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THÔNG BÁO 

V/v sử dụng phần mềm quản lý học tập  

đối với sinh viên Khóa 18 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy (TS Đợt 1) 
 

 

 Theo kế hoạch năm học 2018 - 2019, Khóa 18 tuyển sinh đợt 1 bắt đầu 

học theo thời khóa biểu từ 20/5/2019. Để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch của 

năm học, Trường sẽ cung cấp mọi thông tin về học tập của sinh viên trên Cổng 

Thông tin điện tử và phần mềm đăng ký học trực tuyến. Phòng Đào tạo đề nghị 

sinh viên Khóa 18 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy (TS Đợt 1) như sau: 

 1. Đọc và thực hiện theo hướng dẫn sử dụng phần mềm đăng ký học của 

Trung tâm Công nghệ thông tin (có bản hướng dẫn kèm theo thông báo trên 

Cổng Thông tin điện tử của Trường). 

 2. Sinh viên sẽ sử dụng tài khoản cá nhân của mình để xem thời khóa 

biểu học kỳ II năm học 2018-2019 từ ngày 10/6/2019. 

 3. Phòng Đào tạo gửi kèm theo thông báo này thời khóa biểu các lớp 

Khóa 18 hệ văn bằng đại học thứ hai chính quy (TS Đợt 1). 

 4. Sinh viên phải thường xuyên chủ động theo dõi trên Cổng Thông tin 

điện tử của Trường để biết các thông tin về đăng ký học tập, về tổ chức lớp học 

và kế hoạch đào tạo./. 
Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu (để b/c); 

- Cổng TT. Điện tử (để đưa tin); 

- Các đơn vị có liên quan (để phối hợp t/h); 

- Lưu: VT, ĐT. 
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