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THÔNG BÁO 
V/v đăng ký bổ sung kế hoạch học tập trong HK1/2022-2023 dành cho sinh viên  

chương trình tiêu chuẩn, chất lượng cao, đại học bằng tiếng anh  

từ khóa tuyển sinh 2021 trở về trước 

 

Nhằm hỗ trợ sinh viên chưa đăng ký kế hoạch học tập hoặc có nhu cầu đăng ký bổ sung 

kế hoạch học tập HK1/2022-2023 , Phòng Đại học thông báo thời gian đăng ký kế hoạch học 

tập HK1/2022-2023  đợt bổ sung trên Hệ thống thông tin sinh viên dành cho sinh viên chương 

trình tiêu chuẩn, chất lượng cao, đại học bằng tiếng anh từ khóa tuyển sinh 2021 trở về trước như 

sau: 

1. Thời gian đăng ký: bổ sung từ 10h00 ngày 29/03/2022 đến 10h00 ngày 31/03/2022. 

2.  Các vấn đề cần lưu ý:  

- Đợt đăng ký bổ sung này sinh viên không được chỉnh sửa kế hoạch học tập trong đợt 

đăng ký trước. Sinh viên phải đăng ký kế hoạch học tập thì mới được đăng ký môn học. 

- Sinh viên xem kỹ chương trình đào tạo để xác định môn học cần đăng ký, tránh đăng ký 

trùng lại môn học đã đạt (nếu không có nhu cầu học cải thiện). 

- Riêng với các môn học đúng tiến độ theo chương trình đào tạo ở HK1/2022-2023 của 

sinh viên chương trình chất lượng cao thì nhà trường sẽ đăng ký KHHT cho sinh viên. SV chỉ 

đăng ký KHHT các môn Giáo dục thể chất, Bơi lội, giáo dục quốc phòng HP3, HP4, các môn 

học thuộc nhóm Kỹ năng phát triển bền vững, các môn học đã học nhưng chưa đạt hoặc các môn 

học trễ tiến độ. 

- Sinh viên chương trình đại học bằng Tiếng Anh theo chương trình đào tạo các môn 

học thuộc tiến độ HK1/2022-2023 thì nhà trường sẽ xếp lịch học và đăng ký môn học cho sinh 

viên. SV chỉ đăng ký KHHT các môn Giáo dục thể chất, Bơi lội, giáo dục quốc phòng HP3, 

HP4, các môn học thuộc nhóm Kỹ năng phát triển bền vững, các môn học đã học nhưng chưa đạt 

hoặc các môn học trễ tiến độ. 

- Sinh viên các lớp tiêu chuẩn bắt buộc phải đăng ký tiếp Tiếng Anh ở HK1/2022-2023 . 

Trừ trường hợp, Tiếng Anh cuối (Tiếng Anh 3) là điểm P thì sinh viên có thể không đăng ký tiếp 

Tiếng Anh. 

- Thời gian đăng ký môn học, sinh viên xem thông báo chi tiết trong cổng thông tin sinh 

viên từ ngày 12/04/2022. 

Để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên, kính đề nghị các Khoa thông báo rộng rãi cho tất cả 

sinh viên biết bằng nhiều kênh thông tin (bản tin của Khoa, website, email của sinh viên, giảng 

viên cố vấn, ban cán sự lớp,…). 
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