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THÔNG BÁO
V/v đăng ký học phần Học kỳ 1 năm học 2014 – 2015
cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy
Phòng Quản lý Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký học phần Học Kỳ 1 năm học
2014 – 2015 cho sinh viên hệ Cao đẳng chính quy như sau:
-

Từ ngày 30/6/2014 đến hết ngày 13/7/2014: Sinh viên xem danh sách các học
phần được mở trong học kỳ để đăng ký và phải đăng ký đủ các học phần bắt
buộc. (Xem file đính kèm)

-

Từ ngày 28/7/2014 đến hết ngày 03/8/2014: Sinh viên xem các lớp học phần
được mở và không được mở để điều chỉnh đăng ký học phần (thay đổi, bổ sung
hoặc rút bớt học phần);

-

Từ ngày 11/8/2014 – 31/08/2014: Sinh viên thường xuyên theo dõi các thông tin
về thời khóa biểu cá nhân, học phí, các thông báo khác,…

-

Ngày 01/9/2014: Sinh viên bắt đầu học chương trình học kỳ 1 năm học 2014 –
2015. Sinh viên đóng tiền học phí theo thông báo của bộ phận Kế hoạch Tài
chính;

-

Trong thời hạn quy định trên, sinh viên không điều chỉnh học phần đã đăng ký
và không đóng học phí, Nhà trường xem như sinh viên có tham gia học và nợ
học phí Học kỳ 1 năm học 2014 – 2015, sinh viên bị ghi điểm 0 (điểm F) vào
bảng điểm.

Đề nghị sinh viên xem thông báo và thực hiện. Ngoài khung thời gian quy định, Nhà
trường sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào về việc thay đổi, bổ sung hoặc rút bớt
học phần.
Ghi chú: Sinh viên hệ Cao đẳng Khóa 9 còn nợ học phần xem danh sách các học
phần được mở trong học kỳ, và đăng ký tại phòng Quản lý Đào tạo.
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