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THÔNG BÁO 
Về việc dừng các lớp học phần không tổ chức giảng dạy và học tập trực tuyến học 

kỳ 1 năm học 2021-2022 hệ VLVH 
 

Căn cứ theo Biểu đồ kế hoạch giảng dạy – học tập năm học 2021-2022 ban hành theo 

quyết định số 1553/QĐ-ĐHSPKT ngày 05/07/2021; 

Căn cứ tình hình thực tế diễn biến dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ đề xuất của Ban chủ nhiệm Khoa Cơ Khí động lực; 

Nhằm đảm bảo nội dung và chất lượng giảng dạy đồng thời đảm bảo yêu cầu về phòng 

chống dịch cho sinh viên, giáo viên. 

Nhà trường thông báo thông báo đến sinh viên (VLVH) và giảng viên tất cả các lớp học 

phần Thực tập/Thí nghiệm của Khoa Cơ khí động lực bố trí tại cơ sở chính tại trường học kỳ I 

năm học 2021-2022 như sau: 

1. Tạm dừng các lớp học phần Thực tập/Thí nghiệm của Khoa Cơ khí động lực bố trí tại 

cơ sở chính tại trường trong học kỳ I năm học 2021-2022. 

2. Trong thời gian sắp tới, nếu tình hình cho phép, Nhà trường sẽ yêu cầu Khoa và 

phòng ĐTKCQ bố trí và thông báo cho sinh viên học ngay khi có thể. Do đó, sinh viên cần cập 

nhật theo thông báo của Nhà trường qua trang website của phòng đào tạo không chính quy 

http://nmo.hcmute.edu.vn/ và tài khoản online của cá nhân. 

3. Trong điều kiện diễn biến dịch phức tạp, tất cả các học phần Thực tập/Thí nghiệm 

phải chuyển sang học kỳ 2 năm học 2021-2022. Khoa Cơ khí động lực chuẩn bị các chương 

trình, phần mềm Phòng thí nghiệm, thực hành, chẩn đoán ảo để đảm bảo nội dung dạy trực 

tuyến cho sinh viên. 

Đề nghị Phòng đào tạo không chính quy, khoa Cơ khí động lực, các cơ sở liên kết, 

giảng viên và sinh viên phối hợp thực hiện thông báo trên. 

Trân trọng./ 
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