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THÔNG BÁO 

Thời khóa biểu hệ đại học chính quy Học kỳ I, năm học 2021-2022 sau đăng ký 

học lần 3 trên Hệ thống cổng thông tin 

 

Căn cứ Thông báo số 2263/TB-ĐHKT ngày 23/7/2021 về việc đăng ký học phần của 

các lớp hệ đại học chính quy học kỳ I năm học 2021-2022, căn cứ sĩ số sinh viên đăng ký 

vào các lớp học phần sau đăng ký học lần 2 trên Hệ thống cổng thông tin, Nhà trường thông 

báo: 

1. Thời khóa biểu hệ đại học chính quy học kỳ I, năm học 2021-2022 sau đăng ký 

học lần 3 (Phụ lục 1).  

2. Danh sách lớp học phần hủy do không đủ sĩ số sinh viên tối thiểu (Phụ lục 2). 

3. Danh sách lớp học phần mở bổ sung (Phụ lục 3). 

4. Danh sách sinh viên bị xóa đăng ký học do đăng ký học cải thiện không đúng 

quy định (Phụ lục 4). 

5. Danh sách sinh viên bị xóa đăng ký học do chưa qua học phần tiên quyết của 

học phần đã đăng ký (Phụ lục 5). 

6. Danh sách sinh viên đăng ký học phần không thuộc chương trình đào tạo (Phụ 

lục 6): Sinh viên đăng ký học các học phần ngoài chương trình đào tạo sẽ phải nộp bổ 

sung học phí theo quy định của Phòng Kế hoạch – Tài chính. 

6.1. Sinh viên có thể đăng ký học phần học bằng tiếng Anh để thay thế học phần 

cùng tên bằng tiếng Việt (số tín chỉ của học phần học bằng Tiếng Anh phải lớn hơn hoặc 

bằng số tín chỉ của học phần học bằng tiếng Việt) 

6.2. Các học phần ngoài chương trình đào tạo không được tính vào điểm trung bình 

chung học kỳ, điểm trung bình chung tích lũy. 



7. Danh sách sinh viên đăng ký học không đủ tín chỉ tối thiểu trong một học kỳ 

(Phụ lục 7): Sinh viên chủ động sắp xếp kế hoạch học tập để đảm bảo tiến độ tốt nghiệp. 

Kính đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho giảng viên và sinh viên biết để thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 

- Các Khoa/Viện trực thuộc (để t/h); 

- Lưu: VT, ĐT, ĐTR (1). 

           

 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 
 

 

 
           

 

 

 

ThS. Ngô Thị Thu Hà 
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