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Quy định về việc đăng ký và sử dụng phòng máy

Để thuận tiện cho việc bố trí phòng máy thực hành tại Trung tâm Máy tính. Trung tâm đề nghị Quý Thầy, Cô thực hiện theo quy trình sau:

 

1. Kiểm tra lịch thực hành, cấu hình máy tính, nội quy trên trang web của Trung tâm để đăng ký cho thuận tiện;

2. Đăng ký theo mẫu của Trung tâm, ghi đầy đủ thông tin và phải có chữ ký của trưởng bộ môn;

3. Phải có kế hoạch cho Trung tâm khi thay đổi: lịch thực hành, dạy bù, dạy thêm,không tự ý thay đổi phòng máy, dạy thay, nghỉ mà không báo trướcH;

4. Đăng ký thực hành hợp lệ là: Trung tâm nhận được yêu cầu bằng văn bản theo mẫu của Trung tâm, ghi đầy đủ thông tin và có xác nhận của trưởng đơn

vị, mọi thay đổi không có kế hoạch trước Trung tâm sẽ không chịu trách nhiệm.

Ý kiến đóng góp xin liện hệ email: ttmt_ntu@yahoo.com hoặc hung8842000@yahoo.com , 0913486127( giám đốc)

Rất mong nhận được sự hợp tác của các thầy cô!

Trân trọng cảm ơn!

Giám đốc

Đặng Văn Thư
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Tìm

Trang chủ Đào tạo ngắn hạn Giới thiệu Thương mại & Dịch vụ Liên hệ Quản trị mạng Đăng nhập Hỏi đáp
 

Lịch trực http://ttmt.edu.vn/index.php/vi/lich-truc
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