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PHÂN HIỆU
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Tp Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 08 năm 2021

THÔNG BÁO
Về triển khai kế hoạch đào tạo học kỳ 1 năm học 2021-2022
hệ đại học chính quy tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi
Căn cứ vào Quyết định số 1055/QĐ-ĐHTL ngày 20/7/2021 về ban hành Kế hoạch đào tạo
năm học 2021-2022 của Trường Đại học Thủy lợi;
Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi thông báo về việc triển khai kế hoạch đào tạo học kỳ 1
năm học 2021-2022 hệ đại học chính quy, cụ thể như sau:
1. Với kế hoạch học tập: Triển khai theo kế hoạch sau đây
TT
I.
1
1.1
a.
b.
1.2

Nội dung
Kế hoạch học và thi
Đối tượng sinh viên K61 trở về trước
Giai đoạn 1
Thời gian học
Thời gian thi
Giai đoạn 2

a. Thời gian học
b.
2
2.1
a.
b.
2.2

Thời gian thi
Đối tượng sinh viên K62
Giai đoạn 1
Thời gian học:
Thời gian thi:
Giai đoạn 2

a. Thời gian học:
b. Thời gian thi:
2.3 Thời gian học GDP-AN
Các ngày nghỉ lễ (Kế hoạch học bù
3 nếu có sẽ được sắp xếp chi tiết tại
Thời khóa biểu)
3.1 Nhà giáo Việt Nam
Tết Nguyên Đán Nhâm Dần

Thời gian

08 tuần từ 06/9-31/10/2021
02 tuần từ 01/11-14/11/2021
08 tuần từ 15/11/202109/01/2022
02 tuần từ 10/01-23/01/2022

07 tuần từ 06/9-24/10/2021
01 tuần từ 25/10-31/10/2021
07 tuần từ 29/11/202116/01/2022
01 tuần từ 17/01-23/01/2022
4 tuần từ 01/11-28/11/2021
Sinh viên được nghỉ
học các ngày nghỉ lễ.
Thứ 7 ngày 20/11/2021
03 tuần từ 24/01-13/02/2022

3.2

II.

Kế hoạch đăng ký nguyện vọng:
Dành cho tất cả sinh viên đăng ký
học lại, học nâng điểm, học vượt
hoặc học môn văn bằng 2

Ghi chú

23/8/2021-25/8/2021

Tức 22 tháng Chạp năm
Tân Sửu tới hết ngày 13
tháng Giêng năm Nhâm
Dần.
K61, K62 chưa hỗ trợ
chức năng đăng ký
nguyện vọng.

III.
1

Kế hoạch đăng ký học và xét
nguyện vọng
Thời gian đăng ký học chính khóa

1.1 Đối với khóa 60
1.2 Đối với khóa 61
1.3 Đối với khóa 62

SV các khóa K58 về trước thực hiện theo mục III.2 và III.3
Từ 09h00 ngày 31/8/2021
đến 23h00 ngày 03/9/2021
Từ 09h00 ngày 31/8/2021
đến 23h00 ngày 03/9/2021
Từ 09h00 ngày 31/8/2021
đến 23h00 ngày 03/9/2021

2

Xét nguyện vọng

Từ ngày 31/8/2021-02/9/2021

Căn cứ dữ liệu sinh viên
đã đăng ký ở mục II

3

Đăng ký học bổ sung lần 1 (sau khi
xét nguyện vọng) cho tất cả sinh viên
từ K60 về trước

Từ 09h00 ngày 04/9/2021
đến 23h00 ngày 05/9/2021

Sinh viên có thể đăng
ký bổ sung,chuyển lớp,
hủy đăng ký học

4

Đăng ký bổ sung lần 2 (cho những
môn học bắt đầu từ giai đoạn 2)

Từ 09h00 ngày 25/10/2021
đến 23h00 ngày 31/10/2021

Sinh viên chỉ có thể thao
tác trên dữ liệu các môn
học bắt đầu ở GĐ2

IV.

Thời gian rút học phần các môn học

1

Giai đoạn 1 và các môn học cả học kỳ

2

Giai đoạn 2

Chỉ hủy học phần
Từ 9h00 ngày 06/9/2021
đến 23h00 ngày 10/9/2021
Từ 9h00 ngày 15/11/2021
đến 23h00 21/11/2021

2. Với kế hoạch thực hiện HPTN: sẽ có thông báo chi tiết sau
3. Lưu ý:
 K60 về trước sử dụng hệ thống phần mềm trên website http://dangky.tlu.edu.vn;
 K61,62 và những trường hợp K60 về trước học cùng K61,62 thì sử dụng hệ thống phần
mềm trên website http://sinhvien.tlu.edu.vn;
 Dữ liệu của 2 phần mềm nói trên là hoàn toàn độc lập nhau nên đề nghị các bạn sinh viên
K60 về trước học cùng K61,62 thì phải kiểm tra kỹ dữ liệu trên cả hai hệ thống;
 Cố vấn học tập đôn đốc và hỗ trợ sinh viên đăng ký học theo đúng chức năng nhiệm vụ;
 Trung tâm thông tin – thư viện cử cán bộ kỹ thuật trực hạ tầng mạng trong thời gian sinh
viên đăng ký;
Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi yêu cầu các đơn vị, cá nhân liên quan nghiêm túc thực
hiện nội dung thông báo này./.
Nơi nhận:
- BGĐ (để báo cáo);
- P3,P7, Các Ban, BM,TT;
- CVHT, Sinh viên
- Lưu: VT, ĐT&CTSV.
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