
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

 

TPHCM, ngày 11  tháng 06 năm 2018   

THÔNG BÁO 
(v/v: Đăng ký môn học qua mạng học kỳ 3 năm học 2017 – 2018) 

Kính gửi: Trưởng ngành, Tư vấn viên và Sinh viên 

Căn cứ thông báo số 482/TB-ĐT 2018 của Phòng Đào tạo, Khoa Đào tạo Chất lượng 

cao thông báo về việc đăng ký môn học và đăng ký học lại các học phần GDQP của các 

khóa trước 2017 như sau: 

1. Đăng ký môn học học kỳ 3:  

- Số tuần học: 05 tuần (Từ tuần 46 đến tuần 50), thi vào tuần 51; 

- Số tín chỉ sinh viên được đăng ký tối đa là 10 TC lý thuyết hoặc 05 TC thực hành, thí 

nghiệm;  

- Thời gian đăng ký qua mạng bắt đầu từ 9g00 ngày 18/06/2018 đến 7g00 ngày 

25/06/2018. 

2.  Đăng ký các học phần giáo dục quốc phòng:  

- Tất cả sinh viên khóa 2017 đã được đăng ký cứng các học phần GDQP nên không 

phải đăng ký qua mạng; 

- Sinh viên các khóa trước 2017 học lại môn GDQP đăng ký vào các nhóm môn học 

GDQP học phần 1 (nhóm 68CLC), GDQP học phần 2 (nhóm 68CLC), GDQP học 

phần 3 (nhóm 68CLC); 

- Sinh viên không được phép rút hoặc chuyển nhóm môn học GDQP (trừ các 

trường hợp được miễn GDQP phòng Đào tạo đã rút cho SV); 

- Sinh viên đã đăng ký học học kỳ 3 thì không được phép học GDQP. 

- Thời gian học GDQP từ tuần 46 (ngày 02/07/2018) đến tuần 49 (ngày 28/07/2018) 

tại Trung tâm GDQP – Địa chỉ: Khu quy hoạch ĐH Quốc gia Tp. HCM, xã Đông 

Hòa, Dĩ An, Bình Dương (xem chi tiết theo thông báo số 400/TB-ĐT, ngày 

28/5/2018). 

Lưu ý: Đối với các học phần GDQP, Sinh viên được phép đăng ký đến 07g00 ngày 

21/06/2018 để phòng Đào tạo chốt danh sách gửi sang Trung tâm GDQP. 

3. Địa điểm ĐKMH 

- Các phòng máy của Trung tâm thông tin tại tầng 1 Tòa nhà trung tâm;  

- Các máy tính khác có nối mạng Internet trong hoặc ngoài trường. 

http://bit.ly/2s4x1yI


Lưu ý: Sinh viên cần in hoặc lưu TKB ngay sau khi đăng ký để đi học và làm minh 

chứng khi cần thiết. 

 

Nơi nhận: 

- Phòng Đào tạo; 
- Phòng TS-CTSV; 
- Lưu VP Khoa. 

 

P. TRƯỞNG KHOA 

(Đã ký) 

 

 

ThS. NGUYỄN ĐĂNG QUANG 
 

  

 

  

                            

          

 

 

        




