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THÔNG BÁO 
Về việc triển khai kế hoạch học kỳ phụ 

cho sinh viên hệ đại học chính quy năm học 2019 - 2020 

Thực hiện kế hoạch giảng dạy năm học 2019 - 2020, Phòng Đào tạo đại học thông 

báo triển khai kế hoạch học kỳ phụ năm học 2019 - 2020 như sau: 

1. Kế hoạch tổ chức học kỳ phụ 

Học kỳ phụ được triển khai nhằm đảm bảo cho sinh viên các khóa hệ đại học chính 

quy có nguyện vọng được học lại, học vượt và học cải thiện điểm. Học kỳ phụ được tổ 

chức sau khi kết thúc học kỳ II năm học 2019 - 2020 trong thời gian dự kiến từ ngày 22/6 

đến ngày 16/8/2020. 

1.1. Đăng ký học kỳ phụ 

Sinh viên các khóa hệ đại học chính quy có nguyện vọng sẽ đăng ký học trực tuyến 

trên Cổng đăng ký học của Trường vào tháng 6/2020 theo kế hoạch được thông báo trước 

cho sinh viên. Khối lượng tín chỉ được đăng ký tối đa trong học kỳ phụ là 10 tín chỉ áp 

dụng với các học phần tự chọn và các học phần bắt buộc. 

1.2. Điều kiện mở lớp 

- Đối với các học phần bắt buộc của lớp đại trà: Tối thiểu 60 sinh viên đăng ký/ lớp; 

- Đối với các học phần tự chọn của lớp đại trà: Tối thiểu 20 sinh viên đăng ký/ lớp. 

- Đối với các học phần bắt buộc của lớp Chất lượng cao: Tối thiểu 40 sinh viên 

đăng ký/ lớp; 

- Đối với các học phần tự chọn của lớp Chất lượng cao: Tối thiểu 10 sinh viên đăng 

ký/ lớp. 

2. Đăng ký giảng dạy các học phần trong học kỳ phụ 

- Các khoa chuyên môn và các đơn vị có môn học, học phần trong Chương trình 

đào tạo triển khai kế hoạch giảng dạy học kỳ phụ đến toàn thể cán bộ, giảng viên của đơn 

vị; 

- Các Tổ Bộ môn đăng ký giảng dạy các học phần, môn học giảng dạy 5 tuần và 15 

tuần (các môn 15 tuần sẽ được giảng dạy trong 8 tuần nhưng vẫn đảm bảo thời lượng theo 

quy định) trong học kỳ phụ và gửi về Phòng Đào tạo đại học cho đồng chí Phạm Thị 

Minh tại phòng A.107 trước ngày 25/5/2020 (theo mẫu kèm theo). 

Trên đây là một số nội dung công việc liên quan tới việc triển khai kế hoạch học kỳ 

phụ cho sinh viên hệ đại học chính quy năm học 2019 - 2020. Đề nghị các đơn vị phối 

hợp cùng Phòng Đào tạo đại học thực hiện đúng kế hoạch./. 
 Nơi nhận: 

- Hiệu trưởng (để báo cáo); 

- Các Phó Hiệu trưởng (để biết); 

- Cổng TTĐT của Trường (để đưa tin); 

- Các đơn vị có liên quan ( để phối hợp t/h); 

- Lưu: VT, ĐTĐH. 
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DANH SÁCH ĐĂNG KÝ GIẢNG DẠY HỌC KỲ PHỤ 

NĂM HỌC 2019 – 2020 
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Lưu ý: Danh sách đăng ký được gửi về Phòng Đào tạo đại học trước ngày 

25/5/2020./. 
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