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31 /TB-ĐT

THÔNG BÁO
V/v điều chỉnh Thời khóa biểu, tổ chức đăng ký offline một số học phần đối
với các lớp dân sự trong học kỳ 2 năm học 2017 - 2018
Căn cứ vào kết quả đăng ký học tập đợt 2, học kỳ 2 năm học 2017 - 2018
của sinh viên hệ dân sự;
Căn cứ vào kết quả thi tiếng Anh trình độ A2 do P13 tổ chức vào tháng
01/2018 tại Học viện;
Phòng Đào tạo thông báo danh sách các học phần bổ sung, bị hủy và tổ
chức đăng ký học offline cho một số học phần như sau:
1. Danh sách và lịch học các lớp học phần bổ sung
TT

Mã LHP

Tên HP

TC

Giáo viên

Lịch học

HT

1

21475151

Các phương pháp kiểm
tra không phá hủy

2

Đoàn Tất Khoa;
Lê Văn Văn

Tiết 5-6, Thứ 2

H5-5507

Chú ý: Lịch học bắt đầu từ thứ 2 ngày 29/1/2018.
2. Danh sách các lớp học phần bị hủy
TT

Mã LHP

Tên học phần

TC

Giáo viên phụ trách

1

13103151 8

Tiếng Anh B11

3

Vũ Thanh Bình

2

13103151 16

Tiếng Anh B11

3

Lê Minh Hiên; Hoàng Phương Anh

Chú ý: Các sinh viên đăng ký học 2 lớp học phần bị hủy trên sẽ được tự
động chuyển sang học 2 lớp học phần tương ứng (trùng với lịch học lớp đã đăng
ký, chỉ khác giáo viên và hội trường) như bảng dưới đây:
TT

Lớp bị hủy

Lớp chuyển đến

HT

1

Tiếng Anh B11 (MHP: 13103151 8)

Tiếng Anh B11 (MHP: 13103151 9)

H9-9301

2

Tiếng Anh B11 (MHP: 13103151 16)

Tiếng Anh B11 (MHP: 13103151 6)

H9-9603

3. Danh sách các học phần thay đổi hội trường
TT

Mã LHP

Tên HP

TC

Giáo viên

HT cũ

HT mới

1

21756151

Kinh tế công nghiệp

2

Trịnh Vũ Minh

H5-5507

H9-9202

Chú ý: Việc chuyển hội trường bắt đầu từ thứ 2 ngày 29/1/2018.

4. Tổ chức thực hiện
- Các giáo viên có tên trong danh sách các lớp học phần bổ sung giảng
dạy đúng theo thời khóa biểu trong thông báo.
- Các giáo viên có tên trong danh sách các lớp học phần bị hủy không
phải giảng dạy các học phần tương ứng trong học kỳ 2 năm học 2017 - 2018.
- Các sinh viên lớp Chế tạo máy 13 chưa đăng ký được học phần Kinh tế
công nghiệp; Các phương pháp kiểm tra không phá hủy có nhu cầu học sẽ nộp
đơn đăng ký (đại diện là lớp trưởng) tại Ban KH/Phòng Đào tạo (phòng 704,
tầng 7, nhà S4). Sinh viên đăng ký 2 học phần Tiếng Anh B11 bị hủy nếu không
muốn chuyển sang lớp chuyển đến như trong mục 2 sẽ nộp đơn đăng ký hủy học
phần trong 2 ngày từ 23/1/2018 đến 24/1/2018 tại Ban KH/Phòng Đào tạo.
Nhận được thông báo này, đề nghị chỉ huy các cơ quan, đơn vị có liên
quan phối hợp tổ chức thực hiện.
Nơi nhận:
- K13, K21, P13;
- TTCNTT (đưa lên mạng internet);
- Ban KH (02), QLĐT, ĐBĐT/P2;
- Lưu: VT, KH/P2; Loc10.
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