TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT VĨNH LONG
PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
V/v Kế hoạch tổ chức cho sinh viên khóa 39, 40, 41
đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2017 – 2018
Kính gởi:

- Lãnh đạo các khoa chuyên môn;
- Cố vấn học tập các lớp khóa 39, 40, 41;
- Sinh viên các lớp khóa 39, 40, 41.

Phòng Đào tạo thông báo đến các khoa chuyên môn, cố vấn học tập các lớp và sinh viên các
lớp khóa 39, 40, 41 CĐ, ĐH kế hoạch cho công tác đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2017
– 2018, như sau:
TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN THỰC HIỆN

1

Cố vấn học tập lập danh mục các học phần có thể tổ chức
trong học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 gửi về phòng Đào tạo
(bản cứng có chữ ký và file mềm qua mail về địa chỉ
pdtvlute@gmail.com)

Trước 17h00 ngày 06/11/2017

2

Phòng Đào tạo tổng hợp và nhập dữ liệu vào phần mềm

07/11 – 13/11/2017

3

Sinh viên đăng ký học phần trong học kỳ 2 trên phần mềm

14/11 – 21/11/2017

4

Phòng Đào tạo xử lý số liệu và xây dựng kế hoạch giảng dạy
các học phần theo khoa/bộ môn

22/11 – 24/11/2017

5

Khoa/Bộ môn phân công giáo viên giảng dạy theo kế hoạch
của phòng Đào tạo

Trước 17h00 ngày 01/12/2017

6

Phòng Đào tạo lập thời khóa biểu học kỳ 2

7

Sinh viên điều chỉnh học phần

22/01 – 27/01/2018

8

Phòng Đào tạo xử lý số liệu và cập nhật kế hoạch giảng dạy
các học phần theo khoa/bộ môn

29/01 – 31/01/2018

9

Khoa/Bộ môn cập nhật kế hoạch phân công giáo viên giảng
dạy theo dữ liệu mới

Trước 17h00 ngày 06/02/2018

10

Phòng Đào tạo cập nhật thời khóa biểu học kỳ 2

11

Sinh viên học Học kỳ 2

12

Thi học kỳ 2

02/12/2017 – 21/01/2018

07/02 – 02/03/2018
05/03/2018 – 24/06/2018
(tuần 10 – tuần 25)
25/06 – 07/07/2018

- Những vấn đề khác có liên quan áp dụng theo qui định về công tác học vụ đã ban hành.
Đề nghị các đơn vị, cố vấn học tập và sinh viên phối hợp thực hiện đúng theo kế hoạch này.
Trân trọng thông báo./.
Vĩnh Long, ngày 27 tháng 10 năm 2017
PHÒNG ĐÀO TẠO

