
  

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG                             
        LỊCH: TUẦN SINH HOẠT  CÔNG DÂN – HSSV KHÓA 57  ( đợt 1) 

    

NGÀY  BUỔI LỚP  NỘI DUNG THỜI GIAN 
BÁO CÁO 

VIÊN 
CÁN BỘ QUẢN LÝ LỚP HỌC HỘI TRƯỜNG 

7/9 
(Thứ 2) 

Sáng 
A  Phổ biến, trao đổi, những vấn đề liên quan đến đào tạo (7h30 –  11h15) đ/c Hùng đ/c: Toàn, Nhâm + ĐTN, HSV Hội trường số 3 

D  Phổ biến, trao đổi, những vấn đề liên quan đến đào tạo (7h30  – 11h15) đ/c Phương đ/c: Phương , Thy+ ĐTN, HSV Hội trường số 1 

 
Chiều 

B  Phổ biến, trao đổi, những vấn đề liên quan đến đào tạo (13h30  - 17h15) đ/c Hùng đ/c: Yến , Hiền + ĐTN, HSV Hội trường số 3 

E  Phổ biến, trao đổi, những vấn đề liên quan đến đào tạo (13h30  - 17h15) đ/c Phương đ/c: Phương , Thy+ ĐTN, HSV Hội trường số 1 

8/9 
(Thứ 3) 

Sáng 
C  Phổ biến, trao đổi, những vấn đề liên quan đến đào tạo (7h30 –  11h15) đ/c Hùng đ/c: Toàn, Nhâm + ĐTN, HSV Hội trường số 3 

D 
- Phổ biến, trao đổi, những vấn đề liên quan đến CTSV 
- Phổ biến, trao đổi, những vấn đề liên quan đến Thư viện 

(7h30 – 10h00) 
(10h15 – 11h15) 

đ/c Việt 
đ/c Hoàn 

đ/c: Phương , Thy+ ĐTN, HSV 
Hội trường số 1 

Chiều 
A 

- Phổ biến, trao đổi, những vấn đề liên quan đến CTSV 
- Phổ biến, trao đổi, những vấn đề liên quan đến Thư viện 

(13h30 – 16h00) 
(16h15 – 17h15) 

đ/c Toản 
đ/c Quỳ 

đ/c: Yến , Hiền + ĐTN, HSV 
Hội trường số 3 

E 
- Phổ biến, trao đổi, những vấn đề liên quan đến CTSV 
- Phổ biến, trao đổi, những vấn đề liên quan đến Thư viện 

(13h30 – 16h00) 
(16h15 – 17h15) 

đ/c Việt 
đ/c Hoàn 

đ/c: Toàn, Nhâm + ĐTN, HSV 
Hội trường số 1 

9/9 
(Thứ 4) 

Sáng 

B 
- Phổ biến, trao đổi, những vấn đề liên quan đến CTSV 
- Phổ biến, trao đổi, những vấn đề liên quan đến Thư viện 

(7h30 – 10h00) 
(10h15 – 11h15) 

đ/c Việt 
đ/c Hoàn 

đ/c: Yến , Hiền + ĐTN, HSV 
Hội trường số 3 

D 
- Quán triệt nội dung văn kiện Đại hội Đảng các cấp, chuyên đề Biển Đông 
- Phòng chống các tệ nạn xã hội; An toàn giao thông. 

((7h30 – 10h00) 
(10h15 – 11h15) 

đ/c Đạo 
đ/c Toản 

đ/c: Phương , Thy+ ĐTN, HSV 
Hội trường số 1 

Chiều 

C 
- Phổ biến, trao đổi, những vấn đề liên quan đến CTSV 
- Phổ biến, trao đổi, những vấn đề liên quan đến Thư viện 

(13h30 – 16h00) 
(16h15 – 17h15) 

đ/c Toản 
đ/c Quỳ 

đ/c: Yến , Hiền + ĐTN, HSV 
Hội trường số 3 

E 
-- Quán triệt nội dung văn kiện Đại hội Đảng các cấp, chuyên đề Biển Đông 
- Phòng chống các tệ nạn xã hội; An toàn giao thông. 

(13h30 – 16h00) 
(16h15 – 17h15) 

đ/c Đạo 
đ/c Việt đ/c: Toàn, Nhâm + ĐTN, HSV 

Hội trường số 1 

 
10/9 

(Thứ 5) 

Sáng A 
- - Quán triệt nội dung văn kiện Đại hội Đảng các cấp, chuyên đề Biển Đông 
- Phòng chống các tệ nạn xã hội; An toàn giao thông. 

(7h30 – 10h00) 
(10h15 – 11h15) 

đ/c Huy 
đ/c Toản 

đ/c: Yến , Hiền + ĐTN, HSV 
Hội trường số 3 

Chiều B 
- Quán triệt nội dung văn kiện Đại hội Đảng các cấp, chuyên đề Biển Đông  
- Phòng chống các tệ nạn xã hội; An toàn giao thông. 

(13h30 – 16h00) 
(16h15 – 17h15) 

đ/c Phương 
đ/c Việt 

đ/c: Phương , Thy+ ĐTN, HSV 
Hội trường số 3 

11/9 
( Thứ 6) 

Sáng 
C 

- Quán triệt nội dung văn kiện Đại hội Đảng các cấp, chuyên đề Biển Đông 
- Phòng chống các tệ nạn xã hội; An toàn giao thông. 

(7h30 – 10h00) 
(10h15 – 11h15) 

đ/c Đạo 
đ/c Toản 

đ/c: Yến , Hiền + ĐTN, HSV 
Hội trường số 3 

E 
- Trao đổi, hướng dẫn kinh nghiệm học đại học theo học chế tín chỉ 
- Phổ biến, trao đổi những vấn đề liên quan đến công tác Đoàn TN + HSV. 

(7h30 - 10h00) 
(10h15 – 11h15)                                                    

Giảng viên 
đ/c Hân 

đ/c: Phương , Thy+ ĐTN, HSV 
Hội trường số 1 

Chiều 

A 
- Trao đổi, hướng dẫn kinh nghiệm học đại học theo học chế tín chỉ 
- Phổ biến, trao đổi những vấn đề liên quan đến công tác Đoàn TN + HSV. 

(13h30-  16h00) 
(16h15 – 17h15)    

Giảng viên 
đ/c Lập đ/c: Toàn, Nhâm + ĐTN, HSV 

Hội trường số 3 

D 
- Trao đổi, hướng dẫn kinh nghiệm học đại học theo học chế tín chỉ 
- Phổ biến, trao đổi những vấn đề liên quan đến công tác Đoàn TN + HSV. 

(13h30-  16h00) 
(16h15 – 17h15)                                                           

Giảng viên 

đ/c Mạnh 
đ/c: Phương , Thy+ ĐTN, HSV 

Hội trường số 1 

12/9 
( Thứ 7) 

Sáng B 
- Trao đổi, hướng dẫn kinh nghiệm học đại học theo học chế tín chỉ 
- Phổ biến, trao đổi những vấn đề liên quan đến công tác Đoàn TN + HSV. 

(7h30- 10h00)  
(10h15 – 11h15)                                                          

Giảng viên 
đ/c Lập đ/c: Yến , Hiền + ĐTN, HSV 

Hội trường số 3 

Chiều C 
- Trao đổi, hướng dẫn kinh nghiệm học đại học theo học chế tín chỉ 
- Phổ biến, trao đổi những vấn đề liên quan đến công tác Đoàn TN + HSV. 

(13h30-  16h00) 
(16h15 – 17h15)                                                                                               

Giảng viên 
đ/c Mạnh 

đ/c: Phương , Thy+ ĐTN, HSV 
Hội trường số 3 

  Ghi chú:  1. Chia khối lớp: 
Lớp A: Hệ ĐH :( KT Nông nghiệp, Kế toán(TC+NH), Quản trị KD(Pháp-Việt), Quản trị Dịch vụ DL-LH(Pháp-Việt), KD Thương mại,Ngôn ngữ Anh,)   
Lớp B: Hệ ĐH: (Khoa học HH, KT Khai thác TS, Quản lý Thủy sản, CN chế biến TS, CN Thực phẩm,CN sau thu hoạch, CNKT hóa học, CNKT môi trường, CN Sinh học , Nuôi trồng TS, QL nguồn lợi TS, 

Bệnh học Thủy sản, HTTT quản lý)  
Lớp C: Hệ ĐH  ( CNKT điện, điện tử, CNKT cơ điện tử, CNKT cơ khí, CNKT ô tô ,CN chế tạo máy, CN kỹ thuật nhiệt, KT tàu thủy, CNKT xây dựng, CN thông tin. 
Lớp D: Hệ cao đẳng: (Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Kinh doanh thương mại, kế toán);  
Lớp E: Hệ cao đẳng các ngành còn lại 
                       2. Thời gian học: Sáng từ 7h30 – 11h15;  Chiều từ 13h30 – 17h15;    
                     3. Địa điểm: Hội trường số 1 nơi đón tiếp SV K57; Hội trường số 3: tại  tầng 3 Viện khoa học và CN Khai thác số 9A Nguyễn Đình Chiểu (phía ngoài cổng trường cách khoảng 100 m). 

- Kết thúc đợt học sinh viên viết thu hoạch vào giấy A4  (ghi rõ họ tên, ngành,  khoa)  nộp cùng Phiếu điểm danh (dán vào giấy A4) theo chi hội về  Trung tâm tư vấn  trước ngày 
10/10/2015.                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                             BAN CHỈ ĐẠO      

 


