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THÔNG BÁO 
Về việc đăng ký học hai chương trình đào tạo 

Học kỳ II (2020 – 2021) 

Căn cứ vào Điều 33 Quy định về Quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ ban hành 

kèm theo Quyết định số 1021/QĐ-ĐHKT ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng 

trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh về việc học cùng lúc 2 chương trình 

đào tạo. Căn cứ vào Điều 17 của Văn bản hợp nhất (VBHN) Quy chế đào tạo đại học và 

cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 17/VBHN-

BGDĐT, ngày 15 tháng 5 năm 2015.  

Phòng Quản lý đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ 

về việc đăng ký học cùng lúc hai chương trình đào tạo như sau: 

1. Điều kiện: 

- Sau khi đã kết thúc học kỳ thứ nhất năm học đầu tiên của chương trình thứ nhất; 

- Sinh viên không thuộc diện xếp hạng học lực yếu ở chương trình thứ nhất (điểm 
tích lũy >=2.0) 

2. Các ngành được đăng ký:  

Hiện nay chương trình đang được áp dụng giữa các ngành cùng khối thi tuyển sinh 

hoặc cùng tổ hợp môn xét tuyển (khóa tuyển sinh 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020). 

3. Phương thức đăng ký:  

Sinh viên đăng ký từ ngày 23/02/2021 đến hết ngày 02/03/2021  theo mẫu đính kèm 

và nộp trực tiếp tại phòng Quản lý đào tạo trong giờ làm việc. 

Sinh viên tìm hiểu thêm thông tin về quy định và chương trình đào tạo song song 

hai bằng tại Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban 

hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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