
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM 

PHÒNG ĐÀO TẠO KHÔNG CHÍNH QUY 

 

Số: 27/TB-ĐHSPKT-ĐTKCQ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 8 năm 2021    

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức đăng ký học lại/học vượt học kỳ I/2021-2022 
 

Kính gửi:  

 - Các Khoa - Bộ môn; 

 - Cơ sở liên kết; 

 - Sinh viên các lớp Vừa làm Vừa học. 

Căn cứ Biểu đồ kế hoạch & học tập hệ VLVH năm 2021-2022 đã được phê duyệt theo 

quyết định số 1553/QĐ-ĐHSPKT ban hành ngày 05/7/2021; 

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐT về thông qua đề án thu học phí năm học 2021-2022, do 

Hội đồng trường ban hành ngày 16/8/2021. 

Phòng Đào tạo Không chính quy trường đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh 

thông báo kế hoạch đăng ký học lại/học vượt học kỳ I/2021-2022 đối với sinh viên các lớp 

Vừa làm Vừa học cụ thể như sau: 

1. Đăng ký học chung với các lớp tổ chức học tập tại Trường ĐH SPKT TP.HCM:  

- Hình thức: Đăng ký trực tuyến. 

- Thời gian nhận đăng ký: Từ 25/08/2021 đến 05/09/2021. 

- Cách đăng ký học lại/ học vượt: SV điền đầy đủ các thông tin theo link: 

https://forms.gle/diGZMszDWRTL2W4X7. Sau khi hết thời gian đăng ký. SV đăng 

nhập trang online cá nhân để xem kết quả đăng ký môn học. Các trường hợp đăng ký 

KHÔNG THÀNH CÔNG sẽ có email phản hồi theo đúng địa chỉ email mà SV cung 

cấp trong link đăng ký. 

- Lưu ý: Phòng ĐTKCQ không giải quyết các trường hợp đăng ký sai thông tin. 

2. Đăng ký học lại/ học vượt tại các Cơ sở liên kết (CSLK): 

- Thời gian nhận đăng ký: Từ 25/08/2021 đến 05/09/2021. 

- Hình thức liên hệ: Sinh viên kiểm tra TKB và liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của 

thầy/cô quản lý tại CSLK (địa chỉ và số điện thoại liên hệ trên file TKB đính kèm). 

- Thời gian học: SV liên hệ trực tiếp các CSLK hoặc xem TKB đính kèm. 

3. Hình thức học tập: 



-  Tùy theo tình hình diễn biến thực tế của các địa phương (tại SPKT và các CSLK) tại 

thời điểm học, Trường sẽ có thông báo hướng dẫn SV được học tập trung tại trường hoặc 

học trực tuyến trên hệ thống dạy học số https://utex.hcmute.edu.vn của nhà trường. 

4. Học phí học lại/ học vượt: 

- Mức học phí học lại/ học vượt, thời gian: Theo nghị quyết số 38/NQ-HĐT và thông 

báo học phí của Phòng Kế Hoạch Tài Chính trường ĐH SPKT TP.HCM. 

- Địa điểm thu phí học lại/ học vượt: 

- Đối với sinh viên đăng ký tại trường: Theo thông báo học phí của Phòng Kế Hoạch Tài 

Chính trường ĐH SPKT TP.HCM. 

- Đối với sinh viên đăng ký học lại/ học vượt tại các CSLK: Đóng học phí tại nơi đăng ký 

học. 

5. Lưu  ý chung: 

- Trường hợp sinh viên có tên trong danh sách mà không tham gia lớp học, xem như bỏ 

học không lý do, sẽ nhận điểm không (0đ) môn học đã đăng ký và phải đóng học phí đầy đủ. 

- Sinh viên không hoàn thành học phí học/ học vượt lại sẽ bị đình chỉ học tập và thời gian 

đình chỉ tính vào thời gian kéo dài. 

- Tuyện đối không đăng hộ.  

Mọi thắc mắc về việc đăng ký môn học/TKB, SV liên hệ email: thaoln@hcmute.edu.vn 

 

Nơi nhận: 

-  Như trên; 

-  Lưu ĐTKCQ. 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO KCQ 
(Đ KÝ) 

 

TS. QUCH THANH HẢI 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LỊCH HỌC VỤ HỌC KỲ I/2021-2022  
DÀNH CHO SV VỪA LÀM VỪA HỌC - ĐĂNG KÝ HỌC TẠI TRƯỜNG 

 

 

TT NỘI DUNG NGÀY 

TỪ ĐẾN 

1  Sinh viên (SV) xem “Thời khóa biểu học kỳ I/2021-2022 trên website 

của phòng ĐTKCQ : http://nmo.hcmute.edu.vn/  

 
25/08/2021 05/09/2021 

2  Đăng ký môn học (ĐKMH): 

SV đăng ký học lại/ học vượt trực tuyến theo đường link, hướng dẫn và 

thời gian như thông báo 25/08/2021 05/09/2021 

3   Phòng ĐTKCQ nhập, xử lý đăng ký môn học (KQĐKMH) của SV. 

 SV xem kết quả đăng ký môn học trên trang online cá nhân. 25/08/2021 10/09/2021 

4  Hủy đăng ký môn học (ĐKMH): 

- SV nộp đơn xin hủy đăng ký môn học không phải đóng học phí 

- SV không có đủ phương tiện để học tập có thể rút MH trong thời gian 

này. 

06/09/2021 18/09/2021 

5  Sinh viên đóng học phí học kỳ và học phí học lại. THEO THÔNG BÁO CỦA 

P.KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 

6  Học theo thời khóa biểu  
 

06/09/2021 08/01/2022 

7  SV theo dõi lịch thi trên tài khoản online cá nhân khi học tại SPKT và liên hệ 

taị các CSLK nếu học tại CSLK. Nếu trùng lịch thi hoặc có sai sót gì thì 

liện hệ ngay phòng ĐTKCQ. 

SV trả điểm I theo dõi lịch thi trên Website phòng ĐTKCQ và liên he 

phòng ĐTKCQ khi lịch thi có học phần nhận điểm I. 

 

8  Thi học kỳ I/2021-2022 

Đợt 1 

Đợt 2 

01/11/2021 

10/01/2022 

14/11/2021 

23/01/2022 

9  Dự kiến xét tốt nghiệp đợt tháng 11/2021. 

Dự kiến xét tốt nghiệp đợt tháng 03/2022. 

15/11/2021 

21/03/2022 

20/11/2021 

26/03/2022 
 

   

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO KCQ 
(Đ KÝ) 

TS. QUCH THANH HẢI 

 

 
 


