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KẾ HOẠCH 

Tổ chức chuỗi hoạt động định hướng và chào đón tân sinh viên hệ đại trà 

khoa Công nghệ Thông tin khóa tuyển 2018 

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2018-2019 của Trường Đại học Khoa học Tự 

nhiên (ĐHQG-HCM), Khoa Công Nghệ Thông Tin, trường Đại học Khoa học Tự nhiên tổ 

chức chuỗi hoạt động định hướng và chào đón tân sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin 

khóa tuyển 2018 với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Tạo ấn tượng tốt cho sinh viên về môi trường học tập và sinh hoạt tại Khoa Công 

nghệ Thông tin; khơi dậy niềm tự hào là sinh viên của Khoa và của Trường Đại học Khoa 

học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.  

- Giúp tân sinh viên nắm bắt các thông tin về đào tạo, về cơ cấu tổ chức, hoạt động 

của Khoa. 

- Trình bày các phương pháp, và kỹ thuật học tập chủ động giúp tân sinh viên vận 

dụng để có thể hòa nhập tốt trong môi trường học tập mới mẻ, năng động. 

- Bước đầu định hướng nghề nghiệp cho tân sinh viên, tạo động lực, nâng cao ý thức 

học tập, và ý thức tham gia các hoạt động ngoại khóa.  

- Tạo điều kiện giao lưu giữa các giảng viên trong Khoa cũng như với sinh viên 

khóa trên của Khoa. 

- Thúc đẩy sinh viên phấn đấu học tập, rèn luyện trong xu hướng toàn cầu hóa và 

cuộc cách mạng công nghệ 4.0 

2. Yêu cầu:  

- Công tác chuẩn bị chu đáo, cẩn thận. 

- Chuyển tải thông tin sớm, đầy đủ đến với các tân sinh viên. 

- Tập hợp được đội ngũ báo cáo viên có kinh nghiệm, và đội ngũ cộng tác viên nhiệt 

tình, trách nhiệm. 
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KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
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II. NỘI DUNG CHUỖI HOẠT ĐỘNG 

1. Chương trình “Hành trang cho tân sinh viên Công nghệ Thông tin”: 

Nội dung 

Giới thiệu về cách tiếp cận CDIO mà Khoa đã triển khai từ năm 2012. 

Trình bày cách thức xây dựng động lực và mục tiêu học tập trong môi trường mới. 

Giới thiệu các phương pháp và kỹ thuật học tập chủ động trong trường đại học. 

Giới thiệu các kỹ năng sử dụng các hệ thống phần mềm đang được áp dụng tại Khoa. 

Trao đổi, tư vấn về các vấn đề tâm lý sinh viên, về cuộc sống trong môi trường tập 

thể. 

Lịch trình 

Bậc Thời gian Địa điểm 

Đại học 8:00 - 16:00, ngày 25/08/2018 Trường ĐH KHTN, Linh Trung, Thủ Đức 

Cao đẳng 8:00 - 11:00, ngày 08/09/2018 Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ, quận 5 

2. Chương trình “Chào mừng Tân sinh viên khoa Công nghệ Thông tin” 

Nội dung 

Cung cấp đến các bạn tân sinh viên những thông tin cơ bản về khoa như: Cơ cấu tổ 

chức, hoạt động của Khoa, đội ngũ Giảng viên - cán bộ khoa. 

Giới thiệu về các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành khoa Công nghệ Thông tin. 

Gặp gỡ giao lưu với Ban chủ nhiệm Khoa và các Giảng viên trong Khoa. 

Lịch trình 

Bậc Thời gian Địa điểm 

Đại học 8:00 - 9:30, ngày 17/08/2018 Hội trường ĐHQG, Linh Trung, Thủ Đức 

Cao đẳng 8:00 - 9:30, ngày 09/09/2018 Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ, Quận 5 

3. Gặp gỡ Doanh nghiệp  

Nội dung 

Gặp gỡ các doanh nghiệp tuyển dụng trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin, nghe 

giới thiệu về văn hóa và tác phong của một người nhân viên chuyên nghiệp khi trực tiếp 

làm việc tại doanh nghiệp. 

Cung cấp những thông tin khái quát về chính sách về đãi ngộ, cơ hội phát triển nghề 

nghiệp trong tương lai và phát triển bản thân của nhân viên tại công ty. 

Trình bày xu hướng phát triển của lĩnh vực Công nghệ Thông tin ở Việt Nam và 

trên thế giới. 
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Trao đổi với sinh viên về nhu cầu nguồn nhân lực (hiện tại và dự báo trong tương 

lai). 

Lịch trình 

Bậc Thời gian Địa điểm 

Đại học 13:30 - 16:00, ngày 17/08/2018 Hội trường ĐHQG, Linh Trung, Thủ Đức 

Cao đẳng 13:30 - 16:00, ngày 08/09/2018 Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ, Quận 5 

4. Gặp gỡ giao lưu với Đoàn Khoa – Liên Chi Hội 

Nội dung 

Giới thiệu cơ cấu tổ chức, các hoạt động của Đoàn Khoa – Liên Chi Hội và các câu 

lạc bộ, đội nhóm trực thuộc. 

Tổ chức sinh hoạt, giao lưu thân mật giữa các sinh viên khóa trên và tân sinh viên. 

Lịch trình 

Bậc Thời gian Địa điểm 

Đại học 9:30 - 11:30, ngày 17/08/2018 Hội trường ĐHQG, Linh Trung, Thủ Đức 

Cao đẳng 9:30 - 11:30, ngày 09/09/2018 Giảng đường 1, Nguyễn Văn Cừ, Quận 5 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Ban chỉ đạo: 

Thành lập Ban chỉ đạo gồm các Thầy Cô sau đây: 

1. Thầy Đinh Bá Tiến Trưởng Khoa 

2. Thầy Lâm Quang Vũ Phó Trưởng Khoa 

3. Thầy Văn Chí Nam Phó Trưởng Khoa 

2.    Ban tổ chức: 

Thành lập Ban tổ chức gồm các Thầy Cô sau đây: 

1. Thầy Ngô Chánh Đức Trưởng BTC 

2. Cô Phạm Nguyệt Ánh Phó BTC 

3. Thầy Cao Xuân Nam Thành viên BTC 

4. Thầy Thái Lê Vinh Thành viên BTC 

5. Cô Hoàng Hà My Thành viên BTC 

Ban tổ chức sẽ mời các cộng tác viên tham gia chung trong công tác tổ chức. 

3. Tiến độ thực hiện:    

- Ngày 16/07/2018: Hoàn chỉnh kế hoạch và xin ý kiến BCN Khoa. 

- Ngày 25/07/2018: Liên hệ đối tác mời hợp tác. 
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- Ngày 08/08/2018: Hoàn thiện danh sách các đối tác hợp tác, tham gia chương 

trình.  

- Từ ngày 09/08/2018: Thực hiện công tác truyền thông  

- Ngày 17/08/2018, 25/08/2018: Tổ chức chương trình. 

- Ngày 31/08/2018: Họp rút kinh nghiệm. 

IV.     THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Bộ phận Trợ Lý Sinh Viên Khoa Công Nghệ Thông Tin 

Địa chỉ: phòng i53, 227 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5 

Email: tlsv@fit.hcmus.edu.vn 

Điện thoại: 028 38 62884499 ( Ext: 4000) 

 

 

Nơi nhận: 

- BCN Khoa (để thông tin) 

- Ban tổ chức (để thực hiện) 

- Phòng Đào tạo (để thông tin). 

- Lưu: Khoa CNTT 

TRƯỞNG KHOA 

 

( đã ký) 

 

 

Đinh Bá Tiến 
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