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THÔNG BÁO 

V/v Rút môn học qua mạng học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 

Kính gởi: Các Khoa, Tư vấn viên & Sinh viên 

Căn cứ theo Biểu đồ kế hoạch giảng dạy- học tập năm học 2017 – 2018; 

Căn cứ vào Thông báo số: 137/TB–ĐT 2017 về kế hoạch Đăng ký và chỉnh sửa môn học 

qua mạng học kỳ 1 năm học 2017-2018; 

Căn cứ vào vào Điều 11, hướng dẫn số 125/QC-ĐHSPKT-ĐT, ngày 22/12/2008 của 

Hiệu trưởng trường ĐH. SPKT TP.HCM về hướng dẫn thực hiện Quy chế 43; 

 Phòng Đào tạo thông báo đến các Khoa/ TT, Tư vấn viên và Sinh viên thời gian rút bớt 

học phần đã đăng ký trong học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 qua mạng như sau: 

Phòng Đào tạo sẽ tổ chức cho sinh viên rút môn học trực tiếp qua mạng trên trang 

Online.hcmute.edu.vn. Thời gian rút môn học bắt đầu từ 9 giờ ngày 23/10/2017 đến hết 16 

giờ ngày 04/11/2017 (những học phần rút bớt trong thời gian này phải đóng học phí). 

Cách thực hiện:  

- Sinh viên đăng nhập vào trang Online.hcmute.edu.vn để rút (Sinh viên tham khảo file 

hướng dẫn rút môn học đính kèm). 

- Phòng Đào tạo sẽ xử lý các học phần mà sinh viên xin rút bằng ký hiệu RT trong bảng 

điểm. 

- Học phần mà Sinh viên xin rút sẽ không được tính điểm.  

Phòng Đào tạo kính đề nghị Trưởng các Đơn vị, các Tư vấn viên thông báo rộng rãi 

đến toàn bộ sinh viên của Khoa/Trung tâm mình được biết để thực hiện đúng thời gian trên. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Chú ý:  Sinh viên in kết quả rút học phần để làm minh chứng khiếu nại về sau. 
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Nơi nhận:  
- BGH (để biết); 

- Các Khoa, TT. TT&MT;  

- Tư vấn viên; 

- Đưa lên trang Online;   

- Lưu PĐT. 


