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THÔNG BÁO
Về việc tổ chức báo cáo Chuyên đề số 03
“Đọc sách, bạn có tìm được chính mình?”
Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-ĐHĐT-BTV ngày 09 tháng 10 năm 2018
của Ban tư vấn sinh viên về việc tổ chức các Chuyên đề tư vấn cho sinh viên năm học
2018-2019;
Nay Ban tư vấn sinh viên thông báo tổ chức báo cáo Chuyên đề số 03
“Đọc sách, bạn có tìm được chính mình?”, cụ thể như sau:
1. Đối tượng tham gia: Sinh viên chính qui đang học tập tại Trường Đại học Đồng Tháp.
2. Thời gian và địa điểm
- Thời gian: Từ 18h30 đến 21h00, ngày thứ Năm (20/5/2019)
- Địa điểm: Không gian sách DThU
3. Nội dung
- Lịch sử ra đời của sách;
- Sách và sự phát triển của nền văn minh nhân loại;
- Phương pháp đọc sách đúng và hiệu quả.
4. Báo cáo viên
Thạc sĩ Phạm Văn Tặc – Giảng viên Khoa Sư phạm Ngoại ngữ
5. Tổ chức thực hiện:
- Sinh viên truy cập vào Website Phòng Công tác sinh viên theo địa chỉ
http://ctsv.dthu.edu.vn chọn mục Đăng ký chuyên đề tư vấn sau đó hoàn thành
thông tin theo yêu cầu và chọn mục Gửi
- Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 19/5/2019
* Ghi chú: Mỗi sinh viên tham dự sẽ được tặng 01 móc khóa lưu niệm.
Nơi nhận:

TRƯỞNG BAN TƯ VẤN

- Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị trong trường (để phối hợp);
- Các lớp sinh viên (để thực hiện);
- Lưu: VT, BTV (Túc).
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