
THỜI KHÓA BIỂU TUẦN HỌC CHÍNH TRỊ ĐẦU NĂM CỦA 

SINH VIÊN KHÓA 05 NĂM HỌC 2015-2016 

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: Từ ngày 21/09 đến 25/9/2015.  

2. Địa điểm: Hội trường Khu D, phòng D.103 của khối thực hành nhà Trường. 

II. NỘI DUNG TUẦN SINH HOẠT CHÍNH TRỊ (tất cả các nghề) 

Ngày Thời gian Nội dung 

Sáng  

21/9/2015 

8h00-9h00 

 

Giới thiệu về tình hình phát triển Du lịch thành phố Đà Nẵng, 

miền Trung và cả nuớc. 

Giới thiệu tổng quan về nhà Trường 

9h00-9h15 Nghỉ giải lao 

9h15-10h15 Quy chế đào tạo Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề 

10h15-11h00 Giải đáp thắc mắc của HSSV 

Chiều  

21/9/2015 

14h00-15h00 Quy chế HSSV, Nội quy, Quy định của Trường và các chế độ 

chính sách đối với HSSV 

15h00-15h15 Nghỉ giải lao 

15h15-16h30 Sinh hoạt của Đoàn Thanh niên. 

Sáng  

22/9/2015 

8h00-9h30 Giáo dục an toàn giao thông.  

9h30-9h45 Nghỉ giải lao 

9h45-11h00 Công tác ANTT và phòng chống TNXN trong học đường 

Chiều  

22/9/2015 

14h00-15h30 Định hướng tầm quan trọng và nâng cao nhận thức  về việc học 

tiếng Anh cho HSSV 

15h30-16h00 GVCN các lớp gặp mặt tân sinh viên và sinh hoạt lớp 

16h00-17h00 Dẫn HSSV đi thăm quan cơ sở vật chất toàn trường 

 

III. SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỦA CÁC KHOA (học theo từng nghề) 

Ngày Thời gian Nội dung 

A. NGHỀ QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN – KHOA KHÁCH SẠN 

Sáng 

23/9/2015 

8h00-8h45 Mục tiêu, chương trình đào tạo, Phương pháp học nghề hiệu 

quả của Khoa Khách sạn 

8h45-10h15 Đạo đức nghề nghiệp của nghề QTKS  

Cơ hội việc làm; định hướng nghề nghiệp trong ngành Khách 

sạn  

Chiều  

23/9/2015 

13h30-17h00 Dẫn sinh viên lớp 5CKS1 (60 sinh viên) đi tham quan thực tế 

về nghề mình theo học tại Trường 

13h00-17h00 Dẫn sinh viên lớp 5CKS2 (60 sinh viên) đi tham quan thực tế 

về nghề mình theo học tại Trường 

B. NGHỀ QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG, KT CHẾ BIẾN MÓN ĂN-KHOA DVNH 

Sáng  

23/9/2015 

8h00-8h45 Mục tiêu, chương trình đào tạo, Phương pháp học nghề hiệu 

quả của Khoa Dịch vụ nhà hàng 

8h45-10h15 Đạo đức nghề nghiệp từng nghề  

Cơ hội việc làm; định hướng nghề nghiệp trong ngành QT nhà 

hàng và Chế biến món ăn 



Chiều  

23/9/2015 

13h30-17h00 Dẫn sinh viên lớp 5CCB-lớp CĐ Chế biến món ăn (60 sinh 

viên) và lớp 5TCB-lớp TC Chế biến món ăn (30 sinh viên) đi 

tham quan thực tế về nghề mình theo học tại Trường 

Sáng  

24/9/2015 

8h00-11h00 Dẫn sinh viên lớp 5CNH (50 sinh viên) đi tham quan thực tế về 

nghề mình theo học tại Trường 

C. NGHỀ HƯỚNG DẪN DU LỊCH, QUẢN TRỊ LỮ HÀNH-KHOA LỮ HÀNH-HD 

Sáng  

23/9/2015 

7h30-8h00 Chào đón tân sinh viên 

8h00-8h45 Phát biểu khai mạc, giới thiệu về khoa. Các quy trình liên quan 

tới thi cử, quy trình làm việc với các phòng ban chức năng. 

8h45-9h45 Mục tiêu, chương trình đào tạo, Phương pháp học nghề hiệu 

quả của Khoa Lữ hành Hướng dẫn, Chương trình đi thực tế của 

khoa 

9h45-10h15 Nghỉ giải lao 

10h15-11h00 Chia sẽ của cựu sinh viên và trao đổi với HSSV khóa mới 

Chiều  

23/9/2015 

 

14h00-15h30 Đạo đức nghề nghiệp từng nghề  

Cơ hội việc làm; định hướng nghề nghiệp trong ngành Quản trị 

Lữ hành và Hướng dẫn du lịch 

15h30-16h30 Chuyên gia chia sẽ và trao đổi với sinh viên 

 

IV. NỘP BÀI THU HOẠCH 

Ngày 25/9/2015: Sinh viên các nghề về nhà viết bài thu hoạch và nộp lại cho GVCN lớp 

Ngày 30/9/2015: Giáo viên chủ nhiệm thu bài thu hoạch chấm và gửi về phòng CTHSSV  


