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THÔNG BÁO 
Về việc kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp tại Trường Đại học Quốc tế 

Học kỳ II, năm học 2021-2022 

 

Căn cứ Công văn số 167/ĐHQT-HCTH ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Quốc tế về việc kế hoạch tổ chức giảng dạy Học kỳ II, năm học 2021-2022, 

Nhà trường thông báo đến toàn thể các em sinh viên về kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp tại 

Trường trong Học kỳ II, năm học 2021-2022 như sau: 

 Trong học kỳ II, năm học 2021-2022: Nhà trường tổ chức kết hợp 02 hình thức giảng 

dạy trực tuyến và trực tiếp: 

a) Thời gian cho các lớp học trực tiếp sẽ bắt đầu sau khi Trung tâm Quản lý Ký túc xá 

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận sinh viên ổn định 02 tuần để bảo đảm tất 

cả sinh viên đã được tiêm ngừa. Dự kiến đầu tháng 3 năm 2022. Sinh viên theo học các 

nhóm/lớp như thời khóa biểu mà sinh viên đã đăng ký. 

b) Các lớp môn học chung và các lớp có số lượng sinh viên đông (từ 60 trở lên): Nhà 

trường tổ chức hình thức trực tuyến hoàn toàn để nhằm đảm bảo về sức khỏe và an toàn cho 

sinh viên và đáp ứng đủ điều kiện an toàn về phòng, chống dịch bệnh. 

c) Đối với các môn có số lượng sinh viên dưới 60: Nhà trường tổ chức hình thức giảng 

dạy trực tiếp, tuy nhiên tùy thuộc vào đặc thù môn học và giảng viên, một số môn có thể xem 

xét được giảng dạy theo hình thức trực tuyến. 

d) Đối với các môn học thực hành: Ngoại trừ môn học thực hành trên máy tính có thể tổ 

chức hình thức trực tuyến; các môn thực hành có liên quan đến phòng thí nghiệm, hóa chất.... 

sẽ tổ chức thực hành trực tiếp. 



đ) Về hình thức thi: Nhà trường dự kiến sẽ tổ chức hình thức thi trực tiếp trong Học kỳ 

II, tuy nhiên tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh, nhà trường sẽ linh động sắp xếp và tổ 

chức thi cho phù hợp với tình hình thực tế chung. 

Trên đây là những nội dung kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp Học kỳ II, năm học 2021-

2022 của nhà trường. Tùy theo tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh nhà trường sẽ thay 

đổi kế hoạch cho phù hợp. Nhà trường thông báo đến toàn thể các em sinh viên để biết và thực 

hiện. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận:         KT. HIỆU TRƯỞNG  
- Ban Giám Hiệu (để báo cáo);                PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- Sinh viên (để thực hiện); 

- Các đơn vị (để thông tin); 

- Lưu: VT, ĐTĐH.       

     

     

   Đinh Đức Anh Vũ 
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