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Loại THÔNG BÁO

Ngày phát hành 05/05/2012 

Nội dung Dời lịch học h

Đối tượng Lớp 11CIT 

 

Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITEC) 

các sinh viên lớp 11CIT về việ

Do học phần IT Operation Management 

IT Service Provision, nhưng hi

thành học phần này. Vì vậy nhằ

IT Operation Management, AUT quy

IT Service Provision hoàn tất v

Cụ thể ngày học được dời đến nh

Học phần: IT Operation Management (*)

Thời gian: 22-25/05/2012 

- 13g30 - 17h30  thứ ba 22/05/2012

- 08g30 - 17g00  các ngày 

Địa điểm: phòng máy 11C (lầu 11)

Giảng viên: Dr. Choon Tuck Kwan

Trong thời gian chờ học phần n

lên AUTOnline để sinh viên tham kh

 

(*) Những sinh viên chưa đạt học ph

học phần IT Operation Management.
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c học phần IT Operation Management 

ế (ITEC) - Trường Đại học Khoa học Tự nhi

ề việc dời lịch học học phần IT Operation Management

IT Operation Management đòi hỏi sinh viên phải đạt họ

ng hiện tại phần lớn sinh viên lớp 11CIT (cycle 3) ch

ậy nhằm đảm bảo cho sinh viên đủ kiến thức 

IT Operation Management, AUT quyết định dời thời điểm bắt đầu học ph

ất vào giữa tháng 5/2012. 

đến như sau: 

IT Operation Management (*)  

22/05/2012 

các ngày 23,24,25/05/2012  

u 11) 

Dr. Choon Tuck Kwan  

ần này được mở, thầy Choon sẽ đăng tả

ên tham khảo trước vào đầu tuần 07/05/2012.

ọc phần IT Service Provision sẽ không có tên trong danh sách h

n IT Operation Management. 
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ự nhiên thông báo đến 

n IT Operation Management: 

đạt học phần tiên quyết 

p 11CIT (cycle 3) chưa hoàn 

ức để học học phần 

ọc phần này sau khi 

ng tải tài liệu môn học 

n 07/05/2012. 

có tên trong danh sách học 


