
BOGIAODVCVADAOTO CQNG HOA xA 1101 Chili NGHIA V[ET NAM 
TRIXONG PAl HOC DAT NAM Dc 1p - Tu do - Htnh phüc 

S: 093VA /TB-DN Ha N5i, ngày 23 tháng 9 näm 2022 

TEIONG BAO 
V vic t chuc hQc tp hQc phn mon Giáo diic th chat cho sinh viên 

trinh d Di hçc chInh quy các khóa 14, 15, dçrt 2 h9c k57 1 nám hQc 2022 - 2023 

Can ct ke' hogch giáng dçzy và hQc tp nãm hQc 2022 — 2023, 

Can ct vào tInh hInh thur té'; 

Can ci ké' hogch cia Kinh tI và Marketing the' thao và de' xuá't cüa Phông 

Dào tçio. 

Ban Giám hiu thông báo v k hoch ging dy và h9c tp h9c phn mon 

Giáo diic th cht eho sinh viên trIrih d Dai  h9c chInh quy các khóa 14, 15, d9t 2 

hoc k' 1 nàm hoc 2022 — 2023 nlrn sau: 

I. KE bACH CHUNG 

1.Ditirçrng: sinhviên1rinhddih9cchInhquycáckhóa14, 15. 

2. Thbi gian: tt'r ngày 26/9/2022 dn ngày 15/10/2022. 

3. Phirong thfrc h9c: h9c t.p trung. 

4. Ni dung: t chirc giãng dy h9c ph.n mon Giáo diic th ch.t theo k hoch 

cUa khoa Kinh t và Marketing th thao. 

(theo Ice' hogch hQc tp dInh kern). 

H- TRACH NHIM CUA CAC ioii vi 

1. Khoa Kinh t vã Marketing th thao: 

- CMu trách nhim chung trong vic thirc hin k hoch ging day, phân cong 

giãng viên, ph bin k hoch h9c tp dn tirng lop, qun 1 lrp h9c theo quy djnh. 

- Yêu cu sinh viên chp hành nghiêm chinh ni quy hc ph.n và len iop 

dung gi. 

2. Phông Cong tác sinh viên và các khoa quãn 1 sinh viên: - 

Trin khai k hoch dn các giáo viên chü nhim; thông báo cho toàn th 

sinE viên tham gia h9c t.p dy dü, nghiêm tüc. 
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3. PhôngDàot.o: 

Phi hcip véd khoa Kinh t và Marketing th thao xây dirng k hoach  ging 

dy và thai khóa biu chi tit. 

Thông báo k hoch hoc t.p dn the khoalphông chirc nàng d phi hp 

theo dOi và kim tra trong qua trIrth hQc cüa sinh viên. 

Lu'u ': Trong qua trmnh thirc hin Thông báo nay, mi thc mc xin lien h Phông 

Dào to (Lê Tr9ng Qu - SDT: 0866864078 d duçic h.rOng dn và giãi quy&)./. 

No'i nhn: 
- Nkx ti-en; 
- Chü tich HDT (D B/c); 
- Ban giám hiu (Dê B/c); 
- LuuVP,DT; 
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TR1J1NG PAl HOC PAT NAM 
KHOA KINH TE 

vA MARKETING THE THAO 

CONG HOA xA 1101 CffJ NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tiy do - Hnh phñc 

Ha Nôi, ngày 2] tháng 09 nám 2022 

Kit bACH 

V/v: To chfrc h9c tp GDTC sinh viên trInh d dào tto di hçc chinh quy 
dçrt 2 khóa 14,15 các ngành, hQc k 1 nàm h9c 2022 - 2023 

Kinh girl: - Ban giám hiu Trwöng Dzi hQc Dcii Nam. 

- Cácphng ban chl!'c náng lien quan. 

Can ci vào thông tzrsó' 25/2015/TT-BGDDTngày 14/10/2015 cza BGDDT 

quy djnh ye2  chuctng trInh mon hçc Giáo dyc the2  chdt thu5c các chwo'ng trInh dào 

tao trinh d dcxi hQc; 
Can ci vào Quy ché' Sá 43/2007/QD-BGDDT ngày 15 tháng 8 nám 2007 

cia Bó trztó'ng B Giáo dyc và Dào tçxo,) ve2 vic Dào tqo dcxi hQc và cao dcng he 

chinh quy theo hQc ché' tIn chi; 
Can c vào thai khóa bié'u ban hành và ké' hogch giáng dczy và hQc tp näm 

hoc 2022 — 2023; uO N 

Can cii- tInh hInh thtcc tI cza lVhà truông và Khoa Kinh te1  & Marketing the2  . l  hi c 
AINt 

thao. 

D dam bâo dung tin d h9c tp và xét duyt h9c ph.n GDTC cho sinh  Zjj1 
viên trInh d dâo to dai h9c chInh quy cüa Nba tri.thng theo quy djnh cüa Bô Giáo 

dic và Dào tao. Khoa Kinh t & Marketing th thao xây dirng k hoch h9c tp 
h9c phn L thuy& GDTC hInh thirc h9c t.p trung nhu sau: 

I. Di tirqng: Sinh viên trmnh d dâo to d.i h9c chinh quy khóa 14,15 các 

ngành 

II. HInh thfrc hçc: H9c tp trung. 

Ill. Thôi gian h9c: tr ngày 26-/09/2022 den bet ngày 15/10/2022 

IV. Ni dung và thôi 1irçng mon hçc: (15 tit bao gO'm cá thi và kie2m tra) 

1. Ni dung hc phn: 

GDTC 1: L thuyt GDTC (15 tit) 

Cu the2: 

- Chuong 1: Dai  cung v The dc th thao (02 tit) 

- Chucing 2: Ci sô Khoa h9c Sinh h9c ciia GDTC (02 tit) 

- Chtrcmg 3: V sinE tp 1uyn (04 tit) 



- Chuong 4: Kim tra và tir kim tra Y h9c trong qua trInh GDTC (02 tit) 

- Chuung 5: Nghiên ciiru mt s nguyen nhân chin thucing, cách d& phàng 
và so cim trong hoat dng Th dic th thao (02 tit) 

- Thi và Kim tra: 03 tit 

2. To chfrc h9c tp và phân cOng giãng viên: 

- To chfrc hyc tp: 

Lp thxçc t chirc hyc tp tning (Co ke' hoçzch chi tjlt dInh kèm). 

- Phãn cong giãng viên: 06 giâng viên di'rng lop 

1. TS. Vii Trung Tuân 

2. TS Nguyn Thj Thüy 

3. Th.s Trn Huy Thâo 

4. Th.s Ngô Xuân Nguyen 

5. Th.s Dào Thj Hucing 

6. Th.s Nguyn Dirc Quang 

3. llInh thfrc dánh giá kt thüc hyc phn: 

- Sinh viên có mt trên 1&p theo quy djnh cüa nhâ truông, cña mon hyc 

- Kim tra giUa kS': Thâo 1un nhóm, báo cáo k& qua thu diiqc. Giãng viên 
gyi bt k3 4i din nhóm thuy& trInh kt qua 

- Kim tra kt thc h9c phn GDTC 1: Giáng viên ra câu hOi, Sinh viên lam 
tiu lun np Giáng viên ch.m theo thang dim 10 (phông Kháo thi h trçi biu 
vào dim kim tra hyc ph.n) 

V. To chile thu'c hiên 

1. Khoa Kinh t & Markerting the thao 

- Khoa Kinh t & Markerting th thao phM hçrp ch.t chê vâi Phông dào tao 
và các khoa trong vic xây dirng k hoach giãng dy và thi khóa biu chi tit cho 
sinh viên khóa 14,15. 

- Mi giàng viên thinh ging din tiêu chun, có kinh nghim t chirc giáng 
day, dánh giá kt qua hyc t.p cña sinE viên theo k hoach  dã duxçc phê duyt. 

- Thông báo ljch hyc, ljch kim tra, huóng d.n, giám sat giãng viên, theo 
dôi t chüc giáng dy và kim tra, danE giá kt thác hyc phn, báo cáo theo quy 
ch cüa Nba trurng. 

- Phi hcrp vâi giâng viên thinh giáng thông báo hithng dn sinE viên tham 
gia khóa hyc tjk hành mi cong tác chun bi, vt chit: Di,a dim hyc tap, diing cii, 
qun áo, giy trong thai gian It nEAt 05 ngày trurc khi bufic vào hyc tsp. 
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- Can cir vào 1ich trInh ging day, giàng viên thinh giâng phi hqp chit chë 
vói Khoa Kinh t & Markerting th thao kim tra, dánh giá tong hçip kt qua báo 

cáo theo quy d.nh. 

2. Phng Jio to: 

- Phi hçp v9i Khoa Kinh t & Markerting th thao xây drng k hoach 
giãng dy và thii khóa biu chi tit báo cáo BGH phê duyt. 

- Thông báo k hoach hc t.p cüa sinh viên cho các Khoa bit d theo döi, 
kim tra, quán 1 sinh viên trong su& qua trInh h9c tap. 

- Thông báo k hoch h9c tp dã ducc Ban Giám hiu phê duyt tâi the 
phông churc nng d theo dôi, kim tra, gip d và lam ci s& thanh toán khi k& 

tht'ic giàng day. 

3. Các Khoa quãn 1 sinh viên và phông Cong tác sinh viên 

- Can ctr vào k hoch h9c tip, th?ii khóa biu, 1ch kim tra chi ti& chü 
dng thông báo và quán trit thai d, trách nhim h9c tp tri toan th siuh viên 
tham giakhoah9c. 

- Phi hcip chat ch c1ng Khoa Kinh t & Markerting trong cong tác quãn 
1 sinh viên trong su& thyi gian h9c tap. 

4. Sinh viên 

- Sirth viên tham gia khóa h9c dy dñ theo thi kbóa bik, chju trách nhim 
trong vic thçrc hin quy ch lop h9c theo quy djnh Nba triring. 

- Sinh viên tham gia h9c t.p h9c phn Giáo diic th ch.t phái dam báo trang 
phiic len lop g9n gang theo quy djnh cüa giáng viên và N]aà trung. (KhOng duçic 
deo dép, mc qun dCii, qun ngü, áo hai day...) 

TRUNG KEIOA 

Dam Quc ChInh 



BO GIAO D1JC vA DAO TAO 
TRiflING DJ HQC DAJ NAM 

KE HOACH 
HQC K{ 1 NAM HQC 2022 - 2023 

HQC TU' NGAY 26/09/2022 - 15/10/2022 
MON LY THUYET GL&O DIJC TIlE CHAT (DQT 2) DAt NAM 
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