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 THÔNG BÁO 

V/v:  Triển khai áp dụng dạy học số trong đào tạo đối với Hệ VLVH 

 
 Căn cứ vào Mục tiêu chất lượng của Nhà Trường năm học 2015 – 2016; 

 Căn cứ kế hoạch triển khai áp dụng dạy học số cho hệ đại học hình thức vừa làm 

vừa học đã được hiệu trưởng phê duyệt; 

 Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên hệ đại học hình thức vừa làm vừa học có điều 

kiện tiếp cận với nguồn tài liệu học tập phong phú và các phương pháp học tập mới từ đó 

có thể nâng cao chất lượng đào tạo; 

 Kể từ học kỳ 2 năm học 2015-2016, Phòng Đào tạo Không chính quy sẽ triển khai 

viêc̣ “Áp dụng Dạy học số đối với Hệ đào tạo vừa làm vừa học”. Cụ thể: 

I. Kế hoạch thưc̣ hiêṇ: 

 Thời gian bắt đầu thực hiện: Áp dụng giảng dạy với sự hỗ trợ của Trung tâm dạy 

học số đối với Hệ đào tạo vừa học vừa làm bắt đầu từ học kỳ II năm học 2015 – 

2016. 

 Đối tượng áp dụng: Sinh viên hệ vừa làm vừa học tại các cơ sở đang còn lớp, đúng 

tiến độ và giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy hệ VLVH. 

II. Triển khai thực hiện: 

      Thực hiện cho tất cả các cơ sở liên kết đào tạo với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 

TP. HCM. Và phân công như sau: 

 Phòng Đào tạo không chính quy phối hợp với phòng Đào tạo mở các lớp VLVH 

đăng ký dạy học số (trước ngày 22/2/2016). 

 Trung tâm Dạy học số tạo hướng dẫn cho sinh viên về cách đăng nhập, lấy tài liệu 

và sử dụng các công cụ dạy học số (video hướng dẫn_trước ngày 26/2/2016). 

 Phòng đào tạo không chính quy triển khai các Hướng dẫn và thực hiện phổ biến 

đến với sinh viên và các cơ sở liên kết (trước ngày 26/2/2016). 

 Các cơ sở liên kết thông báo cho sinh viên về kế hoạch triển khai. 



 Sinh viên đăng nhập vào trang Web, trang facebook của phòng Đào tạo không 

chính quy để xem hướng dẫn. (http://nmo.hcmute.edu.vn/) 

 Sinh viên thực hiện theo hướng dẫn, lấy tài liệu học tập, bài giảng để chuẩn bị 

trước cho môn học và có thể trao đổi trước về môn học với giảng viên. 

 Làm các bài tập và trao đổi với giảng viên trong và sau quá trình học. 

 Lưu ý quá trình giảng dạy, học tập trên lớp và kiểm tra đánh giá vẫn thực 

hiện như quy chế đào tạo VLVH (Quy chế 36). 

Vì mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, vì quyền lợi của sinh viên, Trường Đại học 

Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM rất mong được nhâṇ sự phối hợp thực hiện của các đơn vị có 

liên quan và sư ̣ủng hộ của giảng viên, sinh viên . 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhâṇ: 

 Ban lañh đaọ CSLK, 

 Sinh viên hê ̣VLVH, 

 BGH (để biết), 

 Lưu: VT, ĐTKCQ. 

TRƯỞNG PHÒNG 
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