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HÌNH THỨC THỰC HÀNH 

1. Hình thức 1 (HT1) 

- Đối với những HP theo hình thức thực hành 1, sau khi đăng ký học phần 

Lý thuyết, sinh viên CẦN ĐĂNG KÝ THỰC HÀNH vào các nhóm 

thực hành đã được xếp lịch trước đó. 

- Mỗi nhóm sẽ có giáo viên phụ trách trực tiếp. Giáo viên HDTH sẽ đến 

Phòng máy theo lịch học của nhóm để hướng dẫn trực tiếp cho sinh viên 

(thời khóa biểu thực hành). 

- Sinh viên cần đến Phòng máy theo đúng lịch của nhóm thực hành mà 

sinh viên đăng ký. 

- Sinh viên phải thường xuyên theo dõi thông báo của giáo viên phụ trách 

nhóm trên Moodle và WebSite của Khoa. 

- Làm và nôp̣ đầy đủ, đúng haṇ tất cả các bài tâp̣ theo yêu cầu của giáo 

viên. 

- Nếu có thắc mắc về bài tập, sinh viên có trao đổi với giáo viên phu ̣trách 

trên lớp trong giờ thực hành của nhóm. 

2. Hình thức 2 (HT2) 

- Đối với những HP theo hình thức thực hành 2, sau khi đăng ký học phần 

Lý thuyết, sinh viên KHÔNG CẦN ĐĂNG KÝ THỰC HÀNH mà sẽ 

được xếp vào các  nhóm thực hành (khoảng 20SV/nhóm). 

- Mỗi nhóm sẽ có giáo viên phụ trách trực tiếp. Giáo viên HDTH sẽ 

không đến Phòng máy để hướng dẫn trực tiếp cho sinh viên, sinh viên 

sẽ tự tìm hiểu bài tập và trao đổi với nhau, gửi thắc mắc cho giáo viên 

phụ trách để được giải đáp. 

- Bất cứ khi nào phòng máy rảnh, sinh viên đều có thể vào sử dụng máy 

để download tài liêụ và làm bài tập. 
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- Vào những giờ theo hình thức thưc̣ hành 2, cổng Internet se ̃đươc̣ mở để 

sinh viên có thể truy câp̣ tìm tài liêụ hỗ trơ ̣cho viêc̣ hoc̣ của mình. 

- Sinh viên phải thường xuyên theo dõi thông báo của giáo viên phụ trách 

nhóm trên Moodle và WebSite của Khoa. 

- Làm và nôp̣ đầy đủ, đúng haṇ tất cả các bài tâp̣ theo yêu cầu của giáo 

viên. 

- Chủ động tìm tài liêụ để làm bài tâp̣. Nếu có thắc mắc về bài tập, sinh 

viên có thể trao đổi với nhau hoăc̣ trao đổi với giáo viên phu ̣trách theo 

hình thức sau: 

o Găp̣ trưc̣ tiếp 

o Gửi mail cho GV HDTH 

 


