020

Các đơn vị cử
cán bộ có kinh
nghiệm, chuẩn
bị slide báo
cáo và gửi về
Phòng CTSV
trước ngày
10/10/2020

TT

Nhóm/Ngành

Buổi/Ngày

Chiều thứ 5,
ngày
15/10/2020

Buổi 1: Chiều
thứ 3, ngày
13/10/2020

Địa
điểm
Tầng 1
nhà
HA9,
13h30' - 17h00'
cơ sở
Lĩnh
Nam
Thời gian

1

Đơn vị thực hiện

Khám sức khỏe đầu khóa (khi đến khám sức khỏe đề
nghị sinh viên mang theo 01 ảnh 4 x 6 cm và Chứng
minh thư nhân dân, Thẻ căn cước hoặc Giấy tờ tùy thân
khác có ảnh)

Phòng Công tác sinh viên
và Phòng HCQT

13h30' - 14h00'

Phổ biến các quy chế, quy định về công tác sinh viên,
đánh giá điểm rèn luyện, học phí, học bổng,..

Phòng Công tác sinh viên

14h00' - 14h45'

Phổ biến các quy chế, quy định về đào tạo và Kế hoạch
học tập năm học 2020 - 2021,…Kế hoạchtuyển sinh đào Phòng Đào tạo
tạo mô hình các lớp chất lượng,...

14h45' - 15h00'

Giới thiệu và hướng dẫn khai thác sử dụng Thư viện

15h00' - 15h30'
15h30' - 15h45'

Nhóm 3 gồm các
ngành: Công nghệ
thông tin; Mạng máy
tính và truyền thông
dữ liệu; Tài chính
ngân hàng; Kinh
doanh thương mại;
Ngôn ngữ Anh;
Công nghệ thực
phẩm; Công nghệ
sợi, dệt; Công nghệ
dệt, may (Số lượng
khoảng 420 sinh
viên)
Buổi 2: Chiều

Nội dung

Trung tâm Thư viện

Giới thiệu quy định về kiểm tra, thi; Quy định về kiểm
tra tiếng Anh đầu vào. Hướng dẫn tra cứu điểm thi, quy
Phòng Quản lý chất lượng
trình phúc khảo; Triển khai công tác đảm bảo chất lượng
năm học 2020 - 2021,…
Nghỉ giải lao

Ghi chú

Các đơn vị cử
cán bộ có kinh
nghiệm, chuẩn
bị slide báo
cáo và gửi về
Phòng CTSV
trước ngày
10/10/2020

Phòng CTSV; Phòng Đào
tạo; Phòng QLCL; Trung
Đại diện lãnh đạo các đơn vị, khoa chuyên môn giới
tâm Thư viện; Khoa CNTT;
15h45' - 17h00'
thiệu và trao đổi, thảo luận, giải đáp các câu hỏi của sinh
Khoa TCNH; Khoa Ngoại
viên về các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị
Hội
ngữ; Khoa Thực phẩm;
trường
Khoa DMTT
lớn,
cơ sở Phổ biến các quy chế, quy định về công tác sinh viên,
13h00' - 13h15'
Phòng Công tác sinh viên
Lĩnh đánh giá điểm rèn luyện, học phí, học bổng,..
Nam Phổ biến, hướng dẫn cách thức nộp học phí, các khoản
13h15' - 13h45'

thu khác, các khoản thanh toán chế độ: miễn giảm học
phí, hỗ trợ hoạt động, học bổng …

Phòng Tài chính kế toán

Các đơn vị cử
cán bộ có kinh
nghiệm, chuẩn
bị slide báo

Nhóm 3 gồm các
ngành: Công nghệ
thông tin; Mạng máy
tính và truyền thông
dữ liệu; Tài chính
ngân hàng; Kinh
TT doanh
Nhóm/Ngành
Buổi/Ngày
thương mại;
1
Ngôn ngữ Anh;
Công nghệ thực
phẩm; Công nghệ
sợi, dệt; Công nghệ
dệt, may (Số lượng
khoảng 420 sinh
viên)
Buổi 2: Chiều
thứ 4, ngày
14/10/2020

Sáng thứ 5,
ngày
15/10/2020

II

trường
lớn,
cơ sở
Lĩnh
Nam
Thời gian

Địa
điểm

13h45' - 14h30'

Nội dung

Đơn vị thực hiện

Quán triệt những nội dung cơ bản trong các Nghị quyết
của Bộ chính trị, Ban bí thư trung ương đảng và các
Khoa Lý luận chính trị
nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới căn bản và toàn diện giáo
dục và đào tạo

14h30' - 15h00'

Phổ biến các nội dung về văn hóa học đường và các hoạt
Đoàn Thanh niên
động văn hóa, văn nghệ, thể thao của Nhà trường

15h00' - 15h15'

Nghỉ giải lao

15h15' - 15h30'

Phát triển chương trình bồi dưỡng ngắn hạn tại Nhà
Trung tâm TH-NN và đào
trường giúp người học bổ sung kiến thức chuyên ngành,
tạo liên tục
nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng mềm

15h30' - 15h45'

Giới thiệu các chương trình học bổng và du học liên kết
với các trường đại học và doanh nghiệp nước ngoài

15h45' - 17h00'

Đại diện lãnh đạo các đơn vị, khoa chuyên môn giới
Phòng CTSV, Phòng
thiệu và trao đổi, thảo luận, giải đáp các câu hỏi của sinh TCKT; Đoàn thanh niên và
viên về các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị các đơn vị có liên quan

Tầng 1
nhà
HA9,
08h00' - 11h00'
cơ sở
Lĩnh
Nam

Khám sức khỏe đầu khóa (khi đến khám sức khỏe đề
nghị sinh viên mang theo 01 ảnh 4 x 6 cm và Chứng
minh thư nhân dân, Thẻ căn cước hoặc Giấy tờ tùy thân
khác có ảnh)

Phòng Công tác sinh viên
và Phòng HCQT

08h00' - 08h30'

Phổ biến các quy chế, quy định về công tác sinh viên,
đánh giá điểm rèn luyện, học phí, học bổng,..

Phòng Công tác sinh viên

08h30' - 09h15'

Phổ biến các quy chế, quy định về đào tạo và Kế hoạch
học tập năm học 2020 - 2021,…Kế hoạch tuyển sinh đào Phòng Đào tạo
tạo mô hình các lớp chất lượng,...

Ghi chú

Các đơn vị cử
cán bộ có kinh
nghiệm, chuẩn
bị slide báo
cáo và gửi về
Phòng CTSV
trước ngày
10/10/2020

Trung tâm HTQT

Cơ sở Nam Định

Buổi 1: Sáng
thứ 3, ngày
13/10/2020

Các đơn vị cử
cán bộ có kinh
nghiệm, chuẩn
bị slide báo
cáo và gửi về
Phòng CTSV

TT

Nhóm/Ngành

Buổi/Ngày

Buổi 1: Sáng
thứ 3, ngày
13/10/2020

1

Thời gian

Địa
điểm

Nội dung

09h15' - 09h30'

Giới thiệu và hướng dẫn khai thác sử dụng Thư viện

09h30' - 10h00'

Giới thiệu quy định về kiểm tra, thi; Quy định về kiểm
tra tiếng Anh đầu vào. Hướng dẫn tra cứu điểm thi, quy
Phòng Quản lý chất lượng
trình phúc khảo; Triển khai công tác đảm bảo chất lượng
năm học 2020 - 2021,…

10h00' - 10h15'

Nghỉ giải lao

10h15' - 11h30'

Phòng CTSV; Phòng Đào
Đại diện lãnh đạo các đơn vị, khoa chuyên môn giới
tạo; Phòng QLCL; Trung
thiệu và trao đổi, thảo luận, giải đáp các câu hỏi của sinh tâm Thư viện và lãnh đạo
viên về các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị các Khoa tại cơ sở Nam
Định

08h00' - 08h15'

Phổ biến các quy chế, quy định về công tác sinh viên,
đánh giá điểm rèn luyện, học phí, học bổng,..

Hội
trường Phổ biến, hướng dẫn cách thức nộp học phí, các khoản
08h15' - 08h45' Nhà thu khác, các khoản thanh toán chế độ: miễn giảm học
NH1 phí, hỗ trợ hoạt động, học bổng …

Nhóm 1 gồm tất cả
các ngành (Khoảng
180 sinh viên)

08h45' - 09h30'

Buổi 2: Sáng
thứ 4, ngày
14/10/2020

Đơn vị thực hiện
Trung tâm Thư viện

Ghi chú
Các đơn vị cử
cán bộ có kinh
nghiệm, chuẩn
bị slide báo
cáo và gửi về
Phòng CTSV
trước ngày
10/10/2020

Phòng Công tác sinh viên

Phòng Tài chính kế toán

Quán triệt những nội dung cơ bản trong các Nghị quyết
của Bộ chính trị, Ban bí thư trung ương đảng và các
Khoa Lý luận chính trị
nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới căn bản và toàn diện giáo
dục và đào tạo

09h30' - 10h00'

Phổ biến các nội dung về văn hóa học đường và các hoạt
Đoàn Thanh niên
động văn hóa, văn nghệ, thể thao của Nhà trường

10h00' - 10h15'

Nghỉ giải lao

10h15' - 10h30'

Phát triển chương trình bồi dưỡng ngắn hạn tại Nhà
Trung tâm TH-NN và đào
trường giúp người học bổ sung kiến thức chuyên ngành,
tạo liên tục
nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng mềm

10h30' - 10h45'

Giới thiệu các chương trình học bổng và du học liên kết
với các trường đại học và doanh nghiệp nước ngoài

Trung tâm HTQT

Các đơn vị cử
cán bộ có kinh
nghiệm, chuẩn
bị slide báo
cáo và gửi về
Phòng CTSV
trước ngày
10/10/2020

trước ngày
10/10/2020

TT

Nhóm/Ngành

Buổi/Ngày

Thời gian

10h45' - 11h30'

Lịch khám sức
khỏe đầu khóa,
Nhà trường sẽ
thông báo sau

Địa
điểm

Nội dung

Đơn vị thực hiện

Ghi chú

Đại diện lãnh đạo các đơn vị, khoa chuyên môn giới
Phòng CTSV, Phòng
thiệu và trao đổi, thảo luận, giải đáp các câu hỏi của sinh TCKT; Đoàn thanh niên và
viên về các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị các đơn vị có liên quan
Khám sức khỏe đầu khóa (khi đến khám sức khỏe đề
nghị sinh viên mang theo 01 ảnh 4 x 6 cm và Chứng
minh thư nhân dân, Thẻ căn cước hoặc Giấy tờ tùy thân
khác có ảnh)

Phòng Công tác sinh viên
và Phòng HCQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2020

DUYỆT

Phòng Công tác sinh viên

(đã ký)

TS Nguyễn Ngọc Khương

ThS Lê Mạnh Thắng

Ghi chú:
1 Yêu cầu sinh viên phải có mặt đầy đủ, đúng giờ; có giấy bút để ghi chép nội dung học tập; sinh viên nào vi phạm Nhà trường sẽ xử lý theo Quy chế.
2 Ngoài thời gian học tập theo kế hoạch trên, sinh viên chủ động tìm hiểu Quy chế, các nội quy, quy định của Nhà trường trên website: www.uneti.edu.vn
và www.daotao.uneti.edu.vn. Danh mục các tài liệu và đường link tham khảo theo file đính kèm.
3 Sau thời gian học đầu khóa và họp lớp, sinh viên chủ động làm bài thu hoạch và nộp về Nhà trường thông qua Phòng Công tác sinh viên để kiểm tra, đánh giá.
Sinh viên truy cập website: www.daotao.uneti.edu.vn trong thời gian từ ngày 19 đến ngày 23/10/2020 để tải mẫu câu hỏi thu hoạch.

