
 

 

  Kính gửi: - Ban chủ nhiệm các khoa; 
    - Ban chủ nhiệm các bộ môn; 
    - Cố vấn học tập và quản sinh; 

  - Sinh viên hệ tín chỉ. 
 

Triển khai kế hoạch học tập học kỳ 1 năm học 2015-2016, Nhà trường tổ chức cho sinh 
viên hệ tín chỉ đăng ký khối lượng học tập trực tuyến như bảng sau: 
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Sinh viên 
Thời gian đăng ký (06h00÷22h00) 

 
Sớm 

 
Bình thường 

Muộn 
(Chỉ đăng ký thêm 
không được hủy) 

1 Liên thông, Cao đẳng 
(K58,K59) và Đại học 
(K54,K55) 

Từ ngày:   07/07/2015 
Đến ngày: 09/07/2015 

Từ ngày:   29/07/2015 
Đến ngày: 31/07/2015 

Từ ngày:   17/08/2015 
Đến ngày: 19/08/2015 

2 Đại học K56 Từ ngày:   09/07/2015 
Đến ngày: 11/07/2015 

Từ ngày:   31/07/2015 
Đến ngày: 02/08/2015 

Từ ngày:   19/08/2015 
Đến ngày: 21/08/2015 

3 Đại học K57 Từ ngày:   11/07/2015 
Đến ngày: 13/07/2015 

Từ ngày:   02/08/2015 
Đến ngày: 04/08/2015 

Từ ngày:   21/08/2015 
Đến ngày: 23/08/2015 

4 Đại học K58 Từ ngày:   13/07/2015 
Đến ngày: 15/07/2015 

Từ ngày:   04/08/2015 
Đến ngày: 06/08/2015 

Từ ngày:   23/08/2015 
Đến ngày: 25/08/2015 

5 Đại học K59 Từ ngày:   15/07/2015 
Đến ngày: 17/07/2015 

Từ ngày:   06/08/2015 
Đến ngày: 08/08/2015 

Từ ngày:   25/08/2015 
Đến ngày: 27/08/2015 

6 Đại học K54÷59 ở cơ sở 
đào tạo Quảng Ninh và 
Vũng Tàu 

Từ ngày:   17/07/2015 
Đến ngày: 19/07/2015 

Từ ngày:   08/08/2015 
Đến ngày: 09/08/2015 

Từ ngày:   27/08/2015 
Đến ngày: 28/08/2015 

 

Sinh viên xem kế hoạch đào tạo trong niên giám và liên hệ với cố vấn học tập để đăng 
ký môn học theo đúng quy định. 

Khối lượng học tập của sinh viên ở cơ sở đào tạo Quảng Ninh và Vũng Tàu đã được 
đăng ký tự động. Sinh viên đăng nhập và điều chỉnh kết quả đăng ký theo mong muốn. 

Trong mỗi đợt đăng ký, sinh viên không truy cập vào website nếu ngoài thời gian đăng 
ký của mình. Sinh viên đăng xuất tài khoản sau khi đăng ký để đảm bảo các học phần đã được 
đăng ký và giảm tải băng thông cho website. 

Đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa, bộ môn, cố vấn học tập và quản sinh thông báo cho 
sinh viên thuộc đơn vị mình quản lý biết để thực hiện. 

 
Nơi nhận: 

- Như  trên; 
- BGH (để báo cáo); 
- Thông báo bảng tin, Website; 
- Cơ sở đào tạo Quảng Ninh, Vũng Tàu; 
- Lưu HCTH; ĐTĐH. 
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