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TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI 

              PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 

 

LỊCH HỌC “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN” 

 Khóa 7 

1. Khối giảng 1 

  

TT Chuyên đề 
Thời gian 

Phòng học Giảng viên 
Ngày/ thứ Tiết 

1 Giới thiệu Trường ĐH Tài chính –Ngân hàng Hà Nội 05/09/2018 

(Thứ 4, 

sáng) 

1-2 
HT. KS           

Hoàng Long 

PGS. TS. Phạm Ngọc Ánh 

2 Kỹ năng học tập, nghiên cứu khoa học 3-4 PGS.TS. Bùi Xuân Biên 

3 
Sinh viên tự nghiên cứu và viết thu hoạch  theo hướng 

dẫn của giảng viên 

06/09/2018 

(Thứ 5)   Tại nơi ở   

4 

Những nội dung liên quan tới sinh viên được đề cập 

trong  Luật Giáo dục đại học 

 

07/09/2018 

(Thứ 6, 

chiều) 

7-8 
HT. KS          

Hoàng Long 

TS Nguyễn Thị Thu Vân 

 

5 
Những nội dung chủ yếu trong đào tạo theo hệ thống tín 

chỉ 
9-10 ThS. Võ Thị Pha 

6 
Sinh viên tự nghiên cứu và viết thu hoạch theo hướng 

dẫn của giảng viên 

10/09/2018 

(Thứ 2)   Tại nơi ở   

7 

Cách mạng 4.0 –Những cơ hội và thách thức đối với 

Việt Nam 

Tình hình thời sự trong nước và Thủ đô nổi bật trong 6 

tháng đầu năm 2018 
12/09/2018 

(Thứ 4, 

sáng) 

1-2 

HT. KS           

Hoàng Long 

ThS. Đinh Thế Lạp 

8 

Tình hình biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam 

Kiến thức luật pháp về trật tự an toàn xã hội, phòng 

chống tội phạm và tệ nạn xã hội, an toàn giao thông 

3-4 Đại tá Nguyễn Đức Khâm 

9 
Sinh viên tự nghiên cứu và viết thu hoạch theo hướng 

dẫn của giảng viên 

13/09/2018 

(Thứ 5)   Tại nơi ở   



2 
 

10 

Những nội dung cơ bản về Tư tưởng, phong cách, đạo 

đức Hồ Chí Minh 

Sinh viên với vấn đề sử dụng thư viện 
  

14/09/2018 

(Thứ 6, 

chiều) 

  

7-8   

HT. KS          

Hoàng Long 

  

  

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền 

ThS. Nhữ Văn Hanh 

11 

Một số nội dung về quản lý sinh viên; các chế độ chính 

sách liên quan đến sinh viên như: tín dụng sinh viên, trợ 

cấp xã hội, khám sức khỏe và bảo hiểm… 

Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh 

niên 

9-10 

PTP. Quản lý đào tạo 

Nguyễn Văn Ràng 

Nguyễn Hải Yến 

12 
Sinh viên tự nghiên cứu và viết thu hoạch theo hướng 

dẫn của giảng viên 

17/09/2018 

(Thứ 2)   Tại nơi ở   

13 

 
Khoa quản lý gặp mặt với sinh viên thuộc Khoa 

19/09/2018 

(sáng thứ 4) 

HT. KS         

Hoàng Long 

Trưởng khoa; Phó Trưởng 

khoa điều hành 

 * Chú ý:  

- Thời gian biểu: 

Tiết 1: Từ 7h30'-8h20' Tiết 7: 13h20'-14h10' 

Tiết 2: Từ 8h30'-9h20' Tiết 8: 14h20'-15h10' 

Tiết 3: 9h30'-10h20' Tiết 9: 15h20'-16h10' 

Tiết 4: 10h30'-11h20' Tiết 10: 16h20'-17h10' 

-  Danh sách sinh viên thuộc các Khối giảng sẽ được thông báo tại VP Khoa quản lý, Bảng tin các Khoa của Trường. 

-  Khoa quản lý thông báo danh sách sinh viên theo từng khối giảng và ca học cho sinh viên trước ngày 31/08/2018, CB VP        

khoa điểm danh từng buổi, chuẩn bị giấy thi phát cho sinh viên, thu các bài thu hoạch. 

-  Sinh viên lên lớp mang tài liệu cuốn Những điều sinh viên cần biết và tài liệu theo hướng dẫn của giảng viên, bút, vở ghi chép 

-  Các bài thu hoạch là căn cứ để đánh giá và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học. 

-  Những sinh viên vắng mặt tùy lý do cụ thể sẽ xem xét và xử lý theo quy định hiện hành./. 

  

Nơi nhận: 

- Các khoa, các đơn vị chức năng;  

- Các giảng viên; Sinh viên khóa 7; 

- Đăng website;  

- Lưu: VT, QLĐT. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG QLĐT 

 

 

 

Nguyễn Văn Ràng 

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI 
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              PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 

 

LỊCH HỌC “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN” 

 Khóa 7 

2. Khối giảng 2 

  

TT Chuyên đề 
Thời gian 

Phòng học Giảng viên 
Ngày/ thứ Tiết 

1 Giới thiệu Trường ĐH Tài chính –Ngân hàng Hà Nội 05/09/2018 

(Thứ 4, 

chiều) 

7-8 
HT. KS           

Hoàng Long 

PGS. TS. Phạm Ngọc Ánh 

2 Kỹ năng học tập, nghiên cứu khoa học 9-10 PGS.TS. Bùi Xuân Biên 

3 
Sinh viên tự nghiên cứu và viết thu hoạch  theo hướng 

dẫn của giảng viên 

06/09/2018 

(Thứ 5)   Tại nơi ở   

4 

Những nội dung liên quan tới sinh viên được đề cập 

trong  Luật Giáo dục đại học 

 

10/09/2018 

(Thứ 2, 

sáng) 

1-2 
HT. KS          

Hoàng Long 

TS Nguyễn Thị Thu Vân 

 

5 
Những nội dung chủ yếu trong đào tạo theo hệ thống tín 

chỉ 
3-4 ThS. Võ Thị Pha 

6 
Sinh viên tự nghiên cứu và viết thu hoạch theo hướng 

dẫn của giảng viên 

11/09/2018 

(Thứ 2)   Tại nơi ở   

7 

Cách mạng 4.0 –Những cơ hội và thách thức đối với 

Việt Nam 

Tình hình thời sự trong nước và Thủ đô nổi bật trong 6 

tháng đầu năm 2018 
12/09/2018 

(Thứ 4, 

chiều) 

7-8 

HT. KS           

Hoàng Long 

ThS. Đinh Thế Lạp 

8 

Tình hình biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam 

Kiến thức luật pháp về trật tự an toàn xã hội, phòng 

chống tội phạm và tệ nạn xã hội, an toàn giao thông 

9-10 Đại tá Nguyễn Đức Khâm 

9 
Sinh viên tự nghiên cứu và viết thu hoạch theo hướng 

dẫn của giảng viên 

13/09/2018 

(Thứ 5)   Tại nơi ở   



4 
 

10 

Những nội dung cơ bản về Tư tưởng, phong cách, đạo 

đức Hồ Chí Minh 

Sinh viên với vấn đề sử dụng thư viện 
  

17/09/2018 

(Thứ 2, 

sáng) 

  

1-2   

HT. KS          

Hoàng Long 

  

  

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền 

ThS. Nhữ Văn Hanh 

11 

Một số nội dung về quản lý sinh viên; các chế độ chính 

sách liên quan đến sinh viên như: tín dụng sinh viên, trợ 

cấp xã hội, khám sức khỏe và bảo hiểm… 

Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh 

niên 

3-4 

PTP. Quản lý đào tạo 

Nguyễn Văn Ràng 

Nguyễn Hải Yến 

12 
Sinh viên tự nghiên cứu và viết thu hoạch theo hướng 

dẫn của giảng viên 

18/09/2018 

(Thứ 3)   Tại nơi ở   

 

13 

 

Khoa quản lý gặp mặt với sinh viên thuộc Khoa 
19/09/2018 

(sáng thứ 4) 

HT. KS         

Hoàng Long 

Trưởng khoa; Phó Trưởng 

khoa điều hành 

 * Chú ý:  

- Thời gian biểu: 

Tiết 1: Từ 7h30'-8h20' Tiết 7: 13h20'-14h10' 

Tiết 2: Từ 8h30'-9h20' Tiết 8: 14h20'-15h10' 

Tiết 3: 9h30'-10h20' Tiết 9: 15h20'-16h10' 

Tiết 4: 10h30'-11h20' Tiết 10: 16h20'-17h10' 

-  Danh sách sinh viên thuộc các Khối giảng sẽ được thông báo tại VP Khoa quản lý, Bảng tin các Khoa của Trường. 

-  Khoa quản lý thông báo danh sách sinh viên theo từng khối giảng và ca học cho sinh viên trước ngày 31/08/2018, CB VP        

khoa điểm danh từng buổi, chuẩn bị giấy thi phát cho sinh viên, thu các bài thu hoạch. 

-  Sinh viên lên lớp mang tài liệu cuốn Những điều sinh viên cần biết và tài liệu theo hướng dẫn của giảng viên, bút, vở ghi chép 

-  Các bài thu hoạch là căn cứ để đánh giá và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học. 

-  Những sinh viên vắng mặt tùy lý do cụ thể sẽ xem xét và xử lý theo quy định hiện hành./. 

  

Nơi nhận: 

- Các khoa, các đơn vị chức năng;  

- Các giảng viên; Sinh viên khóa 7; 

- Đăng website;  

- Lưu: VT, QLĐT. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG QLĐT 

 

 

 

Nguyễn Văn Ràng 

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI 
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              PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 

 

LỊCH HỌC “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN” 

 Khóa 7 

3. Khối giảng 3 

  

TT Chuyên đề 
Thời gian 

Phòng học Giảng viên 
Ngày/ thứ Tiết 

1 Giới thiệu Trường ĐH Tài chính –Ngân hàng Hà Nội 07/09/2018 

(Thứ 6, 

sáng) 

1-2 
HT. KS           

Hoàng Long 

PGS. TS. Phạm Ngọc Ánh 

2 Kỹ năng học tập, nghiên cứu khoa học 3-4 PGS.TS. Bùi Xuân Biên 

3 
Sinh viên tự nghiên cứu và viết thu hoạch  theo hướng 

dẫn của giảng viên 

08/09/2018 

(Thứ 7)   Tại nơi ở   

4 

Những nội dung liên quan tới sinh viên được đề cập 

trong  Luật Giáo dục đại học 

 

10/09/2018 

(Thứ 2, 

chiều) 

7-8 
HT. KS          

Hoàng Long 

TS Nguyễn Thị Thu Vân 

 

5 
Những nội dung chủ yếu trong đào tạo theo hệ thống tín 

chỉ 
9-10 ThS. Võ Thị Pha 

6 
Sinh viên tự nghiên cứu và viết thu hoạch theo hướng 

dẫn của giảng viên 

11/09/2018 

(Thứ 3)   Tại nơi ở   

7 

Cách mạng 4.0 –Những cơ hội và thách thức đối với 

Việt Nam 

Tình hình thời sự trong nước và Thủ đô nổi bật trong 6 

tháng đầu năm 2018 
14/09/2018 

(Thứ 6, 

sáng) 

1-2 

HT. KS           

Hoàng Long 

ThS. Đinh Thế Lạp 

8 

Tình hình biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam 

Kiến thức luật pháp về trật tự an toàn xã hội, phòng 

chống tội phạm và tệ nạn xã hội, an toàn giao thông 

3-4 Đại tá Nguyễn Đức Khâm 

9 
Sinh viên tự nghiên cứu và viết thu hoạch theo hướng 

dẫn của giảng viên 

15/09/2018 

(Thứ 7)   Tại nơi ở   



6 
 

10 

Những nội dung cơ bản về Tư tưởng, phong cách, đạo 

đức Hồ Chí Minh 

Sinh viên với vấn đề sử dụng thư viện 
  

17/09/2018 

(Thứ 2, 

chiều) 

  

7-8   

HT. KS          

Hoàng Long 

  

  

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền 

ThS. Nhữ Văn Hanh 

11 

Một số nội dung về quản lý sinh viên; các chế độ chính 

sách liên quan đến sinh viên như: tín dụng sinh viên, trợ 

cấp xã hội, khám sức khỏe và bảo hiểm… 

Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh 

niên 

9-10 

PTP. Quản lý đào tạo 

Nguyễn Văn Ràng 

Nguyễn Hải Yến 

12 
Sinh viên tự nghiên cứu và viết thu hoạch theo hướng 

dẫn của giảng viên 

18/09/2018 

(Thứ 3)   Tại nơi ở   

 

13 

 

 Khoa quản lý gặp mặt với sinh viên thuộc Khoa 
19/09/2018 

(chiều thứ 4) 

HT. KS         

Hoàng Long 

Trưởng khoa; Phó Trưởng 

khoa điều hành 

 * Chú ý:  

- Thời gian biểu: 

Tiết 1: Từ 7h30'-8h20' Tiết 7: 13h20'-14h10' 

Tiết 2: Từ 8h30'-9h20' Tiết 8: 14h20'-15h10' 

Tiết 3: 9h30'-10h20' Tiết 9: 15h20'-16h10' 

Tiết 4: 10h30'-11h20' Tiết 10: 16h20'-17h10' 

-  Danh sách sinh viên thuộc các Khối giảng sẽ được thông báo tại VP Khoa quản lý, Bảng tin các Khoa của Trường. 

-  Khoa quản lý thông báo danh sách sinh viên theo từng khối giảng và ca học cho sinh viên trước ngày 31/08/2018, CB VP        

khoa điểm danh từng buổi, chuẩn bị giấy thi phát cho sinh viên, thu các bài thu hoạch. 

-  Sinh viên lên lớp mang tài liệu cuốn Những điều sinh viên cần biết và tài liệu theo hướng dẫn của giảng viên, bút, vở ghi chép 

-  Các bài thu hoạch là căn cứ để đánh giá và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học. 

-  Những sinh viên vắng mặt tùy lý do cụ thể sẽ xem xét và xử lý theo quy định hiện hành./. 

  

Nơi nhận: 

- Các khoa, các đơn vị chức năng;  

- Các giảng viên; Sinh viên khóa 7; 

- Đăng website;  

- Lưu: VT, QLĐT. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG QLĐT 

 

 

 

Nguyễn Văn Ràng 

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI 
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              PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 

 

LỊCH HỌC “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN” 

 Khóa 7 

4. Khối giảng 4 

  

TT Chuyên đề 
Thời gian 

Phòng học Giảng viên 
Ngày/ thứ Tiết 

1 Giới thiệu Trường ĐH Tài chính –Ngân hàng Hà Nội 06/09/2018 

(Thứ 5, 

chiều) 

7-8 

P.301        

PGS. TS. Phạm Ngọc Ánh 

2 Kỹ năng học tập, nghiên cứu khoa học 9-10 PGS.TS. Bùi Xuân Biên 

3 
Sinh viên tự nghiên cứu và viết thu hoạch  theo hướng 

dẫn của giảng viên 

07/09/2018 

(Thứ 6)   Tại nơi ở   

4 

Những nội dung liên quan tới sinh viên được đề cập 

trong  Luật Giáo dục đại học 

 

11/09/2018 

(Thứ 3, 

sáng) 

1-2 

P.301 

TS Nguyễn Thị Thu Vân 

 

5 
Những nội dung chủ yếu trong đào tạo theo hệ thống tín 

chỉ 
3-4 ThS. Võ Thị Pha 

6 
Sinh viên tự nghiên cứu và viết thu hoạch theo hướng 

dẫn của giảng viên 

12/09/2018 

(Thứ 4)   Tại nơi ở   

7 

Cách mạng 4.0 –Những cơ hội và thách thức đối với 

Việt Nam 

Tình hình thời sự trong nước và Thủ đô nổi bật trong 6 

tháng đầu năm 2018 
13/09/2018 

(Thứ 5, 

chiều) 

7-8 

P.301 

ThS. Đinh Thế Lạp 

8 

Tình hình biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam 

Kiến thức luật pháp về trật tự an toàn xã hội, phòng 

chống tội phạm và tệ nạn xã hội, an toàn giao thông 

9-10 Đại tá Nguyễn Đức Khâm 

9 
Sinh viên tự nghiên cứu và viết thu hoạch theo hướng 

dẫn của giảng viên 

14/09/2018 

(Thứ 6)   Tại nơi ở   



8 
 

10 

Những nội dung cơ bản về Tư tưởng, phong cách, đạo 

đức Hồ Chí Minh 

Sinh viên với vấn đề sử dụng thư viện 
  

18/09/2018 

(Thứ 3, 

sáng) 

  

1-2 

  

P.301 

  

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền 

ThS. Nhữ Văn Hanh 

11 

Một số nội dung về quản lý sinh viên; các chế độ chính 

sách liên quan đến sinh viên như: tín dụng sinh viên, trợ 

cấp xã hội, khám sức khỏe và bảo hiểm… 

Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh 

niên 

3-4 

PTP. Quản lý đào tạo 

Nguyễn Văn Ràng 

Nguyễn Hải Yến 

12 
Sinh viên tự nghiên cứu và viết thu hoạch theo hướng 

dẫn của giảng viên 

18/09/2018 

(Thứ 

3,chiều) 
  Tại nơi ở   

 

13 

 

 Khoa quản lý gặp mặt với sinh viên thuộc Khoa 
19/09/2018 

(sáng thứ 4) 
P.301 

Trưởng khoa; Phó Trưởng 

khoa điều hành 

 * Chú ý:  

- Thời gian biểu: 

Tiết 1: Từ 7h30'-8h20' Tiết 7: 13h20'-14h10' 

Tiết 2: Từ 8h30'-9h20' Tiết 8: 14h20'-15h10' 

Tiết 3: 9h30'-10h20' Tiết 9: 15h20'-16h10' 

Tiết 4: 10h30'-11h20' Tiết 10: 16h20'-17h10' 

-  Danh sách sinh viên thuộc các Khối giảng sẽ được thông báo tại VP Khoa quản lý, Bảng tin các Khoa của Trường. 

-  Khoa quản lý thông báo danh sách sinh viên theo từng khối giảng và ca học cho sinh viên trước ngày 31/08/2018, CB VP        

khoa điểm danh từng buổi, chuẩn bị giấy thi phát cho sinh viên, thu các bài thu hoạch. 

-  Sinh viên lên lớp mang tài liệu cuốn Những điều sinh viên cần biết và tài liệu theo hướng dẫn của giảng viên, bút, vở ghi chép 

-  Các bài thu hoạch là căn cứ để đánh giá và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học. 

-  Những sinh viên vắng mặt tùy lý do cụ thể sẽ xem xét và xử lý theo quy định hiện hành./. 

  

Nơi nhận: 

- Các khoa, các đơn vị chức năng;  

- Các giảng viên; Sinh viên khóa 7; 

- Đăng website;  

- Lưu: VT, QLĐT. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG QLĐT 

 

 

Nguyễn Văn Ràng 
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