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Ngày 13/8 Ngày 14/8 Ngày 15/8 Ngày 16/8 Ngày 17/8

SÁNG

7g30-9g: Sinh viên và hội

nhập quốc tế 7g15-9g15: Kỹ năng xử lý

khủng hoảng tâm lý trong đời
sống Sinh viên

7g30-9g:Giới thiệu Hội Sinh

Viên

7g15-8g15:Quy chế học vụ

và kế hoạch năm học 2018 -
2019 

nghỉ9g30-11g30: Các quy chế

và chế độ chính sách Sinh
Viên cần biết

9g15-10g: Giới thiệu hệ thống 

thư viện

8g25-9g25:Những điều lưu ý 

khi sống trong khu đô thị 
ĐHQG

9g30-11g30: Pháp luật và kỹ

năng sống

10g15-10g45:Chuẩn đầu ra

ngoại ngữ

9g45-11g15: Kỹ năng phòng

cháy-chữa cháy

Địa điểm: F104
Địa điểm: Hội trường Nhà 

Điều Hành ĐHQG
Địa điểm: F104 Địa điểm: F104

CHIỀU Tham quan dinh độc lập

12g30-14g30:Kỹ năng khai

thác công nghệ thông tin 
trong tìm kiếm và sử dụng tài
liệu

nghỉ

12g30-14g: Giới thiệu Đoàn

Thanh Niên

nghỉ14g45-16g15: Giới thiệu Đại 

Học Quốc Gia và Trường Đại 
Học Khoa Học Tự Nhiên

14g10-14g40: Quy định của 

người học trong thi cử

Địa điểm: Hội trường Nhà 

Điều Hành ĐHQG
Địa điểm: F104

Toán học (Từ MSSV 18110001 đến 18110170)

Học tại cơ sở 2 (Thủ Đức – Dĩ An)

* Ghi chú:      - Tham Quan dinh độc lập: Sinh viên sẽ tập trung sân trường đại học Khoa Học Tự Nhiên. lịch tham quan cụ thể sẽ post trên website trường và được dán tại phòng học. Cán bộ phụ trách: Nguyễn Phước 
Thông- 01654105533,  email: npthong.1212@gmail.com
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Ngày 13/8 Ngày 14/8 Ngày 15/8 Ngày 16/8 Ngày 17/8

SÁNG

7g15-9g15: Kỹ năng xử lý

khủng hoảng tâm lý trong
đời sống Sinh viên

7g15-8g15: Những điều lưu ý khi 

sống trong khu đô thị ĐHQG

7g30-9g: Sinh viên và hội

nhập quốc tế 8g-9g30:Giới thiệu Hội

Sinh Viên

nghỉ
8g30-9g30: Quy chế học vụ và

kế hoạch năm học 2018 - 2019  9g30-11g30: Các quy chế và
chế độ chính sách Sinh Viên

cần biết
9g30-11g30: Pháp luật và

kỹ năng sống

10g10-10g55: Giới thiệu hệ 

thống thư viện

9g45-11g15:Giới thiệu

Đoàn Thanh Niên

Địa điểm: Hội trường Nhà 

Điều Hành ĐHQG
Địa điểm: F106 Địa điểm: F106 Địa điểm: F106

CHIỀU

12g30-14g30:Kỹ năng khai

thác công nghệ thông tin 
trong tìm kiếm và sử dụng
tài liệu

13g40-14g10:Chuẩn đầu ra

ngoại ngữ

Tham quan dinh 

độc lập. nghỉ nghỉ
14g45-16g15: Giới thiệu 

Đại Học Quốc Gia và 
Trường Đại Học Khoa Học 
Tự Nhiên

14g10-14g40: Quy định của 

người học trong thi cử

14g45-16g15: Kỹ năng phòng

cháy-chữa cháy

Địa điểm: Hội trường Nhà 

Điều Hành ĐHQG
Địa điểm: F106

Toán học (Từ MSSV 18110171 đến hết)

Học tại cơ sở 2 (Thủ Đức – Dĩ An)

* Ghi chú:      - Tham Quan dinh độc lập: Sinh viên sẽ tập trung sân trường đại học Khoa Học Tự Nhiên. lịch tham quan cụ thể sẽ post trên website trường và được dán tại phòng học. Cán bộ phụ trách: Nguyễn Phước 
Thông- 01654105533,  email: npthong.1212@gmail.com
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Công nghệ thông tin (Từ MSSV 18120001 đến 18120350)

Ngày 13/8 Ngày 14/8 Ngày 15/8 Ngày 16/8 Ngày 17/8

SÁNG

7g15-9g15: Kỹ năng xử lý

khủng hoảng tâm lý trong
đời sống Sinh viên

7g30-9g:Giới thiệu Đoàn

Thanh Niên

7g15-9g15: Các quy chế và

chế độ chính sách Sinh Viên
cần biết

7g30-9g: Giới thiệu Hội Sinh

Viên

nghỉ9g30-11g30: Pháp luật và kỹ

năng sống

9g45-10g45:Những điều lưu ý 

khi sống trong khu đô thị 
ĐHQG

9g30-11g: Sinh viên và hội

nhập quốc tế

9g15-10g:Giới thiệu hệ 

thống thư viện

Địa điểm: Hội trường Nhà 

Điều Hành ĐHQG
Địa điểm: Hội trường B Địa điểm: Hội trường B Địa điểm: Hội trường B

CHIỀU

12g30-14g30:Kỹ năng khai

thác công nghệ thông tin 
trong tìm kiếm và sử dụng
tài liệu

13g-14g: Quy chế học vụ và

kế hoạch năm học 2018 - 2019 

14g45-16g15: Kỹ năng

phòng cháy-chữa cháy
Tham quan dinh độc lập nghỉ14g45-16g15: Giới thiệu Đại 

Học Quốc Gia và Trường 
Đại Học Khoa Học Tự Nhiên

14g15-14g45: Chuẩn đầu ra

ngoại ngữ

14g55-15g25: Quy định  của 

người học trong thi cử

Địa điểm: Hội trường Nhà 

Điều Hành ĐHQG
Địa điểm: Hội trường B Địa điểm: Hội trường B

Học tại cơ sở 2 (Thủ Đức – Dĩ An)

* Ghi chú:      - Tham Quan dinh độc lập: Sinh viên sẽ tập trung sân trường đại học Khoa Học Tự Nhiên. lịch tham quan cụ thể sẽ post trên website trường và được dán tại phòng học. Cán bộ phụ trách: Nguyễn Phước 
Thông- 01654105533,  email: npthong.1212@gmail.com
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Công nghệ thông tin (Từ MSSV 18120351 đến hết)

Ngày 13/8 Ngày 14/8 Ngày 15/8 Ngày 16/8 Ngày 17/8

SÁNG

7g15-9g15: Kỹ năng xử lý

khủng hoảng tâm lý trong
đời sống Sinh viên

7g30-9g:Giới thiệu Đoàn

Thanh Niên

7g15-9g15: Các quy chế và

chế độ chính sách Sinh Viên
cần biết

7g30-9g: Giới thiệu Hội Sinh

Viên

nghỉ9g30-11g30: Pháp luật và kỹ

năng sống

9g45-10g45:Những điều lưu ý 

khi sống trong khu đô thị 
ĐHQG

9g30-11g: Sinh viên và hội

nhập quốc tế

9g15-10g:Giới thiệu hệ 

thống thư viện

Địa điểm: Hội trường Nhà 

Điều Hành ĐHQG
Địa điểm: Hội trường B Địa điểm: Hội trường B Địa điểm: Hội trường B

CHIỀU

12g30-14g30:Kỹ năng khai

thác công nghệ thông tin 
trong tìm kiếm và sử dụng
tài liệu

13g-14g: Quy chế học vụ và

kế hoạch năm học 2018 - 2019 

14g45-16g15: Kỹ năng

phòng cháy-chữa cháy
Tham quan dinh độc lập nghỉ14g45-16g15: Giới thiệu Đại 

Học Quốc Gia và Trường 
Đại Học Khoa Học Tự Nhiên

14g15-14g45: Chuẩn đầu ra

ngoại ngữ

14g55-15g25: Quy định  của 

người học trong thi cử

Địa điểm: Hội trường Nhà 

Điều Hành ĐHQG
Địa điểm: Hội trường B Địa điểm: Hội trường B

Học tại cơ sở 2 (Thủ Đức – Dĩ An)

* Ghi chú:      - Tham Quan dinh độc lập: Sinh viên sẽ tập trung sân trường đại học Khoa Học Tự Nhiên. lịch tham quan cụ thể sẽ post trên website trường và được dán tại phòng học. Cán bộ phụ trách: Nguyễn Phước 
Thông- 01654105533,  email: npthong.1212@gmail.com
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Vật lý học

Ngày 13/8 Ngày 14/8 Ngày 15/8 Ngày 16/8 Ngày 17/8

SÁNG

7g30-8g: Quy định của người học 

trong thi cử

Tham quan 

dinh độc lập

7g15-9g15: Kỹ năng xử lý khủng

hoảng tâm lý trong đời sống Sinh
viên

7g15-9g15: Các quy chế và

chế độ chính sách Sinh Viên
cần biết

nghỉ

8g15-9g: Giới thiệu hệ thống thư viện

9g30-11g30: Pháp luật và kỹ năng

sống

9g30-11g: Sinh viên và hội

nhập quốc tế

9g15-9g45:Chuẩn đầu ra ngoại ngữ

9g50-11g20: Giới thiệu Hội Sinh Viên

Địa điểm: F302
Địa điểm: Hội trường Nhà Điều 

Hành ĐHQG
Địa điểm: F302

CHIỀU

13g-14g :Quy chế học vụ và kế hoạch

năm học 2018 - 2019 

nghỉ

12g30-14g30:Kỹ năng khai thác

công nghệ thông tin trong tìm kiếm
và sử dụng tài liệu

13g05-14g35: Kỹ năng phòng

cháy-chữa cháy

nghỉ14g10-15g10:Những điều lưu ý khi 

sống trong khu đô thị ĐHQG
14g45-16g15: Giới thiệu Đại Học 

Quốc Gia và Trường Đại Học Khoa 
Học Tự Nhiên

14g45-16g15: Giới thiệu Đoàn

Thanh Niên

Địa điểm: F302
Địa điểm: Hội trường Nhà Điều 

Hành ĐHQG
Địa điểm: F302

Học tại cơ sở 2 (Thủ Đức – Dĩ An)

* Ghi chú:      - Tham Quan dinh độc lập: Sinh viên sẽ tập trung sân trường đại học Khoa Học Tự Nhiên. lịch tham quan cụ thể sẽ post trên website trường và được dán tại phòng học. Cán bộ phụ trách: Nguyễn Phước 
Thông- 01654105533,  email: npthong.1212@gmail.com
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Hóa học

Ngày 13/8 Ngày 14/8 Ngày 15/8 Ngày 16/8 Ngày 17/8

SÁNG

7g15-9g15: Các quy chế và chế

độ chính sách Sinh Viên cần biết

7g15-9g15: Kỹ năng xử lý khủng

hoảng tâm lý trong đời sống Sinh
viên

7g30-8g: Quy định của người 

học trong thi cử

Tham quan 

dinh độc lập nghỉ

8g05-9g35: Kỹ năng phòng

cháy-chữa cháy

9g30-11g: Sinh viên và hội nhập

quốc tế

9g30-11g30: Pháp luật và kỹ năng

sống

9g45-10g45: Quy chế học vụ và

kế hoạch năm học 2018 - 2019 

Địa điểm: F202
Địa điểm: Hội trường Nhà Điều 

Hành ĐHQG
Địa điểm: F202

CHIỀU

13g-14g:Những điều lưu ý khi 

sống trong khu đô thị ĐHQG

12g30-14g30:Kỹ năng khai thác

công nghệ thông tin trong tìm kiếm
và sử dụng tài liệu

12g30-14g:Giới thiệu Đoàn

Thanh Niên

nghỉ nghỉ
14g-14g45: Giới thiệu hệ thống 

thư viện 14g45-16g15: Giới thiệu Đại Học 

Quốc Gia và Trường Đại Học Khoa 
Học Tự Nhiên

15g-15g30:Chuẩn đầu ra ngoại

ngữ

14g45-16g15:Giới thiệu Hội

Sinh Viên

Địa điểm: F202
Địa điểm: Hội trường Nhà Điều 

Hành ĐHQG
Địa điểm: F202

Học tại cơ sở 2 (Thủ Đức – Dĩ An)

* Ghi chú:      - Tham Quan dinh độc lập: Sinh viên sẽ tập trung sân trường đại học Khoa Học Tự Nhiên. lịch tham quan cụ thể sẽ post trên website trường và được dán tại phòng học. Cán bộ phụ trách: Nguyễn Phước 
Thông- 01654105533,  email: npthong.1212@gmail.com
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Kỹ thuật điện tử viễn thông

Học tại cơ sở 2 (Thủ Đức – Dĩ An)

Ngày 13/8 Ngày 14/8 Ngày 15/8 Ngày 16/8 Ngày 17/8

SÁNG

7g15-9g15: Các quy chế và chế

độ chính sách Sinh Viên cần biết

7g15-9g15: Kỹ năng xử lý

khủng hoảng tâm lý trong đời
sống Sinh viên

7g15-8g15:Những điều lưu ý khi 

sống trong khu đô thị ĐHQG

Tham quan 

dinh độc lập nghỉ
9g40-10g40: Quy chế học vụ và

kế hoạch năm học 2018 - 2019 9g30-11g30: Pháp luật và kỹ

năng sống

8g25-9g10: Giới thiệu hệ thống thư 

viện

9g35-10g05: Quy định trách nhiệm 

của người học trong thi cử
10g45-11g15:Chuẩn đầu ra ngoại

ngữ

Địa điểm: F204
Địa điểm: Hội trường Nhà 

Điều Hành ĐHQG
Địa điểm: F204

CHIỀU

13g05-14g35: Sinh viên và hội

nhập quốc tế

12g30-14g30:Kỹ năng khai

thác công nghệ thông tin trong
tìm kiếm và sử dụng tài liệu

12g30-14g:Giới thiệu Hội Sinh Viên

nghỉ nghỉ14g45-16g15: Kỹ năng phòng

cháy-chữa cháy

14g45-16g15: Giới thiệu Đại 

Học Quốc Gia và Trường Đại 
Học Khoa Học Tự Nhiên

14g45-16g15:Giới thiệu Đoàn

Thanh Niên

Địa điểm: F204
Địa điểm: Hội trường Nhà 

Điều Hành ĐHQG
Địa điểm: F204

* Ghi chú:      - Tham Quan dinh độc lập: Sinh viên sẽ tập trung sân trường đại học Khoa Học Tự Nhiên. lịch tham quan cụ thể sẽ post trên website trường và được dán tại phòng học. Cán bộ phụ trách: Nguyễn Phước 
Thông- 01654105533,  email: npthong.1212@gmail.com
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Công nghệ sinh học

Học tại cơ sở 2 (Thủ Đức – Dĩ An)

Ngày 13/8 Ngày 14/8 Ngày 15/8 Ngày 16/8 Ngày 17/8

SÁNG

7g15-8g15:Những điều lưu ý khi 

sống trong khu đô thị ĐHQG 7g15-9g15: Kỹ năng xử lý khủng

hoảng tâm lý trong đời sống
Sinh viên

7g30-8g15: Giới thiệu hệ 

thống thư viện 7g30-9g:Giới thiệu Đoàn

Thanh Niên

nghỉ
8g20-9g20: Quy chế học vụ và

kế hoạch năm học 2018 - 2019 

8g20-8g50:Chuẩn đầu ra

ngoại ngữ

9g30-11g30: Các quy chế và chế

độ chính sách Sinh Viên cần biết

9g30-11g30: Pháp luật và kỹ

năng sống

9g-9g30: Quy định trách 

nhiệm của người học trong 
thi cử

9g45-11g15:Giới thiệu Hội

Sinh Viên

Địa điểm: F205
Địa điểm: Hội trường Nhà Điều 

Hành ĐHQG
Địa điểm: F205 Địa điểm: F205

CHIỀU

13g05-14g35: Kỹ năng phòng

cháy-chữa cháy

12g30-14g30:Kỹ năng khai thác

công nghệ thông tin trong tìm
kiếm và sử dụng tài liệu

Tham quan dinh độc lập nghỉ nghỉ14g45-16g15: Sinh viên và hội

nhập quốc tế

14g45-16g15: Giới thiệu Đại 

Học Quốc Gia và Trường Đại 
Học Khoa Học Tự Nhiên

Địa điểm: F205
Địa điểm: Hội trường Nhà Điều 

Hành ĐHQG

* Ghi chú:      - Tham Quan dinh độc lập: Sinh viên sẽ tập trung sân trường đại học Khoa Học Tự Nhiên. lịch tham quan cụ thể sẽ post trên website trường và được dán tại phòng học. Cán bộ phụ trách: Nguyễn Phước 
Thông- 01654105533,  email: npthong.1212@gmail.com
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Sinh học(Từ MSSV 18150001 đến 18150170)

Học tại cơ sở 2 (Thủ Đức – Dĩ An)

Ngày 13/8 Ngày 14/8 Ngày 15/8 Ngày 16/8 Ngày 17/8

SÁNG

7g15-8g15 Quy chế học vụ và

kế hoạch năm học 2018 - 2019 
7g30-9g: Sinh viên và hội

nhập quốc tế

7g15-9g15: Kỹ năng xử lý

khủng hoảng tâm lý trong đời
sống Sinh viên

nghỉ nghỉ

8g25-9g25:Những điều lưu ý 
khi sống trong khu đô thị 

ĐHQG

9g30-11g: Kỹ năng phòng

cháy-chữa cháy

9g30-11g30: Các quy chế và
chế độ chính sách Sinh Viên

cần biết

9g30-11g30: Pháp luật và kỹ

năng sống

Địa điểm: F207 Địa điểm: F207
Địa điểm: Hội trường Nhà 

Điều Hành ĐHQG

CHIỀU

13g-13g45: Giới thiệu hệ thống 
thư viện

Tham quan dinh độc lập

12g30-14g30:Kỹ năng khai

thác công nghệ thông tin trong
tìm kiếm và sử dụng tài liệu

12g30-14g:Giới thiệu Hội

Sinh Viên

nghỉ
14g10-14g40:Chuẩn đầu ra

ngoại ngữ
14g45-16g15: Giới thiệu Đại 

Học Quốc Gia và Trường Đại 
Học Khoa Học Tự Nhiên

14g45-16g15: Giới thiệu Đoàn

Thanh Niên

14g45-15g15: Quy định 

trách nhiệm của người 
học trong thi cử

Địa điểm: F207
Địa điểm: Hội trường Nhà 

Điều Hành ĐHQG
Địa điểm: F207

* Ghi chú:      - Tham Quan dinh độc lập: Sinh viên sẽ tập trung sân trường đại học Khoa Học Tự Nhiên. lịch tham quan cụ thể sẽ post trên website trường và được dán tại phòng học. Cán bộ phụ trách: Nguyễn Phước 
Thông- 01654105533,  email: npthong.1212@gmail.com
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Sinh học(Từ MSSV 18150171 đến hết)

Học tại cơ sở 2 (Thủ Đức – Dĩ An)

Ngày 13/8 Ngày 14/8 Ngày 15/8 Ngày 16/8 Ngày 17/8

SÁNG

7g30-9g: Giới thiệu Đoàn Thanh

Niên 7g30-9g: Kỹ năng phòng

cháy-chữa cháy

7g15-9g15: Kỹ năng xử lý

khủng hoảng tâm lý trong đời
sống Sinh viên

nghỉ nghỉ

9g15-10g: Giới thiệu hệ thống thư 
viện

10g05-10g35:Chuẩn đầu ra ngoại

ngữ
9g45-10g45: Quy chế học vụ

và kế hoạch năm học 2018 -
2019 

9g30-11g30: Pháp luật và kỹ

năng sống10g45-11g15: Quy định trách 

nhiệm của người học trong thi cử

Địa điểm: F208 Địa điểm: F208
Địa điểm: Hội trường Nhà 

Điều Hành ĐHQG

CHIỀU

13g05-15g05: Các quy chế và

chế độ chính sách Sinh Viên cần
biết

Tham quan dinh độc lập

12g30-14g30:Kỹ năng khai

thác công nghệ thông tin trong
tìm kiếm và sử dụng tài liệu

13g05-14g35: Sinh viên và

hội nhập quốc tế

nghỉ14g45-16g15:  Giới thiệu Đại 

Học Quốc Gia và Trường Đại 
Học Khoa Học Tự Nhiên

14g45-16g15:Giới thiệu Hội

Sinh Viên
15g15-16g15:Những điều lưu ý 

khi sống trong khu đô thị ĐHQG

Địa điểm: F208
Địa điểm: Hội trường Nhà 

Điều Hành ĐHQG
Địa điểm: F208

* Ghi chú:      - Tham Quan dinh độc lập: Sinh viên sẽ tập trung sân trường đại học Khoa Học Tự Nhiên. lịch tham quan cụ thể sẽ post trên website trường và được dán tại phòng học. Cán bộ phụ trách: Nguyễn Phước 
Thông- 01654105533,  email: npthong.1212@gmail.com
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Hải Dương học và Kỹ Thuật Hạt Nhân

Học tại cơ sở 2 (Thủ Đức – Dĩ An)

Ngày 13/8 Ngày 14/8 Ngày 15/8 Ngày 16/8 Ngày 17/8

SÁNG

7g30-9g: Kỹ năng phòng cháy-chữa

cháy

Tham quan dinh 

độc lập

7g15-9g15: Kỹ năng xử lý

khủng hoảng tâm lý trong đời
sống Sinh viên

7g30-9g: Sinh viên và hội nhập

quốc tế

nghỉ
9g05-9g35: Quy định trách nhiệm của 

người học trong thi cử
9g30-11g30: Pháp luật và kỹ

năng sống

9g30-11g30: Các quy chế và

chế độ chính sách Sinh Viên
cần biết

9g45-10g45:Những điều lưu ý khi 

sống trong khu đô thị ĐHQG

Địa điểm: F301
Địa điểm: Hội trường Nhà 

Điều Hành ĐHQG
Địa điểm: F301

CHIỀU

13g30-14g:Chuẩn đầu ra ngoại ngữ

nghỉ

12g30-14g30:Kỹ năng khai

thác công nghệ thông tin trong
tìm kiếm và sử dụng tài liệu

12g30-14g: Giới thiệu Đoàn

Thanh Niên

nghỉ

14g10-15g10  Quy chế học vụ và kế

hoạch năm học 2018 - 2019 
14g45-16g15:  Giới thiệu Đại 

Học Quốc Gia và Trường Đại 
Học Khoa Học Tự Nhiên

14g45-16g15: Giới thiệu Hội

Sinh Viên15g15-16g: Giới thiệu hệ thống thư 

viện

Địa điểm: F301
Địa điểm: Hội trường Nhà 

Điều Hành ĐHQG
Địa điểm: F301

* Ghi chú:      - Tham Quan dinh độc lập: Sinh viên sẽ tập trung sân trường đại học Khoa Học Tự Nhiên. lịch tham quan cụ thể sẽ post trên website trường và được dán tại phòng học. Cán bộ phụ trách: Nguyễn Phước 
Thông- 01654105533,  email: npthong.1212@gmail.com
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Khoa học Vật Liêu

Học tại cơ sở 2 (Thủ Đức – Dĩ An)

Ngày 13/8 Ngày 14/8 Ngày 15/8 Ngày 16/8 Ngày 17/8

SÁNG
Tham quan 

dinh độc lập

7g15-9g15: Các quy chế và
chế độ chính sách Sinh Viên

cần biết

7g30-8g:Chuẩn đầu ra ngoại ngữ 7g15-9g15: Kỹ năng xử lý

khủng hoảng tâm lý trong đời
sống Sinh viên

nghỉ

8g05-8g35:Quy định trách nhiệm của 

người học trong thi cử

9g15-10g: Giới thiệu hệ 

thống thư viện

8g40-9g40 Quy chế học vụ và kế
hoạch năm học 2018 - 2019 

9g30-11g30: Pháp luật và kỹ

năng sống9g45-10g45:Những điều lưu ý khi 

sống trong khu đô thị ĐHQG

Địa điểm: F304 Địa điểm: F304
Địa điểm: Hội trường Nhà 

Điều Hành ĐHQG

CHIỀU nghỉ

13g05-14g35: Kỹ năng

phòng cháy-chữa cháy

13g05-14g35: Sinh viên và hội nhập

quốc tế

12g30-14g30:Kỹ năng khai

thác công nghệ thông tin trong
tìm kiếm và sử dụng tài liệu

nghỉ14g45-16g15: Giới thiệu

Đoàn Thanh Niên

14g45-16g15: Giới thiệu Hội Sinh

Viên

14g45-16g15:  Giới thiệu Đại 

Học Quốc Gia và Trường Đại 
Học Khoa Học Tự Nhiên

Địa điểm: F304 Địa điểm: F304
Địa điểm: Hội trường Nhà 

Điều Hành ĐHQG

* Ghi chú:      - Tham Quan dinh độc lập: Sinh viên sẽ tập trung sân trường đại học Khoa Học Tự Nhiên. lịch tham quan cụ thể sẽ post trên website trường và được dán tại phòng học. Cán bộ phụ trách: Nguyễn Phước 
Thông- 01654105533,  email: npthong.1212@gmail.com
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Địa chất học

Học tại cơ sở 2 (Thủ Đức – Dĩ An)

Ngày 13/8 Ngày 14/8 Ngày 15/8 Ngày 16/8 Ngày 17/8

SÁNG
Tham quan 

dinh độc lập

7g15-8g: Giới thiệu hệ thống thư 

viện

7g30-9g: Giới thiệu Đoàn

Thanh Niên
7g15-9g15: Kỹ năng xử lý khủng

hoảng tâm lý trong đời sống Sinh viên

nghỉ

8g25-9g25:Những điều lưu ý khi 
sống trong khu đô thị ĐHQG

9g-9g30:Chuẩn đầu ra ngoại

ngữ

9g30-11g30: Các quy chế và chế

độ chính sách Sinh Viên cần biết
9g45-11g15:Giới thiệu Hội

Sinh Viên

9g30-11g30: Pháp luật và kỹ năng

sống

Địa điểm: F305 Địa điểm: F305 Địa điểm: Hội trường NĐH ĐHQG

CHIỀU nghỉ

13g-13g30: Quy định trách 

nhiệm của người học trong thi cử

13g05-14g35: Kỹ năng

phòng cháy-chữa cháy

12g30-14g30:Kỹ năng khai thác công

nghệ thông tin trong tìm kiếm và sử
dụng tài liệu

nghỉ
14g10-15g10: Quy chế học vụ và

kế hoạch năm học 2018 - 2019 

14g45-16g15: Sinh viên và

hội nhập quốc tế

14g45-16g15:  Giới thiệu Đại Học 

Quốc Gia và Trường Đại Học Khoa 
Học Tự Nhiên

Địa điểm: F305 Địa điểm: F305 Địa điểm: Hội trường NĐH ĐHQG

* Ghi chú:      - Tham Quan dinh độc lập: Sinh viên sẽ tập trung sân trường đại học Khoa Học Tự Nhiên. lịch tham quan cụ thể sẽ post trên website trường và được dán tại phòng học. Cán bộ phụ trách: Nguyễn Phước 
Thông- 01654105533,  email: npthong.1212@gmail.com
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Công nghệ kỹ thuật Môi trường

Học tại cơ sở 2 (Thủ Đức – Dĩ An)

Ngày 13/8 Ngày 14/8 Ngày 15/8 Ngày 16/8 Ngày 17/8

SÁNG

7g15-9g15: Kỹ năng xử lý khủng

hoảng tâm lý trong đời sống Sinh
viên

7g15-9g15: Các quy chế và

chế độ chính sách Sinh Viên
cần biết

Tham quan 

dinh độc lập

7g15-8g15: Những điều lưu ý khi 

sống trong khu đô thị ĐHQG

nghỉ
8g30-9g30:  Quy chế học vụ và kế

hoạch năm học 2018 - 2019  
9g30-11g30: Pháp luật và kỹ

năng sống

9g30-11g: Kỹ năng phòng

cháy-chữa cháy
10g10-10g55: Giới thiệu hệ thống 

thư viện

Địa điểm: Hội trường nhà điều 

hành ĐHQG
Địa điểm: F107 Địa điểm: F107

CHIỀU

12g30-14g30:Kỹ năng khai thác

công nghệ thông tin trong tìm
kiếm và sử dụng tài liệu

13g05-14g35: Sinh viên và

hội nhập quốc tế

nghỉ

13g-14g30:Giới thiệu Hội Sinh

Viên

nghỉ14g45-16g15: Giới thiệu Đại Học 

Quốc Gia và Trường Đại Học 
Khoa Học Tự Nhiên

14g55-15g25:Chuẩn đầu ra

ngoại ngữ

15g30-16g: Quy định trách 

nhiệm của người học trong 
thi cử

14g45-16g15:Giới thiệu Đoàn

Thanh Niên

Địa điểm: Hội trường nhà điều 

hành ĐHQG
Địa điểm: F107 Địa điểm: F107

* Ghi chú:      - Tham Quan dinh độc lập: Sinh viên sẽ tập trung sân trường đại học Khoa Học Tự Nhiên. lịch tham quan cụ thể sẽ post trên website trường và được dán tại phòng học. Cán bộ phụ trách: Nguyễn Phước 
Thông- 01654105533,  email: npthong.1212@gmail.com
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Khoa học Môi Trường

Học tại cơ sở 2 (Thủ Đức – Dĩ An)

Ngày 13/8 Ngày 14/8 Ngày 15/8 Ngày 16/8 Ngày 17/8

SÁNG

7g15-8g: Giới thiệu hệ 

thống thư viện
7g30-9g:Giới thiệu Hội Sinh

Viên

7g15-8g15 Quy chế học vụ và

kế hoạch năm học 2018 - 2019 7g15-9g15: Kỹ năng xử lý

khủng hoảng tâm lý trong đời
sống Sinh viên

nghỉ
8g15-8g45: Chuẩn đầu

ra ngoại ngữ

8g25-9g25:Những điều lưu ý khi 

sống trong khu đô thị ĐHQG

9g15-10g45: Giới thiệu

Đoàn Thanh Niên

9g30-11g: Sinh viên và hội

nhập quốc tế

9g45-11g15: Kỹ năng phòng

cháy-chữa cháy

9g30-11g30: Pháp luật và kỹ

năng sống

Địa điểm: F307 Địa điểm: F307 Địa điểm: F307
Địa điểm: Hội trường NĐH 

ĐHQG

CHIỀU
Tham quan dinh độc 

lập

12g30-13g: Quy định trách 

nhiệm của người học trong thi 
cử

nghỉ

12g30-14g30:Kỹ năng khai

thác công nghệ thông tin trong
tìm kiếm và sử dụng tài liệu

nghỉ
13g05-15g05: Các quy chế và
chế độ chính sách Sinh Viên
cần biết

14g45-16g15: Giới thiệu Đại 

Học Quốc Gia và Trường Đại 
Học Khoa Học Tự Nhiên

Địa điểm: F307
Địa điểm: Hội trường NĐH 

ĐHQG

* Ghi chú:      - Tham Quan dinh độc lập: Sinh viên sẽ tập trung sân trường đại học Khoa Học Tự Nhiên. lịch tham quan cụ thể sẽ post trên website trường và được dán tại phòng học. Cán bộ phụ trách: Nguyễn Phước 
Thông- 01654105533,  email: npthong.1212@gmail.com
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Cao đẳng Công nghệ thông tin

Học tại cơ sở 1 (Quận 5)

Ngày 13/8 Ngày 14/8 Ngày 15/8 Ngày 16/8 Ngày 17/8

SÁNG

7g30-9g:  Giới thiệu Đại Học 

Quốc Gia và Trường Đại Học 
Khoa Học Tự Nhiên

nghỉ

7g15-8g45: Giới thiệu Hội

Sinh Viên

7g15-9g15: Các quy chế và

chế độ chính sách Sinh Viên
cần biết

tham quan dinh 

độc lập9g-11g: Giới thiệu Khoa
9g30-11g:Kỹ năng phòng

cháy - chữa cháy
9g30-11g30: Kỹ năng khai thác

công nghệ thông tin trong tìm
kiếm và sử dụng tài liệu

Địa điểm: Giảng đường 1 Địa điểm: Giảng đường 1
Địa điểm: Giảng đường 1

CHIỀU

12g30-14g30:Kỹ năng xử lý

khủng hoảng tâm lý trong đời
sống Sinh viên

nghỉ

13g-14g30: Giới thiệu Đoàn

Thanh Niên

13g-14g:  Quy chế học vụ và

kế hoạch năm học 2018 -
2019 

14g-15g30: Sinh

viên và hội nhập
quốc tế

14g35-15g05 Quy định trách 

nhiệm của người học trong 
thi cử

14g15-14g45: Chuẩn đầu ra

ngoại ngữ
14g45-16g45: Pháp luật và kỹ

năng sống 15g15-16g: Giới thiệu hệ 

thống thư viện

Địa điểm: Giảng đường 1 Địa điểm: Giảng đường 1 Địa điểm: Giảng đường 1
Địa điểm: 

Giảng đường 1

* Ghi chú:      - Tham Quan dinh độc lập: Sinh viên sẽ tập trung sân trường đại học Khoa Học Tự Nhiên. lịch tham quan cụ thể sẽ post trên website trường và được dán tại phòng học. Cán bộ phụ trách: Nguyễn Phước 
Thông- 01654105533,  email: npthong.1212@gmail.com


