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THÔNG BAO
V/v Däng k khi hrcing hoc tp hoc k he näm hoc 2017-2018
Trin khai k8 hoch dào to näm hoc 2017-2018, Nhà triràng thông báo tói 1nh do các khoa,
b mon true thuOc, giâng viên chü nhim và sinh viên chinh quy toàn trir?rng các ni dung lien quan
den Dàng k' khôi 1uçmg hçc tp (KLHT) hoc k' he nm h9c 2017-2018 nhix sau:
1. NhiFng diem cn liru
- Hoc k he chi dành cho hoc 1?i, hoc eâi thin trir các hçc ph.n D6 an tt nghip, thrc tip, t1c tp
tot nghip. Không ma các lOp ti trung tam thrc nghim.

- Sinh viên da hoàn thành hoc phn thrc tap tót nghip và tIch My ht các hQc phn ca sO và chuyên
ngành chi ding dãng k hoc phân dO an tot nghip theo kê hoch.

- Sinh viên phãi hoàn thành np hoc phi cüa các hoc k' truOc mOi dirge cong nhn k&
qua dang k'
KLHT. Truäng hgp dc bit, sinh viên viêt don xin xác nha^n cüa giãng viên chU nhim (GVCN) và
khoa chuyên rnOn; khoa chuyên mOn t.p hçip dcrn gri tOi b phan DKMH - PhOng Dào to truOC
ID
ngày 11/06/2018 dê thrc hien các bucjc tiêp theo. Sau ngày trên, nêu sinh viên chua hoàn thành n
bce phi së bj xóa KLHT d däng k.
- Sinh viên phái hoàn thành khão sat lay kiên ngtrOi hçc ye hot dng giãng dy cüa giãng vie
hoc k' II näm hoc 2017-2018 mOi dirge dang k KLHT.
- Sinh viên lien thông vã van b&ng 2 näm 2017 nganh ky thutt ca khi dng 1rc lam don däng k'
KLHT xin xác nhn cüa GVCN, khoa chuyên mOn gtri tth b6 phn DKMH - Phông Dào to dê
dang k' hoc lan dâu cho sinh viên.
2. Ke hotch thirc hin (Ur ngäy 04/06/2018 4n 21/06/2018)
Kê hoich mO các lOp hc k' he nam hc 2017-2018 dra trên th6ng kê kt qua hc t.p ci:ia
sinh viên tInh den hêt hoc k' 1 närn hoc 2017-2018. Sinh viên dang nhp vão he^ thong DKMH
(website http://dkmh.tnut.edu.vn ) dê däng k KLHT. Qua trinh däng k KLHT ehia thành 5 giai
doan:
Giai dogn 1. Dàng kf Ian Au (ngày 04/0 6/201 8)
Sinh vien dü diêu kiin lam dO an tot nghip, thic tp tot nghip chU dng dang nhp h thong và
däng k hc phân thIch hgp..
Chü 1: Sau giai doan 1, Phông Dào tao sëgz'ti danh sách sinh viên di diu kin lam dO an tOt
nghip, thtc tap tOt nghip tOp khoa chuyên mon. Khoa chuyên mon cha dngphan cOng kC hoqch
th'c tap vii giao di an cho sinh viên thtc hin ngay sau khi nhn dirçc danh sOch.
£

Gun doan 2. Dang ky I:Qc Igi (1u' ngay 05/06/2018 den ngay 0 7/0 6/2018)
- Sinh viên khóa K50 ye trirOc: tir 0 già ngày 05/06/2018 dn 12 giä ngãy 06/06/2018.
- Sinh viên khóa K51, K52, K53: tr 12 giO ngày 06/06/2018 dn 24 giO ngày 07/06/2018.
Giai dow 3. Dãng kj h9c cdi thin (ngày 08 vd ngày 09 thdng 0 6/2018)

a

- Sinh viên khóa K50 ve^ truâc: ngày 08/06/2018.
- Sinh viên khóa K51, K52, K53: ngày 09/06/2018.
Giai doan 4. Hiu chin/i kit qua và dáng kfi nguyen vng (ngày 10 và ngày 11 thdng 06/2018)
+ Sinh viên hiu chinh kt qua clang k' theo ke^ hoch.
+ Các hoe phn chisa mô, hoc si s6 lap hoc phn dà My, sinh viên clang k' vào ô nguyen
vpng dê PhOng Dào to cO co so diêu chinh, bô sung cãc lOp hoc phân cho Giai don 5.
Ch $ 3: Kit thzc Giai doan 4, Phông Dào tao së thông báo các hoc phdn giWhiy va ma bô
sung trên website DKMH. Sinh viên chü d5ng theo döi kit qua Ong kj KU-IT, các hoc phán hiy,
die kiên ma ho sung dé có kê hoqch dang V tiêp theo.
Giai doan 5. Dãng kj hpc phân bJ sung ('tfr ngày 1510612018 dEn ngày 17/06/2018)
+ Sinh vièn clang k' các hc pMn b6 sung; hiu chinh các kt qua da.ng k' KLHT cá nhân.
+ Truông hop sinh viên không the^ clang k' ducyc KLHT hoc kr he, sinh viên lam dan gUi
khoa chuyên môn; khoa chuyên mon top hcip và giri lai b phn dkmh - PhOng Dào to truOc ngày
20/06/2018.
Chü $ 4: Ngày 21/06/2018, Phông Dào tqo Se ihong báo các hoc phdn giü- hay trên website
DKMH. Sinh viên chz d5ng theo döi kit qua, a'ang nháp hO thông, in ké hoqch hoc 4p và thuc hiên
theo kê hoqch.
3. Mt soil lirutrong qua trinh clang ky khi hrçrng hQc tp
- So tin chi cho phép clang k' t6i da là 10 tin chi.
- Fruuc khi clAng ks', sinh viên xem htrOng dan, danh sAch cAc mon hoc mO trong ks', cay tiên
trinh, chixong trinh dão to cUa chuyên nganh, so d6 mO lOp h9c phân dê xãy drng KLHT cho phi,
hçip.
- Trong thii gian clang kg', sinh viCn phãi chU dung cap nhOt thông tin &rçlc PhOng Dio tao
thông báo trên website DKMH và diêu chinh KLHT cho phU hp.
- Trong thai gian clang ks', kInh de^ nghj các Giáng viên chU nhim, Bo^ mon và các Khoa
chuyên iiOn chCi dn nAm bat tInh hInh ye tInh hcip l' cUa thai khóa biêu các h9c phân và phán hôi
cho Phông Dào to dê kip thai diêu chinh.
- NhUng trirOng hcip dc bit, sinh viên chU dng xin ti.r vn, huOng dn và trçl giUp cUa giãng
viên chU nhim, vAn phông Khoa. Các Khoa tOng hcip các truOng hcip vixOng mAc gCri Phàng Dào
tnrOc ngày 20/06/2018 de phôi hçp giài quyêt.
De nghj các dcin vj. Ca nhân lien quan, sinh vién các lOp di hQc chinh quy, lien thông chinh
quy trong toãn truô'ng thc hin nghiêm tUc nOi dung cUa thông báo nay.
Trân trQng cam an.!.
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