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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA 

 

Số: 1230 /ĐHBK-ĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc 

 
Đà Nẵng, ngày  19  tháng 06  năm 2017 

THÔNG BÁO 

Nhà trường thông báo lịch đăng ký cho học kỳ 1 năm học 2017-2018 như sau: 

1. Lịch đăng ký chính thức: 

1.1. Đăng ký “theo nhóm”: từ ngày 18 đến hết ngày 21/07/2017 

- Sinh viên bị hạn chế khối lượng học tập tối đa 14 tín chỉ/kỳ do không đạt yêu cầu về năng lực 

tiếng Anh thì sẽ không được đăng ký trong giai đoạn này; 

- Sinh viên không bị hạn chế khối lượng học tập tối đa thì đăng ký theo lịch sau đây: 

Ngày Nội dung  

18/07 

- Lớp ghép nhóm cho sinh viên khóa 2013:  Từ  5h đến 24h  

  # Từ 05h ngày 18: các khoa: Cơ khí, Công nghệ thông tin, Cơ khí giao thông, Nhiệt; 

  # Từ 09h ngày 18: các khoa: Điện, Điện tử VT, Hóa, Sư phạm kỹ thuật, XD cầu đường; 

  # Từ 13h ngày 18: các khoa: XD DD&CN, XD TL-Thủy điện, Môi trường, QLý dự án, 

Kiến trúc; 

  # Từ 05h đến 16h ngày 18: Chỉ cho phép SV khóa 2013 đăng nhập. SV khóa khác đăng 

nhập trong thời gian này thì sẽ bị tạm khóa tài khoản 24 giờ.  

19/07 

- Lớp ghép nhóm cho sinh viên khóa 2014:  Từ  5h đến 24h  

  # Từ 05h ngày 19: các khoa: Cơ khí, Công nghệ thông tin, Cơ khí giao thông, Nhiệt; 

  # Từ 09h ngày 19: các khoa: Điện, Điện tử VT, Hóa, Sư phạm kỹ thuật, XD cầu đường; 

  # Từ 13h ngày 19: các khoa: XD DD&CN, XD TL-Thủy điện, Môi trường, QLý dự án, 

Kiến trúc; 

  # Từ 05h đến 16h ngày 19: Chỉ cho phép SV khóa 2014 đăng nhập. SV khóa khác đăng 

nhập trong thời gian này thì sẽ bị tạm khóa tài khoản 24 giờ.  

20/07 

- Lớp ghép nhóm cho sinh viên khóa 2015:  Từ  5h đến 24h 

  # Từ 05h ngày 20: các khoa: Cơ khí, Công nghệ thông tin, Cơ khí giao thông, Nhiệt; 

  # Từ 09h ngày 20: các khoa: Điện, Điện tử VT, Hóa, Sư phạm kỹ thuật, XD cầu đường; 

  # Từ 13h ngày 20: các khoa: XD DD&CN, XD TL-Thủy điện, Môi trường, QLý dự án, 

Kiến trúc; 

  # Từ 05h đến 16h ngày 20: Chỉ cho phép SV khóa 2015 đăng nhập. SV khóa khác đăng 

nhập trong thời gian này thì sẽ bị tạm khóa tài khoản 24 giờ.  

21/07 

- Lớp ghép nhóm cho sinh viên khóa 2016:  Từ  5h ngày 24h 

  # Từ 05h ngày 21: các khoa: Cơ khí, Công nghệ thông tin, Cơ khí giao thông, Nhiệt; 

  # Từ 09h ngày 21: các khoa: Điện, Điện tử VT, Hóa, Sư phạm kỹ thuật, XD cầu đường; 

  # Từ 13h ngày 21: các khoa: XD DD&CN, XD TL-Thủy điện, Môi trường, QLý dự án, 

Kiến trúc; 

  # Từ 05h đến 16h ngày 21: Chỉ cho phép SV khóa 2016 đăng nhập. SV khóa khác đăng 

nhập trong thời gian này thì sẽ bị tạm khóa tài khoản 24 giờ.  

1.2. Đăng ký “theo khóa”: từ ngày 23 đến hết ngày 25/06/2017 

- Ngày 23/07: khóa 2013; Ngày 24/07: khóa 2014; 

- Ngày 25/07: khóa 2015; Ngày 26/07: khóa 2016; 
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1.3. Đăng ký “toàn trường”: 

Thời gian Nội dung: 

05h-14h ngày 28 - SV có nhu cầu học đăng ký vào lớp mở theo kế hoạch cho khóa 2014 

14h-24h ngày 28 - SV có nhu cầu học đăng ký vào lớp mở theo kế hoạch cho khóa 2015 

05h-14h ngày 29 - SV có nhu cầu học đăng ký vào lớp mở theo kế hoạch cho khóa 2016 

14h-24h ngày 29 - Tất cả các lớp mở chính khóa cho khóa 2013, 2014, 2015, 2016 

1.4. “Hiệu chỉnh đăng ký”: 

Thời gian Nội dung  

01-02/08 
Từ 5h ngày 01/08 đến 24h ngày 02/08: SV tất cả các khóa có thể bỏ bớt học phần đã 

đăng ký hoặc/và đăng ký thêm các lớp mở chính khóa. 

2. Các công việc khác:  

Thời gian Nội dung 

22/08 Sinh viên rút học phần đã đăng ký. 

Dự kiến: từ 

13/08/2014 
Sinh viên đăng ký nhu cầu học lớp học phần mở tăng cường (sẽ có lịch chi tiết). 

10/09 Nhà trường xem xét hủy đăng ký của SV không chịu đăng ký đủ số tín chỉ quy định. 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Sinh viên: Thông báo tại bảng, website; 

- Phòng TC-HC, Phòng CTSV (để phối hợp); 

- Lưu Phòng Đào tạo. 

               TL. HIỆU TRƯỞNG  

  TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

 

 

 

 

  TS. Phan Minh Đức 
 


