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THÔNG BÁO  
Về việc đăng ký lớp học kỳ hè năm học 2020-2021 

 

Kính gửi: Lãnh đạo các Khoa trong toàn trường 

Để tạo điều kiện cho sinh viên các khóa trả nợ, học vượt các học phần, đồng 

thời mở lớp cho sinh viên dự kiến tốt nghiệp trong tháng 12/2021 và tháng 6/2022 

học trước các học phần để đến kỳ cuối chỉ thực hiện các nội dung tốt nghiệp, nhà 

trường đã mở các lớp học kỳ hè và thông báo đến đến các Trường đào tạo, Viện đào 

tạo, các Khoa những nội dung như sau: 

- Một số học phần theo khung chương trình dự kiến học kỳ I năm học 2021-

2022 của sinh viên các khóa tốt nghiệp trong tháng 12/2021 và tháng 6/2022 sẽ được 

tổ chức giảng dạy trong học kỳ hè. 

- Sinh viên các khóa dự kiến tốt nghiệp trong tháng 12/2021 và tháng 6/2022 

bắt buộc tham gia lớp học kỳ hè để hoàn thành các học phần trong chương trình đào 

tạo trước khi chính thức thực hiện nội dung tốt nghiệp ở kỳ học cuối cùng (kỳ học 

cuối cùng sinh viên chỉ thực hiện nội dung tốt nghiệp). 

- Sinh viên các khóa còn lại đăng ký học kỳ hè trên tinh thần tự nguyện để trả 

nợ và học vượt các học phần trong chương trình đào tạo. 

- Thời gian đăng ký tín chỉ như sau: 

+ Thời hạn Đăng ký/Hủy đăng ký chung (Xóa môn đăng ký /Chuyển lớp): Từ 

ngày 07/6/2021 đến hết ngày 03/7/2021; 

+ Sinh viên K24 các ngành hệ 4 năm, K23 các ngành hệ 4,5 đến 5 năm và sinh 

viên liên thông các khóa: bắt đầu đăng ký từ ngày 07/6/2021; 

+ Sinh viên các khóa còn lại: bắt đầu đăng ký từ ngày 09/6/2021. 

- Số tín chỉ được đăng ký tối đa: 10 tín chỉ. 

- Điều kiện đăng ký: Điều kiện lỏng. 

- Thời gian học kỳ hè: Từ ngày 28/6/2021 đến 15/8/2021. 



- Những lớp có số sinh viên đăng ký dưới 20 sinh viên sẽ không tổ chức 

(ngoại trừ một số ngành/chuyên ngành đặc biệt). 

- Danh sách các môn học được đưa lên hệ thống mydtu. 

- Các Khoa thông báo đến sinh viên những thông tin cần thiết để sinh viên 

chuẩn bị kế hoạch đăng ký và kế hoạch học tập đạt hiệu quả. 

Để công tác quản lý và thực hiện quá trình đào tạo không bị trở ngại, đề nghị 

lãnh đạo các đơn vị phối hợp thực hiện. 
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