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THÔNG BÁO 

VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN 

KỸ NĂNG SỬ DỤNG THƯ VIỆN CHO SINH VIÊN KHÓA 44 

 
Theo chỉ đạo của Hiệu trưởng, nhằm giúp sinh viên tìm hiểu nội quy của Trung tâm 

Thông tin - Thư viện và trang bị các kỹ năng cần thiết để tra cứu, khai thác nguồn thông 

tin phục vụ cho quá trình học tập, nghiên cứu. Trung tâm Thông tin – Thư viện sẽ tổ chức 

các lớp tập huấn sử dụng Thư viện cho các bạn sinh viên khóa 44. Đây là điều kiện bắt 

buộc để sinh viên được sử dụng các dịch vụ của thư viện như mượn tài liệu đọc tại chỗ, 

mượn tài liệu về nhà, tra cứu thông tin qua Internet,… Thời lượng của một lớp tập huấn là 

100 phút, học theo lịch của Trung tâm Thông tin – Thư viện. 

1. Lịch học, địa điểm tập huấn: 

Lịch học được sắp xếp theo danh sách do Ban cán sự lớp hay đại diện lớp đăng ký, 

bao gồm lý thuyết (60 phút) và thực hành (40 phút), mỗi ngày thư viện sẽ tổ chức 01 lớp lý 

thuyết và 5-10 ca tập huấn thực hành (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần) với khung giờ như 

sau: 

Lịch học lý thuyết: Các lớp sẽ học tập trung tại phòng học C302 – cơ sở Nguyễn Tất 

Thành từ 11h00 đến 12h00. 

Lịch học thực hành: Các lớp học tại phòng máy A606 - cơ sở Nguyễn Tất Thành, 

cụ thể:  

 Ca 1: 7h30-8h10 

 Ca 2: 8h15-8h55 

 Ca 3: 9h00-9h40 

 Ca 4: 9h45-10h25 

 Ca 5: 10h30-11h10 

 Ca 6: 13h00-13h40 

 Ca 7: 13h45-14h25 

 Ca 8: 14h30-15h10 

 Ca 9: 15h15-15h55 

 Ca 10: 16h00-16h40 

2. Quy định về tập huấn: 

- Miễn phí tập huấn cho sinh viên của trường đăng ký lần đầu. 

- Sinh viên khóa 44 trước khi tham gia tập huấn phải đóng phí khởi tạo thẻ và tiền 

bảo đảm để sử dụng các sản phẩm thông tin và các dịch vụ thông tin của Trung 

tâm Thông tin – Thư viện. Ban cán sự các lớp lập danh sách đăng ký và nộp phí 

về Trung tâm Thông tin – Thư viện trong giờ hành chính tại phòng A501- cơ sở 

Nguyễn Tất Thành. 



Thời gian tổ chức tập huấn từ ngày 15/10/2019. Để biết thêm thông tin vui lòng liên 

hệ địa chỉ email: library@hcmulaw.edu.vn  hoặc điện thoại 0283.9400989, số nội bộ 161 – 

cơ sở Nguyễn Tất Thành. 

 

 

Nơi nhận: 

- Phòng CTCTSV; 

- BCS, sinh viên khóa 44; 

- Lưu TV. 
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