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TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC CẦN THƠ 

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BỘ MÔN TIN HỌC      

Cần Thơ, ngày 28 tháng 3 năm 2020 

 

THÔNG BÁO  

V/V TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC TRỰC TUYẾN 
 

Căn cứ theo công văn số 458/ĐHYDCT ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Hiệu 

trưởng Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ về việc chuyển đổi hình thức dạy học, tiếp 

tục triển khai các giải pháp phòng chống dịch Covid-19. 

 Căn cứ hướng dẫn dạy - học trực tuyến bằng công cụ Google Meet và Google 

Classrom trên Website Trường.  

Để tiện cho việc dạy-học trực tuyến Bộ môn thông báo đến giảng viên và sinh 

viên tham gia dạy - học các học phần Tin học một số nội dung sau: 

1. Đối với giảng viên 

- Tất cả giảng viên của Bộ môn và giảng viên có tham gia giảng dạy các học 

phần Tin học chuyển đổi hình thức giảng dạy sang trực tuyến bằng công cụ Google 

hangouts Meet và Google Classrom cho đến khi có thông báo mới. 

- Lịch dạy lý thuyết và thực tập vẫn triển khai đúng theo lịch của Nhà Trường 

- Thường xuyên truy cập Website Bộ môn Tin học để cập nhật thông tin và sử 

dụng mail trường (ctump) để tham gia vào lớp giảng dạy. 

- Phương tiện sử dụng giảng dạy: Máy tính bàn hoặc laptop cá nhân có trang bị 

camera và tai nghe. 

- Địa điểm giảng dạy: Văn phòng Bộ môn hoặc tại nhà riêng, đảm bảo đủ không 

gian riêng và tránh tiếng ồn. 

2. Đối với Sinh viên 

- Tất cả sinh viên tham gia học các học phần Tin học chuyển đổi hình thức 

giảng học sang trực tuyến bằng công cụ Google hangouts Meet và Google Classrom 

cho đến khi có thông báo mới. 

- Lịch học lý thuyết và thực tập vẫn triển khai đúng theo lịch của Nhà Trường. 

- Xem thời khóa biểu học (lịch học) có tên giảng viên giảng dạy tại Website Bộ môn  

- Trước mỗi buổi học (theo lịch), lớp trưởng hoặc nhóm trưởng phụ trách tạo 

lớp học và thêm đủ thành viên của lớp/nhóm mình vào trước khi bắt đầu học 15 phút. 

Sau khi đã đủ thành viên sẽ gửi Mail mời giảng viên có tên trên lịch vào dạy. 
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- Đối với học phần Tin học ứng dụng, máy tính hoặc laptop của sinh viên phải 

cài đặt phần mềm SPSS và Endnote (học thực tập). 

- Đối với học phần Tin học đại cương, máy tính hoặc laptop của sinh viên phải 

cài đặt phần mềm Microsoft office 2013 trở lên (học thực tập). 

- Thường xuyên truy cập Website Bộ môn Tin học để cập nhật thông tin và sử 

dụng mail trường (ctump) để tham gia vào lớp học. Trường hợp email trường gặp khó 

khăn khi đăng nhập có thể sử dụng mail cá nhân hoặc gửi thông tin vào mail 

it@ctump.edu.vn kèm hình chụp của thẻ sinh viên/CMND để được cấp lại mail 

(Thông tin gửi mail bao gồm: họ tên, MSSV, lớp, khóa). 

- Danh sách sinh viên theo lớp/nhóm kèm địa chỉ mail có tại Website Bộ môn. 

 

    Phụ trách bộ môn 

         (đã ký) 

 

 

Trần Thị Bích Phương 

mailto:it@ctump.edu.vn

