TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA SINH HỌC – CÔNG NGHỆ SINH HỌC
CHƯƠNG TRÌNH ĐÓN SINH VIÊN KHÓA 2019
“NHỮNG MẢNH GHÉP…”
1. Mục đích:
- Gặp gỡ và trao đổi một số thông tin cơ bản với sinh viên ngành Sinh học và Công nghệ
Sinh học khóa 2019
- Giao lưu sinh viên giữa các khoá
2. Thời gian – Địa điểm – Đối tượng tham gia:
- Thời gian: 7g30 thứ 6 ngày 23/08/2019
- Địa điểm: sân trường cơ sở Linh Trung và các phòng học (F201, F202, F204, F205, F207,
F208)
- Đối tượng tham gia: sinh viên khóa 2019 tất cả các ngành sinh học, công nghệ sinh học,
CNSH Chất lượng cao
3. Nội dung thực hiện
Thời lượng
7g30-8g00

Nội dung
Điểm danh, ổn định chỗ ngồi, lựa chọn chủ đề
muốn được tham gia (mỗi sinh viên sẽ được lựa
chọn tối đa 2 chủ đề để tham dự, 80-100 sinh
viên/chủ đề), mua các sản phẩm của Khoa (áo
blouse, áo khoa)
7g45-8g15
Văn nghệ
8g15-8g25
Giới thiệu chương trình, khách mời
8g25-8g45
Thông điệp nhắn gởi sinh viên năm nhất từ
BCN Khoa và thầy cô
8g45-9g00
Giới thiệu tổng quát về các nhóm sinh hoạt,
phân chia nhóm, hướng dẫn đường đi
Chương trình trồng cây
Chụp hình lưu niệm
9g00-9g20
Giới thiệu các chuyên đề và sinh viên di chuyển
đến phòng các chuyên đề
9g30-10g30
Sinh hoạt các chủ đề lần thứ 1 (mỗi phòng 80100 sinh viên)
Danh sách các chủ đề và địa điểm:
- (F201) Để mị nói cho mà nghe....
- (F202) Học Khoa này chill phết!
- (F204) Sáng mắt chưa?! – Sáng mắt phải
- (F205) Hãy trao cho em...
- (F207) Sáng mắt chưa?! – Sáng mắt trái
- (F208) Học ngoại ngữ sao cho healthy và
balance
10g30-10g40 Di chuyển qua chủ đề thứ 2 các bạn muốn tham
gia
10g45-11g45 Sinh hoạt các chủ đề lượt 2
(45 phút, tối Danh sách các chủ đề và địa điểm:
đa thêm 15 - (F201) Để mị nói cho mà nghe....
phút)
- (F202) Học Khoa này chill phết!
- (F204) Sáng mắt chưa?! – Sáng mắt phải
- (F205) Hãy trao cho em...
- (F207) Sáng mắt chưa?! – Sáng mắt trái

Ghi chú địa điểm / nội dung chi tiết
Cổng chính – Sân trường tại cơ sở Linh Trung

Sân khấu
Sân khấu
Sân khấu
Sân khấu

Diễn giải các phòng:
- (F201) Để mị nói cho mà nghe.... về đời
sống của sinh viên: xe bus, ký túc xá, các
cám dỗ, đa cấp,…
- (F202) Học Khoa này chill phết!: các hoạt
động ngoại khoá, hoạt động sinh viên
- (F204) Sáng mắt chưa?!: kinh nghiệm học
tập, ý nghĩa các môn học, lộ trình học tập,
chuyên ngành, PTN, các kênh hỗ trợ
- (F205) Hãy trao cho em...cơ hội học bổng,
internship dạng học bổng, học liên kết, các
kênh hỗ trợ, vào PTN
- (F207) Sáng mắt chưa?!: kinh nghiệm học
tập, ý nghĩa các môn học, lộ trình học tập,
chuyên ngành, PTN, các kênh hỗ trợ
- (F208) Học ngoại ngữ sao cho healthy và
balance: kinh nghiệm học ngoại ngữ, ngoại
ngữ và việc ra trường/chuyên ngành

- (F208) Học ngoại ngữ sao cho healthy và
balance

11g45

Lưu ý: Mỗi sinh viên lựa chọn đi tham gia
tối đa 2 chủ để, các chủ đề khác nếu chưa
được tham gia có thể được tổ chức trong
năm học.

- Sau khi kết thúc lượt 2, sinh viên có thể gặp
gỡ các thầy cô, anh chị trao đổi thêm
- Mua các sản phẩm của khoa
- Tự do ra về
4. Thành phần BTC:
- Ban chủ nhiệm Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học
- Tổ giáo viên chủ nhiệm
- Đại diện của chi Đoàn Cán bộ trẻ
- Các thành viên của FBB Agency
- Đại diện Đoàn khoa – LCH và các Câu lạc bộ - đội - nhóm
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