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THÔNG BÁO
V/v đăng ký môn học, HK I năm học 2014 – 2015 của sinh viên hệ chính quy
Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký môn học HK I, năm học 2014 – 2015 cho sinh
viên hệ chính quy như sau:
- Thời gian đăng ký:
o Sinh viên khoá 2013: đăng ký từ 7h00 ngày 25/08/2014 đến hết ngày 27/08/2014.
o Sinh viên khoá 2012: đăng ký từ 7h00 ngày 28/08/2014 đến hết ngày 30/08/2014.
o Sinh viên khoá 2011 và sinh viên khoa Nga khóa 2010: đăng ký từ 7h00 ngày
03/09/2014 đến hết ngày 05/09/2014.
-

Thời gian đăng ký học lại, học cải thiện cũng như việc hủy môn học:
o Phòng Đào tạo sẽ thông báo sau

-

Cách thức đăng ký:
o Sinh viên đăng ký trực tuyến tại Website của Phòng Đào và thực hiện các bước đăng
ký môn học theo hướng dẫn theo địa chỉ: http://dt.hcmussh.edu.vn.

 Sinh viên lưu ý:
o Sinh viên thường xuyên theo dõi thông báo trên Website phòng Đào tạo
(http://dt.hcmussh.edu.vn) để cập nhật thông tin mới nhất trong quá trình đăng ký.
o Sinh viên liên hệ với Khoa/Bộ môn để xem thời khóa biểu của các môn học chuyên
ngành và vào website của phòng Đào tạo để xem thời khóa biểu của các môn học đại
cương.
o Trong quá trình đăng ký, sinh viên có thắc mắc gì thì liên hệ qua email:
pdt.hcmussh.02@gmail.com để được hướng dẫn.
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
* Nơi nhận:
- BGH (để báo cáo).
- Khoa,Bộ môn.
- Lưu ĐT, HCTH

TS. Phạm Tấn Hạ

