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CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN 2022 

Các bạn tân sinh viên 2022 chú ý các hoạt động, Khoa/Phòng tổ chức, thời gian, địa điểm và tham dự 

đông đủ nhé. 

TT Nội dung Đơn vị 
Thời gian 

(Ngày/ giờ) 
Địa điểm 

1.  

Trình chiếu video nhằm giới thiệu 

khoa  Điện, LCĐ khoa Điện, các câu 

lạc bộ (CLB); Tạo địa điểm Check 

in cho các tân SV khoa Điện; Chơi 

trò chơi tặng quà lưu niệm 

Liên chi đoàn 

khoa Điện 

- Từ 7h00-12h00 ngày 

18/9/2022 

- Từ 7h00-12h00 ngày 

24/9/2022 

Sảnh khu A 

(gần hồ cá) 

2.  

- Trình chiếu video giới thiệu về 

khoa và LCĐ khoa Cơ khí Giao 

thông.  

- Trang trí backdrop checkin chụp 

ảnh, trưng bày sản phẩm nghiên cứu 

khoa học, xe sinh thái.  

- LCĐ Khoa phát quà lưu niệm, giới 

thiệu và tư vấn về học bổng, NCKH, 

câu lạc bộ, đội nhóm.  

- LCĐ Khoa đăng bài chào đón TSV 

trên fanpage của LCĐ và Khoa. 

Khoa Cơ khí 

Giao thông 

18/9/2022 - 20/9/2022 

(7h30 -16h00) 

Sảnh VP Khoa 

Cơ khí Giao 

thông 

3.  

- Thực hiện tour tham quan khoa 

ĐTVT, CLB SV NCKH Pioneer, 

mini Game robot 

- Gặp Cố vấn học tập khóa 2022, 

giới thiệu LCĐ, CLB Pioneer 

- Tổ chức hành trình Tân sinh viên 

Teambuilding 

- Tổ chức ngày hội ETE-Day đón 

sv khóa mới 

Khoa ĐTVT - 15h30 ngày 

18/9/2022 

 

- 9h30-11h30 ngày 

27/9/2022 

- Ngày 6/11 

 

- Ngày 10/11 

- Khu C, 

C121B 

 

- Phòng học 

E101 

- Sân khấu 

ngoài trời hội 

trường F 

- Hội trường F 

4.  

- Hoạt động văn nghệ các band nhạc 

tại Sân khấu chính 

Thực hiên các chương trình 

minigame tại chỗ: Bốc thăm trúng 

thưởng; Trả lời câu hỏi nhận 

thưởng; Checkin chụp ảnh và giới 

thiệu về BK’s MAP; Giao lưu văn 

nghệ 

Đoàn Thanh 

niên – Hội 

Sinh viên 

- 8h00 – 16h00  

các ngày 17-18/9/2022 

Khuôn viên 

trường 

5.  
Tổ chức Buổi giao lưu âm nhạc các 

CLB/Đội/Nhóm và bốc thăm trúng 

thưởng tại sân khấu lớn 

Đoàn Thanh 

niên – Hội 

Sinh viên 

- Từ 15h00-16h30 

ngày 18/9/2022 

Khuôn viên 

trường 
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TT Nội dung Đơn vị 
Thời gian 

(Ngày/ giờ) 
Địa điểm 

6.  Hỗ trợ nhập học cho Tân sinh viên K. XDDD-CN 
- Các ngày  

18, 23,30/9/2022 

Sảnh khu A 

(gần hồ cá) 

7.  
Webinar hỗ trợ sinh viên các thủ tục 

nhập học 
K. XDDD-CN 

- Các ngày 

20,27/9/2022 
MS Team 

8.  

- Hỗ trợ tân sinh viên khoa nhập học 

- Trình chiếu giới thiệu khoa, tham 

quan cơ sở vật chất hoạt động phòng 

trào sinh viên trong khoa, LCĐ và 

minigame. 

- Tổ chức không gian chụp hình 

check - in tại khu vực sảnh văn 

phòng khoa 

K. Cơ Khí 
13h00 – 17h ngày 

20/9/2022 

Sảnh khu A. 

Khu vực văn 

phòng khoa cơ 

khí 

9.  
Khoa/Đoàn giới thiệu đến tân sinh 

viên Văn phòng Khoa, các phòng 

chức năng và các phòng thí nghiệm. 

K.CN N-ĐL 
- 15h00 ngày 

20/9/2022 

Văn phòng 

Khoa, các 

phòng thí 

nghiệm 

10.  
Giới thiệu khoa, GVCN; LCĐ giới 

thiệu khuôn viên trường, PTN khoa 
K. XDCĐ 

- 8h00, ngày 

21/9/2022 

Văn phòng 

khoa XDCĐ 

(A317) 

11.  

Giới thiệu về các kênh thông tin của 

Khoa, giới thiệu GVCN và cố vấn 

học tập, tham quan cơ sở vật chất và 

các xưởng thực hành của Khoa. Giới 

thiệu về chương trình đào tạo, Quy 

định về đào tạo của trường, các hoạt 

động ngoại khoá đã và sẽ tổ chức 

trong thời gian đến. 

K .KT 
- 9h30 các ngày 

20,30/9/2022 

F202, khuôn 

viên trường 

12.  

Khoa Hóa/Liên Chi đoàn khoa Hóa 

chiếu clip giới thiệu Khoa/Hoạt 

động khoa + Giải đáp các câu hỏi, 

thắc mắc của Tân sinh viên 

K. Hóa 

- Từ 13h30-14h30 

ngày 18/09/2022  

- Ngày 19/09/2022  

Sảnh tự học 

/Vp Khoa 

A118 (sát khoa 

Hóa) 

13.  

- Mở gian hàng bán sản phẩm, kết 

hợp band của Khoa. 

- Tổ chức trò chơi nhỏ có thưởng. 

K. QLDA 
- 7h00 các ngày  

17-19,23,29/9/2022 

Khuôn viên 

trường 

14.  
Ban chủ nhiệm khoa gặp mặt Tân 

sinh viên khóa 22 
K. CNTT - Ngày 24/09/2022 Hội trường F 
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TT Nội dung Đơn vị 
Thời gian 

(Ngày/ giờ) 
Địa điểm 

- Liên chi đoàn khoa chào đón Tân 

sinh viên khóa 22 

15.  
Liên chi đoàn khoa Hóa giao lưu với 

các tân sinh viên nhập học đợt 2 
K. Hóa 

- Từ 8h30-11h00, 

ngày 23/9/2022 

Sảnh tự học 

(sát khoa Hóa) 

16.  

- Hỗ trợ sinh viên của Khoa về thủ 

tục nhập học, đăng ký tham dự hoạt 

động của Khoa vào ngày 21.09.22.  

- Hỗ trợ sinh viên của Khoa đăng ký 

thủ tục thuê ký túc xá, đưa đón sinh 

viên đi làm thủ tục (KTX của 

Trường, DMC), hỗ trợ sinh viên tìm 

nhà trọ. 

K. XD CTT 
- Từ 7h30 -11h ngày 

19/09/2022 

Sảnh tự học 

(sát khoa Hóa) 

17.  

- Tham quan Khoa, giới thiệu cho 

sinh viên về Khoa và các ngành đào 

tạo.  

- Giới thiệu về các hoạt động LCĐ, 

tổ chức Gameshow 

K. XD CTT 
-Từ 7h30 -10h30 ngày  

21/9/2022  

- Văn phòng 

Khoa 

- Khuôn viên 

trước phòng thí 

nghiệm Thủy 

lực 

18.  

- Chào đón các tân sinh viên Khoa 

MT. 

- Giới thiệu BCN, Trưởng bộ môn, 

Giáo vụ, Thư ký, Bí thư đoàn thanh 

niên, GVCN, Cố vấn học tập, CLB 

Môi trường để các tân sinh viên liên 

hệ khi cần thiết trong học tập, cố vấn 

học tập, thủ tục giấy tờ, sinh hoạt 

đoàn, sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt 

cộng đồng. 

- Giải đáp các câu hỏi thắc mắc của 

sinh viên. 

K.MT 
- Từ 8h30, ngày 

27/9/2022 

Phòng học  

F110 

19.  

- Trang trí các góc checkin cho tân 

sinh viên và phụ huynh; Dẫn phụ 

huynh và học sinh tham quan Khoa; 

Gặp gỡ lãnh đạo Khoa tại Văn 

phòng Khoa 

K.FAST 
- Các ngày 

19,23,30/9/2022 

Góc sân khu C 

– khoa FAST 

và Văn phòng 

Khoa FAST 

20.  
Giới thiệu khoa, GVCN; LCĐ giới 

thiệu khuôn viên trường, PTN khoa 
K. XDCĐ 

- 8h00, ngày 

28/9/2022 

Văn phòng 

khoa XDCĐ 

(A317) 
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TT Nội dung Đơn vị 
Thời gian 

(Ngày/ giờ) 
Địa điểm 

21.  
Liên chi giới thiệu các hoạt động 

đoàn đến tân sinh viên 

Liên chi đoàn 

K.CN N-ĐL 
- 8h00 ngày 29/9/2022 

Khuôn viên 

Trường 

22.  
Tổ chức tour tham quan trường cùng 

với các Liên chi đoàn để giới thiệu 

về khuôn viên trường và các khoa 

Đoàn Thanh 

niên – Hội 

Sinh viên 

- Từ 8h30 – 10h00  

- Từ 14h30 – 15h30 

các ngày nhập học 

Khuôn viên 

Trường 

23.  
Giới thiệu cho sinh viên về các kênh 

thông tin của Khoa, ngành học; các 

quy định về đào tạo của trường 

K.ĐTVT 

- Từ 8h30 – 10h00  

- Từ 14h30 – 15h30 

các ngày nhập học 

Khuôn viên 

Trường 

24.  
Giới thiệu về hệ thống đào tạo của 

Trường ĐHBK 
P. Đào tạo 

- Từ 9h00 – 10h00  

- Từ 15h00 – 16h00 

các ngày nhập học 

Hội trường F 

 


