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THÔNG BÁO 

Kế hoạch học bổ sung các môn kỹ năng mềm thuộc học phần tự chọn 
 

 

Căn cứ Quy định chuẩn đầu ra kỹ năng mềm đối với sinh viên đại học và danh sách 

xét công nhận tốt nghiệp đại học chính quy đợt 02, tháng 7 năm 2021. Nhà trường thông 

báo Kế hoạch học bổ sung các môn kỹ năng mềm thuộc học phần tự chọn đối với sinh viên 

chưa hoàn thành các môn kỹ năng mềm thuộc học phần tự chọn, cụ thề như sau:  

I. Sinh viên chưa hoàn thành các môn kỹ năng mềm thuộc học phần tự chọn: 

Danh sách sinh viên chưa hoàn thành các môn kỹ năng mềm thuộc học phần tự chọn 

tại phụ lục kèm theo thông báo này. 

II. Các môn học bổ sung  

1. Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định (KNM002) 

2. Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian (KNM003) 

III. Đăng ký học và nộp học phí 

Sinh viên phải hoàn thành hai môn kỹ năng mềm trong học phần tự chọn trước thời 

gian xét công nhận tốt nghiệp. Sinh viên tự lựa chọn môn học để đăng ký. 

Sinh viên đăng ký học trực tuyến trên trang cá nhân tại Website Trường và nộp học 

phí qua thẻ từ ngày 10/6/2021 đến 12/6/2021. Trong trường hợp sinh viên không đăng ký 

được trực tuyến do lỗi trang cá nhân, sinh viên nộp đơn đăng ký qua Email: 

ttgdtx.003@hunre.edu.vn và nộp tiền qua tài khoản: 2151 000 130 5852, ngân hàng BIDV, 

chi nhánh Cầu Giấy, Hà Nội từ ngày 13/6/2021 đến 15/6/2021 (khi chuyển tiền ghi đầy 

đủ mã sinh viên, mã môn học). 

Mức thu học phí:  294.700đ/tín chỉ (một môn học). 

IV. Tổ chức học 

1. Hình thức học: Trực tuyến 

2. Hình thức thi: Bài tập lớn  

3. Kế hoạch học trực tuyến: Căn cứ số lượng sinh viên đăng ký các môn học, Nhà 

trường thông báo kế hoạch học trực tuyến trên Website Trung tâm Giáo dục thường xuyên. 

V. Các đơn vị phối hợp: 

Để việc tổ chức học và thi các môn kỹ năng mềm thuộc học phần tự chọn an toàn, 

hiệu quả và đúng quy chế, Nhà trường đề nghị: 

Các khoa, bộ môn trực thuộc trường, cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm thông báo 

Kế hoạch học bổ sung các môn kỹ năng mềm thuộc học phần tự chọn đến sinh viên có tên 

trong danh sách tại phụ lục kèm theo thông báo. 

mailto:ttgdtx.003@hunre.edu.vn


2 

 
Phòng Đào tạo, Kế hoạch - Tài chính,  Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, 

Thanh tra Giáo dục và Pháp chế, Quản trị thiết bị, Trung tâm Thư viện và Công nghệ thông 

tin, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, giáo viên được phân công giảng dạy, chấm thi thực 

hiện theo quy định của Nhà trường. 

Sinh viên cập nhật Kế hoạch học bổ sung các môn kỹ năng mềm thuộc học phần tự 

chọn trên Website Trung tâm Giáo dục thường xuyên và thực hiện đăng ký học, nộp học 

phí  theo quy định. 

Sinh viên vì lý do khách quan không tham gia học hoặc không tham gia thi các môn 

đã đăng ký và đã đóng học phí phải làm đơn xin hoãn học hoặc hoãn thi gửi Trung tâm 

Giáo dục thường xuyên trước ngày học 03 ngày (với sinh viên xin hoãn học) hoặc trước 

ngày thi 03 ngày (với sinh viên xin hoãn thi). 

Thông tin chi tiết xin liên hệ:  Cô giáo Nguyễn Thi Mai Hương, Giảng viên Trung 

tâm Giáo dục thường xuyên. Di động: 0869.204.118; Email: ntmhuong@hunre.edu.vn./. 
 

Nơi nhận:  
- Chủ tịch Hội đồng trường (để b/c); 

- Các phòng, khoa, bộ môn trực thuộc Trường; 

- Trung tâm TV&CNTT; 

- Lưu: VT, TTGDTX. 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Vũ Danh Tuyên 
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