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NỘI DUNG TRÌNH BÀY

Các vấn đề quan trọng ban đầu

Một số lưu ý

Giới thiệu các trang Web 

Thông tin và địa chỉ liên hệ

Nơi sinh hoạt chuyên ngành



Các vấn đề quan trọng ban đầu

• Mỗi học viên sẽ được cung cấp 01 tài 

khoản Email.

• Kế hoạch học tập toàn khóa – Phân công 

giảng dạy học kỳ 1 (19-20): Xem trên 

web Khoa Khoa học Tự nhiên.



Các vấn đề quan trọng ban đầu

• 13h30, 4/10/2019 tập huấn tìm kiếm, khai thác 

và sử dụng thông tin tại Trung tâm học liệu. 

• Địa điểm tầng 3 – TTHL

• Ngành Giải tích, Lý thuyết xác suất và TKTH: 

P. 32.

• Các ngành còn lại tầng 3 (trước phòng suy 

ngẫm)



LƯU Ý

• Đơn xin tạm hoãn trong quá trình học tập

✓Học viên nộp đơn cho Trợ lý Sau đại học (cô Thơ)

và liên hệ lại qua Email cntho@ctu.edu.vn sau 2

tuần để nhận Quyết định phản hồi.

✓Khi hết thời gian tạm hoãn học viên phải làm

đơn học lại + Quyết định tạm hoãn (bảng photo).

✓Liên hệ Phụ trách chuyên ngành – Trợ lý Sau

đại học để điều chỉnh Kế hoạch học tập.

mailto:cntho@ctu.edu.vn


• Đăng ký đúng nhóm học phần, nếu có sai sót thì làm đơn

theo Mẫu trình ký tại Khoa Khoa học Tự nhiên và gửi

Khoa Sau đại học.

• Học phần bổ sung kiến thức trong vòng một năm đối với

những ngành gần. Nếu học viên có làm đơn xin xét miễn

cần lưu giữ đơn được chấp thuận.

• Tự học chứng chỉ đầu ra Anh văn chuẩn B1 hoặc chứng

chỉ tương đương theo quy định. Và có thể nộp trước cho

trợ lý SĐH bất kỳ lúc nào trong thời gian học.

• Tự đăng ký học phần Triết học theo thông báo của Khoa

Sau đại học.

LƯU Ý



Chương trình, hình thức 

và thời gian đào tạo

• Sử  dụng  Chương  trình  đào  tạo Thạc sĩ theo Quyết định số 

3670/QĐ-ĐHCT  ngày  10  tháng  10  năm  2015  của trường 

Đại học Cần Thơ.

• Hình thức đào tạo: Chính quy, tập trung.

• Thời  gian  đào  tạo: 2 năm tính từ 10/2019 đến 10/2021. Nếu 

quá  thời  gian  này  học viên chưa hoàn thành CTĐT thì phải 

đóng  học  phí tốt nghiệp chậm tiến độ theo từng học kỳ, mức 

thu bằng 50% mức học phí của học kỳ trễ hạn.

• Thời gian học tối đa: 4 năm được tính từ 10/2019 đến 10/2023, 

không giải quyết gia hạn. 



Các trang web cần thiết









• Lịch học các học phần mời giảng qua mail cá nhân và trang web Khoa Khoa học Tự
nhiên.

• Xem lịch học các học phần (CB – ĐHCT giảng dạy) trong tài khoản cá nhân của
học viên.

• Liên hệ:

- PGs.Ts. Nguyễn Hữu Khánh. PTCN Giải tích.

Mail nhkhanh@ctu.edu.vn. ĐT: 0908.791280.

- Ts. Võ Văn Tài. Phó trưởng Khoa, PTCN Lý thuyết XS và TKTH.

Mail: vvtai@ctu.edu.vn. ĐT: 0918.232815.

- PGs.Ts. Dương Hiếu Đẩu. PTCN Vật lý lý thuyết và VLT.

Mail: dhdau@ctu.edu.vn. ĐT: 0817.270899

- TS. Lê Thanh Phước. PTCN Hóa hữu cơ. 

Mail: ltphuoc@ctu.edu.vn. ĐT: 0986.163540.

- PGs.Ts. Phạm Vũ Nhật. PTCN Hóa lý thuyết và hóa lý. 

Mail: nhat@ctu.edu.vn. ĐT: 0939.634524 .

- TS. Trần Thanh Mến. P. trưởng BM Sinh học. PTCN Sinh thái học.

Mail: ttmen@ctu.edu.vn . ĐT: 0907.416657.

- Châu Ngọc Thơ . Trợ lý Sau đại học.  Mail: cntho@ctu.edu.vn . ĐT: 0988.453791 . 

XEM LỊCH HỌC VÀ CÁC LIÊN HỆ
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Thời gian sinh hoạt chuyên ngành

• Giải tích: 10h00 P. Chuyên đề Toán

• Lý thuyết xác suất và TKTH: 10h00 P. Họp 1

• Hóa lý thuyết và Hóa lý: 9h30 P. Chuyên đề

• Vật lý lý thuyết và vật lý toán: P. Chuyên đề

• Hóa hữu cơ: Lầu 2 rẽ phải phòng thứ 2

• Sinh thái học: P. Họp 1



CÁM ƠN THẦY CÔ VÀ CÁC ANH CHỊ 
ĐÃ QUAN TÂM THEO DÕI


