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THÔNG BÁO 
Về việc tổ chức tổ chức đăng ký các học phần giáo dục thể chất  

học kỳ 1, năm học 2021-2022 

Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức học tập và đăng ký các học phần giáo dục 
thể chất học kỳ 1 năm học 2021-2022 đại học chính quy đại trà như sau: 

1. Kế hoạch học tập các học phần giáo dục thể chất 
- Nhằm đảm bảo tiến độ học tập của sinh viên, Trường mở các lớp học phần Giáo 

dục thể chất để sinh viên đăng ký học và thi theo đề cương chi tiết phù hợp trong dạy và 
học trực tuyến. Sinh viên có nhu cầu đăng ký học các môn Giáo dục thể chất đảm bảo 
tiến độ học tập cần đăng ký học theo thời khóa biểu đã có trên trang cá nhân sinh viên 
sv.ut.edu.vn. 

- Các học phần Giáo dục thể chất (bóng bàn, bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá, cờ 
vua) sinh viên đăng ký học phần tương đương Thể dục (004113), học phần Điền kinh 
vẫn tổ chức mở lớp trong đợt này (004105);  

- Các học phần Bơi 1, Bơi 2, Thể thao chuyên ngành Hàng hải mở lớp và giảng 
dạy theo hình thức trực tuyến; 

- Các nhóm học phần Giáo dục thể chất mở trong học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 
chưa hoàn thành khối lượng do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 sẽ được bố trí lịch học, 
lịch thi trong học kỳ 1 năm học 2021-2022, sinh viên theo dõi trên trang cá nhân sinh 
viên https://sv.ut.edu.vn. 

2. Thời gian đăng ký học phần 
- Thời gian đăng ký từ 15h00 ngày 23/9/2021 đến 11h00 ngày 25/9/2021. 
- Hình thức đăng ký trực tuyến trên trang https://sv.ut.edu.vn/ 
- Trường hợp cần hỗ trợ sinh viên gửi thông tin qua email pdt@ut.edu.vn, thông 

tin hỗ trợ cần ghi: mã số sinh viên, tên sinh viên, mã học phần và số điện thoại liên lạc 
của sinh viên./. 

Nơi nhận: 
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