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BỘ CÔNG THƯƠNG 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 

 

Số: 63 /TB-ĐHCN  

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2018 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức học kỳ phụ năm học 2017-2018 

cho sinh viên các lớp Cao đẳng khóa 2017-2020.  

 Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2017 - 2018 và kế hoạch đào tạo của các lớp 

Cao đẳng khóa 2017-2020;  

 Căn cứ vào kết quả học tập của sinh viên Cao đẳng khóa 2017-2020;  

Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên Cao đẳng khóa 2017-2020 có nhu 

cầu đăng ký học lại để cải thiện điểm, học lại để tích lũy đủ môn học/mô-đun theo 

tiến trình đào tạo, học đổi hoặc học vượt, nhà trường thông báo tổ chức học kỳ phụ 

năm học 2017-2020 như sau: 

I. KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ KHỐI LƯỢNG HỌC TẬP 

 - Thời gian đăng ký chính thức: Từ ngày 14/05/2018 đến ngày 26/05/2018. 

- Địa điểm đăng ký: Tại văn phòng các khoa/TT quản lý sinh viên. 

II. KẾ HOẠCH HỌC TẬP 

 - Thời gian học: từ ngày 16/07/2018 đến 26/08/2018 

- Thời gian thi: từ ngày 27/08/2018 đến 09/09/2018. 

III. YÊU CẦU 

1/ Phòng Đào tạo: Xây dựng kế hoạch học tập học kỳ phụ; Theo dõi quá 

trình thực hiện. 

2/ Các khoa, TT quản lý sinh viên: Thông báo các nội dung liên quan đến 

từng sinh viên do mình quản lý; Hướng dẫn cho sinh viên đăng ký; Căn cứ vào kết 

quả đăng ký của sinh viên, các khoa/TT lập danh sách sinh viên gửi về đồng chí Lý 

Thị Vân - phòng Đào tạo trước 14h ngày 26/05/2018 để tổng hợp và lập thời khóa 

biểu cho các lớp được mở. 

3/ Sinh viên các lớp Cao đẳng khóa 2017-2020 : Theo dõi kết quả học tập 

của bản thân để đăng ký học tại văn phòng khoa/TT; Đóng kinh phí đào tạo theo 

đúng quy định. 
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4/ TT ĐBCL: Phối hợp với P.Đào tạo chuẩn bị dữ liệu cho việc đăng ký học; 

Cử cán bộ giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình đăng ký của sinh 

viên./. 

 KT. HIỆU TRƯỞNG 

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

Nơi nhận: 

- Các phòng, khoa, TT;                                                                 (Đã ký) 

- Lưu VT,  ĐT.          

       

                                                                                  Phạm Văn Bổng 
 

 


