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THÔNG BAO 
Kê hoich dáng k hQc phân cho hQc kr II - Nàm hQc 2022-2023 

KInh gCri: 
- Các Khoa/Vin/Trung tam. 

- Sinh viên h DH chmnh quy trong toàn Trung. 

Nba trung thông báo k hoach däng k' h9c phn cho h9c kS'  IT - Nãm h9c 2022-2023 
nhu sau: 

1. Cong tác chun bj 

- PhOng Dào tao  gui thi khóa biu dr kin và bang phân cong giãng viên dn các 
B môn; 

- Các B mOn gui Bang phãn cong Giãng viên và các d nghj diu chinh thi khóa 
biêu (nêu co) ye PhOng Dào tao  dê cp nht vào h thông; 

- Sinh viên truy cp cong däng k tnrc tuyên dê kiêm tra mt khâu, dôi mt khâu 
bão mt cao và däng kr  thir tr 08h00 ngày 10/12/2022 dn 18/12/2022. Sau ngày 
18/12/2022, Nhà truYng së xóa toán b di 1iu dàng k thu d SV dAng k' chInh thüc. 

2. Bang k h9c phân 

2.]. Dáng k hQc phn ln 1 (tr 2 1/12/2022 dn 25/12/2022): Sinh viên däng k' 
trirc tuyên trên Cong dAng k https://dktt.vimaru.edu.vn. Cii the nhu sau: 

- H dào tao  chat lucing cao: Tir 12h00 ngày 2 1/12/2022 den 25/12/2022. 

- Khóa 63: Tir 18h00 ngày 2 1/12/2022 dn 17h00 ngày 22/12/2022. 

- Khóa 62: Tiir 18h00 ngãy 22/12/2022 dn 17h00 ngày 23/12/2022. 

- Khóa 61: Tü 18h00 ngày 23/12/2022 dn 17h00 ngày 24/12/2022. 

- Khóa 60 trâ v trtxâc: Tir 18h00 ngày 24/12/2022 dn 23h00 ngày 25/12/2022. 

2.2. Diu chinh thai khóa bie'u (26/12/2022): Phông Dào tao  thông báo hüy các lop 
có It SV däng kr và m them mt so lOp theo nguyen v9ng cña SV. 

2.3. Dáng kj hQcphán ldn 2 (tfr 18h00 ngày 26/12/2022 dn 30/12/2022): SV diu 
chinh ljch h9c dã däng kr,  dãng k' bô sung, däng ki 'a các hc phân bj hüy do lOp It 
ho.c dàng k' các h9c phân khác trên cOng dàng k' trirc tuyên. 

2.4. Dáng kj hQc phn bó sung cho SV nàm cuói và vwcrt khung dào tgo (tfr 
06/02/2023 den 10/02/2023): Sinh viên tr khóa 60 trO ye trithc dàng k' ho sung trên 
cOng dàng k' tr'çrc tuyên (tôi da 3 hçc phan). SV hoan thành np h9c phi các hçc phân 
dAng k' ho sung tr 20/02/2023 den 24/02/2023. 

2.5. Rit hQc phán: Trong 3 tun du cüa h9c k' (tir 06/02/2023 dn 25/02/2023), 
SV nut h9c phân trên cong däng kr  nhung vn phãi dong hQc phi. 

Ghi chü: 
- Sinh viên dàng k h9c phn tt nghip trong dçit dàng k nay. Diu kin dàng k 

hçc phn tt nghip: SV hc và dü diu kin dir thi tt Ca CáC h9c phn theo yêu câu cüa 
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chucrng trInh dao tao  (cac hQc phn dang h9c trong ki 1 duc tInh là dat),  nu dàng k' d 
an thI dim tjch ffiy tr 2.5 trâ len. 

- Tmc khi hQc kS'  b.t d.0 (1 tun), SV kim tra 1i ljch hc trên cng däng ks'. 
3. Np hQc phi 
3.1. Ni5p hQc phi chInh thj'c (tr 05/01/2023 dn 10/02/2023): 
3.1.1 Sinh viên h dai  h9c chinh quy chuong trInh dai  trà np hQc phi theo hithng 

dn tai  thông báo so 1624/TB-DHHHVN ngày 02/12/2022. 
3.1.2 Sinh viên các CTDT chit lucmg cao và 1p ch9n np h9c phi tai  Ban Tài chinh 

(phông 213 Nhà A4) hoc chuyên khoán vào tài khoãn Vin Dào tao  Chat lucmg cao. 
3.1.3 Sinh viên O 1 do dc bit lam dmi xin np chm h9c phi và xin xác nhtn cüa 

Ban chü nhim Khoa/Vin np ye Phông Cong tác sinh viên tru&c ngày 20/01/2023 dê 
báo cáo Ban giám hiu cho phép dóng h9c phi chm. 

3.2. Np hQc phi bd sung (tfr 20/02/2023 ctn 24/02/2023): SV dàng k b sung và 
SV có dmi xin np h9c phi chm, np h9c phi trirc tip tai  phông K hoch - Tài chinh 
(Phong 109 Nhà Al). Sau ngày 24/02/2023, nhng SV chua np hçc phi së không có ten 
trong Bang theo dôi kt qua h9c tp và b dim F tt cá các hçc phn SV dã däng ks'. H9c 
phi nçi ducic chuyn sang h9c k' tip theo. 

4. Cp nht và in bang theo döi kt qua hçc tp 
- Giáo vii Khoa/Vin in Bang theo döi kêt qua h9c tp tam  thi vào dâu hçc k' và in 

bàn chinh thiirc (không có ten sv nç h9c phi, rut h9c phân) vào tuân thu 6 cüa hQc kS'  dC 
g1ri cho Tnxàng B mon. 

- Dâu tuân hçc thu 7, SV không CO ten trong Bang theo dôi ket qua hc tp chInh 
thirc den Phông Dào tao  dê kiêm tra kêt qua däng k' và hQc phi. Giãng viên không ghi 
them ten sv vào danh sách lop h9c phân chjnh thüc. 

Yêu câu các dm vj, cá nhân có lien quan nghiêm tiic triên khai.- 

Noinhân: 
- Hiu trithng (dê báo cáo); 
- Nhji trên; 
- Phông: KH-TC, CTSV; 
- TT CITAD; 
- Liru: VT, DT.I( 
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