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THÔNG BÁO 
V/v giảng dạy và học tập học kỳ cuối năm 2022 

 

Để chuẩn bị cho việc triển khai giảng dạy và học tập học kỳ cuối năm 2022. 

Trường thông báo đến người học, giảng viên và các đơn vị một số nội dung sau: 

1. Người học: 

- Người học xem thông tin Thời khóa biểu trên trang Portal cá nhân sau khi đăng ký học 

phần; 

- Sinh viên học tập tại cơ sở N có thể sử dụng dịch vụ UEH Shuttle Bus (tra cứu trên ứng 

dụng điện thoại) hoặc sử dụng xe buýt công cộng (xe số 45, 102) để di chuyển đến trường. 

2. Giảng viên: 

- Giảng viên thực hiện việc giảng dạy theo Thời khóa biểu trên Dashboard;  

- Theo quy định mới về kết hợp đào tạo trực tuyến, Giảng viên có sử dụng LMS-

UEH được sắp xếp giảm 01 buổi giảng của lớp học phần hoặc được giảm một số tiết giảng 

trực tiếp hoặc trực tuyến trong quá trình giảng dạy nhưng tổng số tiết giảm không quá 5 

tiết giảng; 

- Kể từ học kỳ cuối năm 2022 trở về sau, buổi giảng đầu tiên của lớp học phần, 

giảng viên không sử dụng hình thức LMS hoặc giảng dạy Online, chỉ thực hiện hình thức 

giảng dạy trực tiếp tại phòng học. Việc sử dụng hình thức giảng online chỉ được thực hiện 

căn cứ trên kế hoạch đào tạo đã được duyệt của UEH và thể hiện trên hệ thống thời khóa 

biểu; 

 - Giảng viên kiểm tra thông tin Thời khóa biểu trước ngày học bắt đầu ít nhất 3 ngày. 

Nếu có thông tin chưa rõ, Giảng viên liên hệ với Phòng KHĐT-KT; 

- Giảng viên giảng dạy tại cơ sở N có thể sử dụng miễn phí dịch vụ UEH Shuttle Bus 

(tra cứu trên ứng dụng điện thoại). 

3. Đối với các đơn vị đào tạo, đơn vị quản lý chức năng liên quan: 

- Lưu ý các giảng viên về lịch giảng học kỳ cuối 2022 và các quy định mới ban hành của 

UEH áp dụng từ học kỳ cuối 2022 (quy định kết hợp đào tạo trực tuyến, tổ chức thi trực tuyến); 

- Tăng cường công tác thanh tra, giám sát hoạt động đào tạo, nhất là tuần đầu tiên của 

học kỳ cuối 2022 để kịp thời chấn chỉnh, đảm bảo chất lượng đào tạo; 

- Rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai hoạt động đào tạo của học 

kỳ cuối 2022. 

Trường đề nghị các đơn vị liên quan thông báo đến Thầy/Cô, viên chức, người học 

biết để thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì cần hỗ trợ quý Thầy/Cô vui 

lòng liên hệ P. KHĐT-KT (Điện thoại: 028.385.32247, 0908.371.654 (ThS. Võ Thị Tâm - 

Phó Trưởng phòng). 

 

Nơi nhận: KT. HIỆU TRƯỞNG 

- Chủ tịch HĐT; PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- Hiệu trưởng; 

- Các đơn vị quản lý đào tạo, P.CNTT, VPT;  

- Các Trường/PHVL/khoa/viện đào tạo, P. TT, P. CSVC; 

- Lưu: VT, KHĐTKT. 

  

  

 TS. Bùi Quang Hùng 
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