
 

BỘ MÔN SƯ PHẠM NGỮ VĂN VÀ NGÔN NGỮ KHMER  

CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN KHOÁ 2021 

 

 

(SPNV&NN Khmer – TVU) Ngày 27 tháng 9 năm 2021, hoà cùng không khí 

chung của toàn trường, Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ 

nói chung, Bộ môn Sư phạm Ngữ văn và Ngôn ngữ Khmer nói riêng đã tổ chức 

các hoạt động chào đón tân sinh viên khoá 2021. Nhân dịp này, tân sinh viên được 

giới thiệu một cách khái quát về Khoa, về Bộ môn cũng như môi trường học tập 

sắp tới, sẵn sàng bắt đầu hành trình sinh viên tại TVU.   

Tham dự buổi chào đón tân sinh viên có đại diện lãnh đạo Khoa, đại diện 

Đoàn Khoa, đại diện Bộ môn, cố vấn học tập các lớp và các tân sinh viên.  

 

 Sau các hoạt động chào đón, hướng dẫn cách thức học tập tại Trường, sinh 

viên đã có những buổi học đầu tiên.  

Trong suốt thời gian qua, từ khi có danh sách sinh viên trúng tuyển, tân sinh 

viên đã được Nhà trường, Khoa, Bộ môn và nhất là các cố vấn học tập tư vấn về 

thủ tục nhập học, chương trình học cũng như cách thức thích nghi với môi trường 

đại học. Nhờ các bước chuẩn bị này, tân sinh viên đã sẵn sàng cho việc học tập 

online, quá trình học tập trong tuần đầu tiên cũng đã diễn ra thuận lợi. 
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        Năm 2021, Bộ môn Sư phạm Ngữ văn và Ngôn ngữ Khmer có 3 ngành đào 

tạo bậc đại học, bao gồm Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Tiếng Khmer và Ngôn ngữ 

Khmer. Tính tới thời điểm hiện tại, Bộ môn đã chào đón 69 tân sinh viên khoá 

2021. 

 

 


