BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 1897/ĐHCT-ĐT

Cần Thơ, ngày

20 tháng 9 năm 2016

V/v Triển khai giảng dạy học phần kỹ năng mềm (KN001)
từ học kỳ 2, năm học 2016-2017

Kính gửi:
- Lãnh đạo các đơn vị;
- Thầy cô là Cố vấn học tập các lớp;
- Sinh viên trong toàn trường.
Theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu, chương trình đào tạo các ngành học bậc đại học
hệ chính quy trong toàn trường sẽ được bổ sung học phần Kỹ năng mềm (với mã số
KN001) thuộc nhóm tự chọn khoa học xã hội.
Trường sẽ bắt đầu giảng dạy học phần này từ học kỳ 2, năm học 2016-2017. Sinh
viên có nhu cầu có thể tiến hành lập kế hoạch học tập và đăng ký học.
Sinh viên tham gia học sẽ được:
- Cung cấp những kiến thức cơ bản và hướng d n r n luyện các kỹ năng cần thiết
cho người học, bao gồm: kỹ năng giao tiếp, các nguyên lý chung về giao tiếp; các kỹ
năng lắng nghe, nói và thuyết trình hiệu quả; kỹ năng làm việc nhóm đảm bảo sự hợp tác
tốt trong học tập và làm việc; kỹ năng tư duy sáng tạo; kỹ năng quản lý thời gian và kỹ
năng quản lý cảm x c;
- Được tích lũy 02 tín chỉ thuộc nhóm tự chọn khoa học xã hội trong chương trình
đào tạo của ngành (nếu đạt kết quả học tập theo qui định).
Nội dung chương trình sinh viên có thể tham khảo thêm tại địa chỉ
http://csc.ctu.edu.vn/
Đề nghị Cố vấn học tập các lớp tư vấn cho sinh viên có quan tâm đăng ký học.
Trân trọng kính chào./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- P. Công tác sinh viên, P. Đào tạo;
- Lưu VT.
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