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THÔNG BÁO
V/v tổ chức học các học phần thực tập, giáo dục thể chất trong giai đoạn
phòng chống dịch Covid-19
Căn cứ vào tình hình thực tế của việc triển khai kế hoạch đào tạo trực tuyến
trong năm học 2020 - 2021 và năm học 2021 - 2022 của Nhà trường; để hoàn
thành kế hoạch đào tạo năm học 2020 - 2021 và đảm bảo tiến độ học kỳ 1 năm
học 2021 - 2022 trong thời gian phòng chống dịch Covid-19, Nhà trường thông
báo kế hoạch tổ chức học và đánh giá kết quả học tập các học phần thực hành,
thí nghiệm, thực tập, giáo dục thể chất như sau:
1. Các học phần có nội dung thực hành, thí nghiệm, thực tập được thực
hiện tại Trung tâm ĐTTH, mà chưa hoàn thành ở học kỳ 2, học kỳ phụ năm học
2020 - 2021 triển khai theo báo cáo về việc thực hiện giảng dạy trực tuyến các
học phần thực hành, thí nghiệm và thực tập của Trung tâm ĐTTH được Ban
Giám đốc duyệt ngày 17/9/2021.
2. Các học phần thực hành giáo dục thể chất, thực tập địa chất, thực tập tại
các cơ sở sản xuất (thực tập tốt nghiệp, thực tập kỹ thuật, thực tập cơ sở vật chất,
thực tập chuyên ngành) của học kỳ 1 năm học 2021 - 2022, trong tình huống
phải giảng dạy trực tuyến hết học kỳ, các khoa/bộ môn chủ động lập kế hoạch
thực hiện việc giảng dạy, đánh giá kết quả học tập theo phương thức trực tuyến.
Các khoa, bộ môn trực thuộc Phân hiệu báo lại kế hoạch giảng dạy, thi trực
tuyến cho phòng Đào tạo (qua email: bandaotao@utc2.edu.vn) theo danh sách
các học phần đính kèm trước 17h ngày 05/10/2021.
Trân trọng cảm ơn./.
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