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THÔNG BÁO 

Điều chỉnh hình thức tổ chức giảng dạy, học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022 

Áp dụng từ ngày 04/05/2022 

 
Căn cứ Quyết định số 496/QĐ-TĐHHN ngày 15 tháng 02 năm 2022 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc điều chỉnh tiến độ đào tạo năm 

học 2021 - 2022 hệ đại học chính quy khóa 9,10. 

Căn cứ Quyết định số 2984/QĐ-TĐHHN ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc điều chỉnh tiến độ, kế hoạch đào 

tạo hệ đại học chính quy khóa 8,9,10, hệ đại học liên thông khóa 9 năm học 2021 – 2022; 

Căn cứ Quyết định số 3523/QĐ-TĐHHN ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành Tiến độ, Kế hoạch 

đào tạo hệ đại học chính quy khóa 11 năm học 2021 – 2022; 

Căn cứ Quyết định số 3655/QĐ-TĐHHN ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc Kế hoạch đào tạo trình độ thạc 

sĩ năm học 2021 – 2022; 

Căn cứ kết quả khảo sát học viên, sinh viên và tình hình dịch bệnh thực tế, Nhà trường 

thông báo điều chỉnh hình thức tổ chức giảng dạy, học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022, 

cụ thể như sau: 

I. Sinh viên trình độ đại học hệ chính quy 

1. Đại học chính quy khóa 8: 

Sinh viên học học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp: Tiếp tục học trực tuyến đến 

ngày 14/5/2022. Dự kiến ngày 28/5/2022, sinh viên trở lại Trường để thi kết thúc học phần 

theo phương thức thi trực tiếp, hình thức thi tự luận. Đối với sinh viên ngành Công nghệ 

thông tin: hình thức thi thực hành. 

Sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp: Tiếp tục làm khóa luận theo các quyết định giao 

đề tài đã ban hành. Sinh viên bảo vệ khóa luận trực tiếp tại Trường, dự kiến từ ngày 

20/6/2022 đến 03/7/2022. 

2. Đại học chính quy khóa 9:  

Sinh viên tiếp tục học đến hết học kỳ 2 (ngày 29/05/2022) theo thời khóa biểu số 

676/TBTKB-TĐHHN ban hành ngày 25/02/2022. Sinh viên thi kết thúc học kỳ 2 năm 
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2021-2022 theo phương thức thi trực tuyến. Nhà trường sẽ ban hành lịch thi và có thông 

báo sau. 

Đối với sinh viên các lớp ĐH9TĐ, ĐH9KS, ĐH9T, ĐH9QĐ: Tiếp tục thi kết thúc 

học phần theo lịch thi số 881/TBLT-TĐHHN ngày 16/3/2022. Sau khi thi xong, sinh viên 

đi thực tập các học phần theo kế hoạch đã ban hành.  

3. Đại học chính quy khóa 10: Sinh viên tiếp tục học trực tuyến đến hết học kỳ 2 

(ngày 29/05/2022) theo thời khóa biểu số 624/TBTKB-TĐHHN ban hành ngày 23/02/2022. 

Sinh viên thi kết thúc học kỳ 2 năm 2021-2022 theo phương thức thi trực tuyến. Nhà trường 

sẽ ban hành lịch thi và có thông báo sau. 

Đối với sinh viên các lớp ĐH10KS: Tiếp tục thi kết thúc học phần theo lịch thi số 

881/TBLT-TĐHHN ngày 16/3/2022. Sau khi thi xong, sinh viên đi thực tập các học phần 

theo kế hoạch đã ban hành.  

4. Đại học chính quy khóa 11: Sinh viên tiếp tục học trực tuyến đến hết ngày 

29/4/2022 theo thời khóa biểu số 677/TBTKB-TĐHHN ban hành ngày 25/02/2022. Từ 

ngày 04/5/2022 sinh viên trở lại Trường học trực tiếp đến hết học kỳ 2 (ngày 26/06/2022). 

Sinh viên thi kết thúc học kỳ theo phương thức thi trực tiếp tại Trường từ ngày 13/6/2022. 

Nhà trường sẽ ban hành lịch thi và có thông báo sau. 

5. Đối với sinh viên học lại, học cải thiện điểm đợt 2 học kỳ 2 năm học 2021-2022: 

học và thi trực tuyến (thời khóa biểu số 1271/TBTKB-TĐHHN ban hành ngày 14/4/2022). 

II. Sinh viên hệ vừa làm vừa học 

 Sinh viên các lớp hệ vừa làm vừa học tiếp tục học trực tuyến theo thời khóa biểu 

đã ban hành. 

III. Học viên cao học các khóa 

 Đối với học viên các lớp khóa CH7A: Tiếp tục thi trực tuyến theo Thông báo số 

991/TBLT-TĐHHN ngày 22/3/2022. Từ ngày 07/5/2022, học viên quay trở lại học trực 

tiếp tại Trường. Nhà trường sẽ ban hành Thời khóa biểu học trực tiếp và có thông báo sau. 

 Đối với học viên các lớp khóa CH6A, CH6B: Tiếp tục thực hiện luận văn tốt nghiệp 

theo các quyết định giao đề tài đã ban hành. 

Trên đây là thông báo điều chỉnh hình thức tổ chức giảng dạy, học tập học kỳ 2 năm 

học 2021-2022. Đề nghị học viên, sinh viên, giảng viên chủ động theo dõi Website Trường 

để kịp thời cập nhật kế hoạch ban hành của Nhà trường. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch HĐT (để b/c); 

- Ban Giám hiệu (để b/c); 

- Các đơn vị trong Trường; 

- Ban TT&TVTS; 

- Website Trường; 

- Lưu:VT, ĐT. 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

 

 

 

Lưu Văn Huyền 
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