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THÔNG BAO 
Vt vic k hoich trin khai h9c ky phy nãm hçc 2020-2021 

Thrc hin c1nrng trinh và k hoach dào tao  näm h9c 2020-2021, Nhà trix?mg 
thông báo ké hoach triën khai h9c k phy cho các lop sinh viên nhu sau: 

1 Sinh viên lap kê hoach hoc tap va kra chon cac hoc phân hoc lai, h9c cal thiên 
diem tt'r ngày 06 den 10/3/2021 qua "He thông tIch hcip thông tin và Quãn 1 dào tao" 
(daotao.huemed-univ.edu.vn). 

2. Co van hçc tp duyt kê hoach h0c tp cho sinh viên tr ngày 11 den 
14/3/2021. 

3. Sinh viên clang k2 chInh thrc vâo các hçc phn (hr?c Nhà tnr&ng mi lOp trong 
h9ckph1ltlrngay 18 dên2l/3/2021. 

4. Thi gian triên khai h9c tp 
- Dôi v6i các lap SV näm cuôi: tr 22/3/2021 den 18/4/202 1 (5 tun). 
- Các lap SV con Iai:  tr ngày 26/7/2021 den 28/09/202 1 (5 tuân trong he). 

5. Khôi hrcing clang k) h9c tap:  tôi cia không qua 10 dvtc. 
6. Diêu kin mô lap: so hrcmg sinh viên dang k h9c 2 10 SV/ h9c phân. MOt so 

trithng hcip dc bit do Khoa, BQ mon dé xuât và duqc Hiu trtrông phê duyt ma lap. 
7. Hçc phi: tüy theo so hrcing sinh viên clang k, m1rc thu h9c phi thrçxc xác djnh 

trén nguyen tãc thu bü chi và &rçfc PhOng KH, TC&CSVC thông báo qua "He th6ng 
tIch hçp thông tin và Quãn l dào tao". 

Nhân dt.rçc thông báo nay ci ngh Ban chü nhim Khoa, BO môn, C vAn hçc 
tap, các lap sinh viên vâ các &m vi có lien quan triên khai thirc hin các ni dung trên. 

Noi u/ian: 
- Các Khoal BM; 
- Các lap SV; 
- Phông KH, TC&CSVC; 
- Phong DTDH; CT-CTSV; 
- Li.ru VT. 
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