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nh4t 

THÔNG BAO 
chirc hyc ky 3 nàm hyc 2019-2020 và các krp riêng vào thir 7 và chü 

ng tun dành cho sinh viên có nguyen vyng trã ncr các hyc phn dang 
thiu diem trong Chirong trInh mon bye Giáo diuc Th chat 

Can cii Cong van S6 852/DHH-DTCTSV ngày 11 tháng 6 nAm 2020 cüa Giám 
doe Dai  hyc Hue ye vic thrc hin kê hoach giãng day  mon hyc Giáo dic the chat. 

Nhäm tao  diêu kiin cho sinh viên các trtthng dai  hQc thành viên và các khoa, 
Phân hiu thuOc Dai  hQc Hue con thiêu diem các h9c phãn trong Chucmg trInh mon 
hyc Giáo d%lc The chat, Khoa Giáo dc the chat — Dai hQc Hue to chüc hyc kS'  3 nAm 
hyc 2019-2020 và các lap riêng vào thur 7 và chü nht hang tuãn, c the nhu sau: 

1. Thai gian däng k: tü ngày có thông báo den ngày 17 tháng 7 nAm 2020 
2. ThOi gian hyc: 
+ Dôi vâi lop riêng: Thur 7 và ehü nht hang tuân. 
+ DOi vâi hc k' 3: Hyc vào các ngày trong tuán. 
To DT-KH-HTQT s thông báo th?i khóa biéu cii the trên Website vA Fanpage 

Khoa GDTC (fpe.hueuni.edu.vn/).  
3. Dja dim dAng k: 
+ Dâng k tr(rc tiep: Tai  To DT-KH-HTQT (gp ông Nguyn Lê NghTa trong 

gi?r hành chInh) 
+ Dâng kj online: Theo drning link dang tãi trén Fanpage Khoa Giáo dye  the 

chat — DH.Huê (link: https ://www.facebook.comlkhoagdtchue) 
4. Hyc phi: Theo quy djnh eüa Dai  hç)c Hue 
Lint : - Dôi vói sinh viên khoá tuyên sinh nám 2015 tth ye trzthc phái hoàn 

thành 05 hQcphân khong trüng nhau mái dz diêu kin cap 2hrng chi. 
- Dôi vói sinh viên khóa tuyén sinh nám 2016 ith ye sau phái hoàn 

thành 04 hQc phán khong trüng nhau tron; do có môt hQc phán bat buc là Phuxng 
pháp tp luyn the dyc the thao vàphát triên to chat the lrc mái di dieu kin cap Giay 
ch&ng nhn. 

Khoa GDTC kInh dê nghj các trix&ng dai  h9c thành vién và các khoa, Phãn hiu 
DH Hu tai  Quâng Trj thông báo cho sinh viên biêt de dang k và hyc tp kjp th?yi. 

Trân 

Ni nhin: 
- PGD Trumg Qu Tüng; 
- Ban Dào to & CTSV DII Hu (d b/c); 
- Các tnr&ng DH thãnh viên DII Hut; 
- Phãn hiu DH Hue ti Quang Tij; 
- Khoa Du ljch; 
- Website Khoa GDTC; 
- Lixu: VT, KGDTC.NLN./ 


