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Số:
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2018

LƯU HÀNH NỘI BỘ

THÔNG BÁO
V/v đăng ký kế hoạch học tập và đăng ký môn học trong HK HÈ/2017-2018

dành cho sinh viên các khóa tuyển sinh 2016 trở về trước
và sinh viên hệ liên thông, vừa học vừa làm
I.
1.

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC:
Đăng ký KHHT: Sinh viên (SV) bậc Cao đẳng & Đại học hệ chính quy 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 chia làm những đợt như sau:
GIỜ

NGÀY

9h00 – 9h00

11h00 – 11h00

14h00 – 14h00

Quản trị kinh doanh

Kỹ thuật công trình

Ngoại ngữ

Mỹ thuật công nghiệp

Điện – Điện tử

Kế toán

Công nghệ thông tin

Tài chính ngân hàng

Xã hội nhân văn

Toán – Thống kê

Khoa học thể thao

Lao động công đoàn

Môi trường - BHLĐ

15/01 – 17/01/2018 Khoa học ứng dụng

Luật
Dược

16/01 – 18/01/2018 Ngành thứ hai
Lưu ý:
- SV đã đăng ký KHHT các môn Tiếng Anh thuộc lộ trình TOEIC trong HK dự thính
2/2017-2018 thì không đăng ký KHHT trong HK HÈ/2017-2018.
- Sinh viên khóa tuyển sinh 2016 đang học ở cơ sở Nha Trang sẽ bắt đầu đăng ký KHHT
(học giai đoạn 2 tại cơ sở Tân Phong, Q.7, TpHCM).
- Sinh viên liên thông, vừa học vừa làm không đăng ký kế hoạch học tập.
2.

ĐKMH: SV đăng nhập vào HTTTSV, chọn phân hệ ĐKMH để đăng ký theo lịch như sau:
GIỜ

NGÀY
12/03 – 14/03/2018

9h00 – 9h00

11h00 – 11h00

14h00 – 14h00

Môi trường – BHLĐ

Ngoại ngữ

Mỹ thuật công nghiệp

Kế toán

Khoa học thể thao

Khoa học ứng dụng

Công nghệ thông tin

Điện điện tử

13/03 – 15/03/2018 Quản trị kinh doanh
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14/03 – 16/03/2018

Luật

Toán thống kê

Kỹ thuật công trình

Tài chính ngân hàng

Lao động công đoàn

Xã hội nhân văn

Dược

Lưu ý:
-

SV chỉ ĐKMH dựa trên kết quả đăng ký KHHT.

-

Kết quả đăng ký KHHT của SV là cơ sở cho Nhà trường lên kế hoạch xếp thời
khóa biểu (TKB) và tổ chức lớp mời giảng. SV bắt buộc phải ĐKMH đúng
những môn học đã đăng ký KHHT (trừ những trường hợp: trùng TKB, vi phạm
điều kiện ràng buộc môn học trước, môn học tiên quyết).

3.

SV liên thông, vừa học vừa làm đăng ký môn học từ 09h00 ngày 20/03 đến 09h00
ngày 22/03/2018.

4.

SV chưa đăng ký KHHT CHỈ có thể đăng ký bổ sung từ 09h00 ngày 22/03, đến 09h00
ngày 24/03/2018.

5.

SV đăng ký lại những nhóm bị hủy do không đủ sĩ số mở lớp theo quy định từ 09h00
ngày 27/03 đến 09h00 ngày 29/03/2018, bằng cách: đăng nhập vào HTTTSV, chọn phân
hệ ĐKMH, để xem kết quả và đăng ký lại.

6.

SV xem lại kết quả ĐKMH và cập nhật phòng học chính thức từ ngày 22/05/2018.

7.

SV bắt đầu học từ ngày 28/05/2018 (tuần 43 của Kế hoạch thời gian năm học 2017 –
2018).

8.

Thời gian đóng học phí: từ ngày 16/04 - 04/05/2018, chi tiết trong thông báo về học phí
trên webite Phòng Tài chính (http://ptc.tdt.edu.vn/).

9.

Sau thời hạn ĐKMH, Nhà trường sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào cho SV đăng
ký trễ hạn do không theo dõi thông báo.

II. NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
1.

SV cần xem danh mục môn học từng ngành mở trong HK HÈ/2017-2018 trong “KẾ
HOẠCH TỔ CHỨC GIẢNG DẠY” ở văn phòng Khoa và tham khảo ý kiến của Giảng
viên cố vấn học tập (CVHT) về tất cả các vấn đề ĐKMH 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.

Các môn Đồ án, chuyên đề nghiên cứu không có TKB, SV vẫn phải ĐKMH và liên hệ
văn phòng Khoa để nhận đề tài và được hướng dẫn.

3.

SV bắt buộc phải tuân thủ theo quy trình ĐKMH do Nhà trường ban hành; nếu có hoàn
cảnh đặc biệt, SV phải có đơn xin hoãn đăng ký; xin dừng học ... trong khoảng thời gian
ĐKMH.

4.

Việc ĐKMH của SV được xem là hoàn tất tại thời điểm công bố kết quả đăng ký chính
thức. SV không được hủy kết quả ĐKMH.
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5.

Chậm nhất là tuần lễ thứ 02 của HK HÈ/2017-2018, nếu thấy khó khăn có thể dẫn đến
kết quả kém, SV có thể xin phép rút môn học đã đăng ký nhưng không hoàn lại học phí.
Những môn học xin rút bớt được nhận điểm rút môn học (R) trong bảng điểm học kỳ.

6.

Nếu không đóng học phí đúng thời hạn qui định, sinh viên sẽ không đủ điều kiện dự thi các
môn học đã đăng ký trong HK HÈ/2017-2018.

*
*

*

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: bản tin của khoa, website Khoa, thông báo trên
HTTTSV, GVCV, ban cán sự lớp…

Nơi nhận:
-

Các Khoa/Trung tâm;
P. Tài chính;
Website ĐKMH;
Website PĐH;
Lưu VT.

KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)
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