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THÔNG BÁO 
Về việc đăng ký học đối với sinh viên Khóa 43 

đăng ký học Anh văn HP2 

 

Theo thống kê kết quả đăng ký học của sinh viên Khóa 43 tại học kỳ I năm 

học 2018-2019, có một số sinh viên chưa học Anh văn HP1 nhưng đã đăng ký Anh 

văn HP2. Để đảm bảo cho sinh viên học tập tốt các môn học, học phần trong 

chương trình đào tạo, phòng Đào tạo thông báo đối với sinh viên đăng ký học phần 

Anh văn như sau: 

1. Chuyển các lớp Anh văn HP2 sau thành lớp Anh văn HP1: 

- Chuyển các lớp Anh văn HP2 N21, N22, N27 (thuộc thời khóa biểu Khóa 

43) của môn Anh văn HP2 thành lớp Anh văn HP1. Sinh viên chưa học Anh văn 

HP1 sẽ được học Anh văn HP1 tại các lớp N21, N22, N27. 

- Sinh viên thuộc các lớp N21, N22, N27 đã tích lũy Anh văn HP1 sẽ làm 

đơn đăng ký sang các lớp Anh văn HP2 khác không trùng thời gian. 

2. Sinh viên thực hiện hủy đăng ký học: 

Sinh viên đã đăng ký học các lớp Anh văn HP2 (trừ các lớp ở mục 1) nhưng 

chưa tích lũy Anh văn HP1 của Khóa 42, Khóa 43 sẽ phải làm đơn hủy học phần 

Anh văn HP2 và làm đơn đăng ký sang các lớp Anh văn HP1 không trùng thời 

gian. 

3. Thời gian xử lý đăng ký học: 

Sinh viên làm đơn xử lý đăng ký học học phần Anh văn nộp cho phụ trách 

Khóa 43 tại phòng Đào tạo (A107) trước ngày 16/08/2019./. 
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