Thông báo ngày 28/4/2018
Thứ bảy, 28 Tháng 4 2018 11:06

1. Kết quả giữa kì học phần LLDH Toán 2 lớp VB2 K8.1 xem tại:

http://gdth.hcmup.edu.vn/ncq/diemgiuaki/

2. Hiện nay, đợt TTSP học kì II năm học 2017 - 2018 đã chấm dứt. Ban Chủ nhiệm Khoa Giáo dục Tiểu học đề
nghị các sinh viên chính qui, học viên vừa làm vừa học lưu ý:

- Sinh viên chính qui TTSP nộp hồ sơ về Phòng Đào tạo trước ngày 04/5/2018.

- Học viên VB2, VLVH TTSP nộp hồ sơ về Văn phòng Ban Chủ nhiệm Khoa Giáo dục Tiểu học trước ngày
10/5/2018. Những trường hợp tự túc nên tập hợp cho 1 đại diện (có kí tên xác nhận) và đại diện nộp về Văn phòng
Ban Chủ nhiệm Khoa (không nhận lắt nhắt từng cá nhân).

Những trường hợp nộp hồ sơ TTSP trễ hơn thông báo, Khoa Giáo dục Tiểu học không chịu trách nhiệm nếu ảnh
hưởng đến việc xét tốt nghiệp chính qui, xét dự thi tốt nghiệp hệ VLVH.

3. Kết quả khảo sát số học viên còn nợ học phần Cấu trúc Đại số cho thấy đủ số lượng để mở lớp. Các học viên lưu
ý:

- Thời gian học: tối thứ Hai, Tư, Sáu, từ 18h00 đến 21h00.
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- Buổi đầu tiên: thứ Hai, 07/5/2018.

- Giảng viên: ThS.NCS. Nguyễn Ngọc Trọng.

- Địa điểm học: Trường BDGD Quận 5, số 2A Trần Hòa, Quận 5, TPHCM (Lí do: lượng học viên các lớp Quận 5
trả nợ học phần này đông nhất)

- Đăng kí TNHP: học viên cần đăng kí danh sách TNHP, hoàn thành nghĩa vụ học phí trong tuần đầu tiên của học
phần.

4. Khoa Giáo dục Tiểu học nghỉ lễ theo qui định. Do đó, các học viên chỉ liên hệ Văn phòng Khoa sau 07h30 ngày
02/5/2018. Chúc mọi người một kì nghỉ lễ vui vẻ!
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