
TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

KHOA GIÁO DỤC 
---------------------- 

Số: 30 /TB-XHNV-GD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng  09 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 
Các trang thông tin, kết nối, hỗ trợ tân sinh viên 

và quy định đối với sinh viên, cố vấn học tập và giảng viên 
 

Căn cứ thông báo qua email của phòng Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp 

ngày 04/9/2021 về việc lập nhóm tiếp đón, hỗ trợ tân sinh viên năm học 2021-2022; 

Căn cứ công văn số 16/KH-XHNV-TT&QHDN về Kế hoạch Tổ chức hoạt động 

Tuần lễ Tân Sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM 

khóa 2021 ngày 13/9/2021; 

Căn cứ danh sách đề cử Ban Cố vấn học tập cấp Khoa gửi phòng Đào tạo. 

 

Khoa Giáo dục thông báo về việc thông tin liên lạc, kết nối và hỗ trợ tân 

sinh viên trên các nền tảng mạng xã hội như sau: 

1. Website khoa GD 

https://hcmussh.edu.vn/giaoduc 

2. Các trang thông tin và nhóm mạng xã hội dành cho SV khoa Giáo dục và tân 

sinh viên 3 ngành mới 2021 

- Fanpage Khoa Giáo Dục:  

 https://www.facebook.com/FoEHCMUSSH 

- Group Facebook Sinh viên Khoa Giáo Dục:  

https://www.facebook.com/groups/811909035582187 

- Group Facebook lớp Giáo dục học khóa 2021: 

https://www.facebook.com/groups/252875143384789/ 

- Group Facebook lớp Quản lý Giáo dục khóa 2021: 

https://www.facebook.com/groups/1033984870684197/ 

- Group Facebook lớp Tâm lý học Giáo dục khóa 2021: 

https://www.facebook.com/groups/tlhgdk2021 

3. Các nhóm chat dành cho tân sinh viên (TSV) 

- Các nhóm chat của lớp Giáo dục học/ lớp Quản lý giáo dục/ lớp Tâm lý học 

giáo dục 2021. 
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Trong bối cảnh dịch bệnh và năm học mới bắt đầu trực tuyến, các em sinh viên 

khoá 2021 phải nhập học và bắt đầu một chặng đường mới, môi trường học tập mới 

hoàn toàn trực tuyến. Chắc chắn các em gặp nhiều khó khăn, lo lắng và mong muốn 

được kết nối, được hỗ trợ và nâng đỡ từ các thầy cô và các anh chị SV năm trước. 

Trong bối cảnh này, tuy không phải tất cả các thầy cô đều sử dụng thường xuyên 

mạng xã hội, nhưng không thể phủ nhận mạng xã hội là phương tiện cần thiết để đáp 

ứng nhu cầu và khắc phục khó khăn này.  

Để dung hoà việc một số thầy cô không sử dụng mạng xã hội và sự cần thiết/cấp 

thiết sử dụng các phương tiện này để kết nối, hỗ trợ SV, Khoa Giáo dục quy định như 

sau: 

1. Nhóm riêng facebook (FB) Sinh viên khoa Giáo dục: đăng tải các thông tin và 

trả lời sinh viên về các vấn đề chung về học tập, thủ tục nhập học, sinh hoạt ngoại 

khoá, đoàn, hội… 

2. Nhóm riêng FB của từng lớp (theo ngành) sẽ là nơi chào đón, kết nối, và chỉ 

đăng thông tin và trả lời câu hỏi của SV về chuyên môn riêng của mỗi ngành học. Với 

mục tiêu cung cấp đầy đủ thông tin về chương trình, ngành học, định hướng nghề 

nghiệp… cho TSV, các Trưởng bộ môn chủ động về nội dung và linh hoạt trong các 

cách thức tổ chức, hỗ trợ SV đối với Cố vấn học tập và các giảng viên trong Bộ môn. 

3. Nhóm chat của mỗi lớp SV 2021: là không gian sinh hoạt của sinh viên mỗi 

lớp. Trong thời gian đầu, các bạn SV trong đoàn, hội có thể tham gia để hỗ trợ các khó 

khăn của TSV, nhưng các thầy cô không có nhiệm vụ tham gia các nhóm này. Do đó, 

TSV không đặt các câu hỏi về chuyên môn, ngành học trong nhóm này, vì sẽ không 

được thầy cô trả lời ở đây. Cá nhân/nhóm SV quản trị các kênh trên chịu trách nhiệm 

chính về mặt quản lý thông tin, phổ biến rõ phương thức và quy tắc ứng xử thích hợp 

với mục đích, chức năng của các nhóm chat này. 

Giao Ban Cố vấn học tập và các Bộ môn thông tin đến sinh viên và tân sinh viên 

các quy định trên để biết và thực hiện. 

Trân trọng./. 

TRƯỞN KHOA 

                                                                                  

                                                                                         Hoàng Mai Khanh 


