
  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 :     168/ĐHCT-ĐT                                            Cần Thơ, ngày   15  tháng  12  năm 2016 

V/v Điều chỉnh kế hoạch giảng dạy, học tập 

học kỳ 2, 2016-2017 phục vụ sửa chữa  

dãy nhà học Khoa Kinh tế 
   

                     Kính gửi : 

                                        - Lãnh đạo các đơn vị có đào tạo; 

- Phòng Quản trị thiết bị; 

- Cán bộ giảng dạy và sinh viên (SV) trong toàn trường. 

             Do dãy nhà học thuộc Khoa Kinh tế sẽ được nâng cấp sửa chữa, đồng thời có bổ sung mới 

các phòng học thuộc Trung tâm Phát triển kỹ năng sư phạm nên những phòng học trong Thời 

khóa biểu đã công bố cho giảng viên và sinh viên có sự thay đổi. Để đảm bảo kế hoạch giảng dạy 

học kỳ 2, năm học 2016-2017 đối với các lớp học phần này, được sự cho phép của Ban Giám 

hiệu, Trường thông báo:  

            Chuyển kế hoạch giảng dạy, học tập học kỳ 2, năm học 2016-2017 các phòng học trong 

thời khóa biểu đã công bố, như sau: 
 

T

T 

Ký hiệu phòng học đã công 

bố trong thời khoá biểu 
Chuyển sang phòng mới Vị trí 

1 
103/KT 

Hội trường Khoa Kinh tế 

(nâng cấp từ Phòng học cũ) 
Khoa Kinh tế 

2 104/KT 
Hội trường 2, Khoa Công 

nghệ thông tin và TT 

Khoa Công nghệ thông tin 

và TT 

3 101/SP 301/SP TT Phát triển kỹ năng SP 

4 102/SP 302/SP TT Phát triển kỹ năng SP 

5 103/SP 401/SP TT Phát triển kỹ năng SP 

6 104/SP 402/SP TT Phát triển kỹ năng SP 

             Với Ngày học, Tiết học không thay đổi. 

             Thời gian thực hiện: bắt đầu từ 26/12/2016 cho đến khi có thông báo mới. 

             Đề nghị: 

              - Các đơn vị có đào tạo thông báo đến giảng viên và SV các lớp có liên quan biết nội 

dung thông báo này để thực hiện. 

              - Phòng Quản trị thiết bị, Khoa Kinh tế, Khoa Công nghệ thông tin và TT, Khoa Sư phạm 

thông báo giúp kế hoạch chuyển đổi này và bố trí phục vụ mở cửa các Hội trường, phòng học có 

liên quan. 

             Kính chào trân trọng./. 

                                                                                                      TL.HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                             TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

Nơi nhận: 

-Như Kính gửi;                                                                                         (Đã ký) 

-Lưu VT.                                                                                             Nguyễn Minh Trí 


