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TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 

PHÒNG ĐẠI HỌC 

 

Số:   37 /TB-ĐH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2019  

 

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

 các khóa tuyển sinh 2017, 2018 (ở cơ sở TpHCM) trong HK2 và HK hè năm học 2018-2019 

  

I. GIỚI THIỆU CHUNG: 

1. Nội dung: 

- Học phần kỹ năng phát triển bền vững (2TC) là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo 

thuộc khóa tuyển sinh 2017, 2018. Gồm có 6 đến 8 modul cụ thể như sau: 

STT Nội dung Số tiết 

1 Thái độ sống 1 (tương đương lãnh đạo chính mình) 20 

2 Kỹ năng 5S và Kaizen (tương đương design your life) 10 

3 Thái độ sống 2 10 

4 Tự chọn 1/3 kỹ năng Thực tập chuyển hóa cảm xúc EQ 10 

5 Xây dựng Team & lãnh đạo 10 

6 Khởi nghiệp 10 

7 Thái độ sống 3  

8 Tự chọn 1/3 kỹ năng Thực tập chuyển hóa cảm xúc EQ 10 

9 Xây dựng Team & lãnh đạo 10 

10 Khởi nghiệp 10 

2. Mục tiêu: 

- Giúp cho sinh viên hoàn thiện đầy đủ các kỹ năng thiết yếu nhằm đảm bảo cho sinh viên có 

thể học tập và rèn luyện tốt trong Trường. 

- Giúp cho sinh viên có khả năng liên tục tự đào tạo, tự bồi dưỡng trước và sau khi ra trường để 

sinh viên luôn có đủ khả năng lực tự phát triển và thành công bền vững trong tương lai. 

3. Đối tượng: sinh viên các lớp chất lượng cao, lớp tiêu chuẩn thuộc khóa tuyển sinh 2017, 2018 

chưa học các modul Lãnh đạo chính mình (Coach) hoặc modul Xác định mục tiêu cuộc đời 

(Design your life).  
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4. Lưu ý: Sinh viên đã học modul Lãnh đạo chính mình (Coach) hoặc modul Xác định mục 

tiêu cuộc đời (Design your life) ở HK1/2018-2019 thì không đăng ký đợt này. Trong 

trường hợp, SV sau này có kết quả không đạt sẽ chờ thông báo đăng ký học lại sau. 

5. Nội dung học:  

- SV chưa học modul Lãnh đạo chính mình sẽ học thay thế bằng modul Thái độ sống 1. 

- SV chưa học modul Xác định mục tiêu cuộc đời sẽ học thay thế bằng modul 5S và Kaizen. 

- Sinh viên có nhiều đợt đăng ký học (vì lịch học trải dài từ cuối tháng 4 đến học kỳ hè). 

6. Học phí: Sinh viên không phải đóng học phí khi đăng ký học các modul trên vì môn Kỹ năng 

phát triển bền vững đã được tính và thu trong HK2/2018-2019. 

II. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ: 

1. Sinh viên thuộc đối tượng trên 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 lịch học. 

2. Đợt 1: Sinh viên dựa vào thời khóa biểu và thực hiện đăng ký từ 09h ngày 17/4 đến 09h ngày 

19/4/2019.  

*** Lưu ý: 

 - Sinh viên đăng ký modul Thái độ sống 1 ở các nhóm 1, 2, 3, 4, 5 sẽ học trong HK2/18-19. 

- Sinh viên đăng ký modul 5S và Kaizen ở các nhóm 1sẽ học trong HK2/2018-2019. 

- Sinh viên không đăng ký ở đợt 1 được (do không có lịch rảnh) thì sẽ đăng ký vào đợt 2. 

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

HK2/2018-2019. 

3. Đợt 2: Sinh viên dựa vào thời khóa biểu và thực hiện đăng ký từ 08h ngày 22/4 đến 08h ngày 

24/4/2019.  

*** Lưu ý:  

- Sinh viên đăng ký 2 modul trên ở các nhóm còn lại sẽ học vào HK HÈ/2018-2019 từ tháng 6 

đến tháng 7/2019. 

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

kỳ hè/2018-2019. 

 

 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 


