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THÔNG BAO 
Rut hQc phân không rut hçc phi hQc k' 1 näm hçc 2016-2017 

Thi;rc hin ke^ hoch dào to hoc k' 1 näm hoc 2016-2017, Nhà tnrng to^ chc Cho 
sinh viên Dai  hçc chInh quy và Lien thông di h9c chInh quy rut hçc phn, không rut hc 
phi dê cái thin kêt qua hoc tip, cu th6 nhtr sau: 

1. Di vó'i sinh viên 

- Rut các hoc ph&n có kt qua hoc tap kern & tránh dim trung bInh Chung hoc k' thp; 

- Vic rUt hoc phAn phái can di dn tong so^ tin chi tIch lily phU hçp vâi näm thU 
trong Quy ch8 dào to d8 tránh bj cánh báo hoc tap 	Wt. Dc 1 là dñi vói cdc sinh viên 
thu3c din dd bj cánh báo h9c '?ip  02 h9c kj) lien ui1,, can xiii tw van cüa giáng viên c/là 
nhim vii khoa chuyên mon Irong v4c rat h9c phtn V có kit qua h9c 1p t6t how, trách 
bj cánh báo hpc top vii biqc thOi hic; 

- Mt hpc phn chi thi;rc hin tri;rc tuyn trén website däng k hpc phn (dja chi: 
http://dkmh.tnut.edu.vn). Sinh viên phái xern k5 htróng dn rUt hçc phAn kern theo truâc 
khi thi;rc hin Hit hoc phn; ti;r bão mat tài khoán dAng k h9c phAn và chju trách nhim v 
kt qua rUt hoc phn cUa mInh; 

- Thai gian rUt hçc phn: tir ngày 05/12/2016 dn h& ngày 11/12/2016. 

2. Các khoa chuyên mon & Bô mon trirc thuc trir&ng 

- Các Khoa chuyên mon và B mon true thuc trtr&ng tu v.n, cung cAp thong tin v 
dim thành phn Cho sinh viên d vic rUt h9c phAn dtrçic thun igi và có hiu qua; 

- Giãng vien chU nhim tix van Cho sinh viên v cOng tác rUt hoc phAn d8 giUp sinh 
viên có kt qua hoc tp tht han. D.c bit là các sinh viên dä bj cãnh bão hoc tip 02 hoc k' 
lien tiêp. 

De nghj các Khoa chuyên môn, B6 mon tri;rc thuc tru&ng và Giáng viên chU nhim 
các lap sinh viên cUng phi hçip thi;rc hin. 

Yêu CA  sinh viên thi;rc hin nghim tUc ni dung cUa thông báo nay. 

Trân trpng cam an./. 
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H.trONG DAN RUT HOC PHAN 
(Kern theo Thông báo sJ: 	/TB-DI-IKT(-'iV ngày 05 tháng /2 närn 20/6) 

Bu'&c 1: Sinh viên sir diing tài khoãn dang k hc phAn dé dang nhp vào 

website http://dkmh.tnut.edu.vn; 

Bir&c 2: Vào chirc nàng "Bang k mon hoc", nh.p chInh xác ma hoc ph.n c.n 

rut va chon nut 	Li.ru>>ac nhân viêc rut hoc phân a phân cuôi trang (xem hinh 

dwái day): 

Ghich: C1(. ding 0, MaI1: mi mn hoc, H4t tdm man hoc; TIH: TUhành; STC 56 tin chi; pmenh9c phi; C1. CànIai;TftTh hành 

Sinh An dung ky vo Sy cac mon h4t cho hoc cc non thong dc ni]___________ 	 Xem 
.................................................... 

Btró'c 3: ChQn nut dê kiêm tra hoc diêu chinh các hoc 

phAn c.n rut; 

Btrcrc 4: Sinh viên phái lixu 1?i  danh sách các h9c phn dA tht d kim tra và di 

chiu khi can. 


