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THÔNG BÁO 
(V/v Đăng ký học phần Anh văn 1 qua mạng học kỳ 1 năm học 2016 – 2017 dành cho 

các sinh viên đại học chính quy khoá 2014, 2015 & 2016 )  

Kính gởi: Trưởng các đơn vị, các Tư vấn viên và Sinh viên 

Căn cứ Đề án ngoại ngữ 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ vào Chương trình đào tạo tiếng Anh tăng cường dành cho sinh viên không 

chuyên ngữ của nhà trường;  

Căn cứ theo Biểu đồ kế hoạch giảng dạy & học tập năm học 2016 – 2017; 

Căn cứ vào Kết quả thi phân loại Anh văn đầu vào tổ chức ngày 11/9/16, 

Phòng Đào tạo thông báo đến các Đơn vị và Sinh viên đại học Khoá 2014, 2015 & 2016 

kế hoạch đăng ký môn học học phần Anh văn 1 và chuyển điểm học phần Anh văn 1 trong 

học kỳ 1 năm học 2016-2017 cụ thể như sau: 

1. Kết quả thi phân loại Anh văn đầu vào và chuyển điểm: 

 Kết quả thi và chuyển điểm của kỳ thi phân loại tiếng Anh đầu vào tổ chức vào 

ngày 11/09/2016 Phòng Đào tạo dự kiến công bố trên trang 

Online.hcmute.edu.vn vào lúc 10 giờ ngày 19/09/2016); 

 Sinh viên đại học khoá 2014, 2015 & 2016 chưa đạt trong kỳ thi phân loại Anh 

văn đầu vào thì không được phép đăng ký học phần Anh văn 1; 

 Sinh viên đại học khoá 2014, 2015,& 2016 đạt điểm cao trong kỳ thi phân loại đã 

được phòng Đào tạo chuyển điểm tương ứng với học phần Anh văn 1. Sinh viên 

có thể chấp nhận với điểm số của học phần mà phòng Đào tạo đã quy đổi hoặc 

sinh viên có thể xin hủy kết quả điểm Anh văn 1 mà phòng Đào tạo đã quy đổi 

để đăng ký học cải thiện điểm học phần Anh văn 1. 

2. Thời gian đăng ký qua mạng:  

 Bắt đầu từ 9g30 ngày 20/09/16 đến 07g30 ngày 26/09/16 (sinh viên tham khảo 

hướng dẫn đăng ký học phần qua mạng theo file đính kèm);  

 Sinh viên đăng ký tại website http://online.hcmute.edu.vn . Thời gian bắt đầu học 

chính thức học phần Anh văn 1 từ tuần 6 (26/09/16) đến tuần 16 (10/12/2016). 

3. Đối tượng đăng ký: 

Bao gồm tất cả các sinh viên đại học khóa 2015 trở về trước chưa thi đạt học phần 

Anh văn 1 và các SV Khoá 2014, 2015 & 2016 có tham gia kỳ phân loại Anh văn 

đầu vào tổ chức ngày 11/9/2016 có đủ điểm để được phép đăng ký học học phần 

Anh văn 1 (có danh sách kèm theo). 

4.  Địa điểm ĐKMH qua mạng:  

 Các phòng máy phục vụ cho SV ĐKMH trong trường tại các phòng máy của Trung 

tâm Thông tin – Tòa nhà trung tâm; 

http://online.hcmute.edu.vn/


 SV có thể đăng ký tại tất cả các máy tính có nối mạng Internet trong hoặc ngoài 

trường. 

Kính đề nghị các Trưởng Khoa, các Tư vấn viên thông báo rộng rãi cho sinh viên của 

Khoa mình được biết để tham gia đăng ký đầy đủ và đúng thời gian nói trên. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Lưu ý: 

 Sinh viên có nhu cầu hủy kết quả học phần Anh văn 1 mà phòng Đào tạo đã quy 

đổi để đăng ký học lại học phân Anh văn 1 thì phải làm đơn nộp cho phòng Đào 

tạo (A1-201) đến hết ngày 22/09/16; 

 Sinh viên sẽ đăng ký môn học bằng tài khoản Email mà nhà trường đã cấp cho 

SV. Để bảo vệ tài khoản đăng nhập, đề nghị sinh viên thay đổi và bảo mật mật 

khẩu địa chỉ mail của mình (Nếu gặp khó khăn về việc sử dụng địa chỉ Email của 

nhà trường đã cấp cho SV, đề nghị Sinh viên liên hệ Trung tâm Thông  tin Máy 

tính phòng A5-101 hoặc gọi số 0913.889.739 (gặp T. Hà) để được hỗ trợ); 

 Sinh viên có thể tham khảo “Hướng dẫn đăng ký môn học qua mạng” theo file 

hướng dẫn đính kém; 

 Sinh viên phải In và lưu TKB đã đăng ký thành công để đi học và làm minh 

chứng cho phòng Đào tạo khi cần thiết. 

                  TL. HIỆU TRƯỞNG 

KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

        PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

                  (Đã ký) 

 

                            ThS. Huỳnh Tôn Nghĩa  

Nơi nhận: 

- BGH - để chỉ đạo; 

- Các Khoa, Trung tâm Thông tin- Máy tính:Thực hiện; 

- Đưa lên trang Online; 

- Lưu Đào tạo.  


