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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2017 

THÔNG BÁO 

V/v mở lớp học bồi dưỡng kiến thức dành cho sinh viên khóa 11 diện cảnh 

báo học tập năm học 2016 - 2017 

Căn cứ vào thống kê số lượng sinh viên xét cảnh báo học tập kỳ 2 năm học 

2016 – 2017, căn cứ tình hình học tập thực tế của toàn bộ sinh viên khóa 11. 

Nhằm cải thiện tình trạng sinh viên tiếp tục học yếu năm học 2017 – 2018, nâng 

cao khả năng lĩnh hội kiến thức và có phương pháp học tập hiệu quả. 

Được sự chỉ đạo, hướng dẫn từ phía Chi bộ khoa Điện tử, BCH Liên chi Đoàn 

khoa Điện tử thông báo kế hoạch mở lớp học bồi dưỡng chuyên ngành dành cho 

sinh viên khóa 11 diện cảnh báo như sau: 

1. Đối tượng học tập 

- Là sinh viên khóa 11 khoa Điện tử thuộc diện cảnh cáo năm học 2016 – 

2017 và có nguyện vọng tham gia. 

2. Thời gian và địa điểm 

- Thời gian: 18h00 – 20h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6. 

- Địa điểm: Phòng 11-5 tầng 11 nhà A1. 

3. Lịch học cụ thể 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Kiến trúc máy 

tính và vi xử lý 

Mạch điện 

tử 1 

Lý thuyết 

mạch 

Kỹ thuật 

lập trình 
Điện tử số 

 

4. Đối tượng giảng dạy. 

Toàn bộ sinh viên Đại học khóa 11 trong diện cảnh báo của các lớp: 

- Sinh viên các lớp ĐH Điện tử 1 đến Điện tử 8 

- Sinh viên các lớp ĐH KTMT 1 và 2  

- Sinh viên các lớp ĐH TT và Mạng máy tính 1 và 2 

 

5. Cách thức đăng ký 

 



Cách 1: Lên tầng 12 nhà A1 văn phòng khoa gặp thầy Kiều Thanh Uy giáo viên 

chủ nhiệm ghi danh sách. 

Cách 2: Link đăng ký trực tiếp : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKMBleYoClC7_i5xtbVgqYzV7

a5Cv2sjqCBPyGOg325hlOfA/viewform 

 

6. Yêu cầu: Các em đã đăng ký học phải đi học đầy đủ đúng giờ, trang 

phục lịch sự khi lên lớp, ứng xử văn minh. 

 

CHI BỘ, BCN KHOA 

Bí thư Chi bộ 

 

 

 

Vũ Trung Kiên 

 

T/M. BCH LCĐ KHOA ĐIỆN TỬ 

Bí thư 

 

 

Phạm Văn Chiến 
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