
GIẢI THÍCH SỰ KIỂM SOÁT CỦA WEBSITE & HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH THỜI GIAN CẦN ĐĂNG NHẬP ĐỂ ĐĂNG KÝ HỌC 

TRONG GIAI ĐOẠN “ĐĂNG KÝ THEO KHÓA”,  “ĐĂNG KÝ TOÀN TRƯỜNG” HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018 

Lưu ý: 

- Sinh viên cần xem thời khóa biểu các lớp học phần và xem kỹ bảng sau đây để biết rõ thời gian đăng ký lớp học phần mà mình cần! 

- 2 ký tự từ ký tự số 12 trong mã lớp học phần thể hiện lớp học phần chính khóa mở theo kế hoạch cho sinh viên thuộc khóa nào. 

- Ở giai đoạn đăng ký “theo nhóm”, chỉ cần chọn nhóm sẽ đăng ký được tất cả các lớp học phần lý thuyết thuộc nhóm cơ bản; tổng số tín chỉ các 

lớp học phần lý thuyết có thể trên 14 tín chỉ. Do đó, sinh viên yếu ngoại ngữ (không đạt “chuẩn tiếng Anh sau mỗi năm học” theo yêu cầu nên bị 

hạn chế số tín chỉ được đăng ký trong mỗi kỳ tối đa là 14 tín chỉ) thì chỉ đăng ký được ở giai đoạn “đăng ký theo khóa” và “đăng ký toàn trường”. 

 

A. Giai đoạn “Đăng ký theo khóa”: 

Dạng mã lớp học 

phần: 

Là lớp học phần chính khóa mở 

theo kế hoạch cho SV thuộc khóa: 

Thời gian xuất hiện lớp học phần trong 

giai đoạn này, nếu SV đủ điều kiện học 

Sinh viên khóa nào sẽ đăng ký được 

lớp này trong giai đoạn này? 

xxxxxxx.1710.13.xx 
xxxxxxx.1710.13.xxx 

13 05h đến 24h ngày 23/07/2017 Chỉ có SV khóa 2013 

xxxxxxx.1710.14.xx 
xxxxxxx.1710.14.xxx 

14 05h đến 24h ngày 24/07/2017 Chỉ có SV khóa 2014 

xxxxxxx.1710.15.xx 
xxxxxxx.1710.15.xxx 

15 05h đến 24h ngày 25/07/2017 Chỉ có SV khóa 2015 

xxxxxxx.1710.16.xx 
xxxxxxx.1710.16.xxx 

16 05h đến 24h ngày 26/07/2017 Chỉ có SV khóa 2016 

 

B. Giai đoạn “Đăng ký toàn trường” và “hiệu chỉnh đăng ký”: 

Dạng mã lớp học 

phần: 

Là lớp học phần chính khóa mở 

theo kế hoạch cho SV thuộc khóa: 

Thời gian xuất hiện lớp học phần trong 

giai đoạn này, nếu SV đủ điều kiện học 

Sinh viên khóa nào sẽ đăng ký được 

lớp này trong giai đoạn này? 

xxxxxxx.1710.14.xx 
xxxxxxx.1710.14.xxx 

14 05h-14h ngày 28/07/2017 Tất cả SV nào cần 

xxxxxxx.1710.15.xx 
xxxxxxx.1710.15.xxx 

15 14h-24h ngày 28/07/2017 Tất cả SV nào cần 

xxxxxxx.1710.16.xx 
xxxxxxx.1710.16.xxx 

16 05h-14h ngày 29/07/2017 Tất cả SV nào cần 

Tất cả các lớp học phần 13, 14, 15, 16 
14h-24h ngày 29/07/2017 

05h ngày 01/08 đến 24h ngày 02/08/2017 
Tất cả SV nào cần 

 

 


