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CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT

SINH HOẠT CHUNG: 10:00, 06.06.2018 – Hội trường Khoa

Sinh hoạt chung về quy chế đào tạo

SINH HOẠT RIÊNG: Cán bộ quản lý ngành sẽ sinh hoạt chuyên môn và bầu 

ban cán sự.

• Kinh tế học: Bộ môn Kinh tế

• PgsTs.Quan Minh Nhựt – 0908.356116

• Kinh tế nông nghiệp: Bộ môn Kinh tế nông nghiệp

• Pgs.Ts.Phạm Lê Thông – 0913.152888

• Quản trị kinh doanh: Phòng Học thuật

• Ts.Lê Tấn Nghiêm – 0939.158158

• Tài chính ngân hàng: Hội trường Khoa

• Ts.Phan Đình Khôi – 0907.552277

• Quản lý kinh tế: Phòng Nghiên cứu sinh

• Ts.Phan Phan Anh Tú - 0988263778



SỐ LIỆU TRÚNG TUYỂN

CAO HỌC:

• Kinh tế học : 7

• Kinh tế nông nghiệp : 7

• Quản trị kinh doanh : 35

• Tài chính ngân hàng : 42

• Quản lý kinh tế : 17

THÀNH VIÊN QUẢN LÝ:

• Lãnh đạo Khoa phụ trách sau đại học: Pgs.Ts.Trương Đông Lộc

• Trợ lý: Ths.Gvc.Nguyễn Ngọc Lam



THÔNG TIN VỀ ĐÀO TẠO

• Thời gian đào tạo:

• Loại hình: tập trung.

• Thời gian đào tạo chính thức: 2 năm.

• Quá thời gian học phí 100%, chi phí BVLV Trường chi trả.

• Thời gian kéo dài không quá 2 năm. Nhóm 1-8/2021, Nhóm 2-10/2021

• HÌnh thức học: Ngày thường (T2-T6), ngày nghỉ (T7CN)

• Học bổ sung kiến thức:

• Hoàn thành học phần bổ túc trong 12 tháng.

• Chương trình đào tạo: 60 tín chỉ.

• Phần bắt buộc: học viên phải hoàn thành đúng.

• Phần tự chọn: học viên chỉ đạt số tín chỉ tối thiểu.

• Thực hiện luận văn: có khối lượng 10TC.

• Chứng chỉ Triết, Ngoại ngữ.



THÔNG TIN VỀ ĐÀO TẠO

• Thi, kiểm tra, đánh giá:

• Điểm làm tròn đến 1 chữ số thập phân.

• Điểm trung bình học phần từ 5,5 trở lên (Điểm C).

• Chỉ tổ chức đánh giá 1 lần và do giảng viên tổ chức và công bố điểm.

• Ngoại ngữ: Chứng chỉ còn hạn trong thời gian 2 năm tính đến thời 

điểm nộp cho Khoa Kinh tế:

• Nộp 2 đợt: tháng 1 – tháng 6; từ tháng 7 – tháng 12.

• Chứng chỉ còn hạn 2 năm tính đến tháng 6 và tháng 12

• Tổ chức học của Khoa:

• Ngày thường (Thứ 2 đến Thứ 6), Ngày nghỉ (Thứ bảy, Chủ nhật).

• Học viên tự chọn hình thức học, nếu đăng ký học phần vào ngày nghỉ 

thì phải đóng thêm học phí bổ sung cho học phần đó (hệ số 0,5).

• Số lượng mở học phần: 15 học viên.



THÔNG TIN VỀ ĐÀO TẠO

• Thực hiện luận văn:

• Tháng 12: Tổ chức đăng ký và phân Người hướng dẫn.

• Mỗi Tổ chức bảo vệ đề cương 5 lần.

• Mỗi mỗi năm tổ chức bảo vệ luận văn 5 lần.

• Phải hoàn thành chứng chỉ Triết và Ngoại ngữ.

• Đánh giá luận văn:

• Điểm đạt 5,5 (điểm C)

• Điểm nội dung tối đa 9, điểm thành tích NCKH tối đa 1.

• Luận văn không đạt được bảo vệ lần 2 (nếu còn trong thời gian đào 

tạo), không tổ chức lần 3.



MỘT SỐ VIỆC CẦN LÀM NGAY

• Bầu ban cán sự lớp.

• Nhận thông tin tài khoản đăng nhập hệ thống.

• Lập kế hoạch học tập trên hệ thống cho học kỳ I, 2019 – 2020:



----------------------------

Xin cám ơn

mọi người đã lắng nghe


