ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 75 /ĐHSG-ĐT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2014

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v: Đăng kí môn học
học kì 2, năm học 2013-2014

Kính gửi: Ban lãnh đạo các khoa, phòng, bộ môn trực thuộc
Theo số liệu sinh viên đăng kí môn học học kì 2 năm học 2013 – 2014, một số
nhóm học phần/môn học có số lượng sinh viên đăng kí quá ít, không đạt số lượng sinh
viên tối thiểu do Trường quy định; đồng thời ở một số học phần/môn học của các môn
chung có số lượng đáng kể sinh viên có nguyện vọng được học trong học kì 2, nhưng
các lớp Trường mở đã vượt quá số lượng sinh viên cho phép. Để công tác tổ chức đào
tạo học kì 2 được thực hiện tốt, Trường thông báo đến các đơn vị có liên quan một số
vấn đề sau:
1. Hủy các nhóm môn học có số lượng sinh viên đăng kí học quá ít, theo danh
sách đính kèm.
2. Mở thêm một số nhóm học phần/môn học ở trình độ đại học như sau. Sinh
viên có nguyện vọng sẽ đăng kí học vào đợt đăng kí bổ sung.
STT

Mã
HP/MH

Tên HP/MH

Số
nhóm/lớp

Ghi chú

1

864001

Xác suất thống kê A

5

Mở cho ngành Kế toán và
Tài chính – Ngân hàng.

2

BOBA01

Bóng bàn cơ bản

3

3

BOCH01

Bóng chuyền cơ bản

4

4

BORO01

Bóng rổ cơ bản

3

5

CALO01

Cầu lông cơ bản

2

6

BODA01

Bóng đá cơ bản

2

3. Các khoa, ngành, bộ môn thông báo cho giảng viên thuộc các nhóm môn học
bị hủy biết và cập nhật lại tổng số giờ dạy của giảng viên trong năm học.
4. Sinh viên thuộc các nhóm môn học bị hủy được đăng ký bổ sung để học sang
nhóm khác.
5. Đợt đăng ký bổ sung sẽ được thực hiện trong 04 ngày: 05- 06/01/2014 cho
hệ cao đẳng và 08-09/01/2014 cho hệ đại học. Những SV chưa đăng ký môn học
được tham gia đăng ký (qua mạng) trong đợt ĐK bổ sung này.

Việc hủy nhóm các môn học là khó tránh khỏi khi vận hành đào tạo theo hệ
thống tín chỉ, Trường đề nghị các đơn vị, giảng viên và sinh viên của Trường chia sẻ
để công tác tổ chức đào tạo của Trường được thực hiện tốt.
Nơi nhận:
- HT và các PHT;
- Các Khoa, BMTT;
- Các Phòng, Ban;
- Lưu Đào tạo, VP.
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