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TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 

PHÒNG ĐẠI HỌC 
 

Số:  72  /TB-ĐH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 06  tháng 09 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 
V/v đăng ký môn học bổ sung trong HK1/2019-2020 học với sinh viên khóa tuyển sinh 2019 

(dành cho sinh viên lớp tiêu chuẩn, chất lượng cao từ khóa tuyển sinh 2018 trở về trước  

và sinh viên hệ liên thông, văn bằng 2, vừa học vừa làm ) 
 

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có thể trả nợ môn học, hoặc bổ sung một số môn học còn thiếu 

trong chương trình đào tạo do sinh viên chuyển ngành, nghỉ học tạm thời. Nay phòng Đại học 

thông báo thời gian đăng ký môn học bổ sung trực tuyến trên Hệ thống thông tin sinh viên dành 

cho sinh viên lớp tiêu chuẩn, chất lượng cao từ khóa tuyển sinh 2018 trở về trước và sinh viên hệ 

liên thông, văn bằng 2, vừa học vừa làm như sau: 

- Sinh viên đăng ký từ 10h ngày 18/09 - 23h ngày 19/09/2019. 

 Lưu ý:  

- Sinh viên chỉ đăng ký vào những nhóm môn học không trùng với lịch sinh hoạt chủ nhiệm 

hoặc lịch học của các nhóm môn học đã đăng ký trước đó.  

- Sau thời hạn đăng ký môn học, nhà trường sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào cho 

sinh viên do không theo dõi thông báo.  

- Sinh viên có kết quả đăng ký môn học bổ sung thành công, sẽ theo dõi thông báo đóng 

học phí bổ sung trên hệ thống thông tin sinh viên. Nếu SV không hoàn thành học phí sẽ 

không đủ điều kiện tham gia đánh giá điểm quá trình, thi giữa kỳ và cuối kỳ của môn 

học đăng ký bổ sung. 

Để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên, kính đề nghị các Khoa thông báo rộng rãi cho tất cả sinh 

viên biết bằng nhiều kênh thông tin (bản tin của Khoa, website, email của sinh viên, giảng viên 

cố vấn, ban cán sự lớp,…). 
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