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THÔNG BÁO 
 

Kính gửi:  - Các Ông, Bà Trưởng các đơn vị  

 - Cố vấn học tập các lớp Cao đẳng khóa 51, 52, 53, 54, 55, 56. 

Thực hiện kế hoạch giảng dạy Học kỳ II năm học 2015 - 2016. 

Hiệu trƣởng thông báo tới các đơn vị, cố vấn học tập và sinh viên các lớp Cao đẳng khóa 

51, 52, 53, 54, 55, 56 kế hoạch đăng ký tín chỉ nhƣ sau: 

TT Nội dung công việc 

Thời gian  

Đợt 1 

Khóa  

51  55 

Đợt 2 

Khóa 56 

1.  
- Phòng Đào tạo lập thời khóa biểu các lớp học phần theo chƣơng 

trình đào tạo và chuyển đến các khoa. Các khoa triển khai đến 

CVHT và sinh viên. 
15  21/12/15 

2.  

- Sinh viên đăng ký học phần trên cổng thông tin từ 7h00 ngày 

23/12 đến 08h00 ngày 28/12/2015. Truy cập theo địa chỉ: 

http://daotao.cnd.edu.vn 

- Các vấn đề phát sinh trong khoảng thời gian này CVHT cập 

nhật và kết hợp giải quyết cùng phòng Đào tạo. 

23 28 

/12/15 
13 18 

/01/16 

3.  
- Cố vấn học tập duyệt đăng ký cho sinh viên trên cổng thông tin 

và phiếu đăng ký học phần. 
28/12/15 18/1/16 

4.  
- Phòng Đào tạo kết hợp với CVHT giải quyết các vấn đề phát sinh.  

- CVHT nộp phiếu đăng ký học phần của sinh viên về phòng Đào tạo. 
29/12/15 19/01/16 

5.  
- Phòng Đào tạo thông báo Thời khóa biểu chính thức. 

- CVHT kết hợp với phòng Đào tạo đăng ký bổ sung cho SV tại 

lớp HP bị hủy. 

30/12/15 20/01/16 

6.  

- Sinh viên nộp học phí theo 2 hình thức: 

         + Trực tiếp tại phòng TCKT 

         + Qua tài khoản của Trƣờng: 

Số TK: 4801.0000.137059 tại Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần 

đầu tƣ và phát triển Việt Nam chi nhánh Nam Định. 

04/01/16 

 

04/03/16 

22/02/16 

 

04/03/16 

7.  - Sinh viên học theo thời khóa biểu. 
04/01/16 

 
05/06/16 

22/02/16 
 

12/06/16 

Đề nghị Trƣởng các đơn vị triển khai thông báo, các cố vấn học tập tổ chức triển khai tới 

sinh viên lớp mình phụ trách, hƣớng dẫn sinh viên đăng ký học các học phần theo kế hoạch và 

thời khóa biểu.   

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                            
- Nhƣ kính gửi; 

- Giám hiệu (để báo cáo); 

- Tổ QTM (đƣa thông báo lên trang Web của Trƣờng); 

- Lƣu VT, ĐT. 

 


