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THÔNG BÁO  
V/v đăng ký bổ sung các học phần HỌC LẠI được mở trong học kỳ 3, năm học 2012 - 2013 

  

 Phòng QLĐT thông báo đến tất cả sinh viên hệ Cao đẳng về việc đăng ký bổ sung các 

học phần được mở trong học kỳ 3 năm học 2012 - 2013 như sau: 

1. Những học phần chỉ mở một lớp có số lượng sinh viên đăng ký <20SV  sẽ bị hủy 

(danh sách đính kèm). 

2. Những học phần có mở nhiều lớp nhưng những lớp không được mở do số lượng 

sinh viên đăng ký <20SV, sinh viên xem danh sách các lớp được mở để đăng ký 

học (danh sách đính kèm). 

Ví dụ: Học phần TH CCNA1 được mở 4 lớp: 

- TH CCNA1_lớp 1 

- TH CCNA1_lớp 2     Những lớp học phần này bị hủy do số sv đăng ký <20SV,  

- TH CCNA1_lớp 3     sinh viên phải đăng ký lớp 4 để học. 

- TH CCNA1_lớp 4: được mở do có số sv đăng ký và đóng học phí >20SV 

3. Những học phần có số lượng sinh viên đăng ký >= 20SV nhưng số sinh viên 

đóng học phí <18SV (tính đến hết ngày 03/05/2013) thì những học phần này sẽ 

bị hủy. (danh sách đính kèm). Sinh viên liên hệ phòng Kế hoạch tài chính để nhận 

lại học phí, thời gian từ 13/05 – 17/05/2013, quá thời hạn trên sinh viên không 

được giải quyết. 

4. Những sinh viên chưa đăng ký thì xem danh sách các lớp học phần được mở để 

đăng ký bổ sung. 

5. Thời gian đăng ký: 06/05 – 08/05/2013 tại phòng Quản lý đào tạo (Sinh viên tự 

download đơn theo mẫu tại website: http://www.itc.edu.vn/bieu-mau-phong-dao-

tao.aspx) Sinh viên phải điền đầy đủ vào mẫu đơn trước khi vào Phòng Quản lý 

Đào tạo. 

6. Đóng học phí: 09/05 – 10/05/2013 tại phòng Kế hoạch Tài chính 

 LƯU Ý: ĐỐI VỚI NHỮNG HỌC PHẦN CÓ SỐ LƯỢNG SINH VIÊN ĐĂNG KÝ VÀ 

ĐÓNG HỌC PHÍ ≥ 18SV, SINH VIÊN KHÔNG ĐƯỢC RÖT HỌC PHÍ HAY 

CHUYỂN THỜI KHÓA BIỂU. 

  TP Quản lý Đào tạo  

 

 

  (Đã ký) 

 

  Khương Đại Thắng 
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