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Ngày 21/10/2021, Bộ môn Sư phạm Ngữ văn và Ngôn ngữ Khmer thuộc Khoa Ngôn 
ngữ - Văn hoá - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ, Trường Đại học Trà Vinh tiếp nhận kết quả 
trúng tuyển đợt 2, khoá 2021, bậc đại học, hệ chính quy  của 11 sinh viên thuộc các ngành 
Sư phạm Ngữ văn (09 sinh viên), Ngôn ngữ Khmer (01 sinh viên) và Sư phạm Tiếng Khmer 
(01 sinh viên). 

Ngay sau đó, Bộ môn đã chỉ đạo 
các cố vấn học tập kịp thời phối hợp với 
Nhà trường, Khoa để hỗ trợ hướng dẫn 
các Tân sinh viên thực hiện thủ tục 
nhập học trực tuyến. Các cố vấn học 
tập cũng đã tiến hành tổ chức buổi họp 
lớp đầu tiên cho các Tân sinh viên nhập 
học đợt 2 với hình thức online nhằm 
trao đổi những vấn đề có liên quan đến 
chương trình đào tạo, phương pháp 
học tập cũng như những nội dung cần 
chuẩn bị đối với sinh viên năm thứ nhất 
tại trường đại học. Tại các buổi họp lớp, 
các Tân sinh viên cũng trình bày những thuận lợi và khó khăn hiện tại của mình khi tham 
gia học tập trực tuyến tuy nhiên tất cả đều thể hiện sự háo hức với tinh thần cố gắng, quyết 
tâm của mình trước một hành trình mới tại môi trường đại học. Cố vấn học tập cũng đã kết 
nối với các giảng viên đang giảng dạy các học phần thuộc học kì I của chương trình đào tạo 
các ngành trên để sinh viên kịp thời tham gia học tập trực tuyến cùng với sinh viên cùng lớp 
đã trúng tuyển đợt 1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Như vậy, năm 2021, Bộ môn Sư phạm Ngữ văn và Ngôn ngữ Khmer đã chào đón 
tổng cộng 80 Tân sinh viên trúng tuyển và thực hiện thủ tục nhập học với 3 ngành đào tạo 
bậc đại học, hệ chính quy, bao gồm Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Tiếng Khmer và Ngôn 
ngữ Khmer. 
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