TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÂN HIỆU

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 50/TB-ĐHTL-PH

Tp Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2022

THÔNG BÁO
Về triển khai kế hoạch đào tạo học kỳ 1 năm học 2022-2023
trình độ đại học tại Phân hiệu 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 2022-2023 trình độ đại học khóa 61,62 và 63, 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, K62
Giai đoạn 1
Thời gian học
Thời gian thi
Giai đoạn 2

a. Thời gian học
b. Thời gian thi
2 Đối tượng sinh viên K63
2.1

Giai đoạn 1

Thời gian

Ghi chú

08 tuần từ 29/8-23/10/2022
02 tuần từ 24/10-06/11/2022
08 tuần từ 07/11/202201/01/2023
02 tuần từ 02/01-15/01/2023
Ngành C,CX, ,GT,CT,N,CTN,CNTT học tại Bình Dương;
Ngành KT,QTKD, LG học tại Tp HCM.

a. Thời gian học:

05 tuần từ 29/8-09/10/2022

b. Thời gian thi:

02 tuần từ 10/10-23/10/2022
Ngành C,CX, ,GT,CT,N,CTN,CNTT học tại TpHCM;
Ngành KT,QTKD, LG học tại Bình Dương.
05 tuần từ 24/10-04/12/2022
02 tuần từ 02/01-15/01/2023
Toàn bộ Khóa 63 học Giáo dục quốc phòng- An ninh tại
Trường Quân sự Quân đoàn 4
4 tuần từ 05/12/202201/01/2023

2.2

Giai đoạn 2

a. Thời gian học:
b. Thời gian thi:
2.3 Giai đoạn 3
Thời gian học Giáo dục quốc phòngAn ninh
Các ngày nghỉ lễ (Kế hoạch học bù
3 nếu có sẽ được sắp xếp chi tiết tại
Thời khóa biểu)
3.1 Quốc Khánh
Tết Dương lịch
3.2
Tết Nguyên Đán Quý Mão
3.3

Sinh viên được nghỉ học các ngày nghỉ lễ.
Thứ Sáu ngày 02/9/2022
Chủ nhật ngày (01/01/2023)
03 tuần từ Thứ 2 ngày
16/01/2023 đến hết Chủ nhật
ngày 05/02/2023

Nghỉ Chủ nhật và Thứ Hai
02/01/2023
Tức 25/ năm Nhâm Dần tới
hết ngày 15/01 năm Quý
Mão

II.

III.
1

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

1.1 Đối với khóa 61
1.2 Đối với khóa 62
1.3 Đối với khóa 63

08/7/2022-11/7/2022

Chỉ dành cho SV K60 trở
về trước.

SV các khóa K60 về trước thực hiện theo mục III.2 và III.3
Từ 10h00 ngày 23/8/2022
đến 23h00 ngày 25/8/2022
Từ 10h00 ngày 24/8/2022 đến
23h00 ngày 26/8/2022
Từ 10h00 ngày 25/8/2022
đến 23h00 ngày 27/8/2022

2

Xét nguyện vọng

Từ ngày 18/8/2022-20/8/2022

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 10/10/2022
đến 23h00 ngày 14/10/2022

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 (K61,62)

3

Giai đoạn 2 (K63)

Chỉ hủy học phần
Từ 9h00 ngày 29/8/2022
đến 23h00 ngày 02/9/2022
Từ 9h00 ngày 07/11/2022
đến 23h00 11/11/2022
Từ 9h00 ngày 24/10/2022
đến 23h00 28/10/2022

2. Lưu ý:
 Giáo viên chủ nhiệm, 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;
Ban Giám đốc yêu cầu các đơn vị và 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.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
PGS.TS Nguyễn Đăng Tính

