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THÔNG BÁO 
Về việc đăng ký học phần học kỳ 3 năm học 2017-2018 các chương trình Đặc biệt 

                        
Văn phòng các chương trình đặc biệt (VPĐB) thông báo về việc đăng ký học phần của sinh viên 

các chương trình đặc biệt học kỳ 3 năm học 2017-2018, cụ thể: 

1. Thời gian sinh viên đăng ký học phần học kỳ 3 năm học 2017-2018 trên website phòng Đào tạo 

http://daa.uit.edu.vn như sau: 

 Đợt 1 (chính thức): Từ 9h00 ngày 23/05/2018 đến 16h00 ngày 28/05/2018 

 Đợt 2 (hiệu chỉnh): Từ 9h00 ngày 30/05/2018 đến 16h00 ngày 02/06/2018 

 VPĐB công bố TKB chính thức: ngày 12/06/2018. 

 Thời gian bắt đầu học kỳ 3 năm học 2017 – 2018: 02/07/2018 

 Thời gian thi cuối kỳ học kỳ 3: 13/08/2018 – 18/08/2018 

2. Lưu ý 

 Đối với chương trình Chất lượng cao, Văn phòng chỉ mở các lớp học lại, học cải thiện. 

 Các môn mở cho chương trình Tiên tiến đều là các môn học mới và bắt buộc học trong học 

kỳ hè: 

Stt Môn học Lớp Ghi chú 

1 Cơ sở tính toán Khóa 2014 Giảng viên nước ngoài 

2 Cơ sở tính toán Khóa 2015 Giảng viên nước ngoài 

3 Trí tuệ nhân tạo Khóa 2015  

4 Kỹ năng giao tiếp Khóa 2017  

5 Vật lý đại cương I Khóa 2017  

 

 Mọi thắc mắc trong quá trình đăng ký học phần, sinh viên liên hệ email 

phuongdtt@uit.edu.vn (Cô Phương) hoặc liên hệ trực tiếp VPĐB để được giải đáp. 

 Trân trọng. 

 

Nơi nhận: 
-  Như trên; 
-  Lưu VPĐB. 
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