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THÔNG BÁO  
Về việc điều chỉnh và đăng ký bổ sung học phần thực hành 

Học kỳ 1 năm học 2015-2016 
 

Căn cứ vào kết quả đăng ký của các học phần thực hành trong học kỳ 1 năm học 
2015-2016 và khả năng thực hiện của Trung tâm thực nghiệm, Nhà trường có kế hoạch 
điều chỉnh và đăng ký bổ sung các nhóm thực hành để phù hợp với tình hình thực tế 
như sau: 

1. Hủy nhóm 
 Hủy và rút kết quả đăng ký của các nhóm thực hành (xem tại website 

http://dkmh.tnut.edu.vn) do điều kiện về cơ sở vật chất và giáo viên của Trung tâm thực 
nghiệm tại một thời điểm bị quá tải. 

2. Đăng ký bổ sung 
2.1. Đối tượng đăng ký 
- Sinh viên thuộc các các nhóm đã bị hủy trước do số lượng đăng ký ít; 
- Sinh viên thuộc các nhóm hủy nêu trên. 
Lưu ý:  
+ Sinh viên xem kế hoạch các nhóm bổ sung tại văn phòng và website Trung tâm 

thực nghiệm (http://workshops.tnut.edu.vn); 
+ Sinh viên phải cam kết trong đơn đăng ký là các nhóm đăng ký bổ sung có lịch 

thực hành không bị trùng với lịch học đã có và kèm theo thời khóa biểu để kiểm tra.  
2.2. Kế hoạch đăng ký 
- Thời gian đăng ký: từ ngày 09-23/9/2015; 
- Địa điểm đăng ký:  
+ Sinh viên học các ban về điện và điện tử sẽ đăng ký tại văn phòng Xưởng điện;  
+ Sinh viên học các ban về cơ khí sẽ đăng ký tại văn phòng Xưởng cơ khí. 
3. Trung tâm thực nghiệm 
- Xây dựng chi tiết kế hoạch thực hành cho các nhóm bổ sung, thông báo cho sinh 

viên và chuyển cho phòng Đào tạo để làm cơ sở tính toán khối lượng; 
- Kiểm tra việc trùng lịch học khi sinh viên đăng ký; 
- Tổng hợp kết quả đăng ký theo nhóm và chuyển danh sách cho phòng Đào tạo 

đạo trước ngày 26/9/2015 để cập nhật vào phần mềm và tính học phí. 
Nhà trường thông báo để các đơn vị, cá nhân liên quan và sinh viên biết để cùng 

phối hợp thực hiện. 
Trân trọng cảm ơn ./. 
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