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TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – HỌC SINH SINH VIÊN 

NĂM HỌC 2021 – 2022 

 

Phương pháp e-Learning là hình thức học tập chủ động, đòi hỏi 

ý thức tự giác cao của người học. Vì vậy, sinh viên tham gia học tập 

“Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2021 – 2022 phải chấp 

hành nghiêm chỉnh các quy định sau: 

1. Đăng nhập tài khoản và tham gia học tập online, xem đầy đủ 

các nội dung học liệu chương trình Sinh hoạt đầu khóa 2021. 

(đảm bảo hoàn thành ít nhất 70% bài giảng trực tuyến); 

2. Bảo mật tài khoản học trực tuyến (việc sử dụng tài khoản học 

trực tuyến phải do chính sinh viên thực hiện); 

3. Hoàn thành đầy đủ bài kiểm tra trực tuyến cuối khóa học; 

4. Tuyệt đối không trao đổi những nội dung không liên quan đến 

bài học hoặc sử dụng những ngôn từ thiếu chuẩn mực trên các 

diễn đàn học tập trực tuyến của trường; 

5. Nghiêm chỉnh chấp hành đúng nội quy lớp học trực tuyến, nếu 

vi phạm tùy theo mức độ sẽ đề nghị xử lý theo quy định của 

Nhà trường, đồng thời sẽ không được Nhà trường công nhận 

hoàn thành chương trình học và bị trừ điểm rèn luyện năm học 

2021 – 2022.    



ĐIỀU KIỆN  

CÔNG NHẬN HOÀN THÀNH 

TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – HỌC SINH SINH VIÊN 

I.  Đối tượng áp dụng:  

- Toàn thể tân sinh viên khóa 2021 đang học bậc đại học chính quy tại 

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tham gia chương trình “Tuần sinh hoạt 

công dân – HSSV” năm học 2021 – 2022.   

II. Điều kiện công nhận hoàn thành chương trình học: 

- Chấp hành đúng các nội quy học tập trực tuyến trong chương trình “Tuần 

sinh hoạt công dân – HSSV”; 

- Hoàn thành đầy đủ và đúng thời gian quy định các bài tập, bài kiểm tra và 

bài thu hoạch của chương trình; 

- Không vi phạm các nội quy – quy chế của Nhà trường; 

-  Có ý thức, thái độ học tập nghiêm túc; 

- Đạt kết quả bài thi cuối khóa từ 5.00 điểm trở lên (theo thang điểm 10). 

III. Tiến độ thực hiện:  

-  Tháng 01/2022: Nhà trường thông báo danh sách dự kiến sinh viên hoàn 

thành “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2021 – 2022; 

-  Tháng 02/2022: Nhà trường công bố danh sách chính thức sinh viên được 

công nhận hoàn thành chương trình học “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” 

năm học 2021 – 2022 kèm theo Quyết định của Hiệu trưởng.  

*** Lưu ý *** 

 Kết quả hoàn thành “Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh, sinh viên” là 

một trong các tiêu chí để đánh giá kết quả rèn luyện và xét danh hiệu thi đua 

cho sinh viên năm học 2021 – 2022. 


