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THÔNG BAO
V vic khóa và mcr ma s sinh viên (MSSV) Hçc k5' 1112020-2021

Can cir Diu 14 Quy ch hçc vii theo hçc ch tin chi ban hành kern theo Quyt
djnh s 1769/QD-DHM ngày 16/8/2019 v vic tam dirng hçc tp các sinh viên: tir )'
bô h9c không 1 do mt hçc kS'; không hoàn thành nghia viii h9c phi theo quy djnh cüa
nhà tru&ng; vi phm k' 1ut dn mrc t?m dirng hçc top;...
Can cü K hoach dào tao näm hc 2020-2021,
Phông Quãn 1 Dào tao khóa MSSV H9c k' 11/2020-2021 tr ngày 30/11/2020
d6i vOi cac sinh viên dóng h9c phi tr han các mon h9c thtrc hành và các mon hçc 1
thuyt.
D chun bj cho cong tác dang k mon hc trirc tuyn H9c kS' 1112020-2021,
Phông Quán 1 Dào tao thông báo Quy trInh mi ma s sinh viên nhtr sau:
1. Di tu'çng cn mcr ma

s6 sinh viên:

- Sinh viên dã xin báo liru hc tip;
- Sinh viên dóng h9c phi HK 1/2020-2021 sau ngày 27/11/2020;
- Sinh viên tir nghi h9c t6i thiu 1 h9c ks';
- Sinh viên ht th?yi han k' luât.
2. Quy trinh m& ma s sinh viên
- Sinh viên kim tra tinh trng khóa MSSV trên website truYng:
http://sis.ou.edu.vn (vao mc Tin Ich - Kim tra khóa MSSV, chçrn näm hçc - hQc
ky de kiem tra tinh trng MSSV).
- Trtrông hçrp bi khóa MSSV do dóng hQc phi tr han: Sinh vién np &in
yeu cAu m& MSSV kern theo biên lai dóng h9c phi (ban photo).
- Tru'&ng hçp bio hru hQc tip: Sinh viên np don c1 nghj ducic tip tic h9c
tOp kern theo giy báo tam dirng h9c tOp do phông Quân 1 Dao tao cp.

- Trthlng hçrp tir ughi h9c nhiu hçc k' (2 hQc kr tr& len): Sinh vién np
dan yêu cu m& MSSV kern theo giy xác nhn không vi phm pháp 1ut, hnh kim
bàn than ti dja phuang.
- Trirông hçrp ht thôi gian bj k Iut: Phông Quan 1 Dào to së tir dtng
mx MSSV theo quyt djnh xóa k) 1ut t1r phông Cong tác sinh viên trong h9c kS' sinh
viên ht hn k 1ut.
3.

Oja chi lien h
- Sinh viên lien h trijc tip Phông Quán 1 Dào to (B phn tip sinh viên,

phông 005 co s& Vô Van T.n) d lam thu t1c ma MSSV.
- Th&i gian giâi quyt ma MSSV cho hc kS' Hc k' 11/2020-2021: Tir ngày
07/12/2020 - 07/01/2021 (thai gian m& MSSV 03 ngày không kê ngày nhin dan, thi.r
7, chü tht và ngày 1). Sau ngày hn mô MSSV, sinh viên r kim tra kt qua mi
MSSV trên website tru?Yng: http://sis.ou.edu.vn (vào muc Tiên Ich - Kiêm tra khóa
MSSV).
- M9i thc mc v kt qua ma MSSV, sixth viên lien h trirc tip Phông Quàn
1 dào to (B phn tip sinh viên, phông 005 ca sâ VO Van Tan) d dixgc huâng dn
giãi quyêt.
- Din thoai 1iênh: 028 39300072, 028 39300210 bm s ni b 500.
Trân tr9ng

Noinhin:
- Trung tam QLHTTT (dê dang website);
- Ban Giám hiêu (dê báo cáo);
- Luu QLDT.
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