TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
PHÂN HIỆU
Số: 58/TB-ĐHTL-PH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO
Về triển khai kế hoạch học song song học kỳ 1 năm học 2021-2022 tại Phân hiệu
Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022, cơ sở vật chất và điều kiện nhân lực
giảng dạy;
Nhằm ứng phó với tình hình dịch COVID 19 còn diễn biến phức tạp và để tạo điều
kiện cho sinh viên K62 trở về trước có thêm cơ hội học nâng điểm và trả nợ học phần,
Phân hiệu trường Đại học Thủy lợi thông báo triển khai kế hoạch học kỳ song song học
kỳ 1 năm học 2021-2022 như sau:
1. Đối tượng sinh viên theo học: K62 trở về trước
2. Hình thức tổ chức: Dự kiến giảng dạy và học tập trực tuyến.
3. Kế hoạch triển khai:
STT

Nội dung

Thời gian

Ghi chú

Kế hoạch học và thi

I
1.1

Thời gian học

Từ 11/10/2021-19/12/2021

1.2

Thời gian thi

Từ 20/12/2021-02/01/2022

II

Kế hoạch đăng ký nguyện
vọng học tập

Từ ngày 20/09/2021

III

Kế hoạch triển khai chi tiết

đến hết ngày 25/09/2021

3.1

Thông báo danh sách các môn
Ngày 27/09/2021
học dự kiến mở

3.2

Ban ĐT&CTSV phối hợp cùng
Ngày 28/09/2021 đến
các Bộ môn xây dựng thời khóa
04/10/2021
biểu chi tiết

3.3

Nhận đơn mở lớp (theo mẫu
đơn kèm theo thông báo) đối Từ ngày 28/09/2021
với môn học không dự kiến mở đến hết ngày 03/10/2021
lớp ở mục 3.1

3.4

Xét nguyện vọng, và đăng ký
cho những sinh viên mở lớp Từ ngày 05/10/2021 đến
(theo đơn) với những môn học 07/10/2021
được mở lớp

3.5

Thời gian đăng ký học của sinh
viên (có thể đăng ký bổ sung, Từ 9h00 ngày 08/10/2021
đến hết ngày 10/10/2021
chuyển lớp và hủy học phần)

Dữ liệu đợt học 4,
học kỳ 1 năm học
2021-2022
Được cập nhật hàng
ngày những thay đổi

Nhận qua email,
Hướng dẫn chi tiết
phần lưu ý

Đăng ký bổ sung,
chuyển lớp, rút học
phần nếu không có
nguyện vọng học

3.6

Thời gian hủy học phần

- 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

Từ 08/10/2021 đến
10/10/2021

Lưu ý: Trường hợp sinh viên làm đơn mở lớp, nhà trường nhận đơn qua email với
quy trình cụ thể như sau:
-

Nhóm sinh viên có nguyện vọng học tập điền thông tin theo mẫu đơn, cử người
đại diện (trưởng nhóm) chịu trách nhiệm liên hệ với nhà trường qua Bộ môn và
Ban Đào tạo & CTSV;

-

Trưởng nhóm liên hệ với Bộ môn phụ trách môn học và Giảng viên phụ trách lớp
để thống nhất kế hoạch học tập (ngày bắt đầu, ngày kết thúc, số buổi học/tuần, tiết
bắt đầu – tiết kết thúc tương ứng với từng buổi học);

-

Sau khi thống nhất kế hoạch cùng Bộ môn và Giảng viên phụ trách lớp, trưởng
nhóm gửi email đính kèm đơn mở lớp trong thời gian quy định đã được điền đầy
đủ thông tin gửi cho:
 Ban Đào tạo & CTSV (bandaotao@tlu.edu.vn);
 Lãnh đạo bộ môn và giảng viên phụ trách lớp học.

Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi yêu cầu các đơn vị và cá nhân liên quan
nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo này./.
Nơi nhận:
- Ban Giám đốc (để b/c)
- Các Ban,BM,TT
- Các lớp, website
- Lưu VT, ĐT&CTSV;

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

PGS.TS Nguyễn Đăng Tính

