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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 388 /TB-ĐHGTVT TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 6 năm 2021 
 

THÔNG BÁO 

Kế hoạch tổ chức học tập và đăng ký học phần học kỳ phụ (học kỳ hè)  

năm học 2020 - 2021 đại học chính quy đại trà 

 

Nhà trường thông báo Thông báo Kế hoạch tổ chức học tập và đăng ký học phần 

học kỳ phụ (học kỳ hè) năm học 2020 - 2021 đại học chính quy đại trà như sau: 

1. Kế hoạch tổ chức học tập 

- Thời gian học và thi kết thúc học phần thực hiện theo Thông báo Tiến độ học tập 

đại học chính quy năm học 2020 - 2021 của nhà trường.  

- Tiếp tục bố trí môn Giáo dục quốc phòng - An ninh cho khóa 2020 hệ đại trà theo 

kế hoạch. 

- Ưu tiên mở các học phần mà sinh viên phải tích lũy trong kế hoạch giảng dạy của 

các chương trình đào tạo được bố trí học trong 2 học kỳ chính của năm học 2020 - 2021 

nhưng chưa được mở (nếu có) để sinh viên học bù. 

- Tiếp tục mở các học phần Giáo dục thể chất; Tiếng Anh tổng quát theo quy định 

để sinh viên học và học lại (nếu có). 

- Mở các học phần mà sinh viên phải tích lũy để đáp ứng nhu cầu học lại, học trả 

nợ… của sinh viên. 

- Với các học phần: Thực tập chuyên môn, Thực tập tốt nghiệp, Luận văn tốt nghiệp 

(LVTN), Thi tốt nghiệp, học thay thế LVTN… phòng Đào tạo phối hợp mở lớp theo đề 

nghị từ các Khoa, Viện. 

- Với các nhóm lớp học phần mở cho việc học lại theo đề nghị của nhóm sinh viên:  

 Sinh viên gửi đơn về phòng Đào tạo trước ngày 26/6/2021; 

 Trong đơn cần ghi rõ: tên học phần; mã học phần; danh sách nhóm sinh viên, 

lịch học và địa điểm học; và có ý kiến xác nhận của Bộ môn quản lý học phần; 

 Phòng Đào tạo sẽ xem xét mở nhóm lớp học phần chính thức căn cứ số lượng 

sinh viên thực tế đăng ký học. 

- Sinh viên có nhu cầu học vượt chủ động đăng ký vào các nhóm lớp học phần được 

mở (Không mở các nhóm lớp học phần riêng cho sinh viên học vượt). 

2. Thời gian và hình thức đăng ký học phần 

- Đợt 1: Từ 15h00 ngày 21/06/2021 đến 09h00 ngày 24/06/2021. 

- Đợt 2: Từ 15h00 ngày 28/06/2021 đến 09h00 ngày 01/07/2021. 
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Lưu ý: Sinh viên căn cứ vào kế hoạch giảng dạy trong chương trình đào tạo 

ngành/ chuyên ngành đang theo học để xác định các học phần cần phải học bù (nếu có) 

để đăng ký học. 

- Sinh viên đăng ký học phần trực tuyến (online) và theo dõi kết quả đăng ký trên 

trang thông tin sinh viên tại:  https://sv.ut.edu.vn 

- Các yêu cầu cần hỗ trợ trong quá trình đăng ký sinh viên liên hệ điện thoại (028) 

38992862 hoặc gửi thư về email:  pdt@ ut.edu.vn 

3. Tổ chức thực hiện 

- Phòng Đào tạo chủ trì phối hợp với các Khoa, Viện, Bộ môn, căn cứ văn bản số 

714 /HD-ĐHGTVT ngày 23/10/2019 “Hướng dẫn Tổ chức học kỳ phụ (học kỳ hè) áp 

dụng với hệ chính quy đại trà” mở các nhóm lớp học phần và lập thời khóa biểu. 

- Các Khoa, Viện, Bộ môn phối hợp trong việc mở các nhóm lớp học phần và bố trí 

đủ giảng viên cho các nhóm lớp học phần được mở chính thức. 

 Nơi nhận: 
- Các đơn vị thuộc trường (để t/h); 
- Website: Tin nội bộ, Trang tin SV(để t/b); 
- Lưu TC-HC (VT); PĐT. 

QUYỀN HIỆU TRƯỞNG 
(Đã ký) 

 
 

PGS. TS. NGUYỄN XUÂN PHƯƠNG 

 


