
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM 

PHÒNG ĐÀO TẠO 

 
Số: 207/TB-ĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 09 năm 2017 

 

THÔNG BÁO 

V/v: Kế hoạch tập huấn đăng ký môn học qua mạng cho sinh viên khóa 2017 

 

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

Căn cứ Biểu đồ kế hoạch Giảng dạy- Học tập năm học 2017 – 2018; 

Căn cứ Kế hoạch số 178/KH-ĐHSPKT ngày 04/8/2017 của Hiệu trưởng về tổ chức 

tuần sinh hoạt công dân – SV đầu năm học 2017–2018; 

Nhằm giúp cho sinh viên khóa 2017 thuận lợi trong việc tham gia đăng ký môn học 

qua mạng theo học chế tín chỉ, phòng Đào tạo thông báo đến tất cả các Sinh viên khóa 2017 

về Kế hoạch tập huấn đăng ký môn học qua mạng cho sinh viên khóa 2017 cụ thể như sau: 

1. Thời gian: Ngày 14/09/2017 (Thứ năm) 

 Đợt 1: Từ 08h00 đến 09h30  

 Đợt 2: Từ 09h45 đến 11h15  

 Đợt 3: Từ 14h30 đến 16h00  

2. Địa điểm: Hội trường 

3. Lưu ý:  

Sinh viên có thể sắp xếp thời gian tham gia tập huấn một trong ba Đợt trên. 

Việc tập huấn đăng ký môn học qua mạng nhằm trang bị các kiến thức về việc đăng 

ký môn học trong suốt quá trình tham gia học tập tại Trường. Phòng Đào tạo đề nghị sinh 

viên khóa 2017 tham gia đầy đủ theo các đợt tập huấn trên. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- BGH: để biết; 

- Các Khoa: TB cho SV; 

- Đưa lên trang Online; 

- Lưu Đào tạo.  
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