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THÔNG BÁO
V/v khảo sát nhu cầu học kì III (2018-2019), đăng ký tiến độ học tập K54 và Ký cam kết
chuẩn đầu ra tiếng Anh trước khi xét tốt nghiệp đối với K52,53
1. ĐĂNG KÝ KHẢO SÁT NHU CẦU HỌC KÌ III NĂM HỌC 2018-2019
Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng kế hoạch học kì III (2018-2019) đáp ứng
nhu cầu học tập của sinh viên, phòng Quản lý Đào tạo tổ chức đăng ký khảo sát nhu cầu học
tập của sinh viên cụ thể như sau:
- Đối tượng khảo sát nhu cầu: Tất cả sinh viên đại học chính quy vẫn còn trong thời gian
được phép học tại trường (trừ sinh viên K54 chưa học QPAN và những sinh viên khóa trước
đăng ký học lại học phần QPAN cùng K54 ).
- Mỗi sinh viên được phép đăng ký tối đa 4 học phần (Sinh viên đối chiếu với các học phần dự
kiến mở cho kì I (2019-2020) để đăng ký các học phần học trong kì III (2018-2019) cho phù hợp).
Lưu ý cùng một học phần sinh viên đã đăng ký trong kì III (2018-2019) sẽ bị chặn đăng
ký trong kì I (2019-2020).
- Sinh viên thực hiện đăng ký khảo sát nhu cầu học tập các học phần kì III (2018-2019)
trên trang web đăng ký học tâp của trường: (http://dangky.tmu.edu.vn) từ ngày 21/01/2019 đến
ngày 25/01/2019
- Nhà trường chỉ xây dựng Thời khóa biểu (Học phần, Số lớp học phần, Quy mô lớp)
trong học kì III (2018-2019) dựa trên kết quả khảo sát sinh viên có nhu cầu đăng ký học tập
trong học kì III (2018-2019), điều kiện cơ sở vật chất và giáo viên hiện có.
- Sinh viên đăng ký học tập chính thức kì III (2018-2019) theo thông báo của phòng
Quản lý đào tạo.
2. ĐĂNG KÝ TIẾN ĐỘ HỌC TẬP K54
Để tạo điều kiện cho sinh viên sớm hoàn thành khóa học, đồng thời tạo điều kiện để
Nhà trường xây dựng kế hoạch, lịch trình và Thời khóa biểu hợp lý, thuận lợi nhất cho sinh
viên đăng ký học tập trong điều kiện cụ thể của Nhà trường, Phòng Quản lý Đào tạo xây dựng
02 phương án cho sinh viên lựa chọn:
- Phương án thứ nhất - học tập theo tiến độ 3.5 năm :
Sinh viên học tập 06 học kì các học phần chuyên môn và 01 học kì làm tốt nghiệp cuối khóa
- Phương án thứ hai - học tập theo tiến độ 4 năm :
Sinh viên học tập 07 học kì các học phần chuyên môn và 01 học kì làm tốt nghiệp cuối khóa
Sinh viên nghiên cứu kỹ kế hoạch đào tạo chi tiết các học phần của từng học kì theo
tiến độ 3.5 năm và 4 năm trên trang chủ http://dangky.tmu.edu.vn để lựa chọn tiến độ học tập
phù hợp và đăng ký theo lớp hành chính trong buổi sinh hoạt lớp hành chính ngày 17/01/2019.
3. CAM KẾT ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH TRƯỚC KHI XÉT TỐT NGHIỆP
ĐỐI VỚI K52, 53
Để tạo điều kiện cho sinh viên học và thi đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh tại Trường, Nhà
trường đã mở các học phần Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2, Tiếng Anh 3, Tiếng Anh 4 trong tất cả
các học kì cho sinh viên K52,53 đăng ký học. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại hầu hết sinh
viên không đăng ký học các học phần này. Do vậy, để đảm bảo sinh viên đủ điều kiện tốt
nghiệp sau khi hoàn thành chương trình đào tạo (trừ các học phần tiếng Anh), Phòng Quản lý
Đào tạo yêu cầu sinh viên cam kết với Nhà trường việc tự học và đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh
theo quy định của Nhà trường trước khi xét tốt nghiệp (sinh viên ký cam kết theo lớp hành
chính trong buổi sinh hoạt lớp hành chính ngày 17/01/2019).

