
BO GIAO DVC  vA DAo TO CQNG HOA xA HOI CHIC NGHIA VIT NAM 

TRIXYNG JiM HQC JiM  NAM Dc1p—Tiydo—Hnhphi1c 

S&A /TB-DN HaNOi, ngày 30 tháng 01 nám 2023 

THÔNG BAO 
V vic t chfrc hQc tap hQc phân Giáo dic the chat 1 

cho sinh viên trInh d Diii h9c chInh quy khóa 14,15 các ngành h9c kr 2, nàm h9c 2022 —2023 

Can ci ki hogch giáng dgy và hQc tçp näm hQc 2022 — 2023; 

Can c& vào tInh hInh thy'c te 

Can ci ki hogch cta khoa Kinh tl và Marketing th thao và d xud't cia Trw&ng 

phông Dào tcio, 

•Ban Giám hiu thông báo v k hoach  giãng dy và hçc tp h9c phn mon 

Giáo dic th cht 1 cho sinh viên trInh d Dai  h9c chInh quy khóa 14, 15 các ngãnh 

Cong ngh thông tin, K5 thut cong trinh xây dirng, Quãn trj kinh doanh, Tài chinh 

ngân hang, Lut kirth t& Ngon ngft Han Quc, Ngôn ng[ Trung Quc, Ngôn ngü Anh, 

h9c kr 2, nàm h9c 2022 — 2023 rthu sau: 

I. KE HOACH CHU]G 

1. Di ttrqng: sinh viên trinh d di hçc chInh quy khóa 14, 15 các nganh 

Cong ngh thông tin, K thut cong trmnh xây dirng, Quán trj kinh doanh, Tài chinh 

ngân hang, Lut kinh t, Ngôn ngü Han Quc, Ngôn ng Trung Quc, Ngôn ng Anh. 

2. Thôi gian: tr ngày 06/02/2023 dn ngày 18/02/2023. 

3. Phiro'ng thüc hQc: hçc tp chung. 

4. Ni dung: t chüc giang dy h9c ph.n mon Giáo diic th ch.t theo k hoach 

cüa khoa Kinh t và Marketing th thao. 

(theo ké' hoach dInh kèm.). 

II. TRACH NEIIM CUA CAC i vi 
1. Khoa Kinh t và Marketing th thao: 

- Chju trách nhim chung trong vic thiic hin k hoach giâng day, phân cong 

giàng viên, ph bin k hoch hçc tp dn tmg hrp, quãn 1 hçc tp theo quy dn1i. 

- Yêu cu sinh viên chp hành nghiêm chinh ni quy h9c phn và len 1p 

dünggiè' 

2. Phông cong tác sinh viên và các khoa quãn 1 sinh viên 

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

sinh viên tham gia h9c t.p d.y dü, nghiêm tic. 
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3. Phông Dào to: 

Phi hçip vâi khoa Kinh th và Marketing th thao xây dmg k hoch 

ging d.y và thai khóa biu chi tit. 

Thông báo k hoach h9c tp dn các khoalphóng chirc nàng d phi hçip 

theo dOi và kim tra trong qua trInh h9c t.p cüa sinh viên. 

Lu'u  : trong qua trmnh thçrc hin Thông báo nay, mi thc mc xin lien h phông 

Dào t?o  (Lê Tr9ng Qu — SDT: 0866864078 d dugc huàng dn và giâi quy&)./j— 

No'inhn: 
- Nhu trên; 
- Chü tjch HDT (db/c); 
- Ban Giám hiu (dé b/c); 

-LmiVT,DT 
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TRTRNG BAI HQC DAI NAM 
KHOA KINLI TE vA 

MARKETING THu THAO 

CONG HOA xA HQI CHU NGHt& VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

      

      

Ha Nai,  ngày 12 tháng 01 nãm 2023 

ElF HOACH 

V/v: T chfrc hQc tp GDTC sinh viên trInh d.dào to di hçc chinh quy 
khóa 14-15 các ngành Cong ngh thông tin, Lut kinh t, Ngôn ngfr Anh, K toán, 
Quãn trj kinh doanh, Tài chinh ngân hang, Xây ding, Ngôn ng& và van hóa Han 

Qu&, Ngôn ngü và van hóa Trung Qu6c bce k3i 2 
näm hoc 2022-2023. 

Kinh gfri: - Ban gidm hiu Trithng Diii h9c Dçi Nam. 
- Cdcplthng ban c/,ác nàng lien quan. 

Can cz vào thông tw sá 25/2015/TT-BGDDT ngày 14/10/2015 cza BGDDT quy 

djnh v chumg trInh mon hQc GiOo dyc the chat thuac các chuong trInh dào tco trInh 

do dai hQc; 

Can th vào Quy chef  Sá 81002/2021/QD-DN ngày 10 tháng 8 nám 2021 v vic 

Ban hành Quy chef  &io tclo trInh dçä dii hQc theo hç thong tin chi cia Tncmg Dai hoc 

Dgi Nain, 

Can th vào th&i khóa biu ban hành và Ice' hoqch giâng dgy và hQc tp nám hQC 

2022 — 2023; 

Can ci vào thông báo Sá 81503/TB-DN ngày 15 tháng 08 nám 2022 viçc 

Ban hành Ke hogch giOng dqy và hQc tap  hQc phn Giáo dyc th cMt nám hQc 2022-

2023; 

Can ci' tInh hirih thyv te cia 1'flà trwOng và Khoa Kinh te' & Marketing the' thao. 

D dm báo di'ing tin dQ hçc tap  và xét duyt h9c phn GDTC cho sinh vien 

trinh d dào to di hQc chinh quy cüa Nhà trung theo quy dtnh  cüa Bô Giáo diic và 

Dào tao. Khoa Kiith th & Marketting th thao xây dirng k hoch hc t3p h9c ph.n L 

thuyt L luan  và phucing pháp GDTC nhu sau: 

I. I)i tirçrng: Sinh viên trmnh d5 dào to d?i  h9c chInh q'ay khóa 14-15 các 

ngành: Cong ngh thông tin, Li4t  kinh t, Ngôn ngt Anh, K toán, Quãn tn kinh 

doanh, Tài chInE ngân hang, Xây dirng, Ngôn ngU và van hóa Han Quc, Ngon ng và 

vAn hóa Trung Quc. 

H. HInh thfrc hoc: HQc tap Irung. 

III. Thôi gian hyc: Tü ngày 06/02/2023 den het ngày 18/02/2023 



IV. Ni dung và thô'i 1ung mon hçc: (15 tiê't bao grn Ca thi và kiem tra) 

1. Ni dung h9c phn: 

Bao gm 4 chuoiig: 

Chuang 1: Di cuang v Th diic th thao 

Chiang II: Ca so khoa hoc, sinh hc cüa Giáo dic th chat 

Chucxng ifi: V sixth tap 1uyn 

Chucing VI: Mt s nguyen nhâri chin thuang, each d phOng và sO ciru 
trong hoat dng Th diic th thao 

2. To chfrc hQc tp và phân cong giáng viên: 

- T chtrc hçc tp: 

LOp dugc t chirc h9c tap trung (Co ké' hoich chi tiê't dInh kern). 

- Phân cong giãng viên: 01 giãng viên dtirng lOp 

1 .Th.s Lê Quang Quyn 

2. Th.s TrAn Van Manh 

3. Th.s Ngo XuânNguyn 

4. Th.s Dào Thj Hucrng 

5. Th.s Tr.n Vuong Phirnng Loan 

6. TS. Nguyn Drc Diing 

3. HInh thfrc dánh giá kt thirc hQc phn: 

Dim kt thüc mon hQc duçic tInh bng dim trung binh cong ciia 3 bài dánh 

giá: Al, A2 và A3 

Bang 1: Iánh giá hQc phân 

Loi bài 
dánh giá 

Bài  
dánh 

.. 
gia 

HInh thfrc 
dánh giá 

Ni dung 
dánh giá 

Thoi 
dim 

CDR hoc phn 
Tiêu chi dánh 

giá 

TrQng 
so 

(%) 

Al. 
Dánh giá 
chuyên 

can 

10% 

Al 

Dim danh 
trên lop và 

mire d phãn 
hi bài h9c 

Thai 
hçc tpI 
chuyên 

can 
bui 

KN}IPO1 
NU-fP01 
NLHPO2 

Tháidô hoc 
tp tIch cuc, s 
l&n phát biu 
kin, s krcmg 
bài tp da lam 

A2. 
Dánh giá 
gifra hçc 

phan 

30% 

A2 Kim tra 
Kin thirc 

chuyên 
mon 

.. 
Buôi 
thir3 

KTHPO1 
KTI-IPO2 
KNHPO1 
KNHPO2 

Hiêu bài, van 
diing, phân 

tIch, dánh giá 
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NLIiPO1 

A3. 
Dánh gá 
kt thüc 
h9c phn 

60% 

A3 Thi 

Bài thi 
tang hcp 
kin thác 

& k5 näng 

Theo 
lich 
thi 

KTHPO1 
KTHPO2 
KTHPO3 
KNEPO1 
KNHPO2 
KNHIPO3 
NLHPO 1 
NLHIPO2 

Nhó, hiu bài, 
v.n ding, phän 
tfch, dánh giá, 
lien kt kin 

thirc 

Tang cong 100% 

Bang 2: Thang dim dánh giá 

Bài dánh giá 1: Thai d h9c tp, dim danh, hôi dáp trao diii bài, trä Iô'î can hói, 
phát biêu kiên 

Tiêu chI Cifi TIET DANH GIA (dim) Chuan 
dan ra 

Trçng thxói 5 5 -<7 7 -<8 8 -<9 9 -<10 
so (KDDKT) (Trung blnh) (Khá) (Giôi) (Xuât sic) 

'Lf( 

Nghi 20% • Nghi 5% • Nghi 0% 
so bui h9c 
hoc di h9C 

• Nghi 10% 
so buôi h9c 

so bui 
h9c, di h9c 

so bui h9c, 
di hoc ding 

muon 3 den 4 hoc di h9c dáng gi gi 
•Nghi qua buôi muon 2 buôi • Co tham • TIch cxc 

20% s • Không tham • Co tham gia trao tham gia KNHPO1 
SO bUOl 

buôi h9c 
• Không 

gia trao dôi, 
hôi dáp, phát 

gia trao dôi, 
hôi dáp, phát 

dôi, hôi 
dáp, phãt 

trao dôi, hOi 
dáp, phát NLHPO1 

1 
lam bài, 

không ghi 
biêu kiên. 
Hoc không 

biêu hen 
• L bài tp 

biêu kiên 
• Lam bãi 

biêu kin 
. Lam bài 

NLHPO2 

bài lam bài tp trong sách tp trong tp trong 
trong sách theo huàng sách theo sách theo 
theo huáng dn cüa hung dan huàng dn 

dn ciia giãng 
vien 

giàng viên cña giãng 
viên 

cüa giãng 
viên 

f 
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Bài dánh giá A2: Bài Kim tra trc nghim( kim tra giu'a hQc phn) 

Tiêu chi CR1 TIET DANEI GIA (dim) Chun 
dãu ra 

TrQng 
so 

0 -<5 
(Yu) 

5 -<7 
(Trung blnh) 

7 -<8 
(Kha) 

8 -<9 
(Giôi) 

9 -<10 
(Xut sc) 

S câu 
trà lOi 
dUng 

Trà 1ôi 
dUng duói 

50% s 
câuhôi 

Trã Ryi 
50%-70%sô 

câuhói 

Trá kri dung 
trên 70% den 
80% so câu 

hOi 

Trã 1i 
dng trên 
80%dn 

90%sôcâu 
hOi 

Trà kYj 
dáng trên 
90%dn 
100%sô 
cau hOi 

KTBP01 

KTHPO2 

KNHPO1 

YNHPO2 

NLHPO1 

Bãi dánh giá A3: Bài thuyt trInh nhOm & vn dáp( Bài kt thñc) 

Tiêu chI Cifi TIET DANH GIA (dim) Chun 
dâu ra 

TrQng 
so 

0 -<5 
(Yu) 

5 -<7 
(Trung blnh) 

7 -<8 
(Khá) 

8 -<9 
(Giôi) 

9 -<10 
(Xut sic) 

Cht 
lucmg 

bài 
chun bi 
K nãng 
thuyet 
trmnh 

Trã 1?yi 
hôi 

phãn 
bin 

Bài chuân 
bj không 
dt YU 
CaU,fl9p  
khong 

dUng thôi 
gian quy 

dinh 

Bài chuän bj 
cOn hn ch& 
thuyt trInh & 

mrc trung 
bhth 

Bài chun bi 
khá tot, 

thuyt trInh 
n, chua hi 
sâu và chiia 

j 
phãn bin 

Bài chuân 
bj tt, 
thuyt 

trinh t&, 
phãn bin 
a mirc khá 

Bài chuân 
b t&, 

thuyt trinh 
tot, phãn 

bin tot và 
hiu bài 

KTHPO1 

KTHPO2 

KTHPO3 

KNHPO 1 

1<MW02 

jpp 

NLHPO2 

V. T chfrc thtrc hin 

1. Khoa Kinh t & Marketing th thao 

- Khoa Kinh t & Marketing th thao phi hçp cht chê vai PhOng dào tao  và 

các khoa trong vic xây dirng k hoach giàng dy và thai khóa bik chi tit cho sinh 

viênkhóa 14-15. 

- fi ngü giàng viên CcT huu dñ tiêu chukn, có kirih nghim t chrc giãng day, 

danE gin kt qua h9c tp cña sinh viên theo k hoach da duçic phê duyt. 

- Thông báo 1ch h9c, jch kim tra, huàng dan, giám sat giãng viên, theo döi to 

chuc giãrig day  và kim tra, dánh giá ktthUc h9c ph.n, báo cáo theo quy ch cUa Nba 

truông. 
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• 1s anh Htrong 

- Thông bão hurng dan sinh viên tham gia khOa hQc tin hành mi cong tác 

chu.n bj v.t chat: Dja dim hQc tap, dicing cii và qun áo trong thai giari It nht 05 ngày 

tnrOc khi buOc vào hoc tip. 

- Can c vao ljch trinh giãng day, giãng viên phi hp chat ch vài Khoa Kinh 

t & Marketing th thao kism tra, dánh giá thng hçip két qua báo cáo theo quy dtnh. 

2. Phông Dào t3o: 

- Ph6i hqp vài Khoa Kinh t & Marketing th thao xây dmg k hoch giãng 

dy và thai khóa biu chi tit báo cáo BGH phê duyt. 

- Thông báo k ho?ch h9c tp cia sinh viên cho các Khoa bit d theo dOi, kim 

tra, quãn 1 sinh viên trong sut qua trinh hc tap. 

- Thông báo k hoch hQc tp dã duçic Ban Giám hiu phê duyt ti các phông 

chirc näng d theo dOi, kMm fra, gii'ip ds và lam ca s thanh toán khi kt thüc giãng 

day. 

3. Các Khoa quán I sinh viên và phông Cong tác sinh viên 

- Can cr vao k hoch h9c tap, thOi khóa biu, llch  kim tra chi tit chü dng 

thông báo vâ quán trit thai d, trách nhim h9c tp tói toàn th sinh viên tham gia 

khóa hoc. 

- Phi hçp cht ch cüng Khoa Kinh t & Marketing trong cong tác quán l 

sinh viên trong su& thii gian h9c tap. 

4. Sinh viên 

- Sinh viên tham gia khóa hpc dy dü theo th?yi khóa biu, chiu trách nhiêm 

trong vic thirc hiên quy ch Ip  h9c theo quy dnh Nhà trithng. 

- Sinh viên tham gia h9c tp h9c ph.n l thuyt L luan và phrnmg phap Giáo 

diic th chit 1 phài dam báo trang phiic gn gang theo quy djnh cña ging viên và Nba 

trung. (Không ducic deo dép lê, mc qun düi, qun ngü, ao hai day...) 

- Chun b dy dü Ca si 4t chit, trang bj nhu: sách vex, giy but và may tIinh... 

phü hçrp vài yêu cu cüa h9c ph.n. 

PHO TRTI€iNG KHOA 

Ngô Xuân Nguyen 



DPJ NAM 

KE HOACH 
HOC KY 2 NAM HQC 2022 - 2023 

HQC TU NGAY 06/02/2023 - 18/2/2023 
MON L THUYET GIAO DVC  THE CHAT (DT 4) 

- -55._I 

/GIAODVtV\PAO TAO 
NAM 

CM HOC 
UNIVERSITY 

I Op 

Bunt 

• : 
TOte 2 

• 

1 tue I 
. 

Thu 4 
. . . • ii/.>• 

I hir I Ott ( Thur 7 

Ghi cOn ' ° 7212023 7/212023 8/2/2023 9/2/2023 10/2/2023 11/2/2023 

run 2 . 13/2/2023 •. 14/2/2023 ..>> 15/2/2023 16/2/2023 . 17/2/2023 18/2/2023. 

CiN'IT 1401 + Cr111' 1402 sang 93 
(1flC 1 

Ih.s 1 ë (.luiaiug Ouytn •,. 

1 > 4(14 - (fl)2 

• ' CDTC I 

Tli.s 1/ Quang Quyru 

. P402 - CI)2 

Dyt 4 

2 TT 1408 + IT 14 10 sang 67 

(Ill (:1 . 

Ih.s Tr:n \Irong Phtrttn' 

loan . ., 

1'.602 - (JD2 k' 
• . 

C111' 1 

'I'Iu.s 1rn Virtrng Phurceng 

I mail 

I'.704 GD2 

D 4 

3 TT 1402 + TT 1403 ~ IT 1406 sang 106 

CD'l'C 1 

Th.s Trn Vlrr Muunli 

1>201 CD2 

(0IC I 

'IlLs J'rluu V.uzi \1:inli 

P.404 - I 1)2 
Dt 4 

4 CNTT 1403 + LKT 1401 sang 92 

CD1'C 1 

'I'S. rgun 1)O'c DOug 

P.4112 - GD2 

I t> t S.J/Is3  

ChIC I 

'US. \guyri Dire Ding 
i4fl4 - GD2 

Dt >1 

99 5 TA 1401 + TA 1403 + KT 1402 sang 

GD'IC I 

I u.s Trn \'iro'ng Phlrung 

Loan 

P.402 - GD2 

GDTC I 

4Th. Trin Virceng I'lunrng 

I - Loan 

P.404 6D2 -I 

Dn'I 4 

GD'I'( 1 
'II.st)lo'UIiUtrceng

. 6 D.MAR 1401 + D.MAR 1403 sang 80 

S .>' 

'I'h.s Dcst 4 

QTKDTH 1401 -l-XD 1401 + 

TCNH 1502 
sang 91 

• . 

(;n'I,(' i I' 

'Ih.s 's>'O Xiiau Ngiiyn 

P (((4 CI)'
- 

S S 
Cj)j C I 

Ths Ngo Xuan \guiten 

P.202 - (;n2 
Dçt 4 

8 CNTT 1405 + KT 1401 chiu 91 

• :'-- 

GDTC.1' •' 

• Th.s NgO Xuan Nguyn •. 

P201 - GD2 

- l)TC 1 

'1'Ji.s NgO Xufln Nguiyçuu 

P.506 - GT)1 

Dcit 4 
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9 TA 1404 + TA 1402 + KT 1403 chiu 99 

GI)TC I 
IlLs han Vlflhltg IilIrO'IIg 

P 202 ( Dl 

GDTC 1 
111.5 Trati Virorig 1'liirong 

Loll n 
1 404 ( IP 

10 QTKDTH 1402 + QTNL 1401 chiu 78 
CJ)JC1 

I'S. Nguyn 1)Ircl)Ong 
1'.70(i - GD2 

CDI( I 
IS. Nguyn Dile l)Ong 

.I'.201-GDI 
1)u[ 4 

ii IT 1409 + D.MAR 1402 chiu 82 
U Di I 

'JS.Nguyii l)iIc l)0ng . 
J'.708 - CD2 

GD}'C' I 
IS.Ngtiyu I)i'rc (Ding 

P.6116 - GI)2 

12 1{Q 1403 + HQ 1404 + IIQ 1405 chiu 97 

(41)1(2 I 
I ks I r.i ii . Irirlig P11 lro'IIg 

Loaii 
P.404 - GD2 I 

. 

GI)F(: 1 

his I ran Vuiing I homig 
1)511 

P404. GI)2 

13 1-IQ 1401 + HQ 1402 +TT 1401 chiu 89 
GDTC I 

T'Ii.s N6 Xnlii Nguyn 
P.402 - GD2 

G1)IC 1 
TIi.s NgO Xufln NguyEn 

P.506 UD2 

14 TI 1404 +TT 1405+111407 chiu 97 
GIII( I 

'lii.,i 1)Oo J'lii ilircrng 
1' .404 (41)2 

(;DTc I 
(u.s IDjo liii lliririig 

1.404 - GD2 

15 TCNH 1501 + CNTT 1404 chiu 92 
GI)'I'C 1 

1li.s Dào Ihj Jlu'irng 
GD1C I 

lOs. 1)lo '10! lliro'ng 
1 606 (1)2 

TIET HOC TildI ClAN HQC Gill C1111 

SANG CIHEU 

1 7.30-8.20 13.00 - 13.5(1 

2 8.30 -9.20 14.00 - 14.50 

3 9.35 - 10.25 15.05 - 15.55 

4 10.35- 11.25 16.05- 16.55 
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