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THÔNG BĂo
V/v sfr phân mâm quân 1$ hQC tâp

dÓi vói sinh viôn Khóa 17 h? văn băng dąi hQC thń• hai chinh quy (TS Đ(Yt 1)

Theo kë hoąch năm hoc 2018 - 2019, hoc k} I băt dâu tir 13/8/2018. ĐČ
dâm bâo thvc hi?n tôt kë hoąch cua năm hec, Tručng së cung câp mei thông tin
vë hec tâp cCła sinh viën tren Công Thông tin dięn tuî vâ phân mëm dăng hoc
trvc tuyën. Phông Đâo tąo dë nghi sinh viën Khóa 17 hę văn băng dai hec thi'r
hai chinh quy (TS Đvt 1) nhu sau:

I . ĐQC vă tlurc hiÔn theo huóng dân sfr phân mëm dăng k' hec cua
Trung tâm Công nghę ăhông tin (có bân huóng dăn kčm theo thông bâo tren
Công Thông tin dięn tir cua Trubng).

2. Sinh viën së scr dung tăi khoân câ nhân cua minh dë xem thči khóa
biëu hec k} I năm hec 2018-2019 tir ngây 30/8/2018.

3. Phông Đăo tąo giri kčm theo thông bâo năy thôi khóa biëu căc lóp
Khóa 16 h? văn băng dąi hec th[r hai chinh quy.

4. Sinh viën phâi thučng xuyën chil đÔng theo dôi tren Công Thông tin
dięn tfr cua Trubng dë biët câc thông tin vë dăng k} hec tâp, vë tô chirc lóp hec
vâ kë hoach dăo tao./.
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