TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TPHCM, ngày 19 tháng 03 năm 2018

/KH-CNTT

KẾ HOẠCH
HỘI THẢO TÁCH NGÀNH ĐHTH13
I.

MỤC ĐÍCH




Định hướng chọn lựa ngành học cho Sinh viên Đại học khóa 13.
Sinh viên đăng ký chọn ngành.
Phân bổ chỉ tiêu theo ngành: Khoa học máy tính (140 SV), Hệ thống thông tin (140 SV), Kỹ
thuật phần mềm (140 SV), Công nghệ thông tin (140 SV). Trong trường hợp ngành có nhiều
SV đăng ký thì thứ tự ưu tiên xét theo trình tự: (1) theo nguyện vọng đăng ký, (2) theo điểm
tích lũy hệ số 4.

II. KẾ HOẠCH





Thời gian
Địa điểm
Đối tượng
Nhân sự

: 7:45-11:00, ngày Thứ bảy (31/03/2018).
: Hội trường A7
: Sinh viên ĐHTH13.
: Ban chủ nhiệm khoa, Trưởng/phó Bộ môn, 3 GV/bộ môn, Đoàn thanh niên.

III. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ
Thời gian

Nội dung

Phụ trách

7:45-8:15

Ổn định, giao lưu, văn nghệ

Đoàn TN

8:15-8:30

BCN khoa CNTT định hướng

BCN khoa

8:30-9:50

Các bộ môn giới thiệu ngành, định
hướng nghề nghiệp

CNBM

9:50-10:10

Thảo luận

BCN Khoa
CNBM

10:10-10:30

Sinh viên đăng ký chuyên ngành

Đoàn TN

10:30-10:35

Kết thúc Hội thảo

BCN Khoa

Ghi chú

Mỗi BM 20 phút

IV. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN








Nhà trường hỗ trợ hội trường, âm thanh, ánh sáng (Giáo vụ Phượng làm đề nghị xin phòng).
CNBM cập nhật thông tin về ngành trên website Khoa trước 29/03/2018 (gởi file cho T. Hưng).
Mỗi bộ môn cử thêm 3 giảng viên tham dự.
Thầy Hưng huy động Đoàn viên và hướng dẫn sinh viên hỗ trợ phát và thu phiếu đăng ký.
Giáo vụ Phượng chuẩn bị danh sách sinh viên DHTH13 và phiếu đăng ký chuyên ngành.
Giáo vụ Phượng tổng hợp kết quả đăng ký.
BCN Khoa, CNBM họp thống nhất và công bố kết quả (09/4/2018)
Trưởng khoa

