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THÔNG BÁO
Về việc khai giảng online các lớp “Xử lý dữ liệu nghiên cứu với SPSS” tại
Trung tâm ĐTTH&CGCN GTVT
Kính gửi: Sinh viên các lớp K61
Trung tâm Đào tạo thực hành & chuyển giao công nghệ GTVT thông báo khai
giảng online lớp “Xử lý dữ liệu nghiên cứu với SPSS”
1. Đối tượng học viên: Các sinh viên đã đăng ký học phần mềm SPSS K61 khai
giảng như sau (có danh sách đính kèm):
- Lớp 1: Kế toán K61, Khai thác vận tải K61, Kinh tế K61, Kinh tế vận tải K61
- Lớp 2: Kinh tế xây dưng K61, Logistics và chuỗi cung ứng K61, Quản lý xây
dựng K61, Quản trị kinh doanh K61
(Xem danh sách ở file đính kèm)
2. Thời gian các khóa học:
- Lớp 1: học online (học offline khi đủ điều kiện) vào các buổi thứ 2,4,6 (thời
gian học các buổi từ 18h00-21h40), khai giảng ngày 27/09/2021 (học từ ngày
27/09/2021 đến 20/10/2021)
- Lớp 2: Thời gian học sẽ thông báo vào ngày 11/10/2021
3. Yêu cầu của khóa học:
- Người học chuẩn bị thiết bị máy tính có kết nối internet và cài đặt phần mềm
SPSS ( các thông báo, tài liệu học … đăng trên lớp Classroom)
➢ Lưu ý:
Mọi thắc mắc của sinh viên (sai sót họ tên hoặc không có tên trong danh sách
2 lớp trên,...) vui lòng liên hệ với C.Duy theo số điện thoại 093.7063906 từ ngày ra
thông báo đến hết ngày 24/09/2021 (trừ ngày chủ nhật), sau ngày này Trung tâm
không giải quyết các thắc mắc và danh sách 2 lớp ở trên là danh sách học chính
thức.
Liên hệ : Trung tâm Đào tạo thực hành & Chuyển giao công nghệ Giao thông vận tải
ĐT: 093 37063906; Email: daotaothuchanh@utc2.edu.vn. Gặp C.Duy.
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- Đăng website;
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