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THÔNG BÁO
Đăng ký học cải thiện, học vượt
Học kỳ 2 - Năm học 2017 - 2018
Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017 – 2018.
Căn cứ thông báo số: 31/ĐHXDMT-QLĐT ngày 22 tháng 01 năm 2018 về
việc Phân công giảng viên dạy các học phần cải thiện, học vượt, học kỳ 2 năm
học 2017 - 2018;
Nhà trường thông báo đến tất cả sinh viên Đại học, Cao đẳng thực hiện
đăng ký cải thiện các học phần chưa đạt (hoặc cải thiện điểm, học vượt) cụ thể
như sau:
1. Thời gian
Từ ngày 09/02/2018 đến ngày 26/02/2018.
2. Cách thức đăng ký:
Đăng ký trực tiếp trên 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” 
“ Đăng ký môn học” để đăng ký học phần.
3. Thời gian học: Từ ngày 26/02/2018 đến 25/05/2018.
Lớp buổi tối: 18h30 đến 21h10 các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6.
Lớp cuối tuần: Học ngày thứ bảy và chủ nhật.
4. Nộp học phí
Sinh viên nộp học phí đến hết ngày 09/03/2018. Sinh viên không nộp học
phí theo thời gian quy định sẽ bị hủy các học phần đã đăng ký.
Phòng Tài chính – Kế toán định phí và thu phí theo đúng thời gian quy
định.
Nơi nhận:
- Hiệu trưởng (để b/c);
- Phó HT (đ/c Xuân);
- Phòng TCKT,CTHSSV;
- Http://online.mtu.edu.vn;
- Lưu QLĐT.
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