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THÔNG BÁO 
Về việc đăng ký học phần học kỳ hè năm học 2014 - 2015 

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2014 – 2015. Nhà trường thông báo đến tất 
cả sinh viên Đại học, Cao đẳng thực hiện ghi danh và đăng ký học kỳ 3 (học kỳ hè) 
học cải thiện các học phần chưa đạt (hoặc cải thiện điểm) cụ thể như sau:  

1. Kế hoạch giảng dạy và thi học kỳ hè 

- Thời gian học từ ngày 06/07/2015 đến 14/08/2015, thi trong 1 tuần, từ ngày 
17/08/2015 đến 21/08/2015. 

-  Sinh viên ghi danh từ ngày 08/06/2015 đến hết ngày 12/06/2015, sau khi 
kết thúc ghi danh học phần phòng Quản lý Đào tạo sẽ thông báo những lớp học 
phần đủ số lượng mở lớp để sinh viên thực hiện đăng ký chính thức. 

-  Sinh viên thực hiện đăng ký chính thức từ ngày 22/06/2015 đến ngày 
27/06/2015, sau khi kết thúc thời gian đăng ký học phần phòng QLĐT sẽ thông 
báo những học phần bị hủy do không đủ số lượng đăng ký. 

- Danh mục các học phần dự kiến mở lớp trong học kỳ hè sẽ được đính kèm 
theo thông báo này. 

2. Thời hạn đăng ký và hủy học phần 

- Thời gian đăng ký học phần chính thức qua website nhà trường từ ngày 
22/06/2015 đến ngày 27/06/2015. 

- Cách thức đăng ký như sau: 

Đăng ký trực tuyến trên mạng Internet. Đăng ký tại cổng thông tin của 
Trường theo địa chỉ http://online.mtu.edu.vn. Sinh viên đăng nhập vào cổng 
thông tin theo tên đăng nhập và mật khẩu cá nhân. 

Tên đăng nhập: Mã số sinh viên. 

Mật khẩu: Mật khẩu riêng của từng sinh viên, nếu sinh viên chưa thay đổi 
mật khẩu thì mật khẩu là mã số sinh viên. 

Sau khi đăng nhập vào cổng thông tin, chọn mục "Đăng ký học phần" để 
đăng ký học phần. 

- Sinh viên có thể rút  học phần trong thời gian đăng ký trực tuyến. Sau thời 
hạn trên nếu sinh viên nào vướng mắc trong việc đăng ký và hủy học phần, phòng 
QLĐT sẽ giải quyết trong 01 tuần kể từ khi bắt đầu khóa học. 



- Sau khi đăng ký môn học thành công, sinh viên cần in ra toàn bộ thông tin 
đăng ký (Thông tin học phí và thời khóa biểu) để tự theo dõi. 

3. Thời hạn đóng học phí 

Sinh viên đóng học phí từ ngày 06/07/2015 đến ngày 10/07/2015. Nếu sinh 
viên không thực hiện đóng học phí theo thời gian quy định, hệ thống phần mềm 
sẽ tự động hủy danh sách các học phần đã đăng ký. 

4. Liên hệ. 

Sinh viên thực hiện đúng quy trình đăng ký học phần. Nếu gặp khó khăn 
trong quá trình ghi danh và đăng ký, liên hệ phòng Quản lý Đào tạo để được hướng 
dẫn và giúp đỡ. Việc đăng ký môn học phải do từng cá nhân sinh viên thực hiện 
và chịu trách nhiệm, tuyệt đối không được nhờ người khác đăng ký hộ. 

Ghi chú: Phòng Tài chính – Kế toán định phí từ ngày 01/06/2015 đến ngày 
05/06/2015 và thu học phí theo thời gian quy định. 
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