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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH SINH HOẠT & HOẠT ĐỘNG ĐẦU KHÓA HỌC DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA 2020
(Kèm theo Kế hoạch số: 278/KH-ĐHSPKT ngày 22/9/2020 của Hiệu trưởng)
----------------------------------------------

A. Đối với tân sinh viên khóa 2020 trúng tuyển HỆ ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO
Hệ đào tạo chất lượng cao bao gồm các ngành
-

Công nghệ kỹ thuật ô tô (hệ CLC tiếng Việt - 216 SV)

-

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (hệ CLC tiếng Việt - 184 SV)

-

Công nghệ kỹ thuật ô tô (hệ CLC tiếng Anh - 60 SV)

-

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (hệ CLC tiếng Anh - 60 SV)

-

Công nghệ kỹ thuật nhiệt (hệ CLC tiếng Việt - 92 SV)

-

Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (hệ CLC Việt - Nhật - 41 SV)

-

Công nghệ kỹ thuật nhiệt (hệ CLC tiếng Anh - 30 SV)

-

Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (hệ CLC tiếng Việt - 122 SV)

-

Công nghệ kỹ thuật cơ khí (hệ CLC tiếng Việt - 146 SV)

-

Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (hệ CLC tiếng Anh - 30 SV)

-

Công nghệ kỹ thuật cơ khí (hệ CLC tiếng Anh - 30 SV)

-

Thiết kế thời trang (hệ CLC tiếng Việt - 30 SV)

-

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (hệ CLC tiếng Việt - 185 SV)

-

Công nghệ may (hệ CLC tiếng Việt - 92 SV)

-

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (hệ CLC tiếng Anh - 61 SV)

-

Công nghệ thực phẩm (hệ CLC tiếng Việt - 93 SV)

-

Công nghệ chế tạo máy (hệ CLC tiếng Việt - 154 SV)

-

Công nghệ thực phẩm (hệ CLC tiếng Anh - 30 SV)

-

Công nghệ chế tạo máy (hệ CLC Việt - Nhật - 40 SV)

-

Công nghệ kỹ thuật môi trường (hệ CLC tiếng Việt - 30 SV)

-

Công nghệ chế tạo máy (hệ CLC tiếng Anh - 31 SV)

-

CNKT công trình xây dựng (hệ CLC tiếng Việt - 151 SV)

-

Công nghệ thông tin (hệ CLC tiếng Việt - 185 SV)

-

CNKT công trình xây dựng (hệ CLC tiếng Anh - 30 SV)

-

Công nghệ thông tin (hệ CLC tiếng Anh - 60 SV)

-

Quản lý công nghiệp (hệ CLC tiếng Việt - 123 SV)

-

Công nghệ kỹ thuật máy tính (hệ CLC tiếng Việt - 91 SV)

-

Quản lý công nghiệp (hệ CLC tiếng Anh - 60 SV)

-

Công nghệ kỹ thuật máy tính (hệ CLC tiếng Anh - 30 SV)

-

Kế toán (hệ CLC tiếng Việt - 90 SV)

-

CNKT điều khiển và tự động hóa (hệ CLC tiếng Việt - 122 SV)

-

Công nghệ kỹ thuật in (hệ CLC tiếng Việt - 90 SV)

-

CNKT điều khiển và tự động hóa (hệ CLC tiếng Anh - 31 SV)
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-

Lịch sinh hoạt đối với Tân sinh viên khóa 2020 các ngành thuộc Khoa Đào tạo chất lượng cao sinh hoạt như sau

Tân sinh viên hệ đào tạo chất lượng cao học tập theo thời khóa biểu được sắp xếp, Niêm yết trên trang online.hcmute.edu.vn từ ngày 12/10/2020.
Ngoài lịch học tập theo thời khóa biểu, Tân sinh viên Khoa ĐT CLC sinh hoạt tập trung theo lịch sau:
NỘI DUNG SINH HOẠT
- Giới thiệu về Trường, cơ cấu tổ
chức và các đơn vị trực thuộc.
- Quy chế công tác sinh viên;
Quy chế thi đua khen thưởng và kỷ
luật; Quy định tổ chức thực hiện
chương trình Công tác xã hội; Quy
chế đánh giá kết quả rèn luyện của
người học; Về học bổng khuyến
khích học tập; Về thực hiện chính
sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ
chi phí học tập;… (nguồn tài liệu: Sổ
tay công tác sinh viên).
- Quy chế về việc tổ chức đào
tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt
nghiệp theo học chế tín chỉ.
- Chuyên đề văn hóa ứng xử học
đường và phương pháp học tốt trình
độ Đại học.

ĐỐI TƯỢNG SINH HOẠT
Tất cả các ngành thuộc khoa ĐT Chất lượng cao trúng
tuyển bằng hình thức xét học bạ (605 SV)

ĐỊA ĐIỂM
HỘI TRƯỜNG
LỚN

THỜI GIAN
Sáng (7g00 
11g00)
Ngày 06/10/2020
(Thứ ba)

Sinh viên khóa 2020 trúng tuyển bằng Điểm thi THPT các
ngành: (781 SV)
 Công nghệ kỹ thuật ô tô (hệ CLC tiếng Việt - 142 SV)
 Công nghệ kỹ thuật ô tô (hệ CLC tiếng Anh - 44 SV)
 Công nghệ kỹ thuật nhiệt (hệ CLC tiếng Việt - 58 SV)
 Công nghệ kỹ thuật nhiệt (hệ CLC tiếng Anh - 29 SV)
 CN kỹ thuật cơ khí (hệ CLC tiếng Việt - 90 SV)
 CN kỹ thuật cơ khí (hệ CLC tiếng Anh - 28 SV)
 CNKT cơ điện tử (hệ CLC tiếng Việt - 158 SV)
 CNKT cơ điện tử (hệ CLC tiếng Anh - 50 SV)
 Công nghệ chế tạo máy (hệ CLC tiếng Việt - 133 SV)
 Công nghệ chế tạo máy (hệ CLC Việt - Nhật - 30 SV)
 Công nghệ chế tạo máy (hệ CLC tiếng Anh - 19 SV)
Sinh viên khóa 2020 trúng tuyển bằng Điểm thi THPT các
ngành: (720 SV)
 Công nghệ thông tin (hệ CLC tiếng Việt - 137 SV)
 Công nghệ thông tin (hệ CLC tiếng Anh - 50 SV)
 CN kỹ thuật máy tính (hệ CLC tiếng Việt - 74 SV)
 CN kỹ thuật máy tính (hệ CLC tiếng Anh - 25 SV)
 CNKT điều khiển và TĐH (hệ CLC tiếng Việt - 63 SV)
 CNKT điều khiển và TĐH (hệ CLC tiếng Anh - 21 SV)
 CNKT điện, điện tử (hệ CLC tiếng Việt - 138 SV)
 CNKT điện, điện tử (hệ CLC tiếng Anh - 46 SV)

HỘI TRƯỜNG
LỚN

HỘI TRƯỜNG
LỚN

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

Phòng Tuyển sinh
và công tác SV
Phòng Đào tạo
Khoa ĐT Chất
lượng cao

Sáng (7g00 
11g00)

Phòng Tuyển sinh
và công tác SV

Ngày 25/10/2020
(Chủ nhật)

Phòng Đào tạo

Chiều (13g00 
17g00)

Phòng Tuyển sinh
và công tác SV

Ngày 25/10/2020
(Chủ nhật)

Phòng Đào tạo

Khoa ĐT CLC

Khoa ĐT CLC
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NỘI DUNG SINH HOẠT

ĐỐI TƯỢNG SINH HOẠT
 CNKT điện tử, viễn thông (hệ CLC Việt - Nhật - 34 SV)
 CNKT điện tử, viễn thông (hệ CLC tiếng Việt - 104 SV)
 CNKT điện tử, viễn thông (hệ CLC tiếng Anh - 28 SV)
Sinh viên khóa 2020 trúng tuyển bằng Điểm thi THPT các
ngành: (819 SV)
 Thiết kế thời trang (hệ CLC tiếng Việt - 30 SV)
 Công nghệ may (hệ CLC tiếng Việt - 75 SV)
 Công nghệ thực phẩm (hệ CLC tiếng Việt - 77 SV)
 Công nghệ thực phẩm (hệ CLC tiếng Anh - 26 SV)
 CN kỹ thuật môi trường (hệ CLC tiếng Việt - 30 SV)
 CNKT công trình xây dựng (hệ CLC tiếng Việt - 134 SV)
 CNKT công trình xây dựng (hệ CLC tiếng Anh - 25 SV)
 Quản lý công nghiệp (hệ CLC tiếng Việt - 93 SV)
 Quản lý công nghiệp (hệ CLC tiếng Anh - 28 SV)
 Kế toán (hệ CLC tiếng Việt - 86 SV)
 Công nghệ kỹ thuật in (hệ CLC tiếng Việt - 80 SV)

Học online các nội dung chính
trị, xã hội, pháp luật

Lễ nhập môn, chào đón tấn
sinh viên 2020

Tất cả sinh viên ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Tất cả sinh viên khoa ĐT CLC khóa 2020

ĐỊA ĐIỂM

HỘI TRƯỜNG
LỚN

THỜI GIAN

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

Sáng (7g00 
11g00)

Phòng Tuyển sinh
và công tác SV

Ngày 01/11/2020
(Chủ nhật)

Phòng Đào tạo

Học online tại link: Tối (19g00 –

Khoa ĐT CLC

Phòng Tuyển sinh
và công tác SV

sao.hcmute.edu.vn

21g00)

hoặc Fanpage
Phòng TS&CTSV

Ngày 22/10/2020
(Thứ năm)

Khoa LLCT

Sân vận động

Sáng (07g30 
11g00)

Khoa ĐT CLC

Ngày 08/11/2020
(Chủ nhật)
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B. Đối với tân sinh viên khóa 2020 trúng tuyển HỆ ĐẠI TRÀ
1. Khoa Cơ khí Chế tạo máy (626) gồm các ngành: Ngành CNKT Cơ khí (195); Ngành CN Chế tạo máy (136); Ngành CNKT Cơ điện tử (153);
Ngành KT Công nghiệp (43); Ngành Kỹ nghệ gỗ và nội thất (49); Robot và trí tuệ nhân tạo (50)

NỘI DUNG SINH HOẠT

ĐỐI TƯỢNG SINH HOẠT

- Giới thiệu về Trường, cơ cấu tổ
chức và các đơn vị trực thuộc.
- Quy chế công tác sinh viên;
Quy chế thi đua khen thưởng và kỷ
luật; Quy định tổ chức thực hiện
chương trình Công tác xã hội; Quy
chế đánh giá kết quả rèn luyện của
người học; Về học bổng khuyến
khích học tập; Về thực hiện chính
sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ
chi phí học tập;… (nguồn tài liệu: Sổ
tay công tác sinh viên).
- Quy chế về việc tổ chức đào
tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt
nghiệp theo học chế tín chỉ.
- Chuyên đề văn hóa ứng xử học
đường và phương pháp học tốt trình
độ Đại học.

Sinh viên khóa 2020 trúng tuyển bằng hình thức xét
học bạ các ngành: (163 SV)
 Công nghệ chế tạo máy (Hệ đại trà - 54 SV)
 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Hệ đại trà - 73 SV)
 Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Hệ đại trà - 20 SV)
 Kỹ nghệ gỗ và nội thất (Hệ đại trà - 6 SV)
 Kỹ thuật công nghiệp (Hệ đại trà - 8 SV)
 Robot và trí tuệ nhân tạo (Hệ đại trà - 2 SV)
Sinh viên khóa 2020 trúng tuyển bằng Điểm thi THPT
các ngành: (418 SV)
 Robot và trí tuệ nhân tạo (hệ Đại trà - 48 SV)
 Kỹ thuật công nghiệp (hệ Đại trà - 43 SV)
 Kỹ nghệ gỗ và nội thất (hệ Đại trà - 43 SV)
 Công nghệ kỹ thuật cơ khí (hệ Đại trà - 122 SV)
 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (hệ Đại trà - 80 SV)
 Công nghệ chế tạo máy (hệ Đại trà - 82 SV)

Học online các nội dung chính
trị, xã hội, pháp luật

Tất cả sinh viên ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Lễ nhập môn, chào đón tấn
sinh viên 2020
Tổ chức gặp gỡ BCN khoa;
Giới thiệu về khoa, ngành;
Bầu ban cán sự lớp lâm thời

Tất cả sinh viên khoa CKM khóa 2020

ĐỊA ĐIỂM
HỘI TRƯỜNG
LỚN

HỘI TRƯỜNG
LỚN

THỜI GIAN

Chiều (13g00 
17g00)
Ngày 06/10/2020
(Thứ ba)
Sáng (7g00 
11g00)
Ngày 18/10/2020
(Chủ nhật)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

Phòng Tuyển sinh
và công tác SV
Phòng Đào tạo
Khoa CKM

Phòng Tuyển sinh
và công tác SV
Phòng Đào tạo
Khoa CKM

Học online tại link:
sao.hcmute.edu.vn
hoặc Fanpage Phòng
TS&CTSV

HỘI TRƯỜNG
LỚN

Tối (19g00 –
21g00)
Ngày 22/10/2020
(Thứ năm)
Sáng (07g00 
11g00)
Ngày 17/10/2020
(Thứ bảy)

Phòng Tuyển sinh
và công tác SV
Khoa LLCT
Khoa CKM
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2. Khoa Công nghệ Hóa học và thực phẩm (252) gồm các ngành: Ngành CNKT Hóa học (102); Ngành CNKT Môi trường (50); Ngành CN Thực
phẩm (100)

NỘI DUNG SINH HOẠT

ĐỐI TƯỢNG SINH HOẠT

ĐỊA ĐIỂM

- Giới thiệu về Trường, cơ cấu tổ
chức và các đơn vị trực thuộc.
- Quy chế công tác sinh viên;
Quy chế thi đua khen thưởng và kỷ
luật; Quy định tổ chức thực hiện
chương trình Công tác xã hội; Quy
chế đánh giá kết quả rèn luyện của
người học; Về học bổng khuyến
khích học tập; Về thực hiện chính
sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ
chi phí học tập;… (nguồn tài liệu: Sổ
tay công tác sinh viên).
- Quy chế về việc tổ chức đào
tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt
nghiệp theo học chế tín chỉ.
- Chuyên đề văn hóa ứng xử học
đường và phương pháp học tốt trình
độ Đại học.

Sinh viên khóa 2020 trúng tuyển bằng hình thức xét
học bạ các ngành: (60 SV)
 Công nghệ kỹ thuật hóa học (Hệ đại trà - 31 SV)
 Công nghệ kỹ thuật môi trường (Hệ đại trà - 3 SV)
 Công nghệ thực phẩm (Hệ đại trà - 26 SV)

HỘI TRƯỜNG
LỚN

Sinh viên khóa 2020 trúng tuyển bằng Điểm thi THPT
các ngành: (192 SV)
 Công nghệ thực phẩm (hệ Đại trà - 74 SV)
 Công nghệ kỹ thuật môi trường (hệ Đại trà - 47 SV)
 Công nghệ kỹ thuật hóa học (hệ Đại trà - 71 SV)

HỘI TRƯỜNG
LỚN

Lễ nhập môn, chào đón tấn
sinh viên 2020

Tất cả sinh viên khoa CNHHTP khóa 2020

Sân mái vòm

THỜI GIAN

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

Chiều (13g00 
17g00)

Phòng Tuyển sinh
và công tác SV

Ngày 06/10/2020
(Thứ ba)

Phòng Đào tạo

Chiều (13g00 
17g00)

Phòng Tuyển sinh
và công tác SV

Ngày 01/11/2020
(Chủ nhật)

Phòng Đào tạo

Sáng (7g00 
17g00)

Khoa CNHHTP

Khoa CNHHTP

Khoa CNHHTP

Ngày 18/10/2020
(Chủ nhật)

Tổ chức gặp gỡ BCN khoa;
Giới thiệu về khoa, ngành;
Bầu ban cán sự lớp lâm thời

Ngành Công nghệ thực phẩm (hệ Đại trà - 100 SV)

Phòng B312

Chiều (16g00 
20g00)
Ngày 12/10/2020
(Thứ hai)

Khoa CNHHTP
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NỘI DUNG SINH HOẠT
Tổ chức gặp gỡ BCN khoa;
Giới thiệu về khoa, ngành;
Bầu ban cán sự lớp lâm thời

Học online các nội dung chính
trị, xã hội, pháp luật

ĐỐI TƯỢNG SINH HOẠT

ĐỊA ĐIỂM

Công nghệ kỹ thuật môi trường (hệ Đại trà - 50 SV)

Phòng 313

Công nghệ kỹ thuật hóa học (hệ Đại trà - 102 SV)

Phòng B308

Tất cả sinh viên ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Học online tại link:
sao.hcmute.edu.vn
hoặc Fanpage Phòng
TS&CTSV

THỜI GIAN
Chiều (12g30 
17g00)
Ngày 12/10/2020
(Thứ hai)
Chiều (16g00 
20g00)
Ngày 12/10/2020
(Thứ hai)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

Khoa CNHHTP

Khoa CNHHTP

Tối (19g00 –
21g00)

Phòng Tuyển sinh
và công tác SV

Ngày 22/10/2020
(Thứ năm)

Khoa LLCT

3. Khoa Công nghệ may và thời trang (184) gồm các ngành: Ngành Thiết kế Thời trang (51); Ngành CN May (73); Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn
uống (60).
NỘI DUNG SINH HOẠT

ĐỐI TƯỢNG SINH HOẠT

- Giới thiệu về Trường, cơ cấu tổ Sinh viên khóa 2020 trúng tuyển bằng hình thức xét
chức và các đơn vị trực thuộc.
học bạ các ngành: (47 SV)
- Quy chế công tác sinh viên;
 Công nghệ may (Hệ đại trà - 26 SV)
Quy chế thi đua khen thưởng và kỷ
 Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống (Hệ đại trà - 15
SV)
luật; Quy định tổ chức thực hiện

 Thiết kế thời trang (Hệ đại trà - 6 SV)

ĐỊA ĐIỂM
HỘI TRƯỜNG
LỚN

THỜI GIAN
Chiều (13g00 
17g00)
Ngày 06/10/2020
(Thứ ba)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

Phòng Tuyển sinh
và công tác SV
Phòng Đào tạo
Khoa CNMTT
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NỘI DUNG SINH HOẠT

ĐỐI TƯỢNG SINH HOẠT

chương trình Công tác xã hội; Quy
Sinh viên khóa 2020 trúng tuyển bằng Điểm thi THPT
chế đánh giá kết quả rèn luyện của
các ngành: (137 SV)
người học; Về học bổng khuyến
 Thiết kế thời trang (hệ Đại trà - 45 SV)
khích học tập; Về thực hiện chính
 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (hệ Đại trà - 45
SV)
sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ
chi phí học tập;… (nguồn tài liệu: Sổ  Công nghệ may (hệ Đại trà - 47 SV)
tay công tác sinh viên).
- Quy chế về việc tổ chức đào
tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt
nghiệp theo học chế tín chỉ.
- Chuyên đề văn hóa ứng xử học
đường và phương pháp học tốt trình
độ Đại học.

Tổ chức gặp gỡ BCN khoa;
Giới thiệu về khoa, ngành;
Bầu ban cán sự lớp lâm thời

Tất cả sinh viên khoa CNMTT khóa 2020

Học online các nội dung chính
trị, xã hội, pháp luật

Tất cả sinh viên ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

ĐỊA ĐIỂM
HỘI TRƯỜNG
LỚN

HỘI TRƯỜNG
LỚN

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

Chiều (13g00 
17g00)

Phòng Tuyển sinh
và công tác SV

Ngày 01/11/2020
(Chủ nhật)

Phòng Đào tạo

Chiều (13g00 
15g00)

Khoa CNMTT

Khoa CNMTT

Ngày 12/10/2020
(Thứ hai)
Học online tại link:
sao.hcmute.edu.vn
hoặc Fanpage Phòng
TS&CTSV

Lễ nhập môn, chào đón tấn
sinh viên 2020

THỜI GIAN

Tất cả sinh viên khoa CNMTT khóa 2020

HỘI TRƯỜNG
LỚN

Tối (19g00 –
21g00)

Phòng Tuyển sinh
và công tác SV

Ngày 22/10/2020
(Thứ năm)

Khoa LLCT

Chiều (12g30 
16g00)

Khoa CNMTT

Ngày 24/10/2020
(Thứ bảy)
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4. Khoa Công nghệ Thông tin (244) gồm các ngành: Ngành CN Thông tin (184); Ngành KT Dữ liệu (60)
NỘI DUNG SINH HOẠT

ĐỐI TƯỢNG SINH HOẠT

- Giới thiệu về Trường, cơ cấu tổ
chức và các đơn vị trực thuộc.
- Quy chế công tác sinh viên;
Quy chế thi đua khen thưởng và kỷ
luật; Quy định tổ chức thực hiện
chương trình Công tác xã hội; Quy
chế đánh giá kết quả rèn luyện của
người học; Về học bổng khuyến
khích học tập; Về thực hiện chính
sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ
chi phí học tập;… (nguồn tài liệu: Sổ
tay công tác sinh viên).
- Quy chế về việc tổ chức đào
tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt
nghiệp theo học chế tín chỉ.
- Chuyên đề văn hóa ứng xử học
đường và phương pháp học tốt trình
độ Đại học.

Sinh viên khóa 2020 trúng tuyển bằng hình thức xét
học bạ các ngành: (86 SV)
 Công nghệ thông tin (hệ Đại trà – 76)
 Kỹ thuật dữ liệu (hệ Đại trà – 10)

Học online các nội dung chính
trị, xã hội, pháp luật

Tất cả sinh viên ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Sinh viên khóa 2020 trúng tuyển bằng Điểm thi THPT
các ngành: (158 SV)
 Kỹ thuật dữ liệu (hệ Đại trà - 50 SV)
 Công nghệ thông tin (hệ Đại trà - 108 SV)

ĐỊA ĐIỂM
HỘI TRƯỜNG
LỚN

HỘI TRƯỜNG
LỚN

Học online tại link:
sao.hcmute.edu.vn
hoặc Fanpage Phòng
TS&CTSV

Lễ nhập môn, chào đón tấn
sinh viên 2020

Tất cả sinh viên khoa CNTT khóa 2020

HỘI TRƯỜNG
LỚN

THỜI GIAN
Sáng (7g00 
11g00)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

Phòng Tuyển sinh
và công tác SV
Phòng Đào tạo

Ngày 06/10/2020
(Thứ ba)

Khoa CNTT

Sáng (7g00 
11g00)

Phòng Tuyển sinh
và công tác SV

Ngày 18/10/2020
(Chủ nhật)

Phòng Đào tạo

Tối (19g00 –
21g00)

Phòng Tuyển sinh
và công tác SV

Ngày 22/10/2020
(Thứ năm)

Khoa LLCT

Sáng (7g00 
11g00)

Khoa CNTT

Ngày 24/10/2020
(Thứ bảy)

Khoa CNTT
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5. Khoa Cơ khí Động lực (356) gồm các ngành: Ngành CNKT Ô tô (204); Ngành CNKT Nhiệt (101); Năng lượng tái tạo (51)
NỘI DUNG SINH HOẠT

ĐỐI TƯỢNG SINH HOẠT

ĐỊA ĐIỂM

- Giới thiệu về Trường, cơ cấu tổ
chức và các đơn vị trực thuộc.
- Quy chế công tác sinh viên;
Quy chế thi đua khen thưởng và kỷ
luật; Quy định tổ chức thực hiện
chương trình Công tác xã hội; Quy
chế đánh giá kết quả rèn luyện của
người học; Về học bổng khuyến
khích học tập; Về thực hiện chính
sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ
chi phí học tập;… (nguồn tài liệu: Sổ
tay công tác sinh viên).
- Quy chế về việc tổ chức đào
tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt
nghiệp theo học chế tín chỉ.
- Chuyên đề văn hóa ứng xử học
đường và phương pháp học tốt trình
độ Đại học.

Sinh viên khóa 2020 trúng tuyển bằng hình thức xét
học bạ các ngành: (144 SV)
 Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Hệ đại trà - 23 SV)
 Công nghệ kỹ thuật ô tô (Hệ đại trà - 115 SV)
 Năng lượng tái tạo (Hệ đại trà - 6 SV)

HỘI TRƯỜNG
LỚN

Sinh viên khóa 2020 trúng tuyển bằng Điểm thi THPT
các ngành: (212 SV)
 Năng lượng tái tạo (hệ Đại trà - 45 SV)
 Công nghệ kỹ thuật ô tô (hệ Đại trà - 89 SV)
 Công nghệ kỹ thuật nhiệt (hệ Đại trà - 78 SV)

HỘI TRƯỜNG
LỚN

Học online các nội dung chính
trị, xã hội, pháp luật

Tất cả sinh viên ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Học online tại link:
sao.hcmute.edu.vn
hoặc Fanpage Phòng
TS&CTSV

Lễ nhập môn, chào đón tấn
sinh viên 2020
Tổ chức gặp gỡ BCN khoa;
Giới thiệu về khoa, ngành;
Bầu ban cán sự lớp lâm thời

Tất cả sinh viên khoa CKĐ khóa 2020





Công nghệ kỹ thuật ô tô (hệ CLC tiếng Việt - 142 SV)
Công nghệ kỹ thuật ô tô (hệ CLC tiếng Anh - 44 SV)
Công nghệ kỹ thuật nhiệt (hệ CLC tiếng Việt - 58 SV)
Công nghệ kỹ thuật nhiệt (hệ CLC tiếng Anh - 29 SV)

Sân mái vòm

THỜI GIAN

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

Chiều (13g00 
17g00)

Phòng Tuyển sinh
và công tác SV

Ngày 06/10/2020
(Thứ ba)

Phòng Đào tạo

Sáng (7g00 
11g00)

Phòng Tuyển sinh
và công tác SV

Ngày 18/10/2020
(Chủ nhật)

Phòng Đào tạo

Tối (19g00 –
21g00)

Phòng Tuyển sinh
và công tác SV

Ngày 22/10/2020
(Thứ năm)

Khoa LLCT

Chiều (08g30 
11g00)

Khoa CKĐ

Ngày 25/10/2020
(Chủ nhật)

Khoa CKĐ

Khoa CKĐ
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6. Khoa Điện – điện tử (609) gồm các ngành: Ngành CNKT điện - điện tử (182); Ngành CNKT Điện tử - Viễn thông (123); Ngành CNKT điều khiển
và tự động hoá (142); Ngành CNKT máy tính (61); Ngành Kỹ thuật Y sinh (Điện tử Y sinh) (50); hệ thống nhúng và IoT (51).

NỘI DUNG SINH HOẠT

ĐỐI TƯỢNG SINH HOẠT

ĐỊA ĐIỂM

- Giới thiệu về Trường, cơ cấu tổ
chức và các đơn vị trực thuộc.
- Quy chế công tác sinh viên;
Quy chế thi đua khen thưởng và kỷ
luật; Quy định tổ chức thực hiện
chương trình Công tác xã hội; Quy
chế đánh giá kết quả rèn luyện của
người học; Về học bổng khuyến
khích học tập; Về thực hiện chính
sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ
chi phí học tập;… (nguồn tài liệu: Sổ
tay công tác sinh viên).
- Quy chế về việc tổ chức đào
tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt
nghiệp theo học chế tín chỉ.
- Chuyên đề văn hóa ứng xử học
đường và phương pháp học tốt trình
độ Đại học.

Sinh viên khóa 2020 trúng tuyển bằng hình thức xét
học bạ các ngành: (146 SV)
 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Hệ đại trà 17 SV)
 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Hệ đại trà - 34 SV)
 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (Hệ
đại trà - 46 SV)
 Công nghệ kỹ thuật máy tính (Hệ đại trà - 14 SV)
 Hệ thống nhúng và IoT (Hệ đại trà - 22 SV)
 Kỹ thuật y sinh (Hệ đại trà - 13 SV)
Sinh viên khóa 2020 trúng tuyển bằng Điểm thi THPT
các ngành: (463 SV)
 CNKT điện tử, viễn thông (hệ Đại trà - 106 SV)
 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (hệ Đại trà - 148
SV)
 CNKT điều khiển và tự động hóa (hệ Đại trà - 96 SV)
 Công nghệ kỹ thuật máy tính (hệ Đại trà - 47 SV)
 Hệ thống nhúng và IoT (hệ Đại trà - 29 SV)
 Kỹ thuật y sinh (hệ Đại trà - 37 SV)

HỘI TRƯỜNG
LỚN

Tổ chức gặp gỡ BCN khoa;
Giới thiệu về khoa, ngành;
Bầu ban cán sự lớp lâm thời

Tất cả sinh viên khoa Điện Điện tử khóa 2020

HỘI TRƯỜNG
LỚN

Học online các nội dung chính
trị, xã hội, pháp luật

Tất cả sinh viên ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

THỜI GIAN

Chiều (13g00 
17g00)
Ngày 06/10/2020
(Thứ ba)

HỘI TRƯỜNG
LỚN

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

Phòng Tuyển sinh
và công tác SV
Phòng Đào tạo
Khoa CKĐ

Chiều (13g00 
17g00)

Phòng Tuyển sinh
và công tác SV

Ngày 18/10/2020
(Chủ nhật)

Phòng Đào tạo

Chiều (17g00 
18g00)

Khoa Điện Điện tử

Khoa Điện Điện tử

Ngày 18/10/2020
(Chủ nhật)
Học online tại link:
sao.hcmute.edu.vn
hoặc Fanpage Phòng
TS&CTSV

Tối (19g00 –
21g00)

Phòng Tuyển sinh
và công tác SV

Ngày 22/10/2020
(Thứ năm)

Khoa LLCT
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NỘI DUNG SINH HOẠT
Lễ nhập môn, chào đón tấn
sinh viên 2020

ĐỐI TƯỢNG SINH HOẠT

Tất cả sinh viên khoa Điện Điện tử khóa 2020

ĐỊA ĐIỂM
Đường nội bộ Khu
C,D – Trước văn
phòng Khoa Điện
Điện tử

THỜI GIAN

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

Sáng (07g00 
11g00)

Khoa Điện Điện tử

Ngày 25/10/2020
(Chủ nhật)

7. Khoa Khoa học ứng dụng (60): Ngành Công nghệ Vật liệu (60)
NỘI DUNG SINH HOẠT

ĐỐI TƯỢNG SINH HOẠT

- Giới thiệu về Trường, cơ cấu tổ Sinh viên khóa 2020 trúng tuyển bằng hình thức xét
chức và các đơn vị trực thuộc.
học bạ các ngành: (2 SV)
- Quy chế công tác sinh viên;
 Công nghệ vật liệu (Hệ đại trà - 2 SV)
Quy chế thi đua khen thưởng và kỷ
luật; Quy định tổ chức thực hiện
chương trình Công tác xã hội; Quy
chế đánh giá kết quả rèn luyện của
Sinh viên khóa 2020 trúng tuyển bằng Điểm thi THPT
người học; Về học bổng khuyến
các ngành: (58 SV)
khích học tập; Về thực hiện chính
 Công nghệ vật liệu (hệ Đại trà - 58 SV)
sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ
chi phí học tập;… (nguồn tài liệu: Sổ
tay công tác sinh viên).
- Quy chế về việc tổ chức đào
tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt
nghiệp theo học chế tín chỉ.
- Chuyên đề văn hóa ứng xử học
đường và phương pháp học tốt trình
độ Đại học.

Lễ nhập môn, chào đón tấn
sinh viên 2020

Tất cả sinh viên khoa KHƯD khóa 2020

ĐỊA ĐIỂM
HỘI TRƯỜNG
LỚN

HỘI TRƯỜNG
LỚN

Trước Siêu thị
Sinh viên

THỜI GIAN

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

Chiều (13g00 
17g00)

Phòng Tuyển sinh
và công tác SV

Ngày 06/10/2020
(Thứ ba)

Phòng Đào tạo

Chiều (13g00 
17g00)

Phòng Tuyển sinh
và công tác SV

Ngày 01/11/2020
(Chủ nhật)

Phòng Đào tạo

Sáng (07g00 
11g00)
Ngày 18/10/2020
(Chủ nhật)

Khoa KHƯD

Khoa KHƯD

Khoa KHƯD
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NỘI DUNG SINH HOẠT

ĐỐI TƯỢNG SINH HOẠT

Tổ chức gặp gỡ BCN khoa;
Giới thiệu về khoa, ngành;
Bầu ban cán sự lớp lâm thời

Tất cả sinh viên khoa KHƯD khóa 2020

Học online các nội dung chính
trị, xã hội, pháp luật

Tất cả sinh viên ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

ĐỊA ĐIỂM

THỜI GIAN

Phòng họp II

Sáng (08g00 
11g00)
Ngày 19/10/2020
(Thứ hai)

Học online tại link:
sao.hcmute.edu.vn
hoặc Fanpage Phòng
TS&CTSV

Tối (19g00 –
21g00)
Ngày 22/10/2020
(Thứ năm)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

Khoa KHƯD

Phòng Tuyển sinh
và công tác SV
Khoa LLCT

8. Khoa Ngoại ngữ (161) gồm các ngành: Ngành Ngôn ngữ Anh (141); - Ngành Sư phạm Anh (20)
NỘI DUNG SINH HOẠT

ĐỐI TƯỢNG SINH HOẠT

- Giới thiệu về Trường, cơ cấu tổ Sinh viên khóa 2020 trúng tuyển bằng hình thức xét
chức và các đơn vị trực thuộc.
học bạ các ngành: (26 SV)
- Quy chế công tác sinh viên;
 Ngôn ngữ Anh (Hệ đại trà - 26 SV)
Quy chế thi đua khen thưởng và kỷ
luật; Quy định tổ chức thực hiện
chương trình Công tác xã hội; Quy
chế đánh giá kết quả rèn luyện của
Sinh viên khóa 2020 trúng tuyển bằng Điểm thi THPT
người học; Về học bổng khuyến
các ngành: (135 SV)
khích học tập; Về thực hiện chính
 Sư phạm tiếng Anh (hệ Đại trà - 20 SV)
sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ
 Ngôn ngữ Anh (hệ Đại trà - 115 SV)
chi phí học tập;… (nguồn tài liệu: Sổ
tay công tác sinh viên).
- Quy chế về việc tổ chức đào
tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt
nghiệp theo học chế tín chỉ.
- Chuyên đề văn hóa ứng xử học
đường và phương pháp học tốt trình
độ Đại học.

ĐỊA ĐIỂM
HỘI TRƯỜNG
LỚN

HỘI TRƯỜNG
LỚN

THỜI GIAN

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

Chiều (13g00 
17g00)

Phòng Tuyển sinh
và công tác SV

Ngày 06/10/2020
(Thứ ba)

Phòng Đào tạo

Chiều (13g00 
17g00)

Phòng Tuyển sinh
và công tác SV

Ngày 01/11/2020
(Chủ nhật)

Phòng Đào tạo

Khoa NN

Khoa NN
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NỘI DUNG SINH HOẠT
Học online các nội dung chính
trị, xã hội, pháp luật

ĐỐI TƯỢNG SINH HOẠT

Tất cả sinh viên ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

ĐỊA ĐIỂM
Học online tại link:
sao.hcmute.edu.vn
hoặc Fanpage Phòng
TS&CTSV

Bầu ban cán sự lớp lâm thời

Tất cả sinh viên khoa NN khóa 2020

Tham quan dã ngoại đền
Hùng

Tất cả sinh viên khoa NN khóa 2020

Tổ chức gặp gỡ BCN khoa;
Giới thiệu về khoa, ngành;

Tất cả sinh viên khoa NN khóa 2020

Phòng họp II

Đền Hùng (SV có
mặt trước Siêu thị
SV lúc 7g00)
LH: C. Uyên:
0342059858
Phòng họp II

THỜI GIAN

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

Tối (19g00 –
21g00)

Phòng Tuyển sinh
và công tác SV

Ngày 22/10/2020
(Thứ năm)

Khoa LLCT

Khoa NN
Sáng (13g00 
17g00)
Ngày 24/10/2020
(Thứ 7)
Sáng, chiều (07g30 Khoa NN
 15g00)
Ngày 25/10/2020
(Chủ nhật)
Sáng (07g00 
11g00)
Ngày 29/10/2020
(Thứ năm)

Khoa NN

9. Khoa Kinh tế (546) gồm các ngành: Ngành Thương mại điện tử (123); Ngành Kế toán (80); Ngành Quản lý Công nghiệp (121); Ngành Logistics và
quản lý chuỗi cung ứng (121); Kinh doanh Quốc tế (101)
NỘI DUNG SINH HOẠT
- Giới thiệu về Trường, cơ cấu tổ
chức và các đơn vị trực thuộc.
- Quy chế công tác sinh viên;
Quy chế thi đua khen thưởng và kỷ
luật; Quy định tổ chức thực hiện
chương trình Công tác xã hội; Quy

ĐỐI TƯỢNG SINH HOẠT
Sinh viên khóa 2020 trúng tuyển bằng hình thức xét
học bạ các ngành: (190 SV)
 Kế toán (hệ Đại trà – 6 SV)
 Kinh doanh Quốc tế (hệ Đại trà - 14)
 Logistic và quản lý chuỗi cung ứng (hệ Đại trà - 97)
 Quản lý công nghiệp (hệ Đại trà - 43)
 Thương mại điện tử (hệ Đại trà – 30)

ĐỊA ĐIỂM
HỘI TRƯỜNG
LỚN

THỜI GIAN
Sáng (7g00 
11g00)
Ngày 06/10/2020
(Thứ ba)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

Phòng Tuyển sinh
và công tác SV
Phòng Đào tạo
Khoa Kinh tế

14

NỘI DUNG SINH HOẠT

ĐỐI TƯỢNG SINH HOẠT

ĐỊA ĐIỂM

THỜI GIAN

Sinh viên khóa 2020 trúng tuyển bằng Điểm thi THPT
các ngành: (356 SV)
 Kế toán (hệ Đại trà - 74 SV)
 Kinh doanh Quốc tế (hệ Đại trà - 87 SV)
 Logistic và quản lý chuỗi cung ứng (hệ Đại trà - 24 SV)
 Quản lý công nghiệp (hệ Đại trà - 78 SV)
 Thương mại điện tử (hệ Đại trà - 93 SV)

HỘI TRƯỜNG
LỚN

- Ngành Kinh Doanh Quốc tế (101)
- Ngành Kế toán (80)
- Ngành Thương mại điện tử (123)
- Ngành Quản lý công nghiệp (121)
- Ngành Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng (121)

A4-301; A4-302
A2-401
A4-202; A4-203
A4-401; A4-402
A2-301; A2-302

Sáng (07g00 
09g15)

- BCN Khoa trao quà cho tân SV
Tất cả sinh viên khoa Kinh tế khóa 2020 và sinh
- Tuyên dương cán bộ Đoàn – viên các ngành QLCN và Kế toán hệ ĐT CLC
Hội SV Khoa Kinh tế

Sân mái vòm

Tân sinh viên sinh hoạt với Đoàn –
Tất cả sinh viên khoa Kinh tế khóa 2020 và sinh
Hội SV Khoa Kinh tế và các CLB viên các ngành QLCN và Kế toán hệ ĐT CLC
thuộc Khoa Kinh tế (CLB ESCUTE,
CLB BECUTE, CLB Logistics)

Sân mái vòm

Sáng (09g15 
11g00)
Ngày 11/10/2020
(Chủ nhật)
Chiều (13g00 
16g35)
Ngày 11/10/2020
(Chủ nhật)

Học online các nội dung chính
trị, xã hội, pháp luật

Học online tại link:
sao.hcmute.edu.vn

chế đánh giá kết quả rèn luyện của
người học; Về học bổng khuyến
khích học tập; Về thực hiện chính
sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ
chi phí học tập;… (nguồn tài liệu: Sổ
tay công tác sinh viên).
- Quy chế về việc tổ chức đào
tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt
nghiệp theo học chế tín chỉ.
- Chuyên đề văn hóa ứng xử học
đường và phương pháp học tốt trình
độ Đại học.
- Tổ chức gặp gỡ BCN Khoa, Bộ
môn
- Giới thiệu về khoa, ngành đào tạo
- Bầu ban cán sự lớp lâm thời

Tất cả sinh viên ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

Chiều (13g00 
17g00)

Phòng Tuyển sinh
và công tác SV

Ngày 18/10/2020
(Chủ nhật)

Phòng Đào tạo

Ngày 11/10/2020
(Chủ nhật)

Tối (19g00 –
21g00)
Ngày 22/10/2020
hoặc Fanpage Phòng
(Thứ năm)
TS&CTSV

Khoa Kinh tế

C. Diễm Trang
(0903334975)
T. Khắc Hiếu
(0903022650)
C. Lan Anh
(0971881010)
C. Châu Long
(0909597578)

Khoa Kinh tế

Khoa Kinh tế

Phòng Tuyển sinh
và công tác SV
Khoa LLCT
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10. Khoa xây dựng (459) gồm các ngành: Ngành CNKT CT Xây dựng (180); Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng (52); Ngành KT Xây dựng CT
Giao thông (51); Kiến trúc (72); Kiến trúc nội thất (53); Quản lý xây dựng (51).
NỘI DUNG SINH HOẠT
- Giới thiệu về Trường, cơ cấu tổ
chức và các đơn vị trực thuộc.
- Quy chế công tác sinh viên;
Quy chế thi đua khen thưởng và kỷ
luật; Quy định tổ chức thực hiện
chương trình Công tác xã hội; Quy
chế đánh giá kết quả rèn luyện của
người học; Về học bổng khuyến
khích học tập; Về thực hiện chính
sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ
chi phí học tập;… (nguồn tài liệu: Sổ
tay công tác sinh viên).
- Quy chế về việc tổ chức đào
tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt
nghiệp theo học chế tín chỉ.
- Chuyên đề văn hóa ứng xử học
đường và phương pháp học tốt trình
độ Đại học.

Tổ chức gặp gỡ BCN khoa
Giới thiệu về khoa, ngành
Bầu ban cán sự lớp lâm thời

Học online các nội dung chính
trị, xã hội, pháp luật

ĐỐI TƯỢNG SINH HOẠT
Sinh viên khóa 2020 trúng tuyển bằng hình thức xét
học bạ các ngành: (114 SV)
 CNKT công trình xây dựng (Hệ đại trà - 21 SV)
 HTKT công trình xây dựng (Hệ đại trà - 13 SV)
 Kiến trúc (Hệ đại trà - 29 SV)
 Kiến trúc nội thất (Hệ đại trà - 22 SV)
 KTXD công trình giao thông (Hệ đại trà - 9 SV)
 Quản lý xây dựng (Hệ đại trà - 20 SV)
Sinh viên khóa 2020 trúng tuyển bằng Điểm thi THPT
các ngành: (345 SV)
 CNKT công trình xây dựng (hệ Đại trà - 159 SV)
 HTKT công trình xây dựng (hệ Đại trà - 39 SV)
 Kiến trúc (hệ Đại trà - 43 SV)
 Kiến trúc nội thất (hệ Đại trà - 31 SV)
 KTXD công trình giao thông (hệ Đại trà - 42 SV)
 Quản lý xây dựng (hệ Đại trà - 31 SV)
Ngành CNKT Công trình xây dựng (180)
Ngành KTXD công trình giao thông (51)
Ngành Quản lý xây dựng (51)
Ngành Kiến trúc (72)
Ngành Hệ thống kỹ thuật Công trình xây dựng (52)
Ngành Kiến trúc nội thất (53)

Tất cả sinh viên ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

ĐỊA ĐIỂM
HỘI TRƯỜNG
LỚN

THỜI GIAN
Chiều (13g00 
17g00)
Ngày 06/10/2020
(Thứ ba)

HỘI TRƯỜNG
LỚN

Phòng C501
Phòng C502
Phòng C403
Phòng C404
Phòng C405
Phòng C406

Phòng Tuyển sinh
và công tác SV
Phòng Đào tạo
Khoa Xây dựng

Chiều (13g00 
17g00)

Phòng Tuyển sinh
và công tác SV

Ngày 01/11/2020
(Chủ nhật)

Phòng Đào tạo

Sáng (08g00 
11g00)

Khoa Xây dựng

Khoa Xây dựng

Ngày 11/10/2020
(Chủ nhật)

Tối (19g00 –
21g00)
Ngày 22/10/2020
hoặc Fanpage Phòng
(Thứ năm)
TS&CTSV
Học online tại link:
sao.hcmute.edu.vn

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

Phòng Tuyển sinh
và công tác SV
Khoa LLCT
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NỘI DUNG SINH HOẠT

ĐỐI TƯỢNG SINH HOẠT

Tổ chức team building tại Đền
Hùng quận 9

Tất cả sinh viên khoa Xây dựng khóa 2020

Tổ chức đêm “Lễ nhập môn”

Tất cả sinh viên khoa Xây dựng khóa 2020

Giao lưu Tân sinh viên với tất
cả GV khoa XD

Sinh viên ngành CNKT Công trình xây dựng hệ
ĐT Chất lượng cao

ĐỊA ĐIỂM
Tân sinh viên đi xe
bus, tập trung tại
Đền Hùng lúc
08g00
Hội trường lớn

THỜI GIAN
Sáng (08g00 
11g00)
Ngày 18/10/2020
(Chủ nhật)
Tối (18g00 
21g00)
Ngày 19/10/2020
(Thứ hai)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

Khoa Xây dựng
T. Thế Anh –
0937.584.292
Khoa Xây dựng

11. Khoa Công nghệ in và truyền thông (112) gồm các ngành: Ngành Công nghệ kỹ thuật in (61); Thiết kế đồ họa (51)

NỘI DUNG SINH HOẠT
- Giới thiệu về Trường, cơ cấu tổ
chức và các đơn vị trực thuộc.
- Quy chế công tác sinh viên;
Quy chế thi đua khen thưởng và kỷ
luật; Quy định tổ chức thực hiện
chương trình Công tác xã hội; Quy
chế đánh giá kết quả rèn luyện của
người học; Về học bổng khuyến
khích học tập; Về thực hiện chính
sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ
chi phí học tập;… (nguồn tài liệu: Sổ
tay công tác sinh viên).
- Quy chế về việc tổ chức đào
tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt
nghiệp theo học chế tín chỉ.
- Chuyên đề văn hóa ứng xử học
đường và phương pháp học tốt trình
độ Đại học.

ĐỐI TƯỢNG SINH HOẠT
Sinh viên khóa 2020 trúng tuyển bằng hình thức xét
học bạ các ngành: (30 SV)
 Công nghệ kỹ thuật In (Hệ đại trà - 15 SV)
 Thiết kế đồ họa (Hệ đại trà - 15 SV)

Sinh viên khóa 2020 trúng tuyển bằng Điểm thi THPT
các ngành: (82 SV)
 Công nghệ kỹ thuật In (hệ Đại trà - 46 SV)
 Thiết kế đồ họa (hệ Đại trà - 36 SV)

ĐỊA ĐIỂM
HỘI TRƯỜNG
LỚN

HỘI TRƯỜNG
LỚN

THỜI GIAN

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

Chiều (13g00 
17g00)

Phòng Tuyển sinh
và công tác SV

Ngày 06/10/2020
(Thứ ba)

Phòng Đào tạo

Chiều (13g00 
17g00)

Phòng Tuyển sinh
và công tác SV

Ngày 01/11/2020
(Chủ nhật)

Phòng Đào tạo

Khoa In TT

Khoa In TT
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NỘI DUNG SINH HOẠT
Học online các nội dung chính
trị, xã hội, pháp luật

Lễ nhập môn, chào đón tấn
sinh viên 2020

ĐỐI TƯỢNG SINH HOẠT

Tất cả sinh viên ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Tất cả sinh viên khoa In TT khóa 2020

ĐỊA ĐIỂM

THỜI GIAN

Học online tại link:
sao.hcmute.edu.vn

Tối (19g00 –
21g00)

Phòng Tuyển sinh
và công tác SV

hoặc Fanpage Phòng
TS&CTSV

Ngày 22/10/2020
(Thứ năm)

Khoa LLCT

Sân khu E, trước
xưởng in

Sáng (08g00 
11g00)

Khoa In TT

Ngày 17/10/2020
(Thứ bảy)

TL. HIỆU TRƯỞNG
TP. TUYỂN SINH VÀ CÔNG TÁC SV
Nơi nhận:





BGH;
Các đơn vị, SV khóa 2020;
Web trường;
Lưu: VT, TS&CTSV.

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

(đã ký)

TS. Trần Thanh Thưởng

