BO GIAO DVC VA DAo TO
TR1fNG DI HQC MO - OJA CHAT

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIIT NAM
Dôc lap - Tir do - Hanh phüc

S: 53 /MDC-DTDH
V/v m lOp bè sung theo yêu câu cho sinh
viên khOa euôi giai don lB hçc kI 1 näm hQc
2020-202 1

Ha Nç5i, ngày 26 tháng 10 nàm 2020

Kinh gui: Ban ehü nhim các khoa, b mon
PhOng Cong tác ChInh tr- Sinh viên
Sinh viên the khOa cuôi

Dáp ilmg nhu cu cn h9c d hoàn thin chu(Img trInh cüa nhttng sinh viên khóa
chiirc mO b sung the lOp theo yêu câu trong giai doan lB hQe k I
cui, Nhà tru?rng th
näm hoe 2020-202 1 nhu sau:
PhOng Dào tto mO eác lOp theo don d ngh len h thng dào to và thông báo v
1.
th?ii gian, dia dim hçc cho di din sinh viên mO lOp bit. Di din sinh viên xin mO 11
cO trãch nhim thông báo cho the bn trong nhóm bitt d tr dng dang kI mon hçc tr t
khoãn eá nhân. Sinh viên chi &rçc dang kI không duqe quyn rCit.
2. Thai gian däng ki hQe phân online trong 2 ngày

31/10 Va 01/11/2020.

PhOng DTDH eh& s luçmg sinh viên dang k và thông báo
3. Ngày 02/11/2020
kt qua mO lOp trên Website daotao.humg.edu.Vn. (kern danh sách và dir 1iu h9e phi)
- H9e phn nhO hon 5 sinh viên dang k, không duçie mO lOp.
sinh viên dang k, sinh viên phâi dong h9c phi b.ng lOp 20
- HQc phn ttr 5 dn 19
sinh viên.
- Hçc phn tfr 20 sinh viên trO len, sinh viên dóng h9c phi theo Quyêt djnh eüa
Nhà trung.
4. Sinh viên däng ki thành cong mon h9c dn phOng 203 gp thy Nguyen Van Due
d nhn danh sách và milic h9e phi cn phài dóng.
Sinh viên phài dong dü s tin hçc phi theo danh sãch ti PhOng K hoeh Tài
Cáe lOp b
chInh (phông thu hçe phi 314, nhà C 12 thng) truOe 15h00 ngãy 05/11/2020.
(th?i gian dty bü vào tun dr trü, thi
sung theo yêu eu bt du hçc tr ngày 09/11/2020
5.

k& thüe h9e phn theo k hotch eUa nhà trumg tr 2 1/12/2020 dn 03/01/2021).
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6. Phong Dào tao Dai h9c không nhn don mô lOp trong giai doan lB näm h9c
2020-2021 tr 15h00 ngày 29/10/2020 (trr cãc hçc phn TTSX, TTTN, fJA mon hçc,
DATN, thI nghim, thçrc tp mon h9c).
Liru : Sinh viên d dang kI thành cOng mon h9c theo yêu cu phài dong dy dU
hQc phi tnrOc khi h9c. Tnthng hçip däng kI thành cong ma không np hçc phi sê tInh nhu
bO mon và vn tinh vào nç hQc phi, vi vy the sinh viên cn tinh toán k5 truOc khi däng ki
h9c phn nay.
Noinhin:
- Ban Giám hiu (de báo cáo);
- Nhu kInh gri (de thrc hin);
- HIJMG eOFFICE;
- Li.ru: HCTH, DTDH.
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