BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

LỊCH HỌC GIÁO DỤC CÔNG DÂN VÀ SINH HOẠT CHÍNH TRỊ ĐẦU
KHÓA 2017 – CHÀO MỪNG TÂN SINH VIÊN NĂM HỌC 2017-2018
(ÁP DỤNG TỪ NGÀY 18/09/2017 – 23/09/2017)

Ngày

Buổi

Thời
gian

Địa điểm

Khóa

8h008h30
THỨ 2
(18/9/17)

Sáng

8h3011h30

Hội trường
Đại học
Phan Thiết

2017

Ngành

Quản trị khách Văn nghệ chào mừng tân sinh viên
sạn + Quản trị
dịch vụ du lịch
& lữ hành +
Luật kinh tế +
Hoạch định mục tiêu cuộc đời
Công nghệ
thông tin+ Tài
chính ngân
hàng

13h3014h00
THỨ 2
(18/9/17)

Chiều

14h0017h00

Hội trường
Đại học
Phan Thiết

2017

Nội dung thực hiện

Ngôn ngữ anh
+ Quản trị
kinh doanh +
Kế toán

Giáo viên phụ
trách
Đoàn Thanh
Niên

ThS. Đào Lê
Hoà An

Văn nghệ chào mừng tân sinh viên

Đoàn Thanh
niên

Hoạch định mục tiêu cuộc đời

ThS. Đào Lê
Hoà An

Ngày

Buổi

Thời
gian

Địa điểm

Khóa

8h009h00
THỨ 3
(19/9/17)

Hội trường
Đại học
Phan Thiết

Sáng

2017

9h0011h00

Từ
14h0015h00
THỨ 3
(19/9/17)

Chiều

Từ
15h0017h00

Hội trường
Đại học
Phan Thiết

2017

Nội dung thực hiện

Ngành

Ngôn ngữ anh
+ Quản trị
kinh doanh +
Kế toán

Giáo viên phụ
trách

Nội dung 1:
- Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào
- BCH Đoàn
thanh niên năm học 2017 – 2018.
trường
- Giới thiệu về các câu lạc bộ, đội nhóm văn thể
mỹ, thể thao,…của Trường để tân sinh viên đăng
ký tham gia.
Nội dung 2:

- Phổ biến Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ
- Quy chế đánh giá, rèn luyện HSSV.
TS. Phạm Đình
- Phổ biến các thủ tục, đơn từ, quy trình học vụ… Trung
- Hội nhập quốc tế vào chương trình đào tạo.
- Chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo

Nội dung 1:
- Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào
- BCH Đoàn
thanh niên năm học 2017 – 2018.
Quản trị khách
trường
sạn + Quản trị - Giới thiệu về các câu lạc bộ, đội nhóm văn thể
dịch vụ du lịch mỹ, thể thao,…của Trường để tân sinh viên đăng
& lữ hành + ký tham gia.
Luật kinh tế +
Nội dung 2:
Công nghệ
thông tin+ Tài - Phổ biến Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ
- Quy chế đánh giá, rèn luyện HSSV.
chính ngân
TS. Phạm Đình
hàng
- Phổ biến các thủ tục, đơn từ, quy trình học vụ… Trung
- Hội nhập quốc tế vào chương trình đào tạo.
- Chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo

Ngày

Buổi

Thời
gian

8h009h30
THỨ 4
(20/9/17)

Sáng

Địa điểm

Hội trường
Đại học
Phan Thiết

Khóa

2017

9h30 –
11h

Ngành

THỨ 4
(20/9/17)

Chiều

15h3017h00

2017

Giáo viên phụ
trách

Giáo dục pháp luật, giáo dục giới tính, phòng ,
chống ma túy, tệ nạn mại dâm, phòng, chống
Quản trị khách HIV/AIDS, phòng, chống tội phạm và các tệ nạn
sạn + Quản trị xã hội; Phòng, chống tác hại của trò chơi trực Cán bộ phòng
PA83
dịch vụ du lịch
tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh;
& lữ hành +
Luật kinh tế + Công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong trường
học.
Công nghệ
thông tin+ Tài
chính ngân
-Giáo dục pháp luật về An toàn giao thông
hàng
-Tuyên truyền phổ biến , giáo dục pháp luật về Phòng CSGT
An toàn giao thông

14h0015h30
Hội trường
Đại học
Phan Thiết

Nội dung thực hiện

Ngôn ngữ anh
+ Quản trị
kinh doanh +
Kế toán

Giáo dục pháp luật, giáo dục giới tính, phòng,
chống ma túy, tệ nạn mại dâm, phòng, chống
HIV/AIDS, phòng, chống tội phạm và các tệ nạn
xã hội; Phòng, chống tác hại của trò chơi trực Cán bộ phòng
PA83
tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh;
Công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong trường
học.
-Giáo dục pháp luật về An toàn giao thông
-Tuyên truyền phổ biến , giáo dục pháp luật về Phòng CSGT
An toàn giao thông

Ngày

THỨ 5
(21/9/17)

THỨ 5
(21/9/17)

Buổi

Sáng

Chiều

Thời
gian

8h0010h30

14h0016h30

Địa điểm

Hội trường
Đại học
Phan Thiết

Hội trường
Đại học
Phan Thiết

Khóa

Ngành

Nội dung thực hiện

Giáo viên phụ
trách

2017

- Tuyên truyền các nội dung về chủ quyền biển,
đảo và chiến lược biển của Việt Nam; hình thức
Quản trị khách
và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền
sạn + Quản trị
dịch vụ du lịch biển, đảo Việt Nam.
& lữ hành + - Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Luật kinh tế + Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống
Công nghệ
chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm,
thông tin+ Tài - Tổ chức giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề
chính ngân
nghiệp và đạo đức công vụ cho HSSV phù hợp
hàng
ngành đào tạo và gắn với trách nhiệm của HSSV
trong giai đoạn hiện nay.

ThS. Nguyễn
Văn Hiến

2017

- Tuyên truyền các nội dung về chủ quyền biển,
đảo và chiến lược biển của Việt Nam; hình thức
và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền
biển, đảo Việt Nam.
- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống
chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm,
- Tổ chức giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề
nghiệp và đạo đức công vụ cho HSSV phù hợp
ngành đào tạo và gắn với trách nhiệm của HSSV
trong giai đoạn hiện nay.

ThS. Nguyễn
Văn Hiến

Ngôn ngữ anh
+ Quản trị
kinh doanh +
Kế toán

Ngày
THỨ 6
(22/9/17)

THỨ 6
(22/9/17)

THỨ 7
(22/9/17)

Buổi

Sáng

Chiều

Sáng

Thời
gian

Địa điểm

8h0010h30

Hội trường
Đại học
Phan Thiết

14h0016h30

Hội trường
Đại học
Phan Thiết

8h00

Hội trường
Đại học
Phan Thiết
và các
phòng học

Khóa

2017

2017

2017

Ngành
Ngôn ngữ anh
+ Quản trị
kinh doanh +
Kế toán
Quản trị khách
sạn + Quản trị
dịch vụ du lịch
& lữ hành +
Luật kinh tế +
Công nghệ
thông tin+ Tài
chính ngân
hàng
Tất cả các
ngành

Nội dung thực hiện

Giáo viên phụ
trách

- Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên
- Phương pháp học Đại học

ThS. Nguyễn
Mai Lâm

- Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên
- Phương pháp học Đại học

ThS. Nguyễn
Mai Lâm

Kiểm tra tất cả các nội dung đã học và cấp giấy
chứng nhận hoàn thành đạt yêu cầu chương trình Có lịch cụ thể
học tập “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” nếu đính kèm
không đạt sẽ phải kiểm tra lại.

NỘI DUNG LÀM VIỆC ĐẦU NĂM GIỮA KHOA VỚI SINH VIÊN
THỨ 2
(18/9/17)

Sáng

8h00

Lầu 1.P101

2017

Quản trị kinh
doanh

THỨ 3
(19/9/17)

Chiều

14h00

Lầu 1.P101

2017

Kế toán

- Gặp gỡ trưởng- Phó khoa- trợ lý khoa. Giới
thiệu thông tin chung về khoa và các hoạt động
của khoa như chuyên ngành đào tạo, mục tiêu
đào tạo, đội ngũ giảng dạy, NCKH của khoa và
giảng viên.
- Giới thiệu chương trình đào tạo của khoa như
khung chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra thời

Trưởng, phó
khoa
và Trợ lý khoa.

THỨ 4
(20/9/17)

Sáng

8h00

Lầu 1.P101

2017

THỨ 4
(20/9/17)

Chiều

14h00

Lầu 1.P102

2017

THỨ 5
(18/9/17)

Chiều

14h00

Lầu 1.P101

2017

THỨ 6
(22/9/17)

Sáng

8h00

Lầu 1.P101

2017

khóa biểu năm học 2017-2018.Chương trình
Ngôn ngữ Anh toàn khóa học, công tác cố vấn học tập, phương
pháp học tập và nghiên cứu bậc đại học.
- Phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018
của khoa; và các vấn đề khác do khoa quy
Công nghệ
định...
thông tin
- Triển khai lớp học tiên tiến năm học 2017Quản trị khách 2018
sạn + Quản trị - Tổ chức bộ máy cán bộ lớp, bí thư chi Đoàn
dịch vụ du lịch lớp…
& lữ hành
Tài chính ngân
hàng + Luật
kinh tế

Ghi chú: Đề nghị các Khoa ổn định chổ ngồi, điểm danh và quản lý sinh viên khoa mình trong các buổi học
Bình Thuận, ngày 23 tháng 08 năm 2017
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

ThS. Nguyễn Văn Hiến

