ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM
TRƯỜNG ĐH. KHOA HỌC TỰ NHIÊN

LỊCH SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA 2016 (BẬC ĐẠI HỌC)
LỚP

16DK01

Sáng 06/9

Chiều 06/9

Sáng 07/9

Chiều 07/9

7g30-9g: Kỹ năng tiếp nhận
và xử lý thông tin trên mạng
12g-14g15; Tìm hiểu về
XH
pháp luật
9g-9g30: Giới thiệu sử
dụng thẻ ngân hàng

7g15-9g15:Học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức
phong cách Hồ Chí Minh

13g-15g:Sinh viên và cộng
đồng chung ASEAN

14g15-16g30: Xử lý khủng
9g30-11g : Giới thiệu
hoảng trong đời sống sinh
ĐHQG và Trường ĐH KHTN
viên

9g20-11g20:Những vấn đề
chung về các quy chế và
chế độ chính sách SV

15g10-16g10:Quy chế học
chế tín chỉ và kế hoạch năm
học 2016-2017

Địa điểm: Hội trường nhà Địa điểm: Hội trường nhà
Địa điểm: P.F.106
điều hành ĐHQG
điều hành ĐHQG
7g30-9g: Kỹ năng tiếp nhận
và xử lý thông tin trên mạng
7g15-9g15:Học tập và làm
12g-14g15; Tìm hiểu về
XH
theo tư tưởng, đạo đức
pháp luật
phong cách Hồ Chí Minh
9g-9g30: Giới thiệu sử
dụng thẻ ngân hàng

14g15-16g30: Xử lý khủng
9g30-11g : Giới thiệu
hoảng trong đời sống sinh
ĐHQG và Trường ĐH KHTN
viên

Địa điểm: Hội trường nhà Địa điểm: Hội trường nhà
Địa điểm: Hội trường B
điều hành ĐHQG
điều hành ĐHQG
7g30-9g: Kỹ năng tiếp nhận
và xử lý thông tin trên mạng
12g-14g15: Tìm hiểu về
7g15-9g15:Sinh viên và
XH
pháp luật
cộng đồng chung ASEAN
9g-9g30: Giới thiệu sử
dụng thẻ ngân hàng

14g05-14g50: Kỹ năng
sống tập thể

16DK04
14g15-16g30: Xử lý khủng
9g30-11g : Giới thiệu
hoảng trong đời sống sinh
ĐHQG và Trường ĐH KHTN
viên
Địa điểm: Hội trường nhà
điều hành ĐHQG

Địa điểm: Hội trường nhà
điều hành ĐHQG

Địa điểm: P.F.104

9g20-11g20:Học tập và làm
15g05-16g20: Giới thiệu
theo tư tưởng, đạo đức
Đoàn TN
phong cách Hồ Chí Minh
Địa điểm: P.F.103

Tham quan Dinh độc lập

Địa điểm: Hội trường B

14g05-15g05:Quy chế học
chế tín chỉ và kế hoạch năm
học 2016-2017

Địa điểm: P.F.103

7g30-9g: Kỹ năng tiếp nhận
13g-14g30: Việt Nam trong
và xử lý thông tin trên mạng
7g15-9g15:Học tập và làm bối cảnh hiện nay
12g-14g15; Tìm hiểu về
XH
theo tư tưởng, đạo đức
pháp luật
phong cách Hồ Chí Minh
9g-9g30: Giới thiệu sử
14g35-16g05:Pháp luật về dụng thẻ ngân hàng
sở hữu trí tuệ và quyền
9g20-11g20: Những vấn đề
14g15-16g30: Xử lý khủng
9g30-11g : Giới thiệu
công bố thông tin
chung về các quy chế và
hoảng trong đời sống sinh
ĐHQG và Trường ĐH KHTN
chế độ chính sách SV
viên

8g05-8g50: Sức khỏe học
đường
8g55-9g40: Những điều
cần biết về rèn luyện kỹ
năng ngoại ngữ

Địa điểm: Hội trường B
7g15-8g: Những điều cần
biết về rèn luyện kỹ năng
ngoại ngữ

7g15-9g15:Những vấn đề
chung về các quy chế và
chế độ chính sách SV

8g05-8g50: Giới thiệu hệ
thống thư viện
Tham quan Dinh độc lập

9g25-10g25: Đặc điểm tình
hình và những điều cần biết
trong khu đô thị
Địa điểm: P.F.103

9g20-11g20:Sinh viên và
cộng đồng chung ASEAN

Địa điểm: P.F.104

13g-14g: Đặc điểm tình
7g15-8g30: Giới thiệu Đoàn
hình và những điều cần biết
TN
trong khu đô thị
8g30-9g45: Giới thiệu Hội
SV
9g45-10g30: Những điều
14g35-16g05: Việt Nam
cần biết về rèn luyện kỹ
trong bối cảnh hiện nay
năng ngoại ngữ
10g30-11g15: Giới thiệu hệ
thống thư viện
Địa điểm: Hội trường B

7g15-8g15:Quy chế học
chế tín chỉ và kế hoạch năm
học 2016-2017
8g20-9g20: Đặc điểm tình
hình và những điều cần biết
trong khu đô thị

Địa điểm: P.F.106

7g15-8g: Sức khỏe học
13g-15g:Sinh viên và cộng đường
đồng chung ASEAN
8g05-8g50: Những điều
cần biết về rèn luyện kỹ
năng ngoại ngữ
8g55-9g40: Giới thiệu hệ
15g10-16g10: Đặc điểm
thống thư viện
tình hình và những điều cần
9g45-11g: Giới thiệu Đoàn
biết trong khu đô thị
TN
Địa điểm: P.F.104

13g-15g:Sinh viên và cộng
đồng chung ASEAN

13g-13g45: Kỹ năng sống
tập thể

14g35-16g05:Pháp luật về
sở hữu trí tuệ và quyền
công bố thông tin

Địa điểm: P.F.106

13g-14g:Quy chế học chế
tín chỉ và kế hoạch năm học
2016-2017

9g20-11g20:Học tập và làm 15g10-16g10:Quy chế học
theo tư tưởng, đạo đức
chế tín chỉ và kế hoạch năm
phong cách Hồ Chí Minh
học 2016-2017

Sáng 9/9

Chiều 9/9

Sáng 10/9

13g-14g: Đặc điểm tình
hình và những điều cần biết
trong khu đô thị
14g05-15g20:Giới thiệu
Đoàn TN
Kiểm tra
15g25-16g10: Giới thiệu hệ
thống thư viện

9g45-11g: Giới thiệu Hội SV

9g20-11g20: Những vấn đề
14g55-16g10: Giới thiệu
chung về các quy chế và
Hội SV
chế độ chính sách SV

Địa điểm: Hội trường nhà Địa điểm: Hội trường nhà
Địa điểm: P.F.104
điều hành ĐHQG
điều hành ĐHQG
7g30-9g: Kỹ năng tiếp nhận
7g15-9g15: Những vấn đề
và xử lý thông tin trên mạng
12g-14g15; Tìm hiểu về
chung về các quy chế và
XH
pháp luật
chế độ chính sách SV
9g-9g30: Giới thiệu sử
dụng thẻ ngân hàng

16DK05

Tham quan Dinh độc lập

Tham quan Dinh độc lập
14g15-16g30: Xử lý khủng
9g30-11g : Giới thiệu
hoảng trong đời sống sinh
ĐHQG và Trường ĐH KHTN
viên

Chiều 08/9

13g-14g30: Việt Nam trong 7g15-8g: Kỹ năng sống tập
bối cảnh hiện nay
thể

Địa điểm: Hội trường B

16DK02

16DK03

Sáng 08/9

9g-9g45: Sức khỏe học
đường
9g50-11g05: Giới thiệu Hội
SV
Địa điểm: P.F.103

Địa điểm: P.F.106
13g-14g30: Việt Nam trong
bối cảnh hiện nay

14g35-16g05:Pháp luật về
sở hữu trí tuệ và quyền
công bố thông tin

Kiểm tra

Địa điểm: P.F.104
13g-13g45: Kỹ năng sống
tập thể
13g45-14g30: Sức khỏe
học đường
14g35-16g05:Pháp luật về
sở hữu trí tuệ và quyền
công bố thông tin

Kiểm tra

Địa điểm: Hội trường B

13g-14g30:Pháp luật về sở
hữu trí tuệ và quyền công
bố thông tin
Kiểm tra
14g35-16g05: Việt Nam
trong bối cảnh hiện nay
Địa điểm: P.F.103

13g-13g45: Những điều
7g15-8g30: Giới thiệu Đoàn
cần biết về rèn luyện kỹ
TN
năng ngoại ngữ

Tham quan Dinh độc lập

8g30-9g45: Giới thiệu Hội
SV

13g50-14g35: Kỹ năng
sống tập thể

14g35-15g20: Giới thiệu hệ
9g45-10g30: Sức khỏe học thống thư viện
đường

Kiểm tra

Địa điểm: P.F.202

Địa điểm: P.F.202

Địa điểm: Hội trường nhà
điều hành ĐHQG

Địa điểm: Hội trường nhà
điều hành ĐHQG

Địa điểm: P.F.202

Địa điểm: P.F.202

Địa điểm: P.F.202

7g15-9g15:Học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức
phong cách Hồ Chí Minh

7g30-9g: Kỹ năng tiếp nhận
và xử lý thông tin trên mạng
13g-14g30:Pháp luật về sở
12g-14g15; Tìm hiểu về
XH
hữu trí tuệ và quyền công
pháp luật
bố thông tin
9g-9g30: Giới thiệu sử
dụng thẻ ngân hàng

16DK06
9g20-11g20:Sinh viên và
cộng đồng chung ASEAN
Địa điểm: P.F.204

7g15-9g15:Sinh viên và
cộng đồng chung ASEAN

16DK07

14g35-16g05: Việt Nam
trong bối cảnh hiện nay
Địa điểm: P.F.204
13g-15g:Những vấn đề
chung về các quy chế và
chế độ chính sách SV

9g20-11g20:Học tập và làm
15g05-16g20: Giới thiệu
theo tư tưởng, đạo đức
Đoàn TN
phong cách Hồ Chí Minh
Địa điểm: P.F.205

7g15-9g15:Sinh viên và
cộng đồng chung ASEAN

Địa điểm: P.F.205

13g-15g:Những vấn đề
chung về các quy chế và
chế độ chính sách SV

14g15-16g30: Xử lý khủng
9g30-11g : Giới thiệu
hoảng trong đời sống sinh
ĐHQG và Trường ĐH KHTN
viên
Địa điểm: Hội trường nhà Địa điểm: Hội trường nhà
điều hành ĐHQG
điều hành ĐHQG
7g30-9g: Kỹ năng tiếp nhận
và xử lý thông tin trên mạng
12g-14g15; Tìm hiểu về
XH
pháp luật
9g-9g30: Giới thiệu sử
dụng thẻ ngân hàng
14g15-16g30: Xử lý khủng
9g30-11g : Giới thiệu
hoảng trong đời sống sinh
ĐHQG và Trường ĐH KHTN
viên

Địa điểm: P.F.207

Địa điểm: P.F.207

7g15-8g45:Pháp luật về sở
13g-15g:Sinh viên và cộng
hữu trí tuệ và quyền công
đồng chung ASEAN
bố thông tin
16DK09

8g55-10g25: Việt Nam
trong bối cảnh hiện nay
10g30-11g15: Giới thiệu hệ
thống thư viện
Địa điểm: P.F.302

16DK10

15g05-16g20: Giới thiệu
Hội SV

Địa điểm: P.F.302

14g15-16g30: Xử lý khủng
9g30-11g : Giới thiệu
hoảng trong đời sống sinh
ĐHQG và Trường ĐH KHTN
viên
Địa điểm: Hội trường nhà
điều hành ĐHQG
7g15-9g15:Những vấn đề
chung về các quy chế và
chế độ chính sách SV
9g25-10g10: Những điều
cần biết về rèn luyện kỹ
năng ngoại ngữ
10g10-11g25: Giới thiệu
Đoàn TN
Địa điểm: P.F.302

Địa điểm: Hội trường nhà
điều hành ĐHQG

Địa điểm: P.F.304

8g55-10g25: Việt Nam
trong bối cảnh hiện nay
10g30-11g15: Kỹ năng
sống tập thể

Địa điểm: P.F.204
13g-14g30:Pháp luật về sở
hữu trí tuệ và quyền công
bố thông tin
14g30-15g15: Sức khỏe
học đường

14g05-15g05: Đặc điểm
tình hình và những điều cần
biết trong khu đô thị
Tham quan Dinh độc lập

Địa điểm: P.F.205

9g40-10g25: Giới thiệu hệ
thống thư viện
Tham quan Dinh độc lập
10g30-11g15: Sức khỏe
học đường
Địa điểm: P.F.207

15g-15g45: Kỹ năng sống
tập thể

15g35-16g20: Những điều
cần biết về rèn luyện kỹ
năng ngoại ngữ

Địa điểm: P.F.302

15g05-16g20: Giới thiệu
Hội SV

Địa điểm: P.F.304

Địa điểm: Hội trường B

13g-14g:Quy chế học chế
tín chỉ và kế hoạch năm học
2016-2017
14g05-14g50: Những điều
cần biết về rèn luyện kỹ
năng ngoại ngữ

14g15-16g30: Xử lý khủng
9g30-11g : Giới thiệu
hoảng trong đời sống sinh
ĐHQG và Trường ĐH KHTN
viên

Địa điểm: Hội trường B

Địa điểm: Hội trường nhà
điều hành ĐHQG

Kiểm tra

15g10-16g10: Đặc điểm
tình hình và những điều cần
biết trong khu đô thị
Địa điểm: P.F.207
13g-13g45: Sức khỏe học
đường
14g05-15g05 Đặc điểm tình
hình và những điều cần biết
trong khu đô thị
Kiểm tra
15g10-16g10:Quy chế học
chế tín chỉ và kế hoạch năm
học 2016-2017

Địa điểm: Hội trường nhà
điều hành ĐHQG

7g30-9g: Kỹ năng tiếp nhận
và xử lý thông tin trên mạng
12g-14g15; Tìm hiểu về
XH
pháp luật
9g-9g30: Giới thiệu sử
dụng thẻ ngân hàng

Kiểm tra

Địa điểm: P.F.205
8g-9g15: Giới thiệu Hội SV

Địa điểm: P.F.207

Kiểm tra

15g35-16g20: Sức khỏe
học đường

Địa điểm: P.F.204

8g50-9g35: Kỹ năng sống
tập thể
9g35-10g20: Giới thiệu hệ
thống thư viện
15g05-16g20: Giới thiệu
10g25-11g25:Quy chế học
Hội SV
chế tín chỉ và kế hoạch năm
học 2016-2017

14g50-15g35: Những điều
cần biết về rèn luyện kỹ
năng ngoại ngữ

Tham quan Dinh độc lập

8g50-9g35: Giới thiệu hệ
thống thư viện

Địa điểm: P.F.304

15g05-16g20: Giới thiệu
Đoàn TN

14g15-16g30: Xử lý khủng
9g30-11g : Giới thiệu
hoảng trong đời sống sinh
ĐHQG và Trường ĐH KHTN
viên

13g-15g:Sinh viên và cộng
9g20-10g05: Sức khỏe học đồng chung ASEAN
đường

9g45-11g15:Pháp luật về
sở hữu trí tuệ và quyền
công bố thông tin

Tham quan Dinh độc lập

13g-15g:Học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức
phong cách Hồ Chí Minh

13g-15g:Học tập và làm
7g15-8g45: Việt Nam trong
theo tư tưởng, đạo đức
bối cảnh hiện nay
phong cách Hồ Chí Minh

Địa điểm: P.F.304

7g15-8g45: Việt Nam trong
bối cảnh hiện nay

13g15-14g30: Giới thiệu
Hội SV

13g-15g:Những vấn đề
chung về các quy chế và
chế độ chính sách SV

7g30-9g: Kỹ năng tiếp nhận
và xử lý thông tin trên mạng
12g-14g15; Tìm hiểu về
XH
pháp luật
9g-9g30: Giới thiệu sử
dụng thẻ ngân hàng

7g15-9g15:Những vấn đề
chung về các quy chế và
chế độ chính sách SV

10g05-11g20: Giới thiệu
Đoàn TN

Địa điểm: P.F.204

Địa điểm: Hội trường nhà Địa điểm: Hội trường nhà
Địa điểm: P.F.205
điều hành ĐHQG
điều hành ĐHQG
7g30-9g: Kỹ năng tiếp nhận
và xử lý thông tin trên mạng
7g15-8g45:Pháp luật về sở
12g-14g15; Tìm hiểu về
XH
hữu trí tuệ và quyền công
pháp luật
bố thông tin
9g-9g30: Giới thiệu sử
dụng thẻ ngân hàng

16DK08
9g20-11g20:Học tập và làm
15g05-16g20: Giới thiệu
theo tư tưởng, đạo đức
Đoàn TN
phong cách Hồ Chí Minh

7g15-8g15: Đặc điểm tình
hình và những điều cần biết
trong khu đô thị
8g20-9g20:Quy chế học
chế tín chỉ và kế hoạch năm
học 2016-2017
9g35-10g20: Kỹ năng sống
tập thể
10g30-11g15: Giới thiệu hệ
thống thư viện

Địa điểm: P.F.302
7g15-8g15: Đặc điểm tình
hình và những điều cần biết
trong khu đô thị
8g15-9g: Kỹ năng sống tập
thể
9g25-10g25:Quy chế học
chế tín chỉ và kế hoạch năm
học 2016-2017
10g30-11g15: Những điều
cần biết về rèn luyện kỹ
năng ngoại ngữ
Địa điểm: P.F.304

Tham quan Dinh độc lập

Kiểm tra

7g15-8g45: Việt Nam trong
bối cảnh hiện nay

16DK11

8g55-10g25:Pháp luật về
sở hữu trí tuệ và quyền
công bố thông tin
10g30-11g15: Sức khỏe
học đường
Địa điểm: P.F.305
7g15-8g: Sức khỏe học
đường
8g15-9g: Giới thiệu hệ
thống thư viện

16DK12

9g20-11g20:Sinh viên và
cộng đồng chung ASEAN

Địa điểm: P.F.307

13g-15g:Học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức
phong cách Hồ Chí Minh
15g05-16g20: Giới thiệu
Hội SV
Địa điểm: P.F.305

13g-15g:Học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức
phong cách Hồ Chí Minh

15g05-16g20: Giới thiệu
Đoàn TN

Địa điểm: P.F.307

7g15-8g: Giới thiệu hệ
thống thư viện
8g30-9g15: Những điều
cần biết về rèn luyện kỹ
năng ngoại ngữ
9g20-11g20:Sinh viên và
cộng đồng chung ASEAN
Địa điểm: P.F.305

13g-15g: Những vấn đề
chung về các quy chế và
chế độ chính sách SV
15g05-16g20: Giới thiệu
Đoàn TN
Địa điểm: P.F.305

7g15-8g45:Pháp luật về sở 13g-15g: Những vấn đề
hữu trí tuệ và quyền công
chung về các quy chế và
bố thông tin
chế độ chính sách SV
8g55-10g25: Việt Nam
trong bối cảnh hiện nay
10g30-11g15: Những điều
cần biết về rèn luyện kỹ
năng ngoại ngữ
Địa điểm: P.F.307

15g05-16g20: Giới thiệu
Hội SV

Địa điểm: P.F.307

7g30-9g: Kỹ năng tiếp nhận
và xử lý thông tin trên mạng
12g-14g15; Tìm hiểu về
XH
pháp luật
9g-9g30: Giới thiệu sử
dụng thẻ ngân hàng
9g30-11g : Giới thiệu
ĐHQG và Trường ĐH KHTN
Địa điểm: Hội trường A1
trường ĐH Công nghệ
thông tin
7g30-9g: Kỹ năng tiếp nhận
và xử lý thông tin trên mạng
XH
9g-9g30: Giới thiệu sử
dụng thẻ ngân hàng

14g15-16g30: Xử lý khủng
hoảng trong đời sống sinh
Địa điểm: Hội trường nhà
điều hành ĐHQG

12g-14g15; Tìm hiểu về
pháp luật

14g15-16g30: Xử lý khủng
9g30-11g : Giới thiệu
hoảng trong đời sống sinh
ĐHQG và Trường ĐH KHTN
viên
Địa điểm: Hội trường A1
trường ĐH Công nghệ
thông tin

Địa điểm: Hội trường nhà
điều hành ĐHQG

7g15-8g15:Quy chế học
chế tín chỉ và kế hoạch năm
học 2016-2017
8g20-9g20: Đặc điểm tình
hình và những điều cần biết
trong khu đô thị
9g25-10g10: Kỹ năng sống
tập thể

Tham quan Dinh độc lập

Kiểm tra

Tham quan Dinh độc lập

Kiểm tra

Địa điểm: P.F.305

8g20-9g20:Quy chế học
chế tín chỉ và kế hoạch năm
học 2016-2017
9g25-10g25: Đặc điểm tình
hình và những điều cần biết
trong khu đô thị
10g30-11g15: Kỹ năng
sống tập thể
Địa điểm: P.F.307

SƠ ĐỒ KHU ĐÔ THỊ ĐẠI HỌC QUỐC GIA

