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THÔNG BÁO 

Kế hoạch học tập và đăng ký học phần học kỳ hè năm học 2018-2019 

 

Viện Đào tạo chất lượng cao thông báo kế hoạch học tập và đăng ký học phần học 

kỳ hè năm học 2018 - 2019 cho sinh viên đại học chính quy chương trình chất lượng cao 

như sau: 

1.  Kế hoạch học tập:  

 Học kỳ hè năm học 2018 - 2019 bắt đầu từ ngày 27/05/2019 đến ngày 11/08/2019. 

2.  Thời gian đăng ký học phần: 

- Các khoá 2013, 2014, 2015, 2016, 2017:   

Thời gian đăng ký: từ 09h00 ngày 13/05/2019 đến 16h00 ngày 16/05/2019 

- Khóa 2018 sinh viên học theo lịch đã xếp của Viện Đào tạo chất lượng cao (sinh 

viên không tự đăng ký học phần).  

3.  Hình thức đăng ký:  

 Trực tuyến (online) qua cổng thông tin sinh viên http://sv.ut.edu.vn/ 

4.  Lưu ý: 

- Sau các đợt công bố mở lớp học phần, sinh viên cần theo dõi trang cá nhân để đăng 

ký bổ sung, điều chỉnh (nếu cần). Sinh viên đã đăng ký thành công vào các lớp học 

phần mở chính thức thì chủ động học theo lịch đã công bố.  

- Ngoài những học phần dự kiến mở đã cập nhật ở cổng thông tin sinh viên, sinh 

viên có thể gửi đơn đề nghị mở bổ sung lớp học phần, thời gian Bộ phận Đào tạo 

chất lượng cao nhận đơn từ 06/05/2019 đến hết ngày 16/05/2019. Đơn đề nghị cần 

ghi rõ: mã học phần, lịch học, cơ sở học và có ý kiến xác nhận của Bộ môn quản lý 

học phần. Bộ phận Đào tạo sẽ liên tục cập nhật thông tin lớp học phần dự kiến mở 

cho đăng ký vào cổng thông tin sinh viên.  

- Sinh viên bị cảnh báo học vụ phải ưu tiên đăng ký học lại và học cải thiện các học 

phần điểm thấp.  

- Nếu gặp sự cố kỹ thuật trong quá trình đăng ký, sinh viên có thể liên lạc số điện 

thoại (028) 35127130 hoặc gửi thư về email: clc@ut.edu.vn để được hỗ trợ. 

  

 

Nơi nhận: 

- Lớp SV CLC; 

- Website: CLC, SV; 

- Lưu: BP. HC, BP. ĐT. 
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