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TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 

PHÒNG ĐẠI HỌC 

 

Số: 241/TB-ĐH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2018 

THÔNG BÁO 
V/v đăng ký kế hoạch học tập và đăng ký môn học 

 trong HKDT2/2018-2019 dành cho các lớp tiêu chuẩn, chất lượng cao, 

 liên thông, VB2 từ khóa tuyển sinh 2017 trở về trước 

  

I. Thông tin chung: 

1. Học kỳ dự thính (HKDT) được nhà trường tổ chức nhằm tạo điều kiện cho sinh viên (SV) 

đăng ký học trả nợ, học vượt một số môn, học thêm chuyên ngành 2.  

2. HKDT là học kỳ phụ không bắt buộc học, SV chỉ đăng ký khi có nguyện vọng học để cải 

thiện điểm hoặc rút ngắn tiến độ. 

3. HKDT buổi tối sẽ mở các môn chuyên ngành thuộc học kỳ lẻ trong lộ trình đào tạo chuẩn. 

4. Kết quả học tập HKDT không được tính gộp vào kết quả học tập trong HK chính để tính 

điểm trung bình chung học kỳ nhằm mục đích xét học bổng, khen thưởng và xử lý học vụ. 

Kết quả các môn học trong HKDT nếu đạt sẽ được tính vào điểm trung bình chung tích 

lũy của SV.  

5. Đối với sv các lớp chất lượng cao, phòng Đại học và Khoa chỉ ưu tiên mở các môn sinh 

viên đã học và còn nợ. 

II. Quy trình đăng ký kế hoạch học tập (KHHT), đăng ký môn học (ĐKMH): 

1. SV xây dựng kế hoạch học tập (KHHT) của HKDT2/2018-2019 bằng cách liệt kê các môn 

học cần phải học trong HK, dựa trên chương trình đào tạo, danh sách các môn học dự kiến 

được giảng dạy và tham khảo ý kiến của giảng viên cố vấn (GVCV).  

2. Thời gian đăng ký KHHT: 

 

GIỜ 

NGÀY 

9h00 – 9h00 13h00 – 13h00 16h00 – 16h00 

Ngành 1, ngành 2 

18/12 – 20/12/2018 

Quản trị kinh doanh Kỹ thuật công trình Điện – Điện tử 

Mỹ thuật công nghiệp Kế toán Tài chính ngân hàng 

Khoa học ứng dụng Công nghệ thông tin Ngoại ngữ 

Xã hội nhân văn Toán – Thống kê Khoa học thể thao 

Lao động công đoàn Môi trường - BHLĐ Luật 

  Dược 

 

 

 

 

LƯU HÀNH NỘI BỘ 
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3. Thời gian ĐKMH: 

GIỜ 

NGÀY 

9h00 – 17h00 13h00 – 20h00 16h00 – 23h00 

Ngành 1,ngành 2 

21/01 – 23/01/2019 

Kỹ thuật công trình 

 

Mỹ thuật công nghiệp Điện – Điện tử 

Kế toán Khoa học ứng dụng Quản trị kinh doanh 

Công nghệ thông tin Xã hội nhân văn Ngoại ngữ 

Toán – Thống kê Lao động công đoàn Khoa học thể thao 

Môi trường – BHLĐ Tài chính ngân hàng Luật 

  Dược 
 

Lưu ý:  

- SV chỉ đăng ký môn học dựa trên kết quả đăng ký KHHT. 

- SV phải đăng ký đúng và đủ những môn đã đăng ký trong KHHT (ngoại trừ những 

trường hợp: trùng thời khóa biểu (TKB), vi phạm điều kiện ràng buộc môn học 

trước, môn học tiên quyết). 

4. SV liên thông, vừa học vừa làm, văn bằng 2 đăng ký môn học chính thức từ 9h ngày 24/01 

đến 09h ngày 26/01/2019. 

5. SV xem kết quả và đăng ký lại (các môn học bị hủy do không đủ số lượng) từ 13h00 ngày 

11/02 đến 13h00 ngày 13/02/2019. 

6. SV xem lại kết quả ĐKMH và cập nhật TKB chính thức ngày 01/03/2019. 

7. SV bắt đầu học từ ngày 4/3/2019 (tuần 31 theo Kế hoạch thời gian năm học 2018 – 2019). 

8. Thời gian đóng học phí: sinh viên xem chi tiết trên hệ thống thông tin sinh viên.   

9. Sau thời hạn ĐKMH, Nhà trường sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào trễ hạn do 

SV không theo dõi thông báo.  

III. NHỮNG ĐIỀU SV CẦN BIẾT  

1. SV cần xem danh mục môn học từng ngành mở trong HKDT ở “KẾ HOẠCH TỔ CHỨC 

GIẢNG DẠY” ở văn phòng khoa và tham khảo ý kiến GVCV về tất cả các vấn đề đăng ký 

môn học như chọn môn học theo đúng tiến độ chương trình đào tạo đã ban hành, môn học 

vượt, học theo tiến độ chậm, môn tiên quyết, môn học khác với lộ trình dự kiến của ngành, 

chọn các môn học tự chọn... 

2. Đối với các môn học tiếng Anh, sinh viên lưu ý như sau: 

- Sinh viên thuộc khóa tuyển sinh 2015, 2016 có thể đăng ký vượt một cấp độ tiếng Anh. 

VD: sinh viên đang học tiếng Anh 1 trong HK2/2018-2019, thì đăng ký học tiếng Anh 2 

trong HK dự thính 2/2018-2019. 

- Sinh viên thuộc khóa tuyển sinh 2017 (từ cấp độ Dự bị 3 trở về trước) sẽ được đăng ký 

học vượt một cấp độ tiếng Anh. VD: sinh viên đang học tiếng Anh dự bị 3 trong 

HK2/2018-2019, thì đăng ký học tiếng Anh 1 trong HK dự thính 2/2018-2019. 
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- Sinh viên thuộc khóa tuyển sinh 2017 (từ cấp độ tiếng Anh 1 trở về sau), nếu đã có kết 

quả đăng ký môn tiếng Anh ở HK chính thì không đăng ký tiếng Anh trong HK dự 

thính. Nếu sinh viên đăng ký học tiếp tiếng Anh trong HK dự thính thì phòng Đại học vẫn 

giữ nguyên cấp độ sinh viên đăng ký và sinh viên sẽ chịu trách nhiệm về việc đăng ký học 

lại môn học này. 

- Sau khi kết thúc thời gian đăng ký môn học, phòng Đại học sẽ dựa vào kết quả ĐKMH 

trong HK2/2018-2019 để cập nhật lại cấp độ tiếng Anh cho sinh viên.  

- Trong trường hợp sinh viên có kết quả đăng ký môn tiếng Anh sau khi được phòng Đại 

học cập nhật chính thức trong HK dự thính 2/2018-2019 là môn tiếng Anh 3, Anh văn 6 

(đối với bậc Đại học), hoặc tiếng Anh 2, Anh văn 4 (đối với bậc Cao đẳng). Nếu không 

học tiếp các học phần này trong HK dự thính 2/2018-2019, sinh viên nộp đơn hủy môn 

học trực tuyến trên hệ thống thông tin sinh viên từ 18/02 đến ngày 20/02/2019. Sau thời 

gian trên, sinh viên không làm đơn hủy thì kết quả đăng ký môn học sẽ được tính là 

chính thức. SV có trách nhiệm hoàn thành học phí theo quy định. 

3. Các môn Đồ án, chuyên đề nghiên cứu không có TKB. Sau khi có kết quả ĐKMH thành 

công, SV liên hệ Văn phòng Khoa để nhận đề tài và được hướng dẫn.  

4. Việc đăng ký môn học của SV được xem là hoàn tất tại thời điểm công bố kết quả đăng ký 

chính thức.  

5. SV chất lượng cao có đăng ký môn học thành công trong HK dự thính 2/18-19 sẽ thực hiện 

việc đóng học phí bổ sung trong HK dự thính 2/18-19. 

6. SV đăng ký môn học thành công có nghĩa vụ hoàn thành học phí HK dự thính 2/18-19. 

Nhà trường chỉ thu học phí một lần đúng thời gian đã thông báo. SV chưa hoàn tất nghĩa 

vụ học phí trong thời gian quy định, không có tên trong danh sách lớp học, không tham 

gia được điểm đánh giá quá trình, giữa kỳ và cuối kỳ. Vì nhà trường đã sắp xếp lớp học 

theo đăng ký của SV, vì vậy học phí chưa hoàn thành vẫn được ghi nợ và SV có nghĩa vụ 

hoàn thành học phí này ở lần sau.    

 

Để đảm bảo quyền lợi cho SV, kính đề nghị các Khoa/Trung tâm thông báo rộng rãi cho 

tất cả SV biết bằng nhiều kênh thông tin như: bản tin của Khoa, website, Hệ thống thông tin SV, 

GVCV, ban cán sự lớp… 

 
 

                                     

 KT.TRƯỞNG PHÒNG 
Nơi nhận: 

- Các Khoa; 

- TT GDQP-AN, TT CLC, TT CAIT; 

- P.Tài chính; 

- Website Phòng Đại học, website  ĐKMH; 

- Lưu VT. 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 
(Đã ký)  

 

 

La Vũ Thùy Linh 

 

 


