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LƯU HÀNH NỘI BỘ

THÔNG BÁO
V/v đăng ký kế hoạch học tập trong HK2/2018-2019 dành cho sinh viên hệ chính quy
các lớp tiêu chuẩn khóa tuyển sinh 2018
1.

Sinh viên (SV) bậc ĐH chính quy đăng nhập vào Hệ thống thông tin sinh viên (HTTTSV)
http://student.tdt.edu.vn, chọn phân hệ Đăng ký môn học (ĐKMH) để đăng ký kế hoạch học
tập (KHHT) làm cơ sở cho việc ĐKMH chính thức. Thời gian đăng ký KHHT của từng Khoa
như sau:
- Từ 09h ngày 22/10 đến 09h ngày 24/10/2018 bao gồm các Khoa: Quản trị kinh doanh, Mỹ
thuật công nghiệp, Khoa học ứng dụng, Xã hội nhân văn, Lao động công đoàn, Ngoại ngữ,
Kế toán, Tài chính ngân hàng.
- Từ 13h ngày 22/10 đến 13h ngày 24/10/2018 bao gồm các Khoa: Kỹ thuật công trình, Điện
điện tử, Công nghệ thông tin, Toán thống kê, Môi trường – Bảo hộ lao động, Khoa học thể
thao, Luật, Dược.

2.

Giảng viên cố vấn (GVCV) hỗ trợ sinh viên trong việc kiểm tra, xem, sửa kết quả đăng ký
KHHT từ 13h00 ngày 24/10 đến 13h00 ngày 28/10/2018.
Lưu ý:
- Sinh viên phải đăng ký kế hoạch học tập thì mới được đăng ký môn học.
- SV xem kỹ sơ đồ đào tạo để ưu tiên đăng ký các môn đúng tiến độ của HK2/2018-2019 và
đăng ký các môn chưa được xếp TKB học trong HK1/2018-2019.
- Sinh viên phải đăng ký KHHT tiếng Anh trong kế hoạch học tập, để làm cơ sở cho nhà
trường lên lịch ĐKMH chính thức. SV đăng ký theo cấp độ Tiếng Anh hiện tại. Sinh viên từ
trình độ Tiếng Anh dự bị 3 trở xuống phải đăng ký 2 cấp độ tiếng Anh trong một học kỳ.
Sinh viên chưa đạt Tiếng Anh 3, bắt buộc phải đăng ký học Tiếng Anh tối thiểu 01 cấp độ
trong một học kỳ.
- Sau khi có kết quả thi Tiếng Anh ở HK1/2018-2019, nếu SV đạt, nhà trường sẽ cập nhật kết
quả đăng ký cho SV lên cấp độ cao hơn. Ngược lại nếu SV không đạt sẽ học tiếp cấp độ
tiếng Anh hiện tại.
- Thời gian đăng ký môn học, sinh viên xem thông báo chi tiết trên website phòng Đại học,
thông báo trên cổng hệ thống thông tin sinh viên từ ngày 12/11/2018.
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