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TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 

PHÒNG ĐẠI HỌC 

 

Số:  197/TB-ĐH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 09 năm 2018  

 

THÔNG BÁO 
V/v đăng ký học phần tiếp theo của môn kỹ năng phát triển bền vững dành cho sinh viên 

 khóa 22 ĐH (lớp chất lượng cao, tiêu chuẩn) trong HK1/2018 – 2019 

  

I. GIỚI THIỆU CHUNG: 

1. Mục tiêu của học phần: 

Sinh viên (SV) TDT trở thành con người: 

- [CLO 1] Có tầm nhìn 

- [CLO 2] Xây dựng được mục tiêu cho bản thân 

- [CLO 3] Tự chịu trách nhiệm và có khả năng lãnh đạo chính mình 

- [CLO 4] Sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng 

- [CLO 5] Có khả năng sử dụng các câu hỏi một cách hiệu quả 

- [CLO 6] Hiểu về bản chất tự nhiên của con người  

2. Nội dung các modul: 

2.1 Phần 1: Kiến tạo tư duy (bắt buộc tham gia) bao gồm: 

- Coach - lãnh đạo chính mình 

- Xác định mục tiêu cuộc đời (Design your life) 

- Để chiến thắng trò chơi học tập 

- Cất cánh sự nghiệp 

- Để sách trở thành con đường 

- Thắp sáng trái tim 

2.2 Phần 2: Đồng hành (dành cho SV chưa giải quyết được vấn đề của bản thân sau modul 1) 

2.3 Phần 3: Tôi lựa chọn – Tôi hành động (SV chọn 2 trong số các chuyên đề của Bộ sưu tập 

các kỹ năng, phù hợp với nhu cầu của bản thân) (Năm 2). 

3. Phương thức tham gia: 

- Sinh viên cần tham gia đầy đủ thời lượng của từng modul, và thực hiện các yêu cầu khi kết 

thúc mỗi modul. 

- Sinh viên cần tham gia đầy đủ thời lượng của từng modul, và thực hiện các yêu cầu khi kết 

thúc mỗi modul. 

- Từ MODUL 01 – 06: Không mang điện thoại, đồ ăn vào hội trường, lớp học (Các trường 

hợp sử dụng điện thoại trong lớp học sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của Trường). 

- Sau khi hoàn tất modul 1, sinh viên đạt yêu cầu có thể đăng ký học lại những lần tiếp theo 

(không thu phí). 

- Khi không đạt modul nào sinh viên sẽ phải đóng phí để học lại modul đó 

- Sinh viên được hỗ trợ mentor coach tại phòng Quay về tâm (kế bên phòng tập GYM) trong 

giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 theo lịch thông báo trên e-learning. 
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4. Lưu ý:  

- Chi tiết và lịch trình học của mỗi phần học sinh viên xem trên hệ thống thông tin sinh viên. 

- Phần 1 modul “Coach lãnh đạo chính mình”, sinh viên đã được nhà trường đăng ký và xếp 

thời khóa biểu cho sinh viên. 

- Các modul tiếp theo nhà trường sẽ thông báo cho sinh viên đăng ký. 

II. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ 

1. Sinh viên khóa 22 ĐH nhập học năm 2018 (các lớp chất lượng cao, lớp tiêu chuẩn) đăng nhập 

vào website Hệ thống thông tin sinh viên http://student.tdt.edu.vn/, chọn phân hệ Đăng ký 

môn học để đăng ký bổ sung lịch học Xác định mục tiêu cuộc đời (Design your life). 

2. Sinh viên dựa vào thời khóa biểu và thực hiện đăng theo lịch sau:  

- Đợt 1: từ 09h ngày 25/09 - 09h ngày 27/09/2018 sinh viên khoa Công nghệ thông tin, Toán 

thống kê, Kế toán, Ngoại ngữ, Kỹ thuật công trình, Khoa học thể thao. 

- Đợt 2: từ 11h ngày 25/09 - 11h ngày 27/09/2018 sinh viên khoa Quản trị kinh doanh, Tài 

chính ngân hàng, Khoa học ứng dụng, Lao động công đoàn, Dược. 

- Đợt 3: từ 14h ngày 25/09 - 14h ngày 27/09/2018 sinh viên khoa Luật, Mỹ thuật công 

nghiệp, Điện điện tử, Môi trường & Bảo hộ lao động, Xã hội nhân văn. 

Lưu ý:  

- Sinh viên lưu ý không đăng ký thời gian học trùng với thời gian các môn học đã có trong 

thời khóa biểu HK1/2018-2019. 

- Sinh viên có dữ liệu đăng ký thành công, sẽ phải thực hiện các nghĩa vụ học, thi theo đúng 

quy định của Nhà trường. 

- Sinh viên mang theo 1 hộp bút chì màu để thực hiện bài tập cuối ngày. 

- Trang phục tham gia các modul từ 1 - 6 khuyến khích là đồng phục thể thao của nhà trường. 

- Sinh viên giao tiếp với giảng viên phụ trách Môn học trên e-learning hoặc Bộ phận chăm 

sóc sinh viên TDT - 0903.808097 (7:30 – 11:30 và 13:30 – 17:00 từ thứ 2 đến thứ 6). 

- Email liên lạc: kynangphattrienbenvung@tdtu.edu.vn 

 

 Để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên, kính đề nghị các Khoa thông báo rộng rãi cho tất cả 

sinh viên biết bằng nhiều kênh thông tin (bản tin của Khoa, email, giảng viên cố vấn, ban cán sự 

lớp, thông báo trong Hệ thống thông tin sinh viên…). 

 

                                 KT.TRƯỞNG PHÒNG  

                                                                                       PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

Nơi nhận: 

- Các Khoa,  P.Tài chính; 

- Website phòng Đại học, ĐKMH; 

- Lưu. 

 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 La Vũ Thùy Linh 
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