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THONG BAO 
V/v Bang ky kh6i lu'Q'ng hçc tip  h9c k' 2 nãrn h9c 2016-2017 

Trin khai U hoich dão tao näm hoc 2016-2017, Nhà trithng thông báo tài Iänh dto 
các dan vi, giáo viên chü nhim vA sinh viên toàn tnthng các ni dung lien quan den clAng 
k khôi hung hQc tp (KLHT) hc k' 2 nAm h9c 2016-2017 nhr sau: 

1. Kt HOACH TH1J'C HIN 
1.1. Phtrong thiTrc thirc hin 

Nhà truxng clA dAngk scx b6 KLHT cho các lap sinh viên theo chu'crng trInh dào tao  và 
theo danh sách lap h9c phân do các khoa dê nghj. Sinh viên phAi chU dng clang nhp tài khoAn 
DKMH dé xAc nhn clang k và diu chinh KLHT cho phü hop vài bàn than. 

1.2. Ke^ hoach thrc hiên 

- Sinh viên clang k KLHT trirc tuyn tai  dja chi website http://dkmh.tnut.edu.vn. 
- Thai gian clang k chinh th'rc chia 1Am 03 giai don: 
. Giai doan 1: Dàng kj hoc 1n du, tic ngày 10/01/2017 dIn ngày 19/01/2017:

r',fo QC - K48 v trtràc vA Lien thông chInh quy; clang k tr 10-11/01/2017; 
- K49: clAng k tr 12-13/01/2017; 	 - K50: clang k tir 14-15/01/201
- K51: clang k) tr 16-17/01/2017; 	 - K52: clAng k tr 18-19/01/201  
Chü: 
+ De^ xác nhan  vic clang k hoc tip, sinh viên bt buc phAi clAng nhtp tAi khoâh 

DKMH trong giai cloan nAy. Kêt thc giai domn, NhA trithng sê rut toAn bo các hoc phân 
clang k tnrâc do vâi các sinh viên khong clang nhp tài khoAn DKMH; 

+ NhA tru&ig së gfri danh sách sinh viên di thirc tp t& nghip (TTTN) v khoa ngay 
sau khi kêt thüc giai doan 1, vi vy sinh viên di TTTN phãi clang k ngay trong giai don nAy. 

+ CAc h9c phAn chua dixçxc ma, hoc si s lap hoc phAn dA dy, sinh viên clAng k2 vAo 
ô "nguyen vQng" dê phOng Dao tao  có ccr s& diêu chinh, bô sung; 

+ K&thüc giai don, phông Dào tao  gCri thng kê vA tinh hInh clang k KLHT theo lOp 
sinh viên ye các khoa dê giáo viên chCt nhiêm tu van, giüp da sinh viên clAng k KLHT  phU 
hop vOi tiên trinh h9c tp trong giai doan tiëp theo. 

. Giai doan 2: Dàng kj hgc 4zi, h9ccái th&n à dlu chinh kI qua ñng I, & ngày 20- 
21/01/2017:  

- NgAy 20/01/2017: sinh viên clang k'h9c 1a; 
- NgAy 21/01/2017: sinh vien clang k hoc cAi thin. 
. Giai doan 3: Diu chin/i kIt qua tàng/ç5, tfr ngày 08-14/02/2017: Sinh vién các 

khOa cUng diëu chinh kCt quA clang k KLHT Ian cuôi. 
CU : Nhng sinh viCn nAm cui gtp khó khAn do khong clang k duc lap hçc phn 

phAi lam dan dC nghj h trg (theo rnu trCn website), güi phOng DAo to thông qua van 
phOng khoa tir ngAy 08-14/02/2017 dC phOng DAo tao  xem xét h05  tr. 

2. YEU CA1J BAT BUQC DOL vOi SINH VIEN 
-Sinh viCn chju trAch nhirn ye vic bio mt tAi khoAn clang k vA KLHT cCia cá nhAn. 

CAc van dC lien quan den tai khoAn clang k', sinh viCn lien h giAo viCn chA nhim hoc 
thông qua da chi email dkmh3tnutcdu.vn: 



- Trong lhO'i gian dang k''. sinh viên phai chU dng cip nhl các thông tin lien quan 
duc phOng Dào to thông hão trén website de^ biCt vã diCu chinh KLHT cho phCi hçp. Nhã 
tnr?ing không giäi quyêtbât cô trung h?p  nào do không cp nhtt thông tin hay không thirc 
hin dting theo htràng dan cüa thông báo này 

- Sinh viên phâi chO dng in thai khóa biu d tharn gia hoc tp ngay tir dâu hoc kS' 
(06/02/2017) 'à tránh tnrông hop hj mat thii khóa biêu do nhng nguyen nhãn khách quan khác; 

- Nhà tri.rO'ng nghiêrn cm vic sinh viên däng k nhn cho các lap hQc ph.n. 
3. MOT sO LIXU Y TRONG BANG KY 
- s6 tin chi cho phép dng k t6i da là 20 tin chi; tnrng hçrp dc bit phãi có kin 

cUa giáo vien chU nhim và ban chO nhirn khoa. 
- Trixâc khi dàng ks', sinh viên xem hithng din, danh sách the h9c ph.n ma trong k5', 

so d0^ ma lap hoc phân va chuong trinh dào tao  trên website; xin kiên giáo viên chü nhiêm 
và khoa chuyên mon (nêu can) dé xây drng kê hoach hoc tp cho phü hp. 

- Nhà trueing dd däng k cho sinh viên khóa K52 hoc GDQP-AN theo k hoach. VI 
4y trong thai gian hoc GDQP-AN sinh viên không the däng k các hoc phân khác. K 
hoach hQc GDQP-AN nhtr sau: 

+ Tr ngày 13/3-16/4/2017: Sinh viên kh6i ngành Ca, Din, Din tir; 
+ Tr ngày 17/4-21/5/2017: Sinh viên khM ngành Xây drng, Môi truang, Quãn 1 cong 

nghip, Cong ngh, Cfr nhân (Kinh tê Cong ngh, Ngon ngq Anh); 
Sinh viên chü däng k các hçc phn 1 thuyt thing theo khi ldrp/ngânh trong so 

do mi1&p dé tránh vic bj trCmg ljch hoc. 
- Sinh viên cO nguyen v9ng dang k TTTN vâ. lam do^ ánlkhóa lun t6t nghip phãi 

chU dng xét diêu kin theo Quy chê hin hành (Quy ché so 731/QD-DHKTCN, ngày 
24/12/2015). NhQng tru?Yng hop dac  bit sinh viên lam don trinh bay trong Giai doan I de 
khoa, bo mon chuyên mon xem xét và cO kiên. Sinh viên TTTN không duçic däng k 	\ 
tai tru?mg. 

- Trong thri gian dang k, d nghj các giáo viên chü nhim, b mon chU dng n.rn/*JJ 
tInh hInh v tinh hop l cüa th&i khóa bi&u các hoc phân và phàn hOi vâi phOng Dào tao  d " 
kip thii xem xét diêu chinh; giáo viên chü nhim si'r ding dt1 1iu két qua dang k KLHT 
sau khi kt thUc giai doan 1 tai van phông khoa, tài khoán trén website ding k h9c phân dä 
di.rçic ctp de^ näm bat day dü kêt qua h9c tap, tInh hinh däng k h9c tap cüa sinh viên dê tu 
v.n däng k h9c tp và xây dung U hoach h9c tp phü hqp cho sinh viên. 

De nghj các don vi, cá nhán lien quan, sinh viên các lap chinh quy và lien thông chinh 
quy trong toàn trixing thirc hin nghiêm tue ni dung cUa thông báo nay. 
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