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Kính gửi: Ban lãnh đạo các khoa, phòng 

 

Căn cứ vào thực tế của đợt đăng kí học phần/môn học học kì 1, năm học 2017-
2018 và yêu cầu của công tác tổ chức đào tạo, Trường thông báo đến các đơn vị có 
liên quan một số vấn đề sau: 

1. Hủy các nhóm/lớp có số lượng sinh viên đăng kí học quá ít (theo danh sách 
đính kèm). 

2. Mở thêm một số nhóm/lớp, theo danh sách đính kèm. Sinh viên có nguyện 
vọng học sẽ đăng kí học vào đợt đăng kí bổ sung. Trường đề nghị các khoa/ngành có 
liên quan bố trí giảng viên giảng dạy cho các nhóm/lớp do Trường mở bổ sung. 

3. Trong đợt đăng kí bổ sung, sinh viên thuộc các nhóm/lớp bị hủy được quyền 
đăng kí chuyển sang học các nhóm/lớp còn mở. 

4. Để tạo điều kiện cho một số sinh viên năm cuối chưa tích lũy một số học 
phần/môn học theo quy định, Trường đồng ý cho những sinh viên này trong thời gian 
thực tập tốt nghiệp, thực tập sư phạm được phép đăng ký học vào các buổi tối trong 
tuần và ngày Chủ nhật (nếu có nhóm lớp). 

5. Đợt đăng kí môn học bổ sung sẽ được thực hiện trong 03 ngày: 

- Ngày 17/8/2017 dành cho sinh viên khóa 14 (hệ đại học và cao đẳng) trở về 
trước;  

- Ngày 18/8/2017 dành cho sinh viên khóa 15 (hệ đại học và hệ cao đẳng); 

- Ngày 19/8/2017 dành cho sinh viên khóa 16 (hệ đại học và hệ cao đẳng). 

Đề nghị lãnh đạo các đơn vị phổ biến các nội dung trên đến giảng viên, cố vấn 
học tập và sinh viên để việc đăng kí môn học bổ sung học kì 1 được thực hiện tốt./.  

 
Nơi nhận: 

- HT và các PHT (để b/c); 
- Các khoa/ngành; 
- Các phòng, ban; 
- Lưu: ĐT, VP. 
 

TL.HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

 
 
 
 
 

TS. Mỵ Giang Sơn 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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   Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2017 
     

DANH SÁCH HỌC PHẦN/MÔN HỌC THUỘC CÁC MÔN CHUNG MỞ BỔ SUNG 
(Đính kèm công văn số  1970 , ngày 15 tháng 8 năm 2017) 

STT Mã HP Tên HP 
Số 
TC 

Số 
nhóm/lớp 
mở thêm 

Đơn vị phụ trách 

1 862101 Giáo dục thể chất (I) 1 5 
Khoa Giáo dục 
QP-AN và Giáo 

dục thể chất 

2 866101 Tiếng Anh (I) 2 4 Khoa Ngoại ngữ 
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              TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 
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