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THÔNG BÁO 
Về việc tổ chức lớp học phần cho sinh viên trong giai đoạn 2  

kỳ I năm học 2019-2020 
 

Kính gửi:  

- Ban chủ nhiệm các khoa; 

  - Ban chủ nhiệm các bộ môn; 

  - Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên; 

- Sinh viên toàn trường. 

 

Thực hiện kế hoạch học tập năm học 2019-2020, để tạo điều kiện cho sinh viên 

khóa cuối tốt nghiệp đúng tiến độ. Nhà trường có kế hoạch mở các lớp theo nhu cầu của 

sinh viên vào giai đoạn 2 học kì I năm học 2019-2020 như sau: 

Trên cơ sở các đơn xin mở lớp trong giai đoạn 2 học kỳ I năm học 2019-2020, 

Phòng Đào tạo Đại học đã mở các lớp theo đúng yêu cầu về thời gian và cán bộ giảng 

dạy như đơn đề nghị xin mở lớp. 

Từ  05/10 đến 10/10  sinh viên có tên trong danh sách đã đề nghị mở lớp, sinh 

viên khác có nhu cầu học ghép vào các lớp đã mở cần đăng kí online trên trang 

daotao.humg.edu.vn. 

Hết thời hạn nói trên Phòng Đào tạo Đại học sẽ chốt số lượng và thông báo tới 

các đại diện sinh viên xin mở lớp kết quả đăng kí online, kết quả đăng kí này được chia 

thành 3 nhóm : 

- Nhóm 1: học phần có từ 20 sinh viên (mở lớp và đóng học phí theo quy định hiện 

hành); 

- Nhóm 2: học phần có từ  5 đến 19 sinh viên (mở lớp nếu sinh viên đồng ý đóng học 

phí theo mức thỏa thuận, áp theo quy chế đào tạo là các lớp chuyên ngành tối thiểu: 20 

sinh viên);  



- Nhóm 3: học phần có ít hơn 5 sinh viên đăng kí: (không mở lớp, trường hợp đặc biệt 

do Ban giám hiệu quyết định). Với nhóm  này sinh viên có thể đề nghị với Bộ môn chủ 

quản học phần xin chuyển sang làm đồ án môn học thay thế. 

Từ kết quả đăng kí phòng Đào tạo Đại học gửi danh sách chia nhóm về Phòng Kế hoạch 

Tài chính để tính học phí, sinh viên có tên trong danh sách trên phải đến Phòng kế hoạch 

Tài chính đóng học phí trước ngày 17/10/2019 để được mở lớp. (Sinh viên đã đăng ký 

online thành công bắt buộc phải học không được làm thủ tục xin rút, xin hủy học phần). 

Sau thời hạn đóng học phí sinh viên và giáo viên được phân công giảng dạy theo 

dõi trên trang cá nhân để cập nhật thời khóa biểu của mình trong giai đoạn 2 học kì I 

năm học 2019-2020. 

Để việc học tập của sinh viên được thuận tiện và đúng kế hoạch đề nghị các 

Khoa, Bộ môn, Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên, Phòng ĐTĐH, Phòng KH-TC 

phối hợp chặt chẽ để triển khai thực hiện tốt nội dung của thông báo này. 

 

Nơi nhận: 

  - Như kính gửi; 

  - BGH (để b/c); 

  - Thông báo bảng tin, Website ĐTĐH; 

  - HUMG eOFFICE; 

  - Lưu: HCTH, ĐTĐH(6). 

                              TL. HIỆU TRƯỞNG 

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

 

(Đã ký) 

 

TS. Phạm Tuấn Cường 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


