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TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 

PHÒNG ĐẠI HỌC 
 

Số:  15/2019/TB-ĐH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
TP. Hồ Chí Minh, ngày  12  tháng 02 năm 2019 

THÔNG BÁO 
V/v đăng ký kế hoạch học tập trong HK1/2019-2020 dành cho sinh viên hệ chính quy  

các lớp tiêu chuẩn từ khóa tuyển sinh 2018 trở về trước 

I.  ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH HỌC TẬP: 

1. Sinh viên (SV) bậc CĐ & ĐH chính quy (học ngành 1, ngành 2) đăng nhập vào Hệ thống 

thông tin sinh viên (HTTTSV) http://student.tdt.edu.vn, chọn phân hệ Đăng ký môn học 

(ĐKMH) để đăng ký kế hoạch học tập (KHHT) làm cơ sở cho việc ĐKMH chính thức. 

Thời gian đăng ký KHHT của từng Khoa như sau: 

- Từ 13h ngày 20/02 đến 13h ngày 23/02/2019 bao gồm các Khoa: Quản trị kinh doanh, Mỹ 

thuật công nghiệp, Khoa học ứng dụng, Xã hội nhân văn, Lao động công đoàn. 

- Từ 16h ngày 20/02 đến 16h ngày 23/02/2019 bao gồm các Khoa: Kỹ thuật công trình, 

Điện điện tử, Công nghệ thông tin, Toán thống kê, Môi trường – Bảo hộ lao động. 

- Từ 09h ngày 21/02 đến 09h ngày 24/02/2019 bao gồm các Khoa: Ngoại ngữ, Kế toán, Tài 

chính ngân hàng, Khoa học thể thao, Luật, Dược. 

2. Giảng viên cố vấn (GVCV) hỗ trợ sinh viên trong việc kiểm tra, xem, sửa kết quả đăng ký 

KHHT từ 13h00 ngày 25/02 đến 17h00 ngày 03/03/2019. 

Lưu ý:   

- Khi đăng ký sinh viên xem kỹ các môn học đã xây dựng KHHT trong HK HÈ/2018-2019. 

Phòng đại học sẽ công bố danh sách các môn học mở trong HK HÈ/2018-2019 trên hệ thống 

thông tin sinh viên. SV căn cứ vào đó để không đăng ký trùng lại môn học. Nếu đăng ký trùng 

môn học, SV phải chịu trách nhiệm và không được hủy môn trong KHHT HK1/2019-2020. 

- Sinh viên phải đăng ký kế hoạch học tập thì mới được đăng ký môn học. 

- Thời gian đăng ký môn học, sinh viên xem thông báo chi tiết trên website phòng Đại học, hoặc 

thông báo trên cổng hệ thống thông tin sinh viên từ ngày 9/4/2019.  
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