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THÔNG BÁO 

 

Nhà trường thông báo đến các khoa, sinh viên biết và thực hiện các công tác chuẩn bị 

cho việc tổ chức lớp học phần ở học kỳ 2 năm học 2018-2019, như sau: 

1. Sinh viên đăng ký nhu cầu học: 

1.1. Từ ngày 17/9/2018 đến ngày 22/9/2018: Tất cả sinh viên đăng nhập website “Hệ 

thống thông tin sinh viên” để đăng ký nhu cầu học; 

1.2. Sinh viên nào yếu ngoại ngữ thì chỉ đăng ký được tối đa 14 tín chỉ. Sinh viên diện 

này cần liên hệ với giảng viên chủ nhiệm hoặc giáo vụ khoa để được tư vấn chọn 

học phần cần đăng ký học để ít bị ảnh hưởng nhất đến tiến độ học tập. 

2. Các khoa cung cấp thông tin để hỗ trợ sinh viên: 

2.1. Khoa cung cấp cho Phòng Đào tạo (để đăng trên website “Hệ thống thông tin sinh 

viên”) và đăng trên website của Khoa thông tin hướng dẫn cho sinh viên thuộc diện 

yếu ngoại ngữ. Khoa xác định các học phần sinh viên phải đăng ký để sao cho sinh 

viên thuộc diện yếu ngoại ngữ ít bị ảnh hưởng tiến độ học tập nhất.  

2.2. Từ ngày 24/9 đến 26/9/2018, Khoa phối hợp với Phòng Đào tạo để xác định số 

lượng lớp học phần chính khóa mở trong học kỳ 2/2018-2019, các lớp học phần 

mở cho sinh viên học lại, sinh viên học chậm tiến độ. 

3. Đăng ký học chính thức học kỳ 2/2018-2019: 

3.1. Sinh viên đăng ký chính thức trong tháng 11/2018 (sẽ có thông báo lịch đăng ký 

học chi tiết); 

3.2. Đến thời gian đăng ký chính thức, sinh viên nào đạt yêu cầu trình độ tiếng Anh sau 

mỗi năm học thì sẽ không bị hạn chế khối lượng học tập 14 tín chỉ. 

Nhà trường yêu cầu các đơn vị và cá nhân lưu ý thực hiện; phổ biến cho giáo vụ, giảng 

viên chủ nhiệm và sinh viên thực hiện thông báo này. 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Sinh viên (thông báo website); 

- Phòng CTSV, TTHL&TT (để phối hợp); 

- Lưu Phòng Đào tạo. 
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