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Kính gửi: Ban lãnh đạo các khoa, bộ môn trực thuộc 

Theo báo cáo của các khoa về việc đăng kí môn học (ĐKMH) của sinh viên 
(SV) trong quá trình học và việc ĐKMH của các SV làm khóa luận tốt nghiệp 
(KLTN), có một số SV đã ĐKMH các học phần không có trong danh mục học phần 
của ngành đào tạo và có một số SV làm KLTN nhưng đã học các học phần thay thế 
KLTN. Để công tác quản lý kết quả học tập các học phần được thống nhất, Trường 
thông báo đến các đơn vị có liên quan một số vấn đề sau: 

1. Đối với các SV làm KLTN: 
+ Nếu đã học và thi các học phần thay thế KLTN có kết quả đạt điểm C trở lên, 

sẽ ghi nhận kết quả học các học phần này. 
+ Nếu vắng thi hoặc thi các học phần thay thế KLTN có kết quả đạt điểm D 

hoặc F, sẽ được rút ĐKMH các học phần này (không ghi nhận kết quả). Trong trường 
hợp này, SV làm đơn gửi về Phòng Đào tạo trước ngày 19/06/2012 để được xem xét, 
giải quyết. 

2. Đối với các SV đã đăng kí các học phần nằm ngoài danh mục học phần của 
ngành đào tạo: 

+ Nếu đã học và thi, có kết quả đạt điểm C trở lên, sẽ ghi nhận kết quả học các 
học phần này. 

+ Nếu vắng thi hoặc thi có kết quả đạt điểm D hoặc F, sẽ được rút ĐKMH các 
học phần này (không ghi nhận kết quả). Trong trường hợp này, SV làm đơn gửi về 
Phòng Đào tạo trước ngày 19/06/2012 để được xem xét, giải quyết. 

3. Kể từ năm học 2012 – 2013, SV đăng kí các học phần ngoài quy định (các 
học phần/môn học không nằm trong danh mục học phần của ngành đào tạo, SV làm 
KLTN nhưng đăng kí học các học phần thay thế KLTN) phải rút học phần/môn học 
trong thời gian quy định, nếu không rút thì kết quả học tập của SV đối với các học 
phần/môn học này dù không đạt yêu cầu vẫn được ghi nhận. 

Đề nghị các khoa/ngành đào tạo thông báo nội dung đến cố vấn học tập, sinh 
viên để thực hiện. 
 
Nơi nhận: 
- HT và các PHT; 
- Các Khoa, BMTT (thông báo CVHT, SV); 
- Lưu Đào tạo, Văn phòng; 
- Thông tin ở trang web Thông tin đào tạo. 
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