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THÔNG BÁO 

Về việc triển khai dạy, học trực tuyến học kỳ 1, năm học 2021-2022 

 

Căn cứ công văn số 795/BGDĐT-GDĐH ngày 13/3/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai công tác đào tạo từ xa; Căn cứ công văn số 

988/BGDĐT-GDĐH ngày 23/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc 

đảm bảo chất lượng đào tạo từ xa trong thời gian phòng chống dịch Covid19; Căn cứ 

công văn số 1222/ĐHĐN-ĐBCLGD ngày 06/4/2020 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng 

về việc hướng dẫn đảm bảo chất lượng giáo dục cho các học phần theo phương thức 

đào tạo trực tuyến tại Đại học Đà Nẵng; Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2021-

2022, trên cơ sở tình hình thực tế Trường ĐH CNTT&TT Việt – Hàn thông báo triển 

khai kế hoạch dạy, học trực tuyến học kỳ 1, năm học 2021-2022, cụ thể như sau:  

1. Mục đích 

Triển khai học trực tuyến nhằm tạo điều kiện cho sinh viên được học tập liên 

tục, đảm bảo khối lượng kiến thức và tiến độ học tập. Đồng thời, góp phần vào việc 

thực hiện quy định giãn cách xã hội phòng tránh dịch bệnh, hạn chế sinh viên tụ tập. 

Bên cạnh đó nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tình hình mới. 

2. Thời gian bắt đầu dạy, học 

- Khóa 2017 bắt đầu học từ tuần 1 (ngày 02/8/2021), các khóa còn lại (khóa 

2018, khóa 2019, khóa 2020) bắt đầu học từ tuần 2 (ngày 09/8/2021) cho đến khi có 

thông báo mới. 

3. Thời khóa biểu các lớp học phần day, học trực tuyến: 

Giảng viên và sinh viên đăng nhập vào trang đào tạo của Trường 

http://daotao.vku.udn.vn/ để theo dõi thời khóa biểu các lớp học phần học kỳ 1, năm 

học 2021-2022. 

Giảng viên, sinh viên thực hiện việc giảng dạy và học tập theo thời khóa biểu 

học kỳ 1, năm học 2021-2022 đã công bố. 

4. Nội dung 

Triển khai dạy học trực tuyến dựa trên các nền tảng hiện có của Trường gồm: 

- Hệ thống elearning của nhà trường tại địa chỉ: elearning.vku.udn.vn. 

- Dạy học trực tuyến bằng Google Meet với email @vku.udn.vn đã cấp. 

- Hệ thống quản lý đào tạo tại địa chỉ: daotao.vku.udn.vn. 

(Kèm theo kế hoạch này là hướng dẫn sử dụng các hệ thống trên) 



4.1. Đối với sinh viên 

Để tổ chức hiệu quả việc học tập trực tuyến, sinh viên phải: 

- Tham gia đầy đủ các buổi học/thảo luận, hoàn thành đầy đủ và đúng hạn các 

bài tập và các yêu cầu cụ thể khác của giảng viên. 

- Thực hiện đánh giá lớp học phần theo quy định của Nhà trường. 

- Trước mỗi buổi học sinh viên vào hệ thống elearning để lấy đường dẫn 

(link) vào phòng học trực tuyến. Trong trường hợp không thể vào phòng học 

trực tuyến, sinh viên liên hệ trực tiếp với giảng viên để được hỗ trợ. 

4.2. Đối với các Khoa, giảng viên: 

- Trước khi bắt đầu học kỳ của khóa học tương ứng: 

o Giảng viên cập nhật đề cương chi tiết, bài giảng, tài liệu hướng dẫn 

lịch trình giảng dạy của học phần lên hệ thống elearning của nhà 

trường.  

o Các Khoa, Tổ gửi đề cương chi tiết các học phần giảng dạy trong kỳ 

đến địa chỉ: daotao@vku.udn.vn.  

- 2 ngày trước khi bắt đầu buổi học đầu tiên của khóa học: 

o Dùng Google Meet: tạo phòng học, thêm sinh viên vào phòng học 

theo danh sách tương ứng. 

o Công bố link phòng học trên elearning tương ứng học phần giảng 

dạy. 

- Trong quá trình học: 

o Thực hiện việc điểm danh và nhập nội dung giảng dạy của buổi học 

trên hệ thống đào tạo tại địa chỉ daotao.vku.udn.vn. 

o Trong quá trình giảng dạy, khuyến khích giảng viên lưu lại bài giảng 

dưới dạng video hoặc ghi âm trước và đưa link bài giảng đã giảng 

dạy trên hệ thống elearning sau mỗi buổi học (Chỉ đưa link, không tải 

lên hệ thống video để tránh quá tải máy chủ). 

4.3. Đối với Phòng Đào tạo 

- Trước khi bắt đầu học kỳ: thông báo cho giảng viên, sinh viên về kế hoạch 

giảng dạy trực tuyến. 

- Trong quá trình triển khai dạy học trực tuyến: 

o Phối hợp với các Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng giáo dục, 

Phòng Thanh tra – Pháp chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện giảng 

dạy của giảng viên. 

o Thống kê, đánh giá tình hình giảng dạy trực tuyến và báo cáo Ban 

Giám hiệu, các lãnh đạo Khoa có những biện pháp kịp thời; tổng hợp 

thông tin, tổ chức dạy bù, đánh giá hoàn thiện nhiệm vụ giảng dạy và 

tính giờ giảng. 

4.4. Đối với Trung tâm Quản trị và Phát triển Công nghệ Thông tin  
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- Chuẩn bị hạ tầng CNTT đáp ứng yêu cầu giảng dạy học tập trực tuyến. 

- Theo dõi hệ thống, cử người trực và khắc phục sự cố (nếu có) trong quá 

trình giảng dạy, học tập. 

- Hướng dẫn kỹ thuật cho cán bộ, giảng viên, sinh viên khi có yêu cầu. 

5. Triển khai thực hiện 

Phòng Đào tạo chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai 

kế hoạch theo các nội dung trên. Tùy thuộc tình hình diễn biến của dịch bệnh, 

kế hoạch trên có thể có sự thay đổi cho phù hợp. Khi có quyết định cho phép 

sinh viên quay trở lại học tập của cơ quan chức năng, kế hoạch học tập sẽ 

chuyển lại trạng thái học tập bình thường. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, bất cập hoặc có vấn đề nảy 

sinh cần bổ sung, sửa đổi, các đơn vị, cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời về 

Phòng Đào để tổng hợp và báo cáo Hiệu trưởng xem xét quyết định./. 

 

Nơi nhận: 

- Ban giám hiệu (để b/c); 

- Các Khoa, Phòng, Tổ; 

- Giảng viên chủ nhiệm; 

- Sinh viên toàn trường; 

- Lưu: VT, ĐT. 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

PHỤ TRÁCH PHÒNG ĐÀO TẠO 
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