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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức cho sinh viên các trường đại học thành viên, Phân hiệu ĐH
Huế tại Quảng Trị, Trường và Khoa thuộc Đại học Huế đăng ký môn học
Giáo dục Thể chất học kỳ 2 năm học 2021-2022
Để xây dựng thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2021-2022 theo kế hoạch,
Đại học Huế thông báo cho sinh viên các trường đại học thành viên, Phân hiệu
ĐH Huế tại Quảng Trị, Trường và Khoa thuộc Đại học Huế có nguyện vọng muốn
đăng ký môn học Giáo dục Thể chất (GDTC), cụ thể như sau:
1. Thời gian đăng ký: từ ngày có thông báo đến hết ngày 16 tháng 06 năm 2022;
2. Thời gian học:
- Học các ngày trong tuần.
- Dự kiến bắt đầu học từ 11/07/2022. Riêng trường Đại học Y- dược bắt đầu
học từ 13/6/2022;
3. Hình thức đăng ký:
Sinh viên các trường Đại học thành viên, các Trường và Khoa thuộc Đại học
Huế đăng ký online theo đường link đăng tải trên Fanpage Khoa Giáo dục thể chất
– Đại học Huế (link: https://www.facebook.com/khoagdtchue). Riêng sinh viên
trường đại học Y - dược học theo thời khóa biểu của trường nên không cần đăng
ký.
Lưu ý: Mỗi sinh viên chỉ được đăng ký 01 học phần.
4. Thời khóa biểu:
Thời khóa biểu Khoa Giáo dục thể chất sẽ thông báo cụ thể trên Website
(fpe.hueuni.edu.vn/) và Fanpage Khoa GDTC (https://www.facebook.com/khoagdtchue).
5. Học phí: Theo quy định của Đại học Huế
6. Hình thức học: Trực tiếp hoặc online. (tùy vào tình hình dịch Covid-19)
7. Điều kiện cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận:
- Đối với khoá tuyển sinh năm 2015 trở về trước phải hoàn thành 05 học
phần không trùng nhau mới đủ điều kiện cấp Chứng chỉ.
- Đối với khóa tuyển sinh năm 2016 trở về sau, sinh viên đủ điều kiện cấp
giấy chứng nhận phải hoàn thành 04 tín chỉ không trùng nhau, trong đó có một tín
chỉ bắt buộc là “Phương pháp tập luyện thể dục thể thao và phát triển tố chất thể
lực”.
Đại học Huế đề nghị các trường đại học thành viên, Phân hiệu ĐH Huế tại
Quảng Trị, các Trường và Khoa thuộc Đại học Huế thông báo cho sinh viên biết để
đăng ký học./.
Nơi nhận:
- Giám đốc ĐHH (để b/c);
- Ban Đào tạo & CTSV;
- Các trường ĐH thành viên;
- Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị,
- Trường Du lịch, Khoa thuộc ĐHH;
- Website, Fanpage Khoa GDTC;
- Lưu: VT, KGDTC.VTHT.
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