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 ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TP. HỒ CHÍ MINH  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN 
 Số: 2314 /ĐHSG-ĐT TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2012 
  
 

THÔNG BÁO  
V/v tổ chức dạy học các học phần thuộc các môn chung 

cho khóa 12, hệ đại học liên thông chính quy 
 

Theo chương trình đào tạo liên thông từ CĐ lên ĐH theo hình thức đào tạo chính 
quy, ngoài các học phần chuyên môn, SV phải tích lũy được 03 học phần thuộc các 
môn chung: Giáo dục thể chất (GDTC) 4, 5 và Giáo dục quốc phòng – an ninh (GDQP-
AN) 4. Đối các học phần này, Trường sẽ không mở nhóm/ lớp riêng cho hệ liên thông. 
SV khóa 12, hệ liên thông từ CĐ lên ĐH theo hình thức đào tạo chính quy sẽ đăng kí 
học qua mạng các học phần trên cùng với SV hệ chính quy của trường trong học kì 2, 
năm học 2012 – 2013 theo các hướng dẫn sau: 

• Học kì 2 gồm 15 tuần học và 03 tuần thi, trong thời gian từ 14/01/2013 đến 
08/06/2013. 

• Để chuẩn bị đăng kí môn học, SV kiểm tra tài khoản cá nhân trên Website 
của Trường, theo trình tự sau: 

- Vào trang web THÔNG TIN ĐÀO TẠO, trực tiếp theo địa chỉ: 
http://thongtindaotao.sgu.edu.vn hoặc vào trang web của Đại học Sài Gòn, chọn mục: 
thông tin đào tạo. 

- Đăng nhập bằng tài khoản cá nhân: là mã số SV. 
- Mật khẩu mặc định: là ngày tháng năm sinh của SV. Ví dụ sinh ngày 

10/07/88, mật khẩu sẽ là: 100788 (SV tự đổi mật khẩu để bảo mật). 

• Từ ngày 05/12/12 SV tải “Kế hoạch mở nhóm/lớp các học phần GDTC4, 
GDQP-AN4” tại trang web Thông tin đào tạo (phần Thông tin dành cho Hệ liên 
thông). SV lựa chọn nhóm/ lớp thích hợp để chuẩn bị cho việc đăng kí  học GDTC4 
và GDQP-AN4 trên mạng. Học phần GDTC5 sẽ được mở trong các học kì kế tiếp.  

• SV sẽ đăng kí môn học qua mạng trong ngày 15/12/2012, từ 07g00 đến 
24g00. Học phần GDTC4 và GDTC5 là các học phần có nhiều nội dung để SV lựa 
chọn. SV xem thông báo về việc dạy học các học phần GD Thể chất (thông báo số 
1803/ĐHSG-ĐT, ký ngày 04/11/2011). Vì vậy, khi đăng kí học GDTC4 hoặc 
GDTC5, SV chú ý chọn môn thích hợp trong các môn: bóng đá, bóng bàn, bóng 
chuyền, bóng rổ, cầu lông (thể hiện ở tên học phần). 

• SV không kịp đăng kí học GDTC4 và GDQP-AN4 trong học kì 2 sẽ đăng 
kí học ở học kì 3 do trường tổ chức trong thời gian từ 17/06/2013 đến 31/08/2013. Kế 
hoạch đăng kí học sẽ được thông báo sau. 
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Đăng kí môn học là một hoạt động chuyên môn quan trọng của trường. SV cần 
phải đăng kí học theo kế hoạch thích hợp để bảo đảm tiến độ xét công nhận tốt 
nghiệp. Đa số SV hệ liên thông chính quy chưa quen với việc đăng kí môn học qua 
mạng. Vì vậy, Trường đề nghị lãnh đạo các khoa, ngành đào tạo, cố vấn học tập các 
lớp thông tin và hướng dẫn đầy đủ cho SV để công tác tổ chức đào tạo của trường 
đuợc thực hiện tốt. 

 KT. HIỆU TRƯỞNG 
 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

           Nơi nhận: 
- Hiệu trưởng (để báo cáo); 
- Các Phó Hiệu trưởng;  
- Các khoa, các CVHT khóa 12 hệ  
      LTCQ: thông báo và hướng dẫn SV; 
- Lưu Đào tạo, Văn phòng. 
 
 PGS.TS. Nguyễn Khắc Hùng 


