ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHXH & NV
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 6 năm 2018
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THÔNG BÁO
Về việc đăng ký môn học HK hè, năm học 2017 – 2018
Theo kế hoạch học tập, phòng Đào tạo dự kiến sẽ mở một số môn học thuộc khối kiến thức
giáo dục đại cương trong HK hè năm học 2017 – 2018 cho sinh viên các khóa.
Các môn học đại cương dự kiến sẽ mở bao gồm:

I.

II.

STT

Mã MH

Tên MH

1.

DAI001

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin 1

2.

DAI002

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin 2

3.

DAI003

Đư ng l i cách mạng của ĐC VN

4.

DAI006

Môi

5.

DAI016

L ch

6.

DAI020

Logic học đại cương

7.

DAI021

Xã hội học đại cương

8.

DAI024

Pháp luậ đại cương

9.

DAI046

K năng mềm

10.

DAI029

Tôn giáo học đại cương

ư ng

phá

i n

ăn minh hế gi i

Các môn học chuyên ng nh:

Sinh viên liên hệ với Khoa/Bộ môn để xem các môn học được mở trong học kỳ hè.
Sinh viên đăng nhập vào website của phòng Đào tạo (www.dt.hcmussh.edu.vn) để đăng ký.
Thời gian đăng ký: từ 8h00 ng y 11/6/2018 đến hế ng y 15/6/2018.
Sau khi có kết quả đăng ký, phòng Đào tạo sẽ thông báo thời khóa biểu trên website của
phòng Đào tạo vào ngày 29/6/2018.
Th i gian điều chỉnh đăng ký

hủy môn học phòng Đ o ạo sẽ thông báo au.

Th i gian bắ đầu học kỳ hè dự kiến

o ng y 23/7/2018.

Lưu ý:
-

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.
-

Trong quá trình đăng ký, nếu phát sinh lỗi đề nghị sinh viên chụp lại màn hình đăng ký

và gửi về địa chỉ email: nhvuxhnv96@gmail.com để được giải đáp và hướng dẫn.
-

Sau khi đăng ký thành công đề nghị sinh viên “In phiếu đăng ký” giữ lại để điều chỉnh

nếu trong việc đăng ký có xảy ra sai sót.

- Những inh iên đã học các môn nêu ở
không được đăng ký

ên

ong HK2 năm học 2017 – 2018 sẽ

ong HK hè.

- Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này.
TL. HIỆU TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
* Nơi nhận:
- BGH (để báo cáo).
- Khoa,Bộ môn.
- Lưu ĐT.

Lê T ọng Vinh

