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TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 

PHÒNG ĐẠI HỌC 
 

Số:   27  /TB-ĐH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
TP. Hồ Chí Minh, ngày  21 tháng 03 năm 2019 

 

THÔNG BÁO (BỔ SUNG) 
V/v đăng ký HỌC KỲ QUÂN ĐỘI (môn giáo dục quốc phòng) trong HK HÈ/2018-2019 

dành cho sinh viên lớp chất lượng cao khóa tuyển sinh 2018 
 

Học kỳ quân đội là học phần nằm trong chương trình đào tạo của SV chất lượng cao (tương 

đương với giáo dục quốc phòng HP2, HP3). Để triển khai Chương trình Học kỳ quân đội 

(HKQĐ) cho sinh viên chất lượng cao trong HK HÈ/2018-2019, giúp SV hoàn thành việc học 

giáo dục quốc phòng học phần 2 (HP2), học phần 3 (HP3) trong năm học 2018-2019, Phòng Đại 

học thông báo thời gian đăng ký Học kỳ quân đội - các môn học giáo dục quốc phòng trực tuyến 

trên Hệ thống thông tin sinh viên như sau: 

1) Đối tượng sinh viên được đăng ký (bổ sung): 

- Sinh viên chất lượng cao khóa tuyển sinh 2018. 

- Sinh viên chưa học HP2 (mã môn: D02029) và HP3 (mã môn: D02030).  

- Sinh viên tối thiểu đang học từ cấp độ Natural English 2 của chương trình LUK, và sinh 

viên đang học cấp độ Tiếng Anh 1 của chương trình IE, và sinh viên được miễn hết các 

cấp độ Tiếng Anh. 

2) Thời gian đăng ký: 

a) Sinh viên đang học Natural English 2 kết thúc khóa học vào ngày 23/4/2019 và sinh viên 

được miễn hết các cấp độ Tiếng Anh (chương trình LUK, IE) sẽ đăng ký từ 09h ngày 3/4 - 

09h ngày 5/4/2019. 

Thời gian học HKQĐ tại cơ sở Bảo Lộc: từ ngày 26/5 đến 8/6/2019. 

b) Sinh viên đang học Tiếng Anh 1 kết thúc khóa học ngày 16/6/2019 và ngày 7/7/2019 sẽ 

đăng ký từ 09h ngày 8/4 - 09h ngày 10/4/2019.  

Thời gian học HKQĐ tại cơ sở Bảo Lộc hoặc cơ sở Nha Trang: từ ngày 9/6 đến 22/6/2019. 

Lưu ý:  

- Sinh viên phải đăng ký đủ 2 học phần giáo dục quốc phòng 2 (mã môn: D02029) và giáo dục 

quốc phòng 3 (mã môn: D02030).  

- Sinh viên khi đăng ký ở mục b) nếu đăng ký ở nhóm có sĩ số tối đa là 400sv sẽ học ở Bảo 

Lộc. Và nhóm có sĩ số tối đa là 200sv sẽ học ở Nha Trang. 

- Sinh viên đăng ký tham gia học kỳ quân đội tại cơ sở Nha Trang thì SV có trách nhiệm 

tự túc phương tiện đi chuyển đến Nha Trang và phải có mặt tại cơ sở Nha Trang theo 

thông báo của TT.GDQP-AN. 

- Đối với những trường hợp đặc biệt, sinh viên làm đơn trình bày nguyện vọng nộp trực tiếp 

văn phòng Tư vấn & hỗ trợ (P.E0001) trong giờ hành chính từ ngày 01/4 đến 08/04/2019 để  

xem xét.  
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- Sau thời hạn đăng ký môn học, nhà trường sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào cho 

sinh viên do không theo dõi thông báo.  

 

Để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên, kính đề nghị các Khoa thông báo rộng rãi cho tất cả sinh 

viên biết bằng nhiều kênh thông tin (bản tin của Khoa, website, email của sinh viên, giảng viên 

cố vấn, ban cán sự lớp,…). 

 

 KT.TRƯỞNG PHÒNG 
Nơi nhận: 

- Các Khoa, TT GDQP_An ninh, TT.Tin học, TT.CLC; 

- P.Tài chính; 

- Lưu. 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

(Đã ký) 

 

La Vũ Thùy Linh 

 

 
 


