
THÔNG BÁO 

Tổ chức học tập, đăng ký khối lượng học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022 
 

Căn cứ Quy định đào tạo trình độ đại học; 

Căn cứ diễn biến dịch bệnh COVID-19 và thực tế kế hoạch học tập của các 

lớp; 

Nhà trường thông báo việc tổ chức học tập, đăng ký khối lượng học tập học kỳ 

2 năm học 2021-2022 được thực hiện như sau: 

1. Tổ chức đăng ký học tập 

- Sinh viên được biên chế vào lớp tiến độ theo sự sắp xếp của khoa/TT quản 

lý sinh viên (sinh viên trình độ đại học không tổ chức đăng ký tự do trên cổng 

thông tin đào tạo). 

2. Quy trình sinh viên thực hiện đăng ký khối lượng học tập 

2.1. Một số quy định đối với sinh viên khi đăng ký KLHT 

- Sinh viên phải tự sắp xếp thời gian đăng ký cho phù hợp, đúng thời gian quy 

định cho từng khóa/lớp. Cổng thông tin sẽ tự đóng khi hết thời gian theo quy định. 

- Sinh viên phải đăng ký đủ các học phần, đúng các lớp học phần theo danh 

sách sắp xếp đã được thông báo. 

- Những sinh viên không đăng ký đúng thời gian quy định, đăng ký thiếu 

học phần, đăng ký sai lớp học phần so với danh sách sắp xếp thì sẽ không có 

tên trong danh sách học tập. 

- Thường xuyên theo dõi các thông báo, cập nhật thông tin của Nhà trường 

thông qua thầy/cô CVHT/GVCN, website: http://hict.edu.vn, cổng thông tin đào 

tạo: http://daotao.hict.edu.vn/. fanpage Nhà trường: https://www.facebook.com/tshict, 

fanpage phòng Đào tạo: https://www.facebook.com/DaotaoHTU. 

 

2.2 Các bước đăng ký 

Bước 1: Chuẩn bị cho đăng ký KLHT: từ ngày 13-18/01/2022 

- Sinh viên theo dõi thông báo của Nhà trường về danh sách xếp lớp (các học 

phần/môn học học trong học kỳ 2, danh sách lớp học phần/lớp niên chế tương 

ứng) thông qua GVCN/CVHT hoặc cổng thông tin đào tạo hoặc website. 

- Kiểm tra tài khoản đăng nhập cổng thông tin đào tạo. Trường hợp không đăng 

nhập được do quên mật khẩu, chưa được cấp tài khoản, sinh viên liên hệ với phòng 

Đào tạo theo số điện thoại: (024)36781290 (trong giờ hành chính) hoặc fanpage: 

https://www.facebook.com/DaotaoHTU. 

- Chuẩn bị thiết bị phục vụ đăng ký: máy tính, smartphone có kết nối internet. 
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Bước 2: Sinh viên thực hiện đăng ký KLHT trên cổng thông tin đào tạo 

- Thời gian mở cổng đăng ký KLHT HK2 

TT 
Thời gian đăng ký 

Lớp/Khóa 
Dự kiến 

SLSV 
Khoa QL 

Ghi 

chú Ngày Giờ 

1 19/01/22 

07h00-12h00 DHM1-8_K4(TT1) 407 Công nghệ may   

13h00-17h00 
DHM1-7_K5(TT1) 360 Công nghệ may   

DHQL1_K3 60 Kinh tế   

18h00-23h59 DHM1-5,10-12_K3(TT1) 414 Công nghệ may   

2 20/01/22 

07h00-12h00 
DHM9-14_K4(TT2) 316 Công nghệ may   

DHTT1-2_K4 100 Thời trang   

13h00-17h00 

DHM8-12_K5(TT2) 228 Công nghệ may   

DHQL1_K4 72 Kinh tế   

DHTT1-2_K5 100 Thời trang   

18h00-23h59 
DHM6-9,13-16_K3(TT2) 360 Công nghệ may   

DHTT1-2_K3 85 Thời trang   

3 21/01/22 

07h00-12h00 
DHM1-6_K6 (TT1) 360 Công nghệ may   

DHQL1-2_K5 90 Kinh tế   

13h00-17h00 

DHSD1_K3 12 CN Sợi Dệt   

DHSD1_K4 4 CN Sợi Dệt   

DHSD1_K5 7 CN Sợi Dệt   

DHSD1_K6 8 CN Sợi Dệt   

DHD1_K3 15 Cơ điện   

DHD1_K4 16 Cơ điện   

DHD1_K5 8 Cơ điện   

DHD1_K6 23 Cơ điện   

DHMar1_K3 15 Kinh tế   

DHMar1_K4 13 Kinh tế   

DHMar1_K5 16 Kinh tế   

DHQL1-2_K6 112 Kinh tế   

DHMar1_K6 43 Kinh tế   

DHKT1_K6 20 Kinh tế   

DHTT1-3_K6 141 Thời trang   

4 22/01/22 07h00-12h00 

DHCK1_K3 26 Cơ điện   

DHCK1_K4 10 Cơ điện   

DHCK1_K5 10 Cơ điện   

DHCK1_K6 15 Cơ điện   

DHM7-12_K6(TT2) 360 Công nghệ may   
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Bước 3: Kiểm tra kết quả đăng ký: từ ngày 20-25/01/2022 

- Sinh viên truy cập cổng thông tin điện tử để kiểm tra kết quả duyệt KLHT 

của thầy/cô CVHT 

- Thường xuyên theo dõi thông tin phản hồi của thầy/cô CVHT để biết kết quả 

đăng ký của mình. 

 

Bước 4: Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho học tập HK2 

- Theo dõi các thông báo của Nhà trường về ban hành tiến độ từ 24-26/01/2022; 

lộ trình học tập trực tiếp/trực tuyến: trước ngày 31/01/2022; ban hành danh sách 

lớp học phần chính thức từ 26-28/01/2022. 

- Sinh viên đăng ký thành công thực hiện học tập học kỳ 2 từ ngày 14/02/2022 

theo tiến độ được Nhà trường ban hành. (sinh viên đăng ký thiếu, không được 

CVHT duyệt học phần nào trên phần mềm thì không được học học phần đó). 

- Đóng học phí theo thông báo. 

 

Bước 5: đăng ký bổ sung KLHT trên cổng thông tin đào tạo 

- Sinh viên chưa đăng ký thành công lần 1, sinh viên đăng ký học lại/học cải 

thiện/học bổ sung học phần khác tiến trình thực hiện đăng ký bổ sung trên cổng 

thông tin vào ngày 07/02/2022 

- Đối với sinh viên đăng ký học lại/học cải thiện/học bổ sung học phần khác 

tiến trình: cần nghiên cứu kỹ tiến độ các lớp đã ban hành. Nhà trường chỉ duyệt 

cho đăng ký bổ sung khi SV không trùng lịch học với học phần đã đăng ký thành 

công. 

- Sau khi đăng ký bổ sung, sinh viên chủ động theo dõi kết quả duyệt của 

CVHT trên cổng thông tin và thông tin được CVHT gửi. 


