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THÔNG BÁO 

Về việc triển khai Kế hoạch Tổ chức dạy và học môn Giáo dục thể chất 

khóa 22, học kỳ I năm học 2017 – 2018 

 

 Kính gửi:  Phòng Đào tạo 

  Phòng Kỹ thuật tin học 

  Ban Chủ nhiệm khoa các khoa 

  Giáo vụ và Cán bộ Công tác sinh viên các khoa 

 Thân gửi: Sinh viên khóa 22 các khoa 

 

 Căn cứ Kế hoạch Tổ chức dạy và học môn Giáo dục thể chất khóa 22, học kỳ I năm 

học 2017 – 2018 được Hiệu trưởng PGS.TS. Trần Thị Mỹ Diệu ký duyệt ngày 5/9/2017 

(gửi trực tiếp về mỗi khoa). 

 Khoa Khoa học cơ bản thông báo để triển khai Kế hoạch này đến các khoa và toàn 

thể sinh viên khóa 22 với nội dung như sau: 

1. Thời gian học môn Giáo dục thể chất 

 Từ ngày 18/9 đến 23/12/2017: 

 - Các lớp học Thứ Hai bắt đầu từ ngày 18/9/2017; 

 - Các lớp học Thứ Ba bắt đầu từ ngày 19/9/2017; 

 - Các lớp học Thứ Tư bắt đầu từ ngày 20/9/2017; 

 - Các lớp học Thứ Năm bắt đầu từ ngày 21/9/2017; 

 - Các lớp học Thứ Sáu bắt đầu từ ngày 22/9/2017; 

 - Các lớp học Thứ Bảy bắt đầu từ ngày 23/9/2017; 

 - Các lớp học Chủ Nhật bắt đầu từ ngày 24/9/2017. 

2. Địa điểm học môn Giáo dục thể chất 

 Mỗi môn học được sắp xếp tại những địa điểm khác nhau, sinh viên khóa 22 cần 

xem kỹ nội dung trong danh mục các lớp học Giáo dục thể chất:  

 - Trường Đại học Văn Lang: Môn Yoga, Cờ vua, Thể dục; 



 - TT. TDTT Bình Thạnh, số 08 Phan Đăng Lưu, Q. Bình Thạnh: Môn Bóng chuyền, 

Bóng bàn và Cầu lông; 

 - TT. TDTT Hoa Lư, số 02 Đinh Tiên Hoàng, Q.1: Môn Bóng rổ; 

 - Sân bóng đá Ngôi sao, số 324 Chu Văn An, Q. Bình Thạnh: Môn Bóng đá. 

3. Tổ chức đăng ký học môn Giáo dục thể chất 

 Mỗi sinh viên khóa 22 đăng ký một môn học GDTC/học kỳ theo hình  thức tự chọn 

trên mạng internet của trường từ ngày 7/9 đến ngày 14/9/2017, tại địa chỉ 

http://dkgdtc.vanlanguni.edu.vn gồm các bước như sau: 

 Bước 1: Dùng mã số sinh viên làm tài khoản để đăng nhập; 

 Bước 2: Nhập mật khẩu: vanlang; 

 Bước 3: Đăng nhập; 

 Bước 4: Chọn môn học; 

 Bước 5: Chọn lớp học (Lưu ý: xem chi tiết thông tin lớp học, riêng sinh viên K22X 

chỉ đăng ký được các lớp chiều, sinh viên K22N và K22H chỉ đăng ký được các lớp buổi 

tối); 

 Bước 6: Đăng ký (Lưu ý: sinh viên bắt buộc học môn đã đăng ký) 

 Trong trường hợp đăng ký không thành công hoặc có vấn đề về kỹ thuật, sinh viên 

liên hệ trực tiếp thầy Nguyễn Văn Trung theo số điện thoại 0983 87 62 07 để được giải 

quyết. 
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