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THÔNG BÁO 
Về kế hoạch tổ chức học kỳ phụ trong hè năm học 2016-2017 

 

 

Kính gửi:  - Các Khoa, Trung tâm, Bô ̣môn; 

   - Các phòng Tài chính-KT, CT-Công tác SV, TT-Khảo thí & ĐBCL. 

   - Các sinh viên thuôc̣ Trường. 

 
 

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2016 – 2017, Nhà trường triển khai kế hoạch 

học học kỳ phụ trong hè từ tuần 44 đến tuần 51 (từ ngày 12/6/2017 đến ngày 05/8/2017). 

Kế hoạch cụ thể như sau: 

1. Kế hoac̣h, thời khóa biểu:  

Kế hoạch và Thời khóa biểu các học phần dư ̣kiến mở lớp được gửi kèm theo 

thông báo này tới các khoa, trung tâm, bô ̣môn. Các đơn vi ̣liên quan căn cứ Kế hoac̣h, 

Thời khóa biểu dư ̣kiến để phân công giảng viên và chuyển danh sách về phòng Đào taọ 

(U114) trước ngày 26/5/2017. 

Đối với sinh viên có nguyện vọng học các hoc̣ phần không có trong kế hoac̣h dự 

kiến, nộp đơn đề nghị mở lớp về khoa chủ quản. Các khoa lâp̣ danh sách hoc̣ phần đề 

nghi ̣ mở lớp bổ sung và danh sách sinh viên (có xác nhâṇ đồng ý phân công giáo viên 

của bô ̣môn liên quan) gửi về phòng Đào taọ trước ngày 26/5/2017 để phòng Đào taọ 

trình Ban Giám hiêụ phê duyệt. 

Sinh viên hệ KCQ có nguyện vọng học trong hè phải nộp đơn đề nghị (có xác 

nhận của khoa Tại chức) tại Phòng Đào tạo trước ngày 26/5/2017.  

2. Đăng ký hoc̣ phần:  

Sinh viên đăng ký học phần tại cổng thông tin cá nhân từ ngày 31/5/2017 -

02/6/2017. Sau khi đăng ký thành công, sinh viên cần lưu laị Phiếu đăng ký để đối chiếu 

trong trường hơp̣ cần thiết. Sinh viên chỉ đăng ký các học phần đã được thông báo điểm. 

Trường hợp sinh viên đăng ký học vượt phải tham khảo ý kiến của Cố vấn học tập trước 

khi đăng ký. 

Nộp học phí: Từ ngày 07/6 đến ngày 13/6/2017 tại phòng Tài chính – Kế toán. 

Rút bớt học phần đăng ký: từ ngày 05/6 đến 07/6/2017; sinh viên có nguyện vọng 

rút học phần đã đăng ký phải nộp đơn rút học phần (có xác nhận của Cố vấn học tập) 

tại phòng Đào tạo (U114). Ngoài thời gian trên, học phần sinh viên đã đăng ký sẽ được 

giữ nguyên. Nếu sinh viên không đi học sẽ được xem như tự ý bỏ học, sẽ phải nhận điểm 

F và không được rút học phí của học phần đã đăng ký. 



Điều chỉnh, đăng ký bổ sung hoc̣ phần: từ ngày 05/6 đến 07/6/2017 (phải trước 

thời gian bắt đầu môn học) taị phòng Đào taọ (U114). 

Thời gian học: tuần 44 đến tuần 50 (ngày 12/6 đến 29/7/2017). 

Thời gian thi: tuần 51, 52 (ngày 31/7 đến 12/8/2017). 

3. Mức thu học phí: Theo quy định của Nhà trường. 

 
 

   Nơi nhận:  

- Ban Giám hiệu (để biết); 

- Như trên (để thực hiện); 

- Lưu VT, ĐT. 

  HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 


