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Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị
Căn cứ thực tế công tác tổ chức đào tạo tại Trường Đại học Sài Gòn, Trường thông
báo đến các khoa/ngành/bộ môn trực thuộc một số điều chỉnh về công tác tổ chức đào tạo:
1. Sinh viên khóa 14, trình độ đại học (trừ các ngành có kế hoạch xét tuyển nguyện
vọng bổ sung: Khoa học thư viện; Tài chính - Ngân hàng; Kế toán; Công nghệ kĩ thuật
điện, điện tử; Công nghệ kĩ thuật môi trường; Kĩ thuật điện, điện tử) bắt đầu học các học
phần thuộc môn chung (Những nguyên lí của chủ nghĩa Mác - Lênin, Giáo dục thể chất
1, Tâm lí học đại cương, Giáo dục học đại cương, Tiếng Việt thực hành, Cơ sở văn hóa
Việt Nam, Pháp luật đại cương, Đại cương xã hội học, Quản trị học) từ ngày 08/09/2014.
Sinh viên xem thời khóa biểu cá nhân tại trang web Thông tin đào tạo
(thongtindaotao.sgu.edu.vn) từ ngày 05/09/2014. Các học phần còn lại sẽ bắt đầu học từ
ngày 29/09/2014.
Sinh viên khóa 14, trình độ đại học của các ngành còn lại và trình độ cao đẳng, bắt
đầu học từ ngày 29/09/2014.
2. Để việc học tập các học phần Giáo dục thể chất được hiệu quả, từ học kì 1, năm
học 2015 - 2016, Trường quy định mỗi sinh viên, ở mỗi học kì (kể cả học kì 3), chỉ được
đăng kí học 01 học phần Giáo dục thể chất.
3. Căn cứ chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh (GDQP-AN) ban hành kèm
theo Thông tư số 31/2012/TT-BGDĐT ngày 12/09/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
học phần GDQP-AN(I) (862106) đòi hỏi môn học trước là học phần Đường lối cách
mạng của Đảng cộng sản Việt Nam (861003). Vì vậy sinh viên phải học xong nhóm học
phần về Lí luận chính trị mới đủ điều kiện để học học phần GDQP-AN(I). Mặt khác sinh
viên có thể đăng kí học các học phần GDQP-AN(II) (862107), GDQP-AN(III) (862108)
trước khi học học phần GDQP-AN(I), vì các học phần GDQP-AN(II), GDQP-AN(III)
không đòi hỏi điều kiện học trước.
Để công tác tổ chức đào tạo của Trường được thực hiện tốt, đề nghị lãnh đạo các
khoa/ngành/bộ môn trực thuộc thông báo đến cố vấn học tập và sinh viên (đặc biệt là sinh
viên khóa 14) các vấn đề nói trên./.
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