LỊCH SINH HOẠT TUẦN CÔNG DÂN - SINH VIÊN NĂM HỌC 2016 - 2017
CÁC LỚP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG K61 NGUYỆN VỌNG 1 TẠI HÀ NỘI

Ngày

Hội
trường

8/9

HT300

8/9

Tiết
học

Thành phần

Nội dung

Lớp 1 Khoa Cơ điện (sv khoa Cơ điện hệ đại học có
MSSV từ 1621060001 đến 1621060404 và sv khoa Cơ Truyền thống Trường Đại học Mỏ - Địa chất
điện hệ cao đẳng)
Lớp 1 Khoa Cơ điện (sv khoa Cơ điện hệ đại học có
HT300 3,4,5 MSSV từ 1621060001 đến 1621060404 và sv khoa Cơ Truyền thống và các ngành nghề đào tạo của Khoa
điện hệ cao đẳng)
1,2

8/9

HT300

6,7

8/9

HT300 8,9,10

9/9

HT300

1,2

9/9

HT300

3

Lớp 2 Khoa Cơ điện (sv khoa Cơ điện hệ đại học có
MSSV từ 1621060409 đến 1621060878)

Truyền thống Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Lớp 2 Khoa Cơ điện (sv khoa Cơ điện hệ đại học có
MSSV từ 1621060409 đến 1621060878)

Truyền thống và các ngành nghề đào tạo của Khoa

Lớp 1 Khoa Cơ điện (sv khoa Cơ điện hệ đại học có
MSSV từ 1621060001 đến 1621060404 và sv khoa Cơ
điện hệ cao đẳng)
Lớp 1 Khoa Cơ điện (sv khoa Cơ điện hệ đại học có
MSSV từ 1621060001 đến 1621060404 và sv khoa Cơ
điện hệ cao đẳng)
Lớp 1 Khoa Cơ điện (sv khoa Cơ điện hệ đại học có
MSSV từ 1621060001 đến 1621060404 và sv khoa Cơ
điện hệ cao đẳng)

Đơn vị thực hiện
Ban Giám hiệu và
Phòng CTCTrTT
BCN Khoa, Bộ môn
và cố vấn học tập
Ban Giám hiệu và
Phòng CTCTrTT
BCN Khoa, Bộ môn
và cố vấn học tập

Các nội dung liên quan đến Công tác sinh viên

Phòng CTSV

Phổ biến nội qui và công tác an ninh, trật tự trong trường

Phòng Bảo vệ

Tình hình sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội; Công tác
đấu tranh phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội trong sinh
viên

Công an PA83

9/9

HT300

4,5

9/9

HT300

6,7

Lớp 2 Khoa Cơ điện (sv khoa Cơ điện hệ đại học có
MSSV từ 1621060409 đến 1621060878)

Các nội dung liên quan đến Công tác sinh viên

Phòng CTSV

9/9

HT300

8,9

Lớp 2 Khoa Cơ điện (sv khoa Cơ điện hệ đại học có
MSSV từ 1621060409 đến 1621060878)

Tình hình sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội; Công tác
đấu tranh phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội trong sinh
viên

Công an PA83
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Ngày

Hội
trường

Tiết
học

9/9

HT300

10

Lớp 2 Khoa Cơ điện (sv khoa Cơ điện hệ đại học có
MSSV từ 1621060409 đến 1621060878)

1,2

Lớp 1 Khoa Cơ điện (sv khoa Cơ điện hệ đại học có
Một số thông tin về giáo dục quốc phòng; tuyên truyền về biển
MSSV từ 1621060001 đến 1621060404 và sv khoa Cơ
đảo và chủ quyền biển đảo
điện hệ cao đẳng)

Khoa GDQP

10/9 HT300

3,4

Lớp 1 Khoa Cơ điện (sv khoa Cơ điện hệ đại học có
Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần
MSSV từ 1621060001 đến 1621060404 và sv khoa Cơ
thứ 12 của Đảng; Nghị quyết 29.
điện hệ cao đẳng)

Khoa LLCT

10/9 HT300

6,7

Lớp 2 Khoa Cơ điện (sv khoa Cơ điện hệ đại học có
MSSV từ 1621060409 đến 1621060878)

Một số thông tin về giáo dục quốc phòng; tuyên truyền về biển
đảo và chủ quyền biển đảo

Khoa GDQP

10/9 HT300

8,9

Lớp 2 Khoa Cơ điện (sv khoa Cơ điện hệ đại học có
MSSV từ 1621060409 đến 1621060878)

Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ 12 của Đảng; Nghị quyết 29.

Khoa LLCT

12/9 HT300

1

Lớp 1 Khoa Cơ điện (sv khoa Cơ điện hệ đại học có
Triển khai "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong
MSSV từ 1621060001 đến 1621060404 và sv khoa Cơ
cách Hồ Chí Minh".
điện hệ cao đẳng)

Khoa LLCT

2

Lớp 1 Khoa Cơ điện (sv khoa Cơ điện hệ đại học có
Thông báo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016 và
MSSV từ 1621060001 đến 1621060404 và sv khoa Cơ
nhiệm vụ năm học 2016 - 2017.
điện hệ cao đẳng)

Khoa LLCT

10/9 HT300

12/9 HT300

12/9 HT300

12/9 HT300

3,4

5

Thành phần

Nội dung

Phổ biến nội qui và công tác an ninh, trật tự trong trường

Lớp 1 Khoa Cơ điện (sv khoa Cơ điện hệ đại học có
MSSV từ 1621060001 đến 1621060404 và sv khoa Cơ Phương pháp học tập theo học chế tín chỉ
điện hệ cao đẳng)
Lớp 1 Khoa Cơ điện (sv khoa Cơ điện hệ đại học có
Giới thiệu một số chương trình du học và chương trình tiên tiến
MSSV từ 1621060001 đến 1621060404 và sv khoa Cơ
của nhà trường
điện hệ cao đẳng)
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Đơn vị thực hiện

Phòng Bảo vệ

Báo cáo viên (Lãnh
đạo khoa)
Phòng KHCN & Hợp
tác quốc tế; Vp
Chương trình tiên
tiến

Ngày

Hội
trường

Tiết
học

Thành phần

Nội dung

Đơn vị thực hiện

12/9 HT300

6

Lớp 2 Khoa Cơ điện (sv khoa Cơ điện hệ đại học có
MSSV từ 1621060409 đến 1621060878)

Triển khai "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh".

Khoa LLCT

12/9 HT300

7

Lớp 2 Khoa Cơ điện (sv khoa Cơ điện hệ đại học có
MSSV từ 1621060409 đến 1621060878)

Thông báo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016 và
nhiệm vụ năm học 2016 - 2017.

Khoa LLCT

12/9 HT300

8,9

Lớp 2 Khoa Cơ điện (sv khoa Cơ điện hệ đại học có
MSSV từ 1621060409 đến 1621060878)

Phương pháp học tập theo học chế tín chỉ

10

Lớp 2 Khoa Cơ điện (sv khoa Cơ điện hệ đại học có
MSSV từ 1621060409 đến 1621060878)

Phòng KHCN & Hợp
Giới thiệu một số chương trình du học và chương trình tiên tiến
tác quốc tế; Vp
của nhà trường
Chương trình tiên
tiến

13/9 HT300

1,2

Lớp 1 Khoa Cơ điện (sv khoa Cơ điện hệ đại học có
MSSV từ 1621060001 đến 1621060404 và sv khoa Cơ Các nội dung liên quan đến Quy chế đào tạo
điện hệ cao đẳng)

Phòng ĐTĐH

13/9 HT300

3

Lớp 1 Khoa Cơ điện (sv khoa Cơ điện hệ đại học có
MSSV từ 1621060001 đến 1621060404 và sv khoa Cơ Tư vấn một số kỹ năng cần thiết cho sinh viên
điện hệ cao đẳng)

Phòng CTSV

4

Lớp 1 Khoa Cơ điện (sv khoa Cơ điện hệ đại học có
MSSV từ 1621060001 đến 1621060404 và sv khoa Cơ Công tác Đoàn, Hội sinh viên trong trường đại học
điện hệ cao đẳng)

13/9 HT300

5

Lớp 1 Khoa Cơ điện (sv khoa Cơ điện hệ đại học có
Công tác thư viện trong trường đại học; hệ thống email sinh
MSSV từ 1621060001 đến 1621060404 và sv khoa Cơ
viên, facebook chính thức của Nhà trường
điện hệ cao đẳng)

13/9 HT300

6,7

12/9 HT300

13/9 HT300

Lớp 2 Khoa Cơ điện (sv khoa Cơ điện hệ đại học có
MSSV từ 1621060409 đến 1621060878)

Các nội dung liên quan đến Quy chế đào tạo
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Báo cáo viên (Lãnh
đạo khoa)

ĐTN, HSV Trường

TT TT-TV

Phòng ĐTĐH

Ngày

Hội
trường

Tiết
học

Thành phần

Nội dung

13/9 HT300

8

Lớp 2 Khoa Cơ điện (sv khoa Cơ điện hệ đại học có
MSSV từ 1621060409 đến 1621060878)

Tư vấn một số kỹ năng cần thiết cho sinh viên

13/9 HT300

9

Lớp 2 Khoa Cơ điện (sv khoa Cơ điện hệ đại học có
MSSV từ 1621060409 đến 1621060878)

Công tác Đoàn, Hội sinh viên trong trường đại học

13/9 HT300

10

Lớp 2 Khoa Cơ điện (sv khoa Cơ điện hệ đại học có
MSSV từ 1621060409 đến 1621060878)

Công tác thư viện trong trường đại học; hệ thống email sinh
viên, facebook chính thức của Nhà trường

Lớp 1 Khoa Cơ điện (sv khoa Cơ điện hệ đại học có
14/9 HT300 2,3,4,5 MSSV từ 1621060001 đến 1621060404 và sv khoa Cơ Sinh hoạt lớp học kỳ 1 năm học 2016 -2017
điện hệ cao đẳng)

14/9 HT300

7,8,9,1 Lớp 2 Khoa Cơ điện (sv khoa Cơ điện hệ đại học có
0 MSSV từ 1621060409 đến 1621060878)

Sinh hoạt lớp học kỳ 1 năm học 2016 -2017

16/9

Lớp 1 Khoa Cơ điện (sv khoa Cơ điện hệ đại học có
D1-1 2,3,4,5 MSSV từ 1621060001 đến 1621060195 và sv khoa Cơ Viết thu hoạch
điện hệ cao đẳng)

16/9

D2-1 2,3,4,5

16/9

D3-1

Đơn vị thực hiện

Phòng CTSV

ĐTN, HSV Trường

TT TT-TV

BCN Khoa, Bộ môn
và cố vấn học tập

BCN Khoa, Bộ môn
và cố vấn học tập

Phòng CTSV

Lớp 1 Khoa Cơ điện (sv khoa Cơ điện hệ đại học có
MSSV từ 1621060195 đến 1621060404)

Viết thu hoạch

Phòng CTSV

7,8,9,1 Lớp 2 Khoa Cơ điện (sv khoa Cơ điện hệ đại học có
0 MSSV từ 1621060409 đến 1621060620)

Viết thu hoạch

Phòng CTSV
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Ngày

Hội
trường

Tiết
học

Thành phần

7,8,9,1 Lớp 2 Khoa Cơ điện (sv khoa Cơ điện hệ đại học có
0 MSSV từ 1621060623 đến 1621060878)

Nội dung

Viết thu hoạch

Đơn vị thực hiện

16/9

D4-1

8/9

D1-1

Lớp 1 Khoa Kinh tế và QTKD (sv khoa Kinh tế hệ đại
1,2,3 học có MSSV từ 1624010002 đến 1624010382 và sv Truyền thống và các ngành nghề đào tạo của Khoa
khoa Kinh tế hệ cao đẳng)

BCN Khoa, Bộ môn
và cố vấn học tập

8/9

D1-1

4,5

Lớp 1 Khoa Kinh tế và QTKD (sv khoa Kinh tế hệ đại
học có MSSV từ 1624010002 đến 1624010382 và sv Truyền thống Trường Đại học Mỏ - Địa chất
khoa Kinh tế hệ cao đẳng)

Ban Giám hiệu và
Phòng CTCTrTT

8/9

D1-1

6,7,8

Lớp 2 Khoa Kinh tế và QTKD (sv khoa Kinh tế hệ đại
Truyền thống và các ngành nghề đào tạo của Khoa
học có MSSV từ 1624010383 đến 1624010738)

8/9

D1-1

9,10

Lớp 2 Khoa Kinh tế và QTKD (sv khoa Kinh tế hệ đại
Truyền thống Trường Đại học Mỏ - Địa chất
học có MSSV từ 1624010383 đến 1624010738)

9/9

9/9

9/9

D1-1

D1-1

D1-1

Phòng CTSV

BCN Khoa, Bộ môn
và cố vấn học tập

Ban Giám hiệu và
Phòng CTCTrTT

Lớp 1 Khoa Kinh tế và QTKD (sv khoa Kinh tế hệ đại
học có MSSV từ 1624010002 đến 1624010382 và sv Phổ biến nội qui và công tác an ninh, trật tự trong trường
khoa Kinh tế hệ cao đẳng)

Phòng Bảo vệ

2,3

Lớp 1 Khoa Kinh tế và QTKD (sv khoa Kinh tế hệ đại Tình hình sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội; Công tác
học có MSSV từ 1624010002 đến 1624010382 và sv đấu tranh phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội trong sinh
khoa Kinh tế hệ cao đẳng)
viên

Công an PA83

4,5

Lớp 1 Khoa Kinh tế và QTKD (sv khoa Kinh tế hệ đại
học có MSSV từ 1624010002 đến 1624010382 và sv Các nội dung liên quan đến Công tác sinh viên
khoa Kinh tế hệ cao đẳng)

Phòng CTSV

1
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Ngày

Hội
trường

Tiết
học

Thành phần

Nội dung

Đơn vị thực hiện

Tình hình sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội; Công tác
Lớp 2 Khoa Kinh tế và QTKD (sv khoa Kinh tế hệ đại
đấu tranh phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội trong sinh
học có MSSV từ 1624010383 đến 1624010738)
viên

Công an PA83

Lớp 2 Khoa Kinh tế và QTKD (sv khoa Kinh tế hệ đại
Phổ biến nội qui và công tác an ninh, trật tự trong trường
học có MSSV từ 1624010383 đến 1624010738)

Phòng Bảo vệ

9/9

D1-1

6,7

9/9

D1-1

8

9/9

D1-1

9,10

Lớp 2 Khoa Kinh tế và QTKD (sv khoa Kinh tế hệ đại
Các nội dung liên quan đến Công tác sinh viên
học có MSSV từ 1624010383 đến 1624010738)

Phòng CTSV

Khoa LLCT

10/9

D1-1

1,2

Lớp 1 Khoa Kinh tế và QTKD (sv khoa Kinh tế hệ đại
Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần
học có MSSV từ 1624010002 đến 1624010382 và sv
thứ 12 của Đảng; Nghị quyết 29.
khoa Kinh tế hệ cao đẳng)

10/9

D1-1

3,4

Lớp 1 Khoa Kinh tế và QTKD (sv khoa Kinh tế hệ đại
Một số thông tin về giáo dục quốc phòng; tuyên truyền về biển
học có MSSV từ 1624010002 đến 1624010382 và sv
đảo và chủ quyền biển đảo
khoa Kinh tế hệ cao đẳng)

Khoa GDQP

10/9

D1-1

6,7

Lớp 2 Khoa Kinh tế và QTKD (sv khoa Kinh tế hệ đại Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần
học có MSSV từ 1624010383 đến 1624010738)
thứ 12 của Đảng; Nghị quyết 29.

Khoa LLCT

10/9

D1-1

8,9

Lớp 2 Khoa Kinh tế và QTKD (sv khoa Kinh tế hệ đại Một số thông tin về giáo dục quốc phòng; tuyên truyền về biển
học có MSSV từ 1624010383 đến 1624010738)
đảo và chủ quyền biển đảo

Khoa GDQP

1,2

Lớp 1 Khoa Kinh tế và QTKD (sv khoa Kinh tế hệ đại
học có MSSV từ 1624010002 đến 1624010382 và sv Phương pháp học tập theo học chế tín chỉ
khoa Kinh tế hệ cao đẳng)

12/9

12/9

D1-1

D1-1

3

Lớp 1 Khoa Kinh tế và QTKD (sv khoa Kinh tế hệ đại
Giới thiệu một số chương trình du học và chương trình tiên tiến
học có MSSV từ 1624010002 đến 1624010382 và sv
của nhà trường
khoa Kinh tế hệ cao đẳng)
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Báo cáo viên (Lãnh
đạo khoa)
Phòng KHCN & Hợp
tác quốc tế; Vp
Chương trình tiên
tiến

Ngày

Hội
trường

Tiết
học

12/9

D1-1

4

12/9

D1-1

5

12/9

D1-1

6,7

Thành phần
Lớp 1 Khoa Kinh tế và QTKD (sv khoa Kinh tế hệ đại
học có MSSV từ 1624010002 đến 1624010382 và sv
khoa Kinh tế hệ cao đẳng)
Lớp 1 Khoa Kinh tế và QTKD (sv khoa Kinh tế hệ đại
học có MSSV từ 1624010002 đến 1624010382 và sv
khoa Kinh tế hệ cao đẳng)

Nội dung

Đơn vị thực hiện

Triển khai "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh".

Khoa LLCT

Thông báo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016 và
nhiệm vụ năm học 2016 - 2017.

Khoa LLCT

Lớp 2 Khoa Kinh tế và QTKD (sv khoa Kinh tế hệ đại
Phương pháp học tập theo học chế tín chỉ
học có MSSV từ 1624010383 đến 1624010738)

Báo cáo viên (Lãnh
đạo khoa)
Phòng KHCN & Hợp
tác quốc tế; Vp
Chương trình tiên
tiến

12/9

D1-1

8

Lớp 2 Khoa Kinh tế và QTKD (sv khoa Kinh tế hệ đại Giới thiệu một số chương trình du học và chương trình tiên tiến
học có MSSV từ 1624010383 đến 1624010738)
của nhà trường

12/9

D1-1

9

Lớp 2 Khoa Kinh tế và QTKD (sv khoa Kinh tế hệ đại Triển khai "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong
học có MSSV từ 1624010383 đến 1624010738)
cách Hồ Chí Minh".

Khoa LLCT

12/9

D1-1

10

Lớp 2 Khoa Kinh tế và QTKD (sv khoa Kinh tế hệ đại Thông báo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016 và
học có MSSV từ 1624010383 đến 1624010738)
nhiệm vụ năm học 2016 - 2017.

Khoa LLCT

13/9

D1-1

1

13/9

D1-1

2

13/9

D1-1

3

13/9

D1-1

4,5

Lớp 1 Khoa Kinh tế và QTKD (sv khoa Kinh tế hệ đại
học có MSSV từ 1624010002 đến 1624010382 và sv
khoa Kinh tế hệ cao đẳng)
Lớp 1 Khoa Kinh tế và QTKD (sv khoa Kinh tế hệ đại
học có MSSV từ 1624010002 đến 1624010382 và sv
khoa Kinh tế hệ cao đẳng)
Lớp 1 Khoa Kinh tế và QTKD (sv khoa Kinh tế hệ đại
học có MSSV từ 1624010002 đến 1624010382 và sv
khoa Kinh tế hệ cao đẳng)
Lớp 1 Khoa Kinh tế và QTKD (sv khoa Kinh tế hệ đại
học có MSSV từ 1624010002 đến 1624010382 và sv
khoa Kinh tế hệ cao đẳng)

Tư vấn một số kỹ năng cần thiết cho sinh viên

Công tác Đoàn, Hội sinh viên trong trường đại học
Công tác thư viện trong trường đại học; hệ thống email sinh
viên, facebook chính thức của Nhà trường
Các nội dung liên quan đến Quy chế đào tạo
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Phòng CTSV

ĐTN, HSV Trường

TT TT-TV

Phòng ĐTĐH

Ngày

Hội
trường

Tiết
học

13/9

D1-1

6

Lớp 2 Khoa Kinh tế và QTKD (sv khoa Kinh tế hệ đại
Tư vấn một số kỹ năng cần thiết cho sinh viên
học có MSSV từ 1624010383 đến 1624010738)

13/9

D1-1

7

Lớp 2 Khoa Kinh tế và QTKD (sv khoa Kinh tế hệ đại
Công tác Đoàn, Hội sinh viên trong trường đại học
học có MSSV từ 1624010383 đến 1624010738)

13/9

D1-1

8

Lớp 2 Khoa Kinh tế và QTKD (sv khoa Kinh tế hệ đại Công tác thư viện trong trường đại học; hệ thống email sinh
học có MSSV từ 1624010383 đến 1624010738)
viên, facebook chính thức của Nhà trường

13/9

D1-1

9,10

14/9

Lớp 1 Khoa Kinh tế và QTKD (sv khoa Kinh tế hệ đại
D1-1 2,3,4,5 học có MSSV từ 1624010002 đến 1624010382 và sv Sinh hoạt lớp học kỳ 1 năm học 2016 -2017
khoa Kinh tế hệ cao đẳng)

BCN Khoa, Bộ môn
và cố vấn học tập

14/9

D1-1

7,8,9,1 Lớp 2 Khoa Kinh tế và QTKD (sv khoa Kinh tế hệ đại
Sinh hoạt lớp học kỳ 1 năm học 2016 -2017
0 học có MSSV từ 1624010383 đến 1624010738)

BCN Khoa, Bộ môn
và cố vấn học tập

15/9

Lớp 1 Khoa Kinh tế và QTKD (sv khoa Kinh tế hệ đại
D1-1 2,3,4,5 học có MSSV từ 1624010002 đến 1624010382 và sv Viết thu hoạch
khoa Kinh tế hệ cao đẳng)

Phòng CTSV

15/9

D1-1

7,8,9,1 Lớp 2 Khoa Kinh tế và QTKD (sv khoa Kinh tế hệ đại
Viết thu hoạch
0 học có MSSV từ 1624010383 đến 1624010738)

Phòng CTSV

8/9

D2-1

1

Sinh viên khoa Dầu khí và Chương trình tiên tiến

Công tác thư viện trong trường đại học; hệ thống email sinh
viên, facebook chính thức của Nhà trường

8/9

D2-1

2

Sinh viên khoa Dầu khí và Chương trình tiên tiến

Tư vấn một số kỹ năng cần thiết cho sinh viên

Thành phần

Nội dung

Lớp 2 Khoa Kinh tế và QTKD (sv khoa Kinh tế hệ đại
Các nội dung liên quan đến Quy chế đào tạo
học có MSSV từ 1624010383 đến 1624010738)
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Đơn vị thực hiện

Phòng CTSV

ĐTN, HSV Trường

TT TT-TV

Phòng ĐTĐH

TT TT-TV

Phòng CTSV

Ngày

Hội
trường

Tiết
học

8/9

D2-1

3,4

Sinh viên khoa Dầu khí và Chương trình tiên tiến

Các nội dung liên quan đến Quy chế đào tạo

8/9

D2-1

5

Sinh viên khoa Dầu khí và Chương trình tiên tiến

Công tác Đoàn, Hội sinh viên trong trường đại học

8/9

D2-1

6,7

Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Trắc địa Bản đồ
và quản lý đất đai

Các nội dung liên quan đến Quy chế đào tạo

Phòng ĐTĐH

8/9

D2-1

8

Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Trắc địa Bản đồ
và quản lý đất đai

Tư vấn một số kỹ năng cần thiết cho sinh viên

Phòng CTSV

8/9

D2-1

9

Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Trắc địa Bản đồ
và quản lý đất đai

Công tác Đoàn, Hội sinh viên trong trường đại học

8/9

D2-1

10

Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Trắc địa Bản đồ
và quản lý đất đai

Công tác thư viện trong trường đại học; hệ thống email sinh
viên, facebook chính thức của Nhà trường

9/9

D2-1

1,2

Sinh viên khoa Dầu khí và Chương trình tiên tiến

Truyền thống Trường Đại học Mỏ - Địa chất

9/9

D2-1

9/9

D2-1

6,7

Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Trắc địa Bản đồ
và quản lý đất đai

Truyền thống Trường Đại học Mỏ - Địa chất

9/9

D2-1

8,9,10

Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Trắc địa Bản đồ
và quản lý đất đai

Truyền thống và các ngành nghề đào tạo của Khoa

Thành phần

3,4,5 Sinh viên khoa Dầu khí và Chương trình tiên tiến

Nội dung

Truyền thống và các ngành nghề đào tạo của Khoa
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Đơn vị thực hiện

Phòng ĐTĐH

ĐTN, HSV Trường

ĐTN, HSV Trường

TT TT-TV
Ban Giám hiệu và
Phòng CTCTrTT
BCN Khoa, Bộ môn
và cố vấn học tập
Ban Giám hiệu và
Phòng CTCTrTT
BCN Khoa, Bộ môn
và cố vấn học tập

Ngày

Hội
trường

Tiết
học

10/9

D2-1

1,2

Sinh viên khoa Dầu khí và Chương trình tiên tiến

Các nội dung liên quan đến Công tác sinh viên

Phòng CTSV

10/9

D2-1

3

Sinh viên khoa Dầu khí và Chương trình tiên tiến

Phổ biến nội qui và công tác an ninh, trật tự trong trường

Phòng Bảo vệ

Công an PA83

Thành phần

Nội dung

Đơn vị thực hiện

10/9

D2-1

4,5

Sinh viên khoa Dầu khí và Chương trình tiên tiến

Tình hình sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội; Công tác
đấu tranh phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội trong sinh
viên

10/9

D2-1

6,7

Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Trắc địa Bản đồ
và quản lý đất đai

Các nội dung liên quan đến Công tác sinh viên

Phòng CTSV

10/9

D2-1

8,9

Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Trắc địa Bản đồ
và quản lý đất đai

Tình hình sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội; Công tác
đấu tranh phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội trong sinh
viên

Công an PA83

10/9

D2-1

10

Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Trắc địa Bản đồ
và quản lý đất đai

Phổ biến nội qui và công tác an ninh, trật tự trong trường

Phòng Bảo vệ

12/9

D2-1

1,2

Sinh viên khoa Dầu khí và Chương trình tiên tiến

Một số thông tin về giáo dục quốc phòng; tuyên truyền về biển
đảo và chủ quyền biển đảo

Khoa GDQP

12/9

D2-1

3,4

Sinh viên khoa Dầu khí và Chương trình tiên tiến

Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ 12 của Đảng; Nghị quyết 29.

Khoa LLCT

12/9

D2-1

6,7

Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Trắc địa Bản đồ
và quản lý đất đai

Một số thông tin về giáo dục quốc phòng; tuyên truyền về biển
đảo và chủ quyền biển đảo

Khoa GDQP

12/9

D2-1

8,9

Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Trắc địa Bản đồ
và quản lý đất đai

Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ 12 của Đảng; Nghị quyết 29.

Khoa LLCT
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Ngày

Hội
trường

Tiết
học

13/9

D2-1

1

Sinh viên khoa Dầu khí và Chương trình tiên tiến

Triển khai "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh".

Khoa LLCT

13/9

D2-1

2

Sinh viên khoa Dầu khí và Chương trình tiên tiến

Thông báo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016 và
nhiệm vụ năm học 2016 - 2017.

Khoa LLCT

13/9

D2-1

3,4

Sinh viên khoa Dầu khí và Chương trình tiên tiến

Phương pháp học tập theo học chế tín chỉ

Thành phần

Nội dung

Đơn vị thực hiện

Báo cáo viên (Lãnh
đạo khoa)
Phòng KHCN & Hợp
tác quốc tế; Vp
Chương trình tiên
tiến

13/9

D2-1

5

Sinh viên khoa Dầu khí và Chương trình tiên tiến

Giới thiệu một số chương trình du học và chương trình tiên tiến
của nhà trường

13/9

D2-1

6

Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Trắc địa Bản đồ
và quản lý đất đai

Triển khai "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh".

Khoa LLCT

13/9

D2-1

7

Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Trắc địa Bản đồ
và quản lý đất đai

Thông báo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016 và
nhiệm vụ năm học 2016 - 2017.

Khoa LLCT

13/9

D2-1

8,9

Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Trắc địa Bản đồ
và quản lý đất đai

Phương pháp học tập theo học chế tín chỉ

10

Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Trắc địa Bản đồ
và quản lý đất đai

Giới thiệu một số chương trình du học và chương trình tiên tiến
của nhà trường

Phòng KHCN & Hợp
tác quốc tế; Vp
Chương trình tiên
tiến

Sinh hoạt lớp học kỳ 1 năm học 2016 -2017

BCN Khoa, Bộ môn
và cố vấn học tập

Sinh hoạt lớp học kỳ 1 năm học 2016 -2017

BCN Khoa, Bộ môn
và cố vấn học tập

13/9

D2-1

14/9

D2-1 2,3,4,5 Sinh viên khoa Dầu khí và Chương trình tiên tiến

14/9

D2-1

7,8,9,1 Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Trắc địa Bản đồ
0 và quản lý đất đai
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Báo cáo viên (Lãnh
đạo khoa)

Ngày

Hội
trường

Tiết
học

Thành phần

15/9

D2-1 2,3,4,5 Sinh viên khoa Dầu khí và Chương trình tiên tiến

15/9

D2-1

7,8,9,1 Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Trắc địa Bản đồ
0 và quản lý đất đai

8/9

D3-1

1

8/9

D3-1

2

8/9

D3-1

3

8/9

D3-1

4,5

8/9

D3-1

6

8/9

D3-1

8/9

8/9

Lớp 1 Khoa CNTT (sv khoa CNTT hệ đại học có
MSSV từ 1621050001 đến 1621050303 và sv khoa
CNTT hệ cao đẳng)
Lớp 1 Khoa CNTT (sv khoa CNTT hệ đại học có
MSSV từ 1621050001 đến 1621050303 và sv khoa
CNTT hệ cao đẳng)
Lớp 1 Khoa CNTT (sv khoa CNTT hệ đại học có
MSSV từ 1621050001 đến 1621050303 và sv khoa
CNTT hệ cao đẳng)
Lớp 1 Khoa CNTT (sv khoa CNTT hệ đại học có
MSSV từ 1621050001 đến 1621050303 và sv khoa
CNTT hệ cao đẳng)

Nội dung

Đơn vị thực hiện

Viết thu hoạch

Phòng CTSV

Viết thu hoạch

Phòng CTSV

Tư vấn một số kỹ năng cần thiết cho sinh viên

Phòng CTSV

Công tác Đoàn, Hội sinh viên trong trường đại học
Công tác thư viện trong trường đại học; hệ thống email sinh
viên, facebook chính thức của Nhà trường

ĐTN, HSV Trường

TT TT-TV

Các nội dung liên quan đến Quy chế đào tạo

Phòng ĐTĐH

Lớp 2 Khoa CNTT (sv khoa CNTT hệ đại học có
MSSV từ 1621050304 đến 1621050635)

Tư vấn một số kỹ năng cần thiết cho sinh viên

Phòng CTSV

7

Lớp 2 Khoa CNTT (sv khoa CNTT hệ đại học có
MSSV từ 1621050304 đến 1621050635)

Công tác Đoàn, Hội sinh viên trong trường đại học

D3-1

8

Lớp 2 Khoa CNTT (sv khoa CNTT hệ đại học có
MSSV từ 1621050304 đến 1621050635)

Công tác thư viện trong trường đại học; hệ thống email sinh
viên, facebook chính thức của Nhà trường

D3-1

9,10

Lớp 2 Khoa CNTT (sv khoa CNTT hệ đại học có
MSSV từ 1621050304 đến 1621050635)

Các nội dung liên quan đến Quy chế đào tạo
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ĐTN, HSV Trường

TT TT-TV

Phòng ĐTĐH

Ngày

Hội
trường

Tiết
học

Thành phần

Lớp 1 Khoa CNTT (sv khoa CNTT hệ đại học có
1,2,3 MSSV từ 1621050001 đến 1621050303 và sv khoa
CNTT hệ cao đẳng)
Lớp 1 Khoa CNTT (sv khoa CNTT hệ đại học có
4,5 MSSV từ 1621050001 đến 1621050303 và sv khoa
CNTT hệ cao đẳng)

Nội dung

Truyền thống và các ngành nghề đào tạo của Khoa

9/9

D3-1

9/9

D3-1

9/9

D3-1

6,7,8

Lớp 2 Khoa CNTT (sv khoa CNTT hệ đại học có
MSSV từ 1621050304 đến 1621050635)

Truyền thống và các ngành nghề đào tạo của Khoa

9/9

D3-1

9,10

Lớp 2 Khoa CNTT (sv khoa CNTT hệ đại học có
MSSV từ 1621050304 đến 1621050635)

Truyền thống Trường Đại học Mỏ - Địa chất

10/9

D3-1

1

10/9

D3-1

2,3

10/9

D3-1

4,5

Lớp 1 Khoa CNTT (sv khoa CNTT hệ đại học có
MSSV từ 1621050001 đến 1621050303 và sv khoa
CNTT hệ cao đẳng)
Lớp 1 Khoa CNTT (sv khoa CNTT hệ đại học có
MSSV từ 1621050001 đến 1621050303 và sv khoa
CNTT hệ cao đẳng)
Lớp 1 Khoa CNTT (sv khoa CNTT hệ đại học có
MSSV từ 1621050001 đến 1621050303 và sv khoa
CNTT hệ cao đẳng)

Truyền thống Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Đơn vị thực hiện
BCN Khoa, Bộ môn
và cố vấn học tập
Ban Giám hiệu và
Phòng CTCTrTT
BCN Khoa, Bộ môn
và cố vấn học tập
Ban Giám hiệu và
Phòng CTCTrTT

Phổ biến nội qui và công tác an ninh, trật tự trong trường

Phòng Bảo vệ

Tình hình sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội; Công tác
đấu tranh phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội trong sinh
viên

Công an PA83

Các nội dung liên quan đến Công tác sinh viên

Phòng CTSV

Tình hình sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội; Công tác
đấu tranh phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội trong sinh
viên

Công an PA83

10/9

D3-1

6,7

Lớp 2 Khoa CNTT (sv khoa CNTT hệ đại học có
MSSV từ 1621050304 đến 1621050635)

10/9

D3-1

8

Lớp 2 Khoa CNTT (sv khoa CNTT hệ đại học có
MSSV từ 1621050304 đến 1621050635)

Phổ biến nội qui và công tác an ninh, trật tự trong trường

Phòng Bảo vệ

10/9

D3-1

9,10

Lớp 2 Khoa CNTT (sv khoa CNTT hệ đại học có
MSSV từ 1621050304 đến 1621050635)

Các nội dung liên quan đến Công tác sinh viên

Phòng CTSV
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Ngày

Hội
trường

Tiết
học

Một số thông tin về giáo dục quốc phòng; tuyên truyền về biển
đảo và chủ quyền biển đảo.

Khoa GDQP

Lớp 2 Khoa CNTT (sv khoa CNTT hệ đại học có
MSSV từ 1621050304 đến 1621050635)

Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ 12 của Đảng; Nghị quyết 29.

Khoa LLCT

8,9

Lớp 2 Khoa CNTT (sv khoa CNTT hệ đại học có
MSSV từ 1621050304 đến 1621050635)

Một số thông tin về giáo dục quốc phòng; tuyên truyền về biển
đảo và chủ quyền biển đảo

Khoa GDQP

1,2

Lớp 1 Khoa CNTT (sv khoa CNTT hệ đại học có
MSSV từ 1621050001 đến 1621050303 và sv khoa
CNTT hệ cao đẳng)

Phương pháp học tập theo học chế tín chỉ.

3

Lớp 1 Khoa CNTT (sv khoa CNTT hệ đại học có
MSSV từ 1621050001 đến 1621050303 và sv khoa
CNTT hệ cao đẳng)

Phòng KHCN & Hợp
Giới thiệu một số chương trình du học và chương trình tiên tiến
tác quốc tế; Vp
của nhà trường
Chương trình tiên
tiến

1,2

12/9

D3-1

3,4

12/9

D3-1

6,7

12/9

D3-1

13/9

D3-1

13/9

D3-1

4

13/9

D3-1

5

13/9

D3-1

6,7

13/9

D3-1

Đơn vị thực hiện

Khoa LLCT

D3-1

D3-1

Lớp 1 Khoa CNTT (sv khoa CNTT hệ đại học có
MSSV từ 1621050001 đến 1621050303 và sv khoa
CNTT hệ cao đẳng)
Lớp 1 Khoa CNTT (sv khoa CNTT hệ đại học có
MSSV từ 1621050001 đến 1621050303 và sv khoa
CNTT hệ cao đẳng)

Nội dung
Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ 12 của Đảng; Nghị quyết 29.

12/9

13/9

Thành phần

8

Lớp 1 Khoa CNTT (sv khoa CNTT hệ đại học có
MSSV từ 1621050001 đến 1621050303 và sv khoa
CNTT hệ cao đẳng)
Lớp 1 Khoa CNTT (sv khoa CNTT hệ đại học có
MSSV từ 1621050001 đến 1621050303 và sv khoa
CNTT hệ cao đẳng)

Báo cáo viên (Lãnh
đạo khoa)

Triển khai "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh".

Khoa LLCT

Thông báo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016 và
nhiệm vụ năm học 2016 - 2017.

Khoa LLCT

Lớp 2 Khoa CNTT (sv khoa CNTT hệ đại học có
MSSV từ 1621050304 đến 1621050635)

Phương pháp học tập theo học chế tín chỉ

Lớp 2 Khoa CNTT (sv khoa CNTT hệ đại học có
MSSV từ 1621050304 đến 1621050635)

Phòng KHCN & Hợp
Giới thiệu một số chương trình du học và chương trình tiên tiến
tác quốc tế; Vp
của nhà trường
Chương trình tiên
tiến
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Báo cáo viên (Lãnh
đạo khoa)

Ngày

Hội
trường

Tiết
học

13/9

D3-1

9

Lớp 2 Khoa CNTT (sv khoa CNTT hệ đại học có
MSSV từ 1621050304 đến 1621050635)

Triển khai "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh".

Khoa LLCT

13/9

D3-1

10

Lớp 2 Khoa CNTT (sv khoa CNTT hệ đại học có
MSSV từ 1621050304 đến 1621050635)

Thông báo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016 và
nhiệm vụ năm học 2016 - 2017.

Khoa LLCT

14/9

Lớp 1 Khoa CNTT (sv khoa CNTT hệ đại học có
D3-1 2,3,4,5 MSSV từ 1621050001 đến 1621050303 và sv khoa
CNTT hệ cao đẳng)

14/9

D3-1

15/9

Lớp 1 Khoa CNTT (sv khoa CNTT hệ đại học có
D3-1 2,3,4,5 MSSV từ 1621050001 đến 1621050303 và sv khoa
CNTT hệ cao đẳng)

15/9

D3-1

8/9

D4-1

1

8/9

D4-1

8/9

D4-1

8/9

D4-1

Thành phần

7,8,9,1 Lớp 2 Khoa CNTT (sv khoa CNTT hệ đại học có
0 MSSV từ 1621050304 đến 1621050635)

Nội dung

Đơn vị thực hiện

Sinh hoạt lớp học kỳ 1 năm học 2016 -2017

BCN Khoa, Bộ môn
và cố vấn học tập

Sinh hoạt lớp học kỳ 1 năm học 2016 -2017

BCN Khoa, Bộ môn
và cố vấn học tập

Viết thu hoạch

Phòng CTSV

Viết thu hoạch

Phòng CTSV

Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Xây dựng

Triển khai "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh".

Khoa LLCT

2

Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Xây dựng

Thông báo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016 và
nhiệm vụ năm học 2016 - 2017.

Khoa LLCT

3,4

Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Xây dựng

Phương pháp học tập theo học chế tín chỉ

Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Xây dựng

Phòng KHCN & Hợp
Giới thiệu một số chương trình du học và chương trình tiên tiến
tác quốc tế; Vp
của nhà trường
Chương trình tiên
tiến

7,8,9,1 Lớp 2 Khoa CNTT (sv khoa CNTT hệ đại học có
0 MSSV từ 1621050304 đến 1621050635)

5
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Báo cáo viên (Lãnh
đạo khoa)

Ngày

Hội
trường

Tiết
học

8/9

D4-1

6

Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Mỏ

Triển khai "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh".

Khoa LLCT

8/9

D4-1

7

Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Mỏ

Thông báo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016 và
nhiệm vụ năm học 2016 - 2017.

Khoa LLCT

8/9

D4-1

8,9

Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Mỏ

Phương pháp học tập theo học chế tín chỉ

Thành phần

Nội dung

Đơn vị thực hiện

Báo cáo viên (Lãnh
đạo khoa)
Phòng KHCN & Hợp
tác quốc tế; Vp
Chương trình tiên
tiến

8/9

D4-1

10

Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Mỏ

Giới thiệu một số chương trình du học và chương trình tiên tiến
của nhà trường

9/9

D4-1

1,2

Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Xây dựng

Các nội dung liên quan đến Quy chế đào tạo

Phòng ĐTĐH

9/9

D4-1

3

Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Xây dựng

Tư vấn một số kỹ năng cần thiết cho sinh viên

Phòng CTSV

9/9

D4-1

4

Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Xây dựng

Công tác Đoàn, Hội sinh viên trong trường đại học

9/9

D4-1

5

Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Xây dựng

Công tác thư viện trong trường đại học; hệ thống email sinh
viên, facebook chính thức của Nhà trường

9/9

D4-1

6,7

Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Mỏ

Các nội dung liên quan đến Quy chế đào tạo

Phòng ĐTĐH

9/9

D4-1

8

Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Mỏ

Tư vấn một số kỹ năng cần thiết cho sinh viên

Phòng CTSV
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ĐTN, HSV Trường

TT TT-TV

Ngày

Hội
trường

Tiết
học

9/9

D4-1

9

Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Mỏ

Công tác Đoàn, Hội sinh viên trong trường đại học

9/9

D4-1

10

Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Mỏ

Công tác thư viện trong trường đại học; hệ thống email sinh
viên, facebook chính thức của Nhà trường

10/9

D4-1

1,2

Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Xây dựng

Truyền thống Trường Đại học Mỏ - Địa chất

10/9

D4-1

10/9

D4-1

10/9

D4-1

Thành phần

3,4,5 Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Xây dựng

6,7

Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Mỏ

8,9,10 Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Mỏ

Nội dung

Truyền thống và các ngành nghề đào tạo của Khoa

Truyền thống Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Truyền thống và các ngành nghề đào tạo của Khoa

Đơn vị thực hiện

ĐTN, HSV Trường

TT TT-TV
Ban Giám hiệu và
Phòng CTCTrTT
BCN Khoa, Bộ môn
và cố vấn học tập
Ban Giám hiệu và
Phòng CTCTrTT
BCN Khoa, Bộ môn
và cố vấn học tập

12/9

D4-1

1,2

Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Xây dựng

Tình hình sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội; Công tác
đấu tranh phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội trong sinh
viên

12/9

D4-1

3

Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Xây dựng

Phổ biến nội qui và công tác an ninh, trật tự trong trường

Phòng Bảo vệ

12/9

D4-1

4,5

Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Xây dựng

Các nội dung liên quan đến Công tác sinh viên

Phòng CTSV

12/9

D4-1

6,7

Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Mỏ

Các nội dung liên quan đến Công tác sinh viên

Phòng CTSV
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Công an PA83

Ngày

Hội
trường

Tiết
học

12/9

D4-1

8

Thành phần

Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Mỏ

Nội dung

Đơn vị thực hiện

Phổ biến nội qui và công tác an ninh, trật tự trong trường

Phòng Bảo vệ

Tình hình sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội; Công tác
đấu tranh phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội trong sinh
viên

Công an PA83

12/9

D4-1

9,10 Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Mỏ

13/9

D4-1

1,2

Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Xây dựng

Một số thông tin về giáo dục quốc phòng; tuyên truyền về biển
đảo và chủ quyền biển đảo

Khoa GDQP

13/9

D4-1

3,4

Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Xây dựng

Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ 12 của Đảng; Nghị quyết 29.

Khoa LLCT

13/9

D4-1

6,7

Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Mỏ

Một số thông tin về giáo dục quốc phòng; tuyên truyền về biển
đảo và chủ quyền biển đảo

Khoa GDQP

13/9

D4-1

8,9

Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Mỏ

Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ 12 của Đảng; Nghị quyết 29.

Khoa LLCT

14/9

D4-1 2,3,4,5 Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Xây dựng

Sinh hoạt lớp học kỳ 1 năm học 2016 -2017

BCN Khoa, Bộ môn
và cố vấn học tập

14/9

D4-1

7,8,9,1
Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Mỏ
0

Sinh hoạt lớp học kỳ 1 năm học 2016 -2017

BCN Khoa, Bộ môn
và cố vấn học tập

15/9

D4-1 2,3,4,5 Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Xây dựng

Viết thu hoạch

Phòng CTSV

15/9

D4-1

7,8,9,1
Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Mỏ
0

Viết thu hoạch

Phòng CTSV
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Ngày

Hội
trường

Tiết
học

8/9

BG202

1,2

Thành phần

Nội dung

Sinh viên hệ đại học và cao đẳng khoa Khoa học và
Kỹ thuật Địa chất

Phương pháp học tập theo học chế tín chỉ

Đơn vị thực hiện
Báo cáo viên (Lãnh
đạo khoa)

8/9

BG202

3

Sinh viên hệ đại học và cao đẳng khoa Khoa học và
Kỹ thuật Địa chất

Phòng KHCN & Hợp
Giới thiệu một số chương trình du học và chương trình tiên tiến
tác quốc tế; Vp
của nhà trường
Chương trình tiên
tiến

8/9

BG202

4

Sinh viên hệ đại học và cao đẳng khoa Khoa học và
Kỹ thuật Địa chất

Tư vấn một số kỹ năng cần thiết cho sinh viên

Phòng CTSV

8/9

BG202

5

Sinh viên hệ đại học và cao đẳng khoa Khoa học và
Kỹ thuật Địa chất

Thông báo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016 và
nhiệm vụ năm học 2016 - 2017.

Khoa LLCT

8/9

BG202

6,7

Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Môi trường

Phương pháp học tập theo học chế tín chỉ

Báo cáo viên (Lãnh
đạo khoa)

8/9

BG202

8

Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Môi trường

Phòng KHCN & Hợp
Giới thiệu một số chương trình du học và chương trình tiên tiến
tác quốc tế; Vp
của nhà trường
Chương trình tiên
tiến

8/9

BG202

9

Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Môi trường

Triển khai "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh".

Khoa LLCT

8/9

BG202

10

Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Môi trường

Tư vấn một số kỹ năng cần thiết cho sinh viên

Phòng CTSV

9/9

BG202

1

Sinh viên hệ đại học và cao đẳng khoa Khoa học và
Kỹ thuật Địa chất

Công tác Đoàn, Hội sinh viên trong trường đại học

9/9

BG202

2

Sinh viên hệ đại học và cao đẳng khoa Khoa học và
Kỹ thuật Địa chất

Triển khai "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh".
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ĐTN, HSV Trường

Khoa LLCT

Ngày

Hội
trường

Tiết
học

9/9

BG202

3

Sinh viên hệ đại học và cao đẳng khoa Khoa học và
Kỹ thuật Địa chất

Công tác thư viện trong trường đại học; hệ thống email sinh
viên, facebook chính thức của Nhà trường

9/9

BG202

4,5

Sinh viên hệ đại học và cao đẳng khoa Khoa học và
Kỹ thuật Địa chất

Các nội dung liên quan đến Quy chế đào tạo

9/9

BG202

6

Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Môi trường

Công tác Đoàn, Hội sinh viên trong trường đại học

9/9

BG202

7

Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Môi trường

Thông báo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016 và
nhiệm vụ năm học 2016 - 2017.

Khoa LLCT

9/9

BG202

8

Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Môi trường

Công tác thư viện trong trường đại học; hệ thống email sinh
viên, facebook chính thức của Nhà trường

TT TT-TV

9/9

BG202

Thành phần

9,10 Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Môi trường

Nội dung

Các nội dung liên quan đến Quy chế đào tạo

10/9 BG202 1,2,3

Sinh viên hệ đại học và cao đẳng khoa Khoa học và
Kỹ thuật Địa chất

Truyền thống và các ngành nghề đào tạo của Khoa

10/9 BG202

Sinh viên hệ đại học và cao đẳng khoa Khoa học và
Kỹ thuật Địa chất

Truyền thống Trường Đại học Mỏ - Địa chất

4,5

10/9 BG202 6,7,8 Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Môi trường

10/9 BG202

9,10 Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Môi trường

Truyền thống và các ngành nghề đào tạo của Khoa

Truyền thống Trường Đại học Mỏ - Địa chất
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Đơn vị thực hiện

TT TT-TV

Phòng ĐTĐH

ĐTN, HSV Trường

Phòng ĐTĐH
BCN Khoa, Bộ môn
và cố vấn học tập
Ban Giám hiệu và
Phòng CTCTrTT
BCN Khoa, Bộ môn
và cố vấn học tập
Ban Giám hiệu và
Phòng CTCTrTT

Ngày

Hội
trường

Tiết
học

Thành phần

Nội dung

Đơn vị thực hiện

12/9 BG202

1

Sinh viên hệ đại học và cao đẳng khoa Khoa học và
Kỹ thuật Địa chất

Phổ biến nội qui và công tác an ninh, trật tự trong trường

Phòng Bảo vệ

12/9 BG202

2,3

Sinh viên hệ đại học và cao đẳng khoa Khoa học và
Kỹ thuật Địa chất

Các nội dung liên quan đến Công tác sinh viên

Phòng CTSV

12/9 BG202

4,5

Sinh viên hệ đại học và cao đẳng khoa Khoa học và
Kỹ thuật Địa chất

12/9 BG202

6,7

Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Môi trường

12/9 BG202

8

Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Môi trường

Tình hình sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội; Công tác
đấu tranh phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội trong sinh
viên
Tình hình sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội; Công tác
đấu tranh phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội trong sinh
viên

Công an PA83

Công an PA83

Phổ biến nội qui và công tác an ninh, trật tự trong trường

Phòng Bảo vệ

Các nội dung liên quan đến Công tác sinh viên

Phòng CTSV

12/9 BG202

9,10 Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Môi trường

13/9 BG202

1,2

Sinh viên hệ đại học và cao đẳng khoa Khoa học và
Kỹ thuật Địa chất

Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ 12 của Đảng; Nghị quyết 29.

Khoa LLCT

13/9 BG202

3,4

Sinh viên hệ đại học và cao đẳng khoa Khoa học và
Kỹ thuật Địa chất

Một số thông tin về giáo dục quốc phòng; tuyên truyền về biển
đảo và chủ quyền biển đảo

Khoa GDQP

13/9 BG202

6,7

Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Môi trường

Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ 12 của Đảng; Nghị quyết 29.

Khoa LLCT

13/9 BG202

8,9

Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Môi trường

Một số thông tin về giáo dục quốc phòng; tuyên truyền về biển
đảo và chủ quyền biển đảo

Khoa GDQP
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Ngày

Hội
trường

Tiết
học

14/9 BG202 2,3,4,5

14/9 BG202

Sinh viên hệ đại học và cao đẳng khoa Khoa học và
Kỹ thuật Địa chất

7,8,9,1
Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Môi trường
0

15/9 BG202 2,3,4,5

15/9 BG202

Thành phần

Sinh viên hệ đại học và cao đẳng khoa Khoa học và
Kỹ thuật Địa chất

7,8,9,1
Sinh viên hệ đại học, cao đẳng khoa Môi trường
0

Nội dung

Đơn vị thực hiện

Sinh hoạt lớp học kỳ 1 năm học 2016 -2017

BCN Khoa, Bộ môn
và cố vấn học tập

Sinh hoạt lớp học kỳ 1 năm học 2016 -2017

BCN Khoa, Bộ môn
và cố vấn học tập

Viết thu hoạch

Phòng CTSV

Viết thu hoạch

Phòng CTSV

Hà Nội, ngày

tháng

năm 2016

TL. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

TS Lê Xuân Thành
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