
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM         

TRƯỜNG ĐH. KHOA HỌC TỰ NHIÊN         

LỊCH SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA KHÓA 2021 
   

 

       

  Sáng 27/9 Chiều 27/9 Sáng 28/9 Chiều 28/9 Sáng 29/9 Chiều 29/9 Sáng 30/9 
Chiều 

30/9 
01/10 02/10 

DK1  

8g00-9g00: 

Sinh hoạt chung 

9g00-11g30: 

Kỹ năng xử lý 

khủng hoảng 

tâm lý trong đời 

sống SV 

14g00-16g00: 

Những vấn đề 

chung về các 

quy chế và chế 

độ chính sách 

SV cần biết về 

trường 

8g00-

10g00:Quy chế 

học vụ và kế 

hoạch năm học 

2021-2022 

14g00-16g00:  

Thời sự chính 

trị xã hội 2021 

8g00-10g00: 

 Giới thiệu 

Đoàn TN & 

Hội SV 

14g00-16g30: 

An toàn sức 

khỏe - phòng 

chống dịch 

bệnh  

8g00-9g30: 

Quy chế trách 

nhiệm người 

học trong thi 

cử 

học các 

chuyên 

đề gián 

tiếp 

học các chuyên 

đề gián tiếp 
Sinh 

hoạt 

Khoa 

DK2 

8g00-9g00: sinh 

hoạt chung 

9g00-11g00: 

Những vấn đề 

chung về các 

quy chế và chế 

độ chính sách 

SV cần biết về 

trường 

13g30-16g00: 

Kỹ năng xử lý 

khủng hoảng 

tâm lý trong đời 

sống SV 

8g00-9g30: 

Quy chế trách 

nhiệm người 

học trong thi cử 

14g00-16g30: 

An toàn sức 

khỏe - phòng 

chống dịch 

bệnh  

học các 

chuyên đề 

gián tiếp 

14g00-16g00: 

Quy chế học 

vụ và kế hoạch 

năm học 2021-

2022  

8g00-10g00:  

Giới thiệu 

Đoàn TN & 

Hội SV 

học các 

chuyên 

đề gián 

tiếp 

7g30-9g30: 

Thời sự chính trị 

xã hội 2021 

Sinh 

hoạt 

Khoa 

DK3 

8g00-9g00: sinh 

hoạt chung 

9g00-11g00: 

Quy chế học vụ 

và kế hoạch 

năm học 2021-

2022 

14g00-16g00: 

Giới thiệu Đoàn 

TN & Hội SV 

8g00-10g30: 

Kỹ năng xử lý 

khủng hoảng 

tâm lý trong 

đời sống SV 

14g00-16g00:  

Những vấn đề 

chung về các 

quy chế và chế 

độ chính sách 

SV cần biết về 

trường 

8g00-10g30: 

An toàn sức 

khỏe - phòng 

chống dịch 

bệnh  

14g00-15g30: 

Quy chế trách 

nhiệm người 

học trong thi 

cử 

học các 

chuyên đề 

gián tiếp 

học các 

chuyên 

đề gián 

tiếp 

14g00-16g00: 

Thời sự chính trị 

xã hội 2021 

Sinh 

hoạt 

Khoa 

 

          



 

  Sáng 27/9 Chiều 27/9 Sáng 28/9 Chiều 28/9 Sáng 29/9 Chiều 29/9 Sáng 30/9 
Chiều 

30/9 
01/10 02/10 

DK4 

8g00-9g00: sinh 

hoạt chung 

9g00-11g00: 

Thời sự chính trị 

xã hội 2021 

14g00-16g00: 

Quy chế học vụ 

và kế hoạch năm 

học 2021-2022 

8g00-10g00: 

Những vấn đề 

chung về các 

quy chế và chế 

độ chính sách 

SV cần biết về 

trường 

13g30-16g00: 

Kỹ năng xử lý 

khủng hoảng 

tâm lý trong 

đời sống SV 

8g00-9g30: 

Quy chế trách 

nhiệm người 

học trong thi 

cử 

14g00-16g00: 

Giới thiệu 

Đoàn TN & 

Hội SV 

8g00-10g30: 

An toàn sức 

khỏe - phòng 

chống dịch 

bệnh  

học các 

chuyên 

đề gián 

tiếp 

học các chuyên 

đề gián tiếp 
Sinh 

hoạt 

Khoa 

DK5 

8g00-9g00: sinh 

hoạt chung 

9g00-11g30: 

Quy chế trách 

nhiệm người 

học trong thi cử 

14g00-16g30: 

An toàn sức 

khỏe - phòng 

chống dịch bệnh  

8g00-10g00: 

Thời sự chính 

trị xã hội 2021 

14g00-16g00: 

Giới thiệu 

Đoàn TN & 

Hội SV 

8g00-10g30: 

Kỹ năng xử lý 

khủng hoảng 

tâm lý trong 

đời sống SV 

14g00-16g00: 

Những vấn đề 

chung về các 

quy chế và chế 

độ chính sách 

SV cần biết về 

trường 

8g00-10g00: 

Quy chế học 

vụ và kế 

hoạch năm 

học 2021-

2022 

học các 

chuyên 

đề gián 

tiếp 

học các chuyên 

đề gián tiếp 
Sinh 

hoạt 

Khoa 

DK6 

8g00-9g00: sinh 

hoạt chung 

9g00-11g30: 

An toàn sức 

khỏe - phòng 

chống dịch bệnh  

14g00-16g00: 

Thời sự chính trị 

xã hội 2021 

8g00-10g00: 

Giới thiệu 

Đoàn TN & 

Hội SV 

14g00-15g30: 

Quy chế trách 

nhiệm người 

học trong thi cử 

8g00-10g00: 

Quy chế học 

vụ và kế 

hoạch năm 

học 2021-

2022 + chuẩn 

đầu ra 

13g30-16g00: 

Kỹ năng xử lý 

khủng hoảng 

tâm lý trong 

đời sống SV 

8g00-10g00: 

Những vấn đề 

chung về các 

quy chế và 

chế độ chính 

sách SV cần 

biết về trường 

học các 

chuyên 

đề gián 

tiếp 

học các chuyên 

đề gián tiếp 
Sinh 

hoạt 

Khoa 

DK7 

8g00-9g00: sinh 

hoạt chung 

9g00-11g00: 

Giới thiệu Đoàn 

TN & Hội SV 

14g00-15g30: 

Quy chế trách 

nhiệm người 

học trong thi cử 

8g00-10g30: 

An toàn sức 

khỏe - phòng 

chống dịch 

bệnh  

học các chuyên 

đề gián tiếp 

8g00-10g00: 

Những vấn đề 

chung về các 

quy chế và chế 

độ chính sách 

SV cần biết về 

trường 

học các 

chuyên đề gián 

tiếp 

8g00-10g30: 

Kỹ năng xử lý 

khủng hoảng 

tâm lý trong 

đời sống SV 

học các 

chuyên 

đề gián 

tiếp 

9g30-11g30: 

Thời sự chính trị 

xã hội 2021 

Sinh 

hoạt 

Khoa 



 

BẢNG PHÂN BỔ LỚP HỌC SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA 
      

Mã lớp Ngành học Từ MSSV Đến MSSV 

DK1 

Nhóm ngành Toán học, Toán ứng dụng, Toán 

tin 
21110001 hết 

Khoa học dữ liệu 21280001 hết 

Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin 21120001 21120150 

DK2 

Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin 21120151 hết 

Khoa học máy tính (CT Tiên tiến) 21125001 hết 

Công nghệ thông tin (CT Việt - Pháp) 21126001 hết 

DK3 

Hoá học 21140001 hết 

Hoá học (CT Việt – Pháp) 21146001 hết 

Hóa học (CT Chất lượng cao) 21147001 hết 

Công nghệ kỹ thuật Hoá học (CT Chất lượng 

cao) 
21247001 hết 

DK4 

Sinh học 21150001 hết 

Sinh học (CT Chất lượng cao) 21157001 hết 

Công nghệ Sinh học 21180001 hết 

Công nghệ Sinh học (CT Chất lượng cao) 21187001 hết 

DK5 

Vật lý học 21130001 hết 

Hải dương học 21210001 hết 

Kỹ thuật hạt nhân 21230001 hết 

Vật lý y khoa 21260001 hết 

Khoa học Vật liệu 21190001 hết 

Công nghệ Vật liệu 21250001 hết 

DK6 

Địa chất học 21160001 hết 

Kỹ thuật địa chất 21270001 hết 

Khoa học Môi trường 21170001 hết 

Khoa học Môi trường (CT Chất lượng cao) 21177001 hết 

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường 21220001 hết 

Kỹ thuật điện tử - viễn thông 21200001 hết 

Kỹ thuật điện tử - viễn thông (CT Chất lượng 

cao) 
21207001 hết 

DK7 Công nghệ thông tin (CT Chất lượng cao) 21127001 hết 
 


