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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO
V/v ĐĂNG KÝ HỌC GHÉP CÁC MÔN HỌC HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021 - 2022
CỦA SINH VIÊN CÁC KHÓA 07, 08, 09 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
Để việc đăng ký học ghép được tổ chức và thực hiện phù hợp trong thời gian triển
khai dạy và học trực tuyến học kỳ 1 năm học 2021-2022, nhà Trường thông báo quy
trình thực hiện đăng ký học ghép các môn học học kỳ 1 năm học 2021- 2022 cho sinh
viên các khóa 07, 08, 09 đại học chính quy như sau:
- Bước 1: Sinh viên tra cứu trong thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2021-2022
theo lớp do Phòng Đào tạo ban hành để tra cứu môn học ghép, lớp học ghép và giảng
viên giảng dạy và tiến hành đăng ký thông tin học ghép trong khoảng thời gian từ ngày
06/09/2021
đến
15/09/2021
theo
mẫu
từ
đường
link
sau:
https://forms.gle/Gxcyk3TVCmFcKEJm8.
- Bước 2: Bộ phận giáo vụ các Khoa tổng hợp và gửi danh sách sinh viên học
ghép các môn học của khoa cho Phòng Đào Tạo, Phòng Kế hoạch Tài chính, Trung tâm
Thông tin Thư viện và giảng viên giảng dạy trước ngày 16/9/2021. Trung tâm Thông tin
Thư viện bổ sung sinh viên vào lớp học trực tuyến theo danh sách từ các Khoa.
- Bước 3: Sinh viên học ghép đóng học phí theo thông báo của Phòng Kế hoạch Tài chính trước ngày 25/9/2021.
- Bước 4: Phòng Kế hoạch Tài chính chuyển danh sách sinh viên đã đóng học phí
cho Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, Trung Tâm Thông tin Thư Viện và Giáo
vụ khoa. Giáo vụ khoa gửi cho giảng viên giảng dạy các môn học để lập danh sách sinh
viên học ghép chính thức (trước ngày 5/10/2021). Trung tâm Thông tin Thư viện xóa tên
những sinh viên không đóng học phí.
Nay Nhà trường thông báo đến toàn thể giảng viên và sinh viên đại học chính quy
các khóa 07, 08, 09 để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Các Phòng, Khoa, TT (để thực hiện);
- Trang thông tin điện tử Trường, sinh viên;
- Lưu VT, ĐT.

Huỳnh Quyền

