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TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

 

TPHCM, ngày 07 tháng 01 năm 2022    

THÔNG BÁO  

V/v:  Kế hoạch đăng ký và chỉnh sửa môn học Học kỳ 2 năm học 2021-2022 

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

Căn cứ thông báo số 06/TB-ĐT về việc đăng ký và chỉnh sửa môn học qua mạng học kỳ 2 năm 

học 2021-2022 của Phòng Đào tạo, Khoa Đào tạo CLC thông báo kế hoạch của Khoa như sau: 

Thời gian đăng ký: 

Đợt 1:  

Từ 8g00 ngày 17/01/2022 đến 7g30 ngày 24/01/2022 cho SV hệ Tiếng Việt khoá 2018 trở về 

trước và tất cả SV hệ Tiếng Anh (Trừ K.2021 – Khoa Quốc tế).  

Đợt 2:  

Từ 8g00 ngày 18/01/2022 đến 7g30 ngày 24/01/2022 cho SV các khóa 2019, 2020, 2021. 

Để tránh nghẽn mạng, đề nghị SV đăng ký môn học đúng quy định theo các đợt như trên.  

Thời gian chỉnh sửa 

Từ 8g00 ngày 14/02/2022 đến 7g30 ngày 21/02/2022 

(Sinh viên vẫn phải đóng học phí nếu rút môn học sau thời hạn chỉnh sửa trên) 

Đối tượng 

Tất cả sinh viên của Khoa Đào tạo CLC chương trình Tiếng Việt, Tiếng Anh và Việt - Nhật. 

(SV khoá 2021 hệ Tiếng Anh xem thông báo của Khoa Quốc tế). 

Cách thức đăng ký:  

- Truy cập trang tại địa chỉ https://dkmh.hcmute.edu.vn 

- Sau khi đăng nhập thành công, mỗi sinh viên có thời khóa biểu dự kiến là các môn học 

đúng theo kế hoạch đào tạo.  

1. Đối với môn học lý thuyết:  

Nếu SV chọn học theo đúng TKB dự kiến thì nhấn nút “Xuất phiếu đăng ký” để xác nhận.  

https://dkmh.hcmute.edu.vn/
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Lưu ý: Khoa CLC đã đăng ký cứng tất cả các môn tự chọn cho các nhóm lớp có nhiều môn 

tự chọn trong học kỳ. Sinh viên căn cứ chương trình đào tạo trong học kỳ để tự hủy các môn 

tự chọn không muốn học. 

Nếu SV không muốn học theo TKB dự kiến thì được phép  

 Chuyển nhóm; 

 Thêm môn học mới; 

 Xóa môn học.  

2.  Đối với môn học Thực tập, thí nghiệm và Giáo dục quốc phòng 1,2, 3: 

Sinh viên không được phép chuyển nhóm và hủy môn học.  

3. Môn giáo dục thể chất 1, 2, 3: SV tự đăng ký vào các lớp do Khoa tổ chức 

4. Các học phần ngoại ngữ: 

SV thuộc các CTĐT cấp bằng kỹ sư từ khoá 2019 được lựa chọn đăng ký học các lớp do 

Khoa mở hoặc sử dụng cách qui đổi điểm (theo Quyết định số 2314/QĐ-ĐHSPKT ngày 

1/9/2020 và Tờ trình số 01/Tr-VJEC 2020 ngày 6/9/2020) để tích lũy đủ số tín chỉ ngoại ngữ. 

5. Các môn học tổ chức dạy-học trực tuyến  

Là các môn học tổ chức trên hệ thống UTEx của nhà trường, kết thúc với mã UTexMC (Ví 

dụ: Math132401_10CLC_UTexMC). SV được lựa chọn đăng ký học các lớp này thay cho 

các lớp giảng dạy truyền thống (xem Quyết định số 737/QĐ-ĐHSPKT ngày 12/3/2021)  

6. Các môn LLCT trước khóa 2019 

Đăng ký các môn LLCT theo danh sách sau: 

TT Môn Mã TC 

1 Những nguyên ký cơ bản của CN Mác-Lênin LLCT150105 5 

2 Đường lối CM của Đảng CSVN LLCT230214 3 

4 Tư tưởng Hồ Chí Minh LLCT120314 2 

 

7. Các môn LLCT từ khóa 2019 

Sinh viên cần lưu ý thứ tự tiên quyết học các môn như sau: 

TT Môn Mã TC Thứ tự tiên quyết 

1 Triết học Mác - Lênin LLCT130105 3 1 

2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin LLCT120205 2  
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3 Chủ nghĩa xã hội khoa học  LLCT120405 2 2 

 4 Tư tưởng Hồ Chí Minh LLCT120314 2 

5 Lịch sử Đảng Cộng sản VN LLCT220514 2 3 

 

8. Các môn Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp, Tiểu luận chuyên ngành: SV đăng ký trực tiếp cho 

Trưởng ngành, không đăng ký qua mạng.  

9. SV các khóa học ở học kỳ kéo dài sẽ không có TKB dự kiến, sinh viên phải đăng ký học trả 

nợ theo lịch học vụ.  

10. SV có nhu cầu tạm dừng học tập trong học kỳ phải rút tất cả các học phần Khoa đã đăng 

ký sẵn cho SV trong thời gian đăng ký và chỉnh sửa môn học. 

Lưu ý: 

 Sinh viên CLC không được đăng ký học với các lớp đại trà trừ các trường hợp đặc biệt 

phải làm đơn và được sự đồng ý của BCN Khoa và Phòng Đào tạo. 

 Sinh viên đăng ký môn học bằng tài khoản Email đã được nhà trường cấp. Mọi khó khăn 

khi đăng nhập đề nghị liên hệ Thầy Nguyễn Hà (ĐT: 0913889739, Email: 

haspkt@hcmute.edu.vn Trung tâm Thông tin-Máy tính) để được hỗ trợ. 

 Sinh viên phải lưu và in TKB ngay sau khi đăng ký để làm minh chứng khi cần thiết. 

 

 P. TRƯỞNG KHOA 

 (Đã ký) 

 

 

 ThS. NGUYỄN ĐĂNG QUANG 

mailto:haspkt@hcmute.edu.vn

