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THÔNG BÁO  
Về việc Tổ chức tập đăng kí môn học dành cho sinh viên khóa 13 

 
Để tạo điều kiện cho sinh viên khóa 13 thực hiện tốt việc đăng kí môn học 

(ĐKMH) học kì 2, năm học 2013-2014,  Trường đề nghị các khoa lưu ý các vấn đề sau: 
+ Trường sẽ tổ chức tập ĐKMH qua mạng dành cho sinh viên khóa 13 vào ngày 

chủ nhật, 08/12/2013, từ 07g00 đến 24g00. 
+ Phòng Đào tạo đã cung cấp tài liệu hướng dẫn ĐKMH qua mạng tại trang web 

Thông tin đào tạo và sẽ cập nhật dữ liệu nhóm lớp của HK 2, năm học 2013 – 2014 từ 
ngày 07/12/2013 để SV có những thông tin thực tế khi tham gia tập ĐKMH. 

+ Trong quá trình tham gia tập ĐKMH, nếu có thắc mắc hoặc vướng mắc về kỹ 
thuật, SV hãy gửi thông tin vào mục Góp ý kiến để được hướng dẫn. 

+ Ngày tập ĐKMH chỉ dành cho SV khóa 13, đề nghị các SV khóa khác không 
truy xuất mạng trong ngày nói trên để không ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống 
ĐKMH qua mạng. 

+ Các cố vấn học tập (CVHT) cần tham gia để hướng dẫn kỹ thuật cho SV trong 
quá trình tập ĐKMH. 

+ Các kết quả ĐKMH của ngày tập ĐKMH sẽ bị hủy bỏ vào ngày hôm sau 
(09/12/2013), để chuẩn bị cho đợt ĐKMH chính thức bắt đầu từ ngày 13/12/2013. 

Đề nghị lãnh đạo các khoa / ngành / bộ môn / CVHT thông báo đầy đủ các thông 
tin trên đến cán bộ, giảng viên và sinh viên. Đồng thời, các đơn vị có liên quan làm tốt 
các công tác chuẩn bị để việc tổ chức tập ĐKMH cho SV khóa 13 được thực hiện tốt. 
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