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THÔNG BÁO 

V/v cập nhật kế hoạch năm học 2020 – 2021 

 

Kính gửi:  Cán bộ, giảng viên, sinh viên chính quy 

 

Do diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19, Trường thay đổi kế hoạch giảng 

dạy trong năm học 2020-2021 như sau:  

1. Đối với cán bộ, giảng viên: 

- Từ 22/02 - 28/02/2021 (sau Tết Âm lịch): Sinh viên không đến Trường. Tất 

cả các lớp học ôn tập, học bù chuyển sang hình thức trực tuyến. Các khoa tổ chức bảo 

vệ khóa luận tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến, riêng hội đồng sẽ họp trực tiếp, chi 

tiết thực hiện theo hướng dẫn của các khoa. 

- Từ 01/3/2021: Khóa tuyển năm 2020 thi tập trung tại Trường theo kế hoạch 

đã thông báo.  

- Từ 08/3/2021: Nếu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn, tất cả các lớp 

trong học kỳ 2 sẽ học trực tuyến. Do đó, đề nghị tất cả cán bộ, giảng viên chuẩn bị 

sẵn sàng chuyển đổi sang giảng dạy theo hình thức trực tuyến khi có thông báo chính 

thức của Trường. 

2. Đối với sinh viên chính quy: 

- Tuần từ  22/02 - 28/02/2021 (sau Tết Âm lịch) sinh viên không vào Trường, 

các hoạt động học tập (học ôn tập, học bù) và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đều thực 

hiện theo hình thức trực tuyến. 

- Kế hoạch thi cuối kỳ tiếng Anh ngày 27/02/2021 đã thông báo tại 

đây https://daa.uit.edu.vn/thongbao/thong-bao-lich-thi-cuoi-ky-hinh-thuc-thi-viet-

cac-mon-anh-van-1-2-3-4-va-5-dot-3-hoc-ky-1 được chuyển sang thi vào ngày thứ 

Bảy 06/3/2021, phòng và ca thi vẫn giữ như cũ. 
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Đề nghị giảng viên và sinh viên tiếp tục theo dõi các thông báo tiếp theo của 

Trường. 

Trân trọng. 
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