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THÔNG BÁO
Về việc đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2021-2022 các chương trình đặc biệt
Văn phòng các chương trình đặc biệt (VPĐB) thông báo về việc đăng ký học phần (ĐKHP) của
sinh viên các chương trình đặc biệt trong học kỳ 2 năm học 2021-2022, cụ thể:
− Một số môn học đại cương, cơ sở nhóm ngành nhà trường sẽ gợi ý thời khóa biểu (TKB) bằng
cách ĐKHP tạm thời cho sinh viên năm 1, năm 2 (Khóa 2020, 2021);
− Sinh viên các khóa 2019 trở về trước, các môn học lại, cải thiện, môn học Giới thiệu ngành +
“chuyên ngành/ngành”, Kỹ năng nghề nghiệp, Anh văn (chương trình CLC, tài năng), các môn
chính trị, giáo dục thể chất: sinh viên TỰ ĐKHP.
− Sinh viên chương trình liên kết với Đại học Birmingham City (BCU): Trường sẽ ĐKHP toàn
bộ.
− Sinh viên ĐKHP tại cổng thông tin sinh viên student.uit.edu.vn hoặc daa.uit.edu.vn bằng tài
khoản chứng thực.
− Thời gian sinh viên đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2021-2022 như sau:
✓ Từ ngày 13/12/2021 đến 15/12/2021: công bố TKB dự kiến mở trong học kỳ 2
✓ Đợt 1 (Đợt xác nhận ĐKHP): Từ 9h00 ngày 21/12/2021 đến 16h00 ngày 21/12/2021, sinh
viên năm 1, 2 xem, xác nhận và có thể hủy ĐKHP đã được đăng ký sẵn trên hệ thống (không
được ĐKHP mới). Nếu sinh viên không xác nhận thì kết quả ĐKHP sẽ bị hủy và sinh viên
phải ĐKHP lại toàn bộ trong đợt chính thức.
✓ Đợt 2 (Đợt ĐKHP chính thức): Từ 9h00 ngày 22/12/2021 đến 16h00 ngày 24/12/2021, sinh
viên ĐKHP đợt chính thức trên hệ thống: Sinh viên tất cả các khóa ĐKHP, sinh viên năm 1,
2 có thể điều chỉnh hoặc đăng ký mới.
✓ Đợt 3 (Đợt ĐKHP hiệu chỉnh): Từ 9h00 ngày 28/12/2021 đến 16h00 ngày 30/12/2021, sinh
viên ĐKHP đợt hiệu chỉnh trên hệ thống, tại mục “Đăng ký học phần bổ sung”.
✓ Đợt 4 (Đợt ĐKHP cứu xét): Từ 9h00 ngày 21/02/2022 đến 16h00 ngày 25/02/2022, sinh viên
xin cứu xét ĐKHP trên hệ thống. Chỉ giải quyết các trường hợp đặc biệt (nhập học trễ, khôi
phục ĐKHP vì lý do học phí, …).
✓ Từ 03/01/2022-08/01/2022: thông báo TKB HK2 năm học 2021-2022
✓ Bắt đầu HK2 năm học 2021-2022: 21/02/2022.
Lưu ý:
− TKB CỦA SINH VIÊN NĂM 1, 2 DO TRƯỜNG ĐĂNG KÝ ĐÃ ĐƯỢC SẮP XẾP HỢP
LÝ THEO TIẾN ĐỘ ĐÀO TẠO VÀ TRÁNH LỊCH TRÙNG, KHUYẾN CÁO SINH VIÊN
NÊN XÁC NHẬN ĐKHP DO TRƯỜNG ĐĂNG KÝ VÀ NÊN ĐĂNG KÝ HỌC THEO
ĐÚNG TIẾN ĐỘ, LỚP, THEO ĐÚNG NGÀNH HỌC.

− Sinh viên tham khảo chương trình đào tạo trên website http://oep.uit.edu.vn mục học
vụ/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 Chất lượng cao có mã đuôi lớp học là CLC, chẳng
hạn: SS004.M21.CLC, ENG01. M21.CLC.
Các môn mở riêng mã đuôi lớp học sẽ tương ứng với từng ngành, bao gồm:
✓ Chương trình tiên tiến (CTTT): ENG04.M21.CTTT, ACCT5123.M21.CTTT, ..
✓ Kỹ thuật phần mềm (PMCL): MA005.M21.PMCL, IT002.M21.PMCL, …
✓ Hệ thống thông tin (HTCL): IT004.M21.HTCL, IT005.M21.HTCL, …
✓ Kỹ thuật máy tính (MTCL): IT006.M21.MTCL, IT007.M21.MTCL, …
✓ An toàn thông tin (ATCL): PH001.M21.ATCL, IT001.M21.ATCL, …
✓ Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (MMCL): IT004.M21.MMCL,
IT005.M21.MMCL, …
✓ Khoa học máy tính (KHCL): IT012.M21.KHCL, IT007.M21.KHCL, …
✓ Thương mại điện tử (TMCL): IT004.M21.TMCL, IT005.M21.TMCL, …
✓ Công nghệ thông tin – định hướng Nhật Bản (CNCL): JAN02.M21.CNCL,
IE101.M21.CNCL, …
✓ Khoa học máy tính – chương trình cử nhân tài năng (KHTN): MA003.M21.KHTN,
MA006.M21.KHTN, …
✓ An toàn thông tin – chương trình kỹ sư/cử nhân tài năng (ATTN): PH002.M21.ATTN,
MA004.M21.ATTN, …
Sinh viên NÊN học theo những môn học mở riêng cho từng ngành, từng lớp để không bị đụng
lịch học và đáp ứng yêu cầu riêng của môn học tương ứng với từng ngành.
− Lưu ý có 1 số lớp Anh văn 4, 5 sẽ học theo hình thức ielts (thông tin thể hiện ở mục ghi chú)
− Sinh viên nợ học phí HK1 năm học 2021-2022 sẽ không được ĐKHP học kỳ 2
− Sinh viên đăng ký môn Giới thiệu ngành đúng môn của ngành mình đang học (tên môn học:
Giới thiệu ngành “tên ngành/chuyên ngành), ví dụ: Giới thiệu ngành Hệ thống thông tin –
IS005, Giới thiệu ngành Khoa học máy tính – CS005.
− Mọi thắc mắc trong quá trình đăng ký học phần, sinh viên liên hệ email vpdb@uit.edu.vn,
phuongdtt@uit.edu.vn (cô Phương), hanhptm@uit.edu.vn (cô Hạnh) hoặc liên hệ trực tiếp
VPĐB để được giải đáp.
Trân trọng.
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