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THÔNG BÁO 
Về việc đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2018-2019 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 1 năm học 2018-2019, cụ thể: 

1. Thời gian sinh viên đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2018-2019 trên website phòng Đào 

tạo http://daa.uit.edu.vn như sau: 

Từ 01/08/2018 đến 17/08/2018: hệ thống được mở để sinh viên ĐKHP 

a. Đợt 1 (chính thức)  

o Khóa 2015 trở về trước: Từ 9h00 ngày 01/8/2018 đến 16h00 ngày 08/8/2018. 

o Khóa 2016, 2017: Từ 9h00 ngày 03/8/2018 đến 16h00 ngày 08/8/2018. 

b. Đợt 2 (hiệu chỉnh): Từ 9h00 ngày 13/8/2018 đến 16h00 ngày 16/8/2018. 

VPĐB công bố TKB chính thức: ngày 21/8/2018. 

Thời gian bắt đầu học kỳ 1 năm học 2018-2019: Khóa 2018 vào ngày 27/8/2018, các Khóa 

còn lại vào ngày 03/9/2018. 

2. Lưu ý 

 Sinh viên tham khảo chương trình đào tạo trên website http://oep.uit.edu.vn mục đào 

tạo/chuong trinh dao tao 

 Trước mỗi đợt đăng ký học phần sinh viên trao đổi với cố vấn học tập để được tư vấn 

đăng ký học phần phù hợp với khả năng và tiến độ học tập. 

 Những môn chung mở cho chương trình Tài năng sẽ có mã đuôi lớp học là CTTN, môn 

chung mở cho chương trình Chất lượng cao có mã đuôi lớp học là CLC. Môn riêng vẫn giữ 

nguyên mã đuôi lớp học như cũ tương ứng với từng chuyên ngành, đó là: PMCL, HTCL, 

MTCL, ATCL, MMCL, KHCL, CNCL (ngành Công nghệ thông tin định hướng Nhật Bản), 

KHTN, ANTN sinh viên NÊN học theo những môn học mở riêng cho từng chuyên ngành, 

từng lớp để không bị đụng lịch học. 

 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. 
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