TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 379/TB-QLĐT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc đăng ký môn học trực tuyến học kỳ 1 năm học 2021 - 2022
và gia hạn thời gian học tối đa đối với sinh viên hết thời gian đào tạo
Căn cứ Điều 14 Quy chế Đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
ban hành kèm theo Quyết định số 1769/QĐ-ĐHM ngày 16 tháng 08 năm 2019
của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022;
Xét tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19,
Phòng Quản lý đào tạo thông báo đến sinh viên (SV) chính quy một số nội
dung sau:
1. Phòng Quản lý đào tạo không thực hiện khóa mã số sinh viên (MSSV) học
kỳ 1 năm học 2021-2022 đối với các trường hợp chưa đóng học phí hoặc đóng
học phí trễ hạn ở học kỳ 3 năm học 2020-2021. SV cần hoàn tất học phí trước
ngày 30/9/2021 và đăng ký môn học theo Kế hoạch đăng ký môn học trực tuyến.
2. Gia hạn thời gian học đối với các SV hết thời gian đào tạo tối đa tại
Trường: Đại học Chính quy khóa 2013 (riêng đối với ngành Xây dựng khóa 2012),
Đại học Bằng thứ 2 khóa 2016 và Liên thông CĐ-ĐH khóa 2017 (theo Quyết định
1663/QĐ-ĐHM ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Trường Đại học Mở Thành phố
Hồ Chí Minh về việc Gia hạn thời gian học tập đối với sinh viên chính quy). Thời
gian gia hạn đến hết học kỳ 2 năm học 2021-2022.
3. SV kiểm tra tình trạng MSSV học kỳ 1 năm học 2021-2022 trên hệ thống
sis.ou.edu.vn.
- MSSV không bị khóa: SV đăng ký môn học bình thường ở học kỳ 1 năm
học 2021-2022.

- MSSV bị khóa: SV truy cập link sau để thực hiện mở khóa MSSV, hạn
cuối đến 17h ngày 16/9/2021: https://forms.gle/RGeDHdfmFG4bfVYv5.
- Riêng trường hợp xét tiếp tục học tập sau khi kết thúc thời gian tạm
dừng/kỷ luật: SV liên hệ trực tiếp qua email Phòng Quản lý đào tạo
quanlydaotao@ou.edu.vn.
Trân trọng.
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