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Số: 46/TB-ĐHTL

THÔNG BÁO
Về triển khai kế hoạch học kỳ song song học kỳ 2 năm học 2018-2019 tại cơ sở Hà Nội

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019, cơ sở vật chất và điều kiện nhân
lực giảng dạy; Nhà trường thông báo về triển khai kế hoạch song song học kỳ 1 năm
học 2018-2019 tại cơ sở Hà Nội như sau:
1. Đối tượng sinh viên theo học: chủ yếu cho sinh viên các khóa K59 ĐHCQ,
K59 CTTT, K59LT trở về trước và các đối tượng khác có nguyện vọng tham gia học
cùng.
2. Kế hoạch triển khai
STT

Nội dung

Thời gian

1 Thời gian học

Từ 11/03/2019 đến 26/05/2019

Tổ chức chủ yếu vào
buổi tối và cuối tuần
11 tuần

2 Thời gian thi

Từ 27/05/2019 đến 09/06/2019

02 tuần

3 Địa điểm học và thi

Tại Trường Đại học Thủy lợi
(Hà Nội)

Kế hoạch học và thi

I

Ghi chú

4 Các ngày nghỉ lễ, tết
4.1 Giỗ tổ Hùng Vương

Chủ nhật 14/04/2019

4.2 Giải phóng Miền nam

Thứ 3 ngày 30/04/2019

4.3 Quốc tế Lao động

Thứ 4 ngày 01/05/2019

II

Kế hoạch đăng ký nguyện
vọng qua tài khoản

III

Kế hoạch triển khai chi tiết

Nghỉ cả Thứ Bảy ngày
13/04/2019 và Thứ Hai
ngày 15/04/2019
Nghỉ cả Thứ Bảy ngày
27/04, Chủ nhật ngày
28/04, Thứ Hai ngày
29/04/2019

Từ 23/01/2019 đến 25/01/2019

Dữ liệu đợt học 3 học kỳ
2 năm học 2018-2019

Thời gian thông báo danh
sách các môn học dự kiến mở
1
theo dữ liệu đăng ký nguyện
vọng học của sinh viên

Ngày 29/01/2019

Được cập nhật hàng
ngày những thay đổi

Thời gian Phòng Đào tạo
ĐH&SĐH phối hợp cùng các
2
Bộ môn xây dựng thời khóa
biểu chi tiết

Từ 18/02/2019 đến 24/02/2019

Thời gian nhận đơn xin mở
lớp (theo mẫu đơn kèm theo
3 thông báo) của sinh viên đối
với những môn học không dự
kiến mở lớp ở mục 1

Từ 25/02/2019 đến 04/03/2019

Thời gian xét nguyện vọng,
và đăng ký cho những sinh
4
viên mở lớp (theo đơn) với
những môn học được mở lớp

Từ 04/03/2019 đến 06/03/2019

Thời gian điều chỉnh thời
5 khóa biểu sau khi xét nguyện
vọng
5.1

Đối với sinh viên đã đăng ký
nguyện vọng (theo mục II)

Từ 9h ngày 07/03/2019 đến
hết ngày 07/03/2019

5.2

Đối với tất cả các đối tượng
sinh viên

Từ 9h ngày 08/03/2019 đến
hết ngày 09/03/2019

Thời gian hủy học phần

Từ 11/03/2019 đến hết
14/03/2019

IV

Nơi nhận:
- BGH (để báo cáo)
- P3, P7, Các Khoa;
- Sinh viên các khóa;
- Lưu VT, ĐH&SĐH;

Đơn mở lớp hợp lệ là
đơn đã hoàn thành tất cả
các mục theo mẫu

Đăng ký bổ sung,
chuyển lớp, rút học phần
đăng ký học nếu không
có nguyện vọng học
Sinh viên chỉ thao tác
được dữ liệu các môn đã
đăng ký nguyện vọng
Sinh viên được đăng ký
tự do vào các lớp học
phần còn chỗ
- Hủy qua tài khoản
đăng ký học
- Sinh viên không hủy
được những học phần
thuộc danh sách sinh
viên tự đăng ký mở lớp

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH&SĐH
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(đã ký)

Nguyễn Văn Thìn

