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LỊCH HỌC SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN ĐẦU NĂM, CUỐI KHÓA 

NĂM HỌC 2021-2022 
(Kèm theo Thông báo số 72/TB-CTSV ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Phòng CTSV) 
 

Lớp K18A gồm: Kinh tế, Kinh tế đối ngoại, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán – Kiểm toán; 
Lớp K18B gồm: Hệ thống thông tin, Quản trị kinh doanh, Luật, Luật Kinh tế, Toán Kinh tế và 
sinh viên đăng ký học lại (nếu có); 
Lớp K19A gồm: Kinh tế, Kinh tế đối ngoại, Kế toán – Kiểm toán; 
Lớp K19B gồm: Tài chính – Ngân hàng, Hệ thống thông tin, Quản trị kinh doanh;  
Lớp K19C gồm: Luật, Luật kinh tế, Toán kinh tế và sinh viên đăng ký học lại (nếu có); 
Lớp K20A gồm: Kinh tế, Kinh tế đối ngoại, Kế toán – Kiểm toán; 
Lớp K20B gồm: Tài chính – Ngân hàng, Hệ thống thông tin, Quản trị kinh doanh; 
Lớp K20C gồm: Luật, Luật kinh tế, Toán kinh tế và sinh viên đăng ký học lại (nếu có). 

1. Lịch học SHCD-SV của các khóa 18, 19, 20 cụ thể như sau:  

LỚP/ 
Thời gian 

Ngày 21/11 
(Chủ nhật) 

Ngày 27/11 
(Thứ bảy) 

Ngày 28/11 
(Chủ nhật) 

Ngày 04/12 
(Thứ bảy) 

Ngày 05/12 
(Chủ nhật) 

Lớp K18A 
(Buổi sáng) X    

Dự phòng 

Lớp K18B 
(Buổi chiều) X    

Lớp K19A 
(Buổi sáng)  X   

Lớp K19B 
(Buổi chiều)  X   

Lớp K19C 
(Buổi sáng)   X  

Lớp K20A 
(Buổi chiều)   X  

Lớp K20B 
(Buổi sáng)    X 

Lớp K20C 
(Buổi chiều)    X 

 

  



2. Chương trình học SHCD-SV của các khóa 18, 19, 20 cụ thể như sau:  

Thời 
gian 

(Sáng) 

Thời 
gian 

(Chiều) 
Tên Chuyên đề 

Đối với K18 (Sáng, chiều 21/11/2021) 

07h30 – 
09h15 

13h00 - 
14h45 

Tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn TP.HCM; 
thông tin giúp sinh viên nhận diện những thủ đoạn lừa đảo, đa cấp 
bất chính hiện nay. 

09h15 – 
10h15 

14h45 - 
15h45  

Một số hiểu biết về pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội dành cho 
sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp 

10h15 - 
11h45 

15h50 - 
17h20 Văn hóa doanh nghiệp và tác phong nơi công sở 

Đối với K19 (Sáng, chiều 27/11/2021 và sáng 28/11/2021) 

07h30 – 
09h15 

13h00 – 
14h45 

Tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn TP.HCM; 
thông tin giúp sinh viên nhận diện những thủ đoạn lừa đảo, đa cấp 
bất chính hiện nay. 

09h15 – 
10h15 

14h45 - 
15h45 

Giới thiệu quy định liên quan đăng ký học vượt, học song ngành 
và Chương trình đào tạo liên thông thạc sĩ BS-MS 

10h15 - 
11h45 

15h45 - 
17h30 

Văn hóa ứng xử của sinh viên trong môi trường đại học và không 
gian mạng 

Đối với K20 (Chiều 28/11/2021 và sáng, chiều 04/12/2021) 

07h30 – 
09h15 

13h00 – 
14h45 

Tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn TP.HCM; 
thông tin giúp sinh viên nhận diện những thủ đoạn lừa đảo, đa cấp 
bất chính hiện nay. 

09h15 – 
10h15 

14h45 - 
15h45 

Giới thiệu quy định liên quan đăng ký học vượt, học song ngành 
và Chương trình đào tạo liên thông thạc sĩ BS-MS 

10h15 - 
11h45 

15h45 - 
17h30 Kỹ năng khám phá và thể hiện bản thân 

 

*** 
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