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THÔNG BÁO
Về việc xây dựng Kế hoạch giảng dạy năm học 2018 - 2019
Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị
Để triển khai kế hoạch năm học 2018 - 2019, Hiệu trưởng thông báo kế hoạch chi tiết
công tác đào tạo hệ chính quy trong thời gian tới như sau:
1. Các mốc thời gian trong Kế hoạch giảng dạy năm học 2018 - 2019
1.1. Học kỳ 1: Bắt đầu từ ngày 06/8/2018 và kết thúc vào ngày 04/01/2019 (22 tuần):
- Từ ngày 06/8/2018 đến ngày 07/12/2018: Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 1;
- Từ ngày 29/10/2018 đến ngày 02/11/2018: Thi học kỳ 1, đợt 1;
- Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 14/12/2018: Dự trữ (1 tuần);
- Từ ngày 17/12/2018 đến ngày 04/01/2019: Ôn và thi học kỳ 1, đợt 2 (3 tuần).
1.2. Học kỳ 2: Bắt đầu từ ngày 07/01/2019 và kết thúc vào ngày 21/6/2019 (21 tuần):
- Từ ngày 07/01/2019 đến ngày 24/5/2019: Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 2;
- Nghỉ tết Nguyên đán Kỷ hợi từ ngày 28/01/2019 đến ngày 15/02/2019;
- Từ ngày 15/4/2019 đến ngày 19/4/2019: Thi học kỳ 2, đợt 1;
- Từ ngày 27/5/2019 đến ngày 31/5/2019: Dự trữ (1 tuần);
- Từ ngày 03/6/2019 đến ngày 21/6/2019: Ôn và thi học kỳ 2, đợt 2 (3 tuần).
1.3. Học kỳ hè (dự kiến): Thời gian học từ ngày 24/6/2019 đến 26/7/2019; Thời gian
thi (lần 1) từ ngày 29/7/2019 đến 02/8/2019.
2. Triển khai thực hiện
Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy học kỳ 2, năm học 2017 - 2018 đã được Nhà trường
phê duyệt, Hiệu trưởng yêu cầu các Khoa rà soát việc thực hiện kế hoạch theo đúng tiến độ.
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh phối hợp với các Khoa và Phòng Đào
tạo Đại học bố trí lịch giảng dạy quốc phòng cho các lớp trước khi các Khoa lập kế hoạch
cho các học phần khác.
Các Khoa căn cứ vào Thông báo này và Kế hoạch giảng dạy của Trung tâm Giáo dục
Quốc phòng và An ninh để xây dựng kế hoạch giảng dạy cho năm học 2018 - 2019 (có mẫu
Kế hoạch giảng dạy năm học 2018 - 2019 gửi kèm Thông báo này và đăng tải tên website);
Đối với Kế hoạch đào tạo cho các khóa tuyển sinh 2018 nhập học muộn vì vậy các khoa nên
bố trí số lượng các học phần hợp lý.
Yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị triển khai thực hiện và nộp các Kế hoạch giảng dạy
năm học 2018 - 2019 về phòng Đào tạo Đại học trước ngày 04/5/2018 (chuyên viên Phạm
Thanh Thế nhận).
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