TRUNG DA! HOC MO
THANH PHO HO CHI MINH
PHONG QUAN LY DAO TAO
So: 492A!KH-QLDT

CQNG HOA XA HO! CHU NGHiA VIIT NAM
Bc 1p — Ttr do — Hnh phüc

ThànhphHó' ChIMinh, ngày 16 tháng 11 nàm 2020

KE HOACH DANG KY MON HOC TR'C TUYEN
HOC K'i' 2 - NAM HOC 2020/2021
Thô'i gian h9c: tiv 22/02/2021 dn 20/06/2021 (17 tuân)
1. Chu'o'ng trInh di trà: thô'i gian dãng k' mon hçc tru'c tuyên
+ Tü' gh 21/12 - 31/01: Sinh viên Bng tht' 2 Va Lien thông DH dàng k'
(Tt c sinh viên he Bng 2 & Lien thông)
+ Tü' 9h 24/12 - 27/12: Sinh vien khóa 2020 các nganh Co hoc mon
GDQP+GDTC1
Dàng k' các mOn hpc cO ma nhOm du là QTO...,

+ Quân trj kinh doanh

Dàng k' các mon hpc có ma nhOm du là KIO.....

NH01 + Kinh t

(Ting Anh khOng chuyên chQn ma nhóm ML... t?i CS Mai Th/ Lti'u)
Dãng k' các mon hoc có ma nhOm

+ NgOn ngO' Anh

u là AVO...,

Dang k' các mOn hoc cO ma nhOm du là NBO...,

NHO2 + NgOn ng0 Nhät
+ NgOn ngU' Trung Qu6c

Dàng k' càc mOn hqc CO ma nhOm du là HVO...,

+ Luât kinh t

Dàng k' càc mOn hçc cO ma nhôm du là LKO...,

NHO3 + Luât

Dàng k' càc mOn hoc cO ma nhôm du là LAO...,

(Tiéng Anh khOng chuyên chçn ma nhOm LKO; LAO... t?i CS Nguyèn Kim)
+ K toán
NHO4 + Kim toán

Dàng k' các mOn hQc CO ma nhOm

u là KTO...

Dang k' càc mOn hoc có ma nhôm du là KKO...

(Tiéng Anh khOng chuyên chçn ma nhOm KKO; KTO... tai CS Nguyn Kim)
+ Tü' 9h 28/12 - 31/12: Sinh viên khOa 2020 dàng k': (các ngành con lai)
(Du'çc dàng k' mon hoc cüa các khi lap khOa: 2020)
+Tü'9h 01/01 - 07/01: Sinh viên khóa 2019 dãng k'
(Du'o'c dàng k' mOn hoc cüa các KhOa: 2019; 2020)
+ TU' 9h 08/01 - 14/01: Sinh viên khOa 2018 däng k'
(Du'cYc dàng k' mon hçc ca các KhOa: 2018; 2019;
2020)
+ Tü' 9h 15/01 - 18/01: Sinh viên khOa 2017 dàng k'

(Du'cyc däng k' mon hoc cüa câc Khóa: 2017; 2018;
2019; 2020)
+ Tü 9h 19/01 - 24/01: Sinh viOn tt c các khôa du'ac dàng k9 (DOT 2)
(Du'çc dáng k' mon hoc cüa các Khôa: 2017; 2018;
2019; 2020)
+ Ty 9h 25/01 - 27/01: Tt c du'cyc dàng k' và dãng k' hoc ci thin dim
(Du'o'c däng k' các mon hpc có dim dã dat >4.0)
(DOT 3)
2. Chu'o'ng trInh Cht Iu'ç'ng cao: th&i gian dàng ky mon h9c trivc tuyên
+ Tü' gh 18/01 - 29/01: Sinh viên các khóa dàng k'
Khóa 2020 dãng k' GDQP&GDTC1 và mOn hoc chInh khOa thea nhôm sau:
+ Tài chInh - Ngãn hang
+ Tài chinh - Ngan hang (100% ting Anh)
NHOS
+ K toán (100% ting Anh)

Tuân 14, 15, 16
(24/05/21 - 11/06/21)

+ Quân tn kinh doanh (100% ting Anh)
3. Dãng ky b6 sung d6i vói mOn h 9 c Co diêm(<5.0) sau ngày 27/01/2021:
+ T 22/02/2021 dn 05/03/2021: (Lien he taiphOng QLDT- PhOng 005)
4. ThO'i gian in phi6u nôp tin và hoàn tat hoc phi:
+ Tü' 22/02/202 1 dn 26/03/202 1
5. Thô'i gian mO' ma s6 sinh viên hçc k' 2 - nàm h9c 2020/2021:
+ Tip 07/12/2020 dn 07/01/2021
Phong Qun I Dào tao d nghi sinh viên cãc khOa thu'c hiên thea dung ké
hoach däng k' mOn hpc tru'c tuy4n hoc k' 2 nãm hoc 2020 - 2021 nhu' trén.
Trân trong.
KT. TRUONG PHONG
PHO TRUONG PHONG

Lê Th VII Anh

