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THÔNG BÁO 

(V/v Ghi danh học lại, học cải thiện, học vượt và thời gian đăng ký học phần  
học kỳ III (Kỳ hè) – NH: 2016-2017 trên cổng thông tin) 

________________                                                         ______________ 

 

Căn cứ vào kế hoạch học tập năm 2016 - 2017, phòng Đào tạo và Công tác sinh viên 
thông báo đến sinh viên có nhu cầu học kỳ hè (2016-2017) như sau: 

I/ Quy trình đăng ký học phần: 

1/ Sinh viên ghi danh các học phần cần học trên cổng thông tin 

2/ Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên sẽ dựa vào số lượng sinh viên đã ghi danh để 
quyết định mở các học phần trong số các học phần có sinh viên ghi danh. 

3/ Sinh viên đăng ký học các học phần được mở trên cổng thông tin 

4/ Sinh viên điều chỉnh và đăng ký bổ sung học phần sau khi có thời khóa biểu 

5/ Sinh viên hủy học phần (nếu có) 

6/Sinh viên đóng học phí  

II/ Thời gian thực hiện: 

1/ Ghi danh: Từ ngày 20/03/2017 đến hết ngày 16/04/2017  (trên cổng thông tin) 

2/ Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên sẽ dựa vào số lượng sinh viên đã ghi danh để 
quyết định mở các học phần trong số các học phần có sinh viên ghi danh, từ ngày 
17/04/2017 – 21/04/2017 

3/ Đăng ký học phần chính thức: Từ ngày 24/04/2017 – 14/05/2017 

4/ Sinh viên điều chỉnh và đăng ký học phần bổ sung sau khi có thời khóa biểu của 
học kỳ hè (2015-2016) từ ngày 22/05/2017 – 04/06/2017 

5/ Hủy học phần: Từ ngày 05/06/2017 – 11/06/2017 

6/ Đóng học phí: Sau khi sinh viên chắc chắn không còn điều chỉnh và hủy học phần, 
sinh viên đóng học phí tại phòng Kế hoạch tài chính, từ ngày 22/05/2017 đến 11giờ 
00 ngày 16/06/2017 (Sau thời gian trên Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên sẽ xóa 
các học phần mà sinh viên không đóng học phí) 



Thời hạn đóng học phí của sinh viên học theo “Đề án đào tạo nhân lực cho các 
tỉnh, thành Tây Nam Bộ” thực hiện theo quy định của Đề án và thông báo cụ 
thể của Nhà trường trong từng học kỳ. 

7/ Thời gian dự kiến học của học kỳ hè (2016 – 2017): 

+ Thời gian học : Từ ngày 12/06/2017 đến 12/08/2017  

+ Thời gian thi kết thúc học phần: Từ ngày 14/08/2017 – 25/08/2017  

III/ Một số lưu ý khi đăng ký học phần: 

- Sau khi các học phần đã được mở cho sinh viên đăng ký học ở học kỳ hè (2016-
2017) trên cổng thông tin, các sinh viên không ghi danh theo thông báo này vẫn có 
thể vào cổng thông tin đăng ký học lại, học cải thiện hoặc học vượt các học phần đã 
được mở trong kỳ hè (2016 – 2017). 

- Kết quả học kỳ hè (2016-2017) sẽ được tính điểm trung bình của học kỳ II (2016-
2017) theo Văn bản hợp nhất 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 và 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. 

- Các sinh viên không đăng ký học phần học kỳ II (2016 - 2017) hoặc bị hủy toàn bộ 
học phần do không đóng học phí học kỳ II (2016 - 2017) nên đăng ký học phần vào 
học kỳ hè để có điểm tích lũy vào học kỳ II (2016 - 2017) và không bị cảnh báo học 
tập khi xử lý kết quả học tập của học kỳ II(2016 – 2017). 

- Do sinh viên khóa 2015 sẽ học Giáo dục quốc phòng và An ninh từ ngày 
05/06/2017- 01/07/2017. Vì thế cần cân nhắc kỹ khi đăng ký các học phần học ở kỳ 
hè (2016 – 2017) để không trùng lịch học. 

- Sinh viên khi ghi danh xin đăng ký học lại, học cải thiện học kỳ hè (2016-2017) phải 
thường xuyên theo dõi thông báo trên cổng thông tin. 

 
 

 TL. HIỆU TRƯỞNG  
  PHỤ TRÁCH PHÒNG ĐÀO TẠO & CTSV 

Nơi nhận :  (Đã ký) 
- Các Khoa 
- Phòng KH-TC 
- BQLĐT Cần Thơ, Đà Lạt 
- SV chính quy, liên thông  
- Lưu VT, …., …. 
 
 ThS. Võ Văn Tuấn 

                                                                        


