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CHI TIẾT PHÂN LỊCH ĐĂNG KÝ HỌC – HỌC KỲ 1/2017-2018 

Lưu ý:   

- Từ năm học 2017-2018, sinh viên phải đăng ký mua bảo hiểm thân thể thì mới đăng ký được các học phần Thực tập; 

- Giáo dục thể chất: đăng ký trong giai đoạn đăng ký “toàn trường” và “Hiệu chỉnh đăng ký”. 

1. Phân lịch Đăng ký “theo nhóm”:  

- Sinh viên bị hạn chế khối lượng học tập tối đa 14 tín chỉ/kỳ do yếu ngoại ngữ 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 Sinh viên khóa nào? / Đăng ký lớp học phần nào? 
Ai sẽ bị tạm khóa tài 

khoản website 
ĐK dự bị? 

18/07 

- Sinh viên khóa 2013 đăng ký lớp ghép nhóm cơ bản:  Từ  5h đến 24h  

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

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

  # Từ 13h: khoa: XD DD&CN, XD TL-Thủy điện, Môi trường, QLý dự án, Kiến trúc; 

Từ 05h-16h: SV khác khóa 

2013 đăng nhập thì sẽ bị tạm 

khóa tài khoản 24 giờ.  
Không 

19/07 

- Sinh viên khóa 2014 đăng ký lớp ghép nhóm cơ bản:  Từ  5h đến 24h  

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

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

  # Từ 13h: khoa: XD DD&CN, XD TL-Thủy điện, Môi trường, QLý dự án, Kiến trúc; 

Từ 05h-16h: SV khác khóa 

2014 đăng nhập thì sẽ bị tạm 

khóa tài khoản 24 giờ.  
Không 

20/07 

- Sinh viên khóa 2015 đăng ký lớp ghép nhóm cơ bản:  Từ  5h đến 24h 

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

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

  # Từ 13h: khoa: XD DD&CN, XD TL-Thủy điện, Môi trường, QLý dự án, Kiến trúc; 

Từ 05h-16h: SV khác khóa 

2015 đăng nhập thì sẽ bị tạm 

khóa tài khoản 24 giờ.  Không 

21/07 

- Sinh viên khóa 2016 đăng ký lớp ghép nhóm cơ bản:  Từ  5h ngày 24h 

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

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

  # Từ 13h: khoa: XD DD&CN, XD TL-Thủy điện, Môi trường, QLý dự án, Kiến trúc; 

Từ 05h-16h: SV khác khóa 

2016 đăng nhập thì sẽ bị tạm 

khóa tài khoản 24 giờ.  Không 
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2. Phân lịch Đăng ký “theo khóa”: 

Ngày 
Sinh viên khóa nào/ 

Đăng ký lớp nào? 

Phân lịch đăng ký vào lớp học phần ĐK dự 

bị? 

23/07 

SV khóa 2013 / 

Lớp có dạng 

xxxxxxx.1710.13.xxx 

Không phân lịch  

# 05h ngày 23/07 đến 04h ngày 24/07: các lớp từ nhóm 01 đến 85 khóa 13 (dạng xxxxxxx.1710.13.01x) 

đến 85 (dạng xxxxxxx.1710.13.85x) 

 

Không 

24/07 

SV khóa 2014 / 

Lớp có dạng 

xxxxxxx.1710.14.xxx 

# 05h-09h: các lớp từ nhóm 01 (dạng xxxxxxx.1710.14.01x) đến 25 (dạng xxxxxxx.1710.14.25x) khóa 14; 

# 09h-13h: các lớp từ nhóm 27 (dạng xxxxxxx.1710.14.27x) đến 64 (dạng xxxxxxx.1710.14.64x) khóa 14; 

# 13h-16h: các lớp từ nhóm 67 (dạng xxxxxxx.1710.14.67x) đến 85 (dạng xxxxxxx.1710.14.85x) khóa 14; 

# 16h ngày 24/07 đến 04h ngày 25/07: các lớp từ nhóm 01 đến 85 khóa 14; 

Ngày 24/04: SV khác khóa 2014 đăng nhập thì sẽ bị tạm khóa tài khoản 12 giờ.  

Không 

25/07 

SV khóa 2015 / 

Lớp có dạng 

xxxxxxx.1710.15.xxx 

# 05h-09h: các lớp từ nhóm 01 (dạng xxxxxxx.1710.15.01x) đến 25 (dạng xxxxxxx.1710.15.25x) khóa 15; 

# 09h-13h: các lớp từ nhóm 27 (dạng xxxxxxx.1710.15.27x) đến 64 (dạng xxxxxxx.1710.15.64x) khóa 15; 

# 13h-16h: các lớp từ nhóm 67 (dạng xxxxxxx.1710.15.67x) đến 85 (dạng xxxxxxx.1710.15.85x) khóa 15; 

# 16h ngày 25/07 đến 04h ngày 26/07: các lớp từ nhóm 01 đến 85 khóa 15; 

Ngày 25/04: SV khác khóa 2015 đăng nhập thì sẽ bị tạm khóa tài khoản 12 giờ.  

Không 

26/07 

SV khóa 2016 / 

Lớp có dạng 

xxxxxxx.1710.16.xxx 

# 05h-09h: các lớp từ nhóm 01 (dạng xxxxxxx.1710.16.01x) đến 25 (dạng xxxxxxx.1710.16.25x) khóa 16; 

# 09h-13h: các lớp từ nhóm 27 (dạng xxxxxxx.1710.16.27x) đến 64 (dạng xxxxxxx.1710.16.64x) khóa 16; 

# 13h-16h: các lớp từ nhóm 67 (dạng xxxxxxx.1710.16.67x) đến 85 (dạng xxxxxxx.1710.16.85x) khóa 16; 

# 16h ngày 26/07 đến 04h ngày 27/07: các lớp từ nhóm 01 đến 85 khóa 16; 

Ngày 26/04: SV khác khóa 2016 đăng nhập thì sẽ bị tạm khóa tài khoản 12 giờ.  

Không 
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3. Phân lịch Đăng ký “toàn trường”: 

Thời gian Sinh viên khóa nào? / Đăng ký lớp học phần nào? ĐK dự bị? 

05h-14h ngày 28 

Tất cả SV / 

Lớp mở theo kế hoạch cho khóa 2014 (lớp có mã dạng xxxxxxx.1710.14.xxx) 

 

Không 

14h-24h ngày 28 

Tất cả SV / 

Lớp mở theo kế hoạch cho khóa 2015 (lớp có mã dạng xxxxxxx.1710.15.xxx) 

 

Không 

05h-14h ngày 29 

Tất cả SV  

Lớp mở theo kế hoạch cho khóa 2016 (lớp có mã dạng xxxxxxx.1710.16.xxx) 

 

Không 

14h-24h ngày 29 
Tất cả SV 

Lớp mở theo kế hoạch cho khóa 2013, 2014, 2015, 2016 

Có 

 

4. “Hiệu chỉnh đăng ký”: 

Thời gian Nội dung  ĐK dự bị? 

01/08 Tất cả SV có thể thay đổi đăng ký các lớp mở theo kế hoạch cho khóa 2013, 2014, 2015, 2016 Có 

02/08 Tất cả SV có thể thay đổi đăng ký các lớp mở theo kế hoạch cho khóa 2013, 2014, 2015, 2016 Không 

 


