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THÔNG BÁO  

Về xây dựng bài giảng học trực tuyến đối với các học phần: đồ án, thực hành, thực tập tại 

Trường. Kế hoạch học tập đối với các học phần thực tập, kiến tập tại cơ sở 

Học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 

 

Căn cứ Quyết đinh số 2771/QĐ – TĐHHN ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc điều chỉnh tiến độ, kế hoạch đào 

tạo hệ đại học chính quy khóa 8,9,10 và Liên thông đại học chính quy khóa 9 năm học 2021 

– 2022; 

Căn cứ Thông báo số 2772/TBTKB – TĐHHN ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành thời khóa biểu 

học trực tuyến học kỳ 1 năm học 2021 – 2022; 

1. Do dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, các học phần thực hành, thực tập thuộc 

học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 chưa được tổ chức đào tạo và đã chuyển sang kế hoạch học 

kỳ 1 năm học 2021 – 2022. Để đảm bảo tiến độ, kế hoạch chung toàn khóa, Nhà trường 

thông báo về việc xây dựng bài giảng trực tuyến đối với các học phần: đồ án, thực hành, 

thực tập tại Trường như sau: 

- Nhà trường dự kiến triển khai giảng dạy các học phần này theo hình thức học trực 

tuyến trong giai đoạn tới. 

- Đề nghị các khoa, bộ môn rà soát xây dựng bài giảng các học phần có tại phụ lục 1 

theo hình thức trực tuyến. Thời gian dự kiến giảng dạy các học phần này từ ngày 25/10/2021 

(Nhà trường có thông báo thời khóa biểu sau).  

- Các khoa, bộ môn tham khảo các tiêu chí sau để xây dựng các bài giảng trực tuyến 

đối với các học phần trên: 

Tiêu chí 1: Căn cứ vào đề cương chi tiết đã được ban hành để xây dựng bài giảng trực 

tuyến. 

Tiêu chí 2: Tùy theo đặc thù của các học phần thực hành, thực tập, đồ án: học trực 

tuyến có đáp ứng được các yêu cầu về trang thiết bị, chuẩn đầu ra của học phần, đảm bảo 

được kết quả đánh giá người học. 
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Tiêu chí 3: Đặc thù các môn học có bắt buộc người học trực tiếp hoặc không trực tiếp. 

Tiêu chí 4: Học trực tuyến có yêu cầu gì về các thiết bị truyền tải hình ảnh, máy quay, 

mô hình… 

2. Đối với các học phần thực tập, kiến tập tại cơ sở 

Các khoa, bộ môn cho sinh viên đăng ký đơn vị thực tập, kiến tập tại cơ sở và gửi về 

phòng Đào tạo để trình Nhà trường quyết định. 

Thời gian dự kiến đi thực tập, kiến tập tại cơ sở bắt đầu từ ngày 25/10/2021. 

Đối với sinh viên đang trong vùng dịch chưa đăng ký đi thực tập, kiến tập trong thời 

gian này, Nhà trường sẽ tổ chức đi thực tập, kiến tập khi dịch tạm ổn. 

3. Thời gian gửi đề xuất về phòng Đào tạo: 

Thời gian gửi đề xuất về phòng Đào tạo các học phần: đồ án, thực hành, thực tập trực 

tuyến và kế hoạch học tập đối với các học phần thực tập, kiến tập tại cơ sở trước 17h ngày 

20/10/2021 để trình lãnh đạo Trường chỉ đạo các bước tiếp theo.   

Nơi nhận: 
- Chủ tịch HĐT (để b/c); 

- Ban Giám hiệu (để b/c); 

- Các đơn vị trong trường; 

- Website trường; 

- Lưu:VT, ĐT.VH. 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

 

 

 

 

                         Lưu Văn Huyền 
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