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Chi tiết lịch đăng ký học của sinh viên khóa 2018 và các khóa trước 

đăng ký học ghép với khóa 2018 

Từ ngày 15 đến hết ngày 17/12/2018 dành riêng cho sinh viên khóa 2018 đăng ký 

và được phân ra như sau: 

1. “Đăng ký theo nhóm” (đăng ký các lớp học phần ghép theo nhóm cơ bản):  

Ngày Nội dung 

15 và 

16/12 

- Từ 5h-16h ngày 15: SV khác khóa 2018 đăng nhập sẽ bị khóa tài khoản 48h.  

- Từ 5h ngày 15 đến 24h ngày 16: khóa 2018 đăng ký “theo nhóm”, trong đó: 

+ Từ 05h ngày 15: khoa Cơ khí, Công nghệ thông tin, Cơ khí giao thông, Nhiệt; 

+ Từ 09h ngày 15: khoa Điện, Điện tử Viễn thông, Hóa, Xây dựng Cầu đường; 

+ Từ 13h ngày 15: khoa Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, Xây dựng Thủy lợi 

-Thủy điện, Môi trường, Quản lý dự án, Kiến trúc. 

2. “Đăng ký theo khóa”:  

Thời gian Nội dung 

Từ 0h ngày 17/12 

đến 24h ngày 18/12 

- Từ 0h đến 12h ngày 17/12: SV khác khóa 2018 đăng nhập sẽ bị 

khóa tài khoản 48h.  

- SV khóa 2018 đăng ký “theo khóa” (đăng ký học các lớp mở 

chính khóa cho khóa 2018: lớp học phần có mã theo định dạng 

xxxxxxx.1820.18.xxx) và các lớp “Giáo dục thể chất 2” 

 

Từ ngày 20 đến hết ngày 21/12/2018: tất cả sinh viên của Trường đăng ký vào các 

lớp mở chính khóa cho khóa 2018 và được phân ra như sau: 

3. “Đăng ký toàn trường”: 

Thời gian Nội dung 

Từ 0h đến 24h ngày 

20/12/2018 

Tất cả sinh viên (khóa 2018 và các khóa trước) đăng ký học các lớp 

mở chính khóa cho khóa 2018 (là lớp học phần có mã theo định dạng 

xxxxxxx.1820.18.xxx và cáclớp  Giáo dục thể chất 2) 

4. “Hiệu chỉnh đăng ký”: 

Thời gian Nội dung  

05h ngày 21/12 
SV tất cả các khóa có thể thay đổi đăng ký các lớp mở chính khóa 

cho khóa 2018. 

 


