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THÔNG BAO
V/v ding k khi hrçrng hoe tp hoc Ick 1 nãm hoe 20162017

Trin khai k8 hoach dào tao näm hc 2016-2017, Nba tri.r&ng thông báo tâi lãnh dao
cac don vi, giáo vien chü thim và sinh viên toàn trtthng các ni dung lien quan den dàng
k khoi krçmg hc tap (KLHT) hoc kS' 1 näm h9c 2016-2017 nhi.r sau:
1.Khotchthirchin
Sinh viên dang k3" trtrc tuyn tai dja chi website http://dkmh.tnut.edu.vn.
- Thbi gian ding k chinh thirc chia 1am 03 giai doan:
. Giai doan 1: Dâng 4 h9c lin dáu, Mr ngày 201812016 On ngày 29/8/2016:
K47 ve^ trtthc và Lien thông chinh quy: dãng k tr 20-21/8/2016;
K48: dàng k)' tr 22-23/8/2016;
K49: dang k ti 24-25/8/2016;
K50: dng k3" tr 26-27/8/2016;
K51: clang k3 ffr 28-29/8/2016;
K52:Se có k8 hoach clang k sau.

Chu':
+ Giai do?n nay chi cho phép sinh viên clang k hoc 1n du, không clang k7 hoc li

va cãi thin;
+ Các h9c phn chi.ra duçic ma, hoc sT s6 lap hoc phn dã day, sixth viCn clang k
vào: ô "nguy.n vçng" d8 phông Dào tao có cci si diêu chinh, bô sung;
+ Kt thile Giai doan nay, phông Dào tao gii th6ng kê và tInh hinh clang k KLHT
theo lOp sinh viên v6 các khoa de giáo viên chü nhiem tix van, giüp dan sinh viên clang k
KLHT phü hqp vâi tiên trInh hçc tap.
. Giai Joan 2: Bang 1g5 h9c 4ii và hpc car 1h4n, &ngày 30/8/2016 al,, ngàv 04/9/2016:
- Tr ngày 30/8/2016 dn ngày 01/9/2016: sinh viên clang k) hoc 1a;
Tjr ngày 02/9/2016 dn ngày 04/9/20 16: sinh viên clang k hoc cãi thiên.
. Giai Joan 3: Bilu chinh kit qua ding 4, tfr ngày 8/9/2016 dIn ngày 15/9/2016:
Sixth viên các khóa cüng diêu chinh kêt qua clang V KLHT lan cuôi.
CU k: Nhttng sinh viên näm cu6i gp khO khän do không clang V duçic lap hoc
phn phãi lam clan dê nghi hO7 trq (theo mu trén website), gl'ri phOng Dão tao thông qua.
van phOng khoa tit ngày 12/9/2016 den ngày 15/9/2016 áê phông Dào tao xem xét h6 trçl.
2. Yen cu bat buc phãi thirc hin di vói sinh viên
•- Sinh viên chju trách nhiem vd vic bão mt tài khoãn clang k vâ KLHT cüa Ca
nhân. Các van de lien quan den tãi khoãn clang ky", sinh viên lien h giáo viên chü nhim
hotc thông qua dja chi email dkrnh@tnut.edu.vn (chi nhUng email ...@tnut.edu.vn mài
S
du(yc chap nhân);
- Trong thai gian clang k, sinh viên phãi thu dng cp nht các thông tin lien quan
duçic phông Dào tao thông báo trên website dé biêt va diêu chinh KLHT cho phü hqp.
Nhà triràng không giãi quyêt bat cr trtx&ng ho nào do không cp nht thông tin hay
không thc hin ding theo hràng dn cüa thông báo nay;
•. :

- Sinh viên phãi chU dng in thyi khóa biu d8 tham gia h9c tp ngay tr du hQc k'
và trãnh tru1ng hap bj m.t thxi khóa biu do nhUng nguyen nhân khách quan khác;
- Nhà trithng nghiêm cm vic sinh viên dä.ng k nhn chO6 các lop hoc ph&n.
3. Mt s06 liru trong dAng k KLHT
- S6 tin chi cho phép dng k thi da là 20 tin chi;
TnrOc khi däng k, sinh viên xem hiràng dan, danh sách các hod phn mô trong
ks', s(Y'd6 m1p h9c phän va chuong trInh dào tao trên website; xin ' kiên giáo viên chU
nhim và khoa chuyên mon (neu can) dê xây drng kê hoach hoc tap cho phfi hap;
- Sinh viên có nguyen v9ng d.ng V thirc tap t6t nghip và lam M an/ khóa lun tót
nghip phái chü dng xét diêu kin theo Quy chê bin hành (Quy chi so 731/QDDHKTCN, ngày 24/12/2015). Nhttng tnimg hqp dc bit sinh viên lam don trInh bay
trong Giai doan 3 dê khoa, bO mOn chuyên mon xem xet va co y kiên Sinh viên thuc tap
tot nghiêp không ducic däng ky hoc tai truong Nha truong së chuyên danh sach thi.rc tap
và lam do an tot nghip ye khoa áê thirc hin trong man thir 2 cüa k' h9c;
- Trong thi gian dAng k, de^ nghj the giáo viên ehñ nhim, bo^ mon chü dng nrn
tInh hInh ye tInh hap l cu thi khóa biêu các hoc phân và phàn hôi vOi phàng Dào tao
dê kip thii xem xét dieu chinh.
De^ nghj cá.c don vi, Ca nhãn lien quan, sinh viên các lap chInh quy và lien thông
chInh.quy trong toàn trtxing thrc hin nghiêm tue ni dung cña thông báo.này.
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