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Độc lập – Tự do - hạnh phúc

THÔNG BÁO
V/v đăng ký các học phần học kỳ 1 năm học 2022 - 2023
Thực hiện kế hoạch năm học 2022 -2023, Nhà trường thông báo việc đăng ký
học phần học kỳ 1 của sinh viên như sau:
1. Đối tượng: Sinh viên hệ đại học chính quy các khóa đào tạo của Nhà trường.
2. Địa chỉ đăng ký: http://tinchi.spnttw.edu.vn.
3. Thời gian đăng ký:
Khóa tuyển sinh

Thời gian đăng ký

Thời gian hết hạn

2018, 2019, 2020
2021
2018, 2019, 2020,
2021

12h00 ngày 08/8/2022
12h00 ngày 09/8/2022

8h00 ngày 09/8/2022
8h00 ngày 10/8/2022

12h00 ngày 10/8/2022

8h00 ngày 11/8/2022

12h00 ngày 11/8/2022

8h00 ngày 12/8/2022

2018, 2019, 2020,
2021

Ghi chú

Đăng ký
bổ sung
Đăng ký
bổ sung
trên form
google.

4. Những vấn đề sinh viên cần lưu ý trước khi đăng ký tín chỉ:
- Sinh viên cần nắm rõ được các học phần của học kỳ 1 năm học 2022 - 2023
trong kế hoạch toàn khóa của ngành đang theo học.
- Nhà trường đã bố trí các học phần, sinh viên căn cứ kế hoạch đã sắp xếp trên
website đào tạo tín chỉ, kiểm tra và đăng ký lịch học theo quy định.
- Sinh viên các khóa đăng ký đúng thời gian quy định, ngoài thời gian quy định
sinh viên sẽ không được phép đăng ký.
- Sinh viên đăng nhập hệ thống không đúng thời gian trên sẽ bị khóa tài khoản
đăng ký.
- Các lớp học phần không đủ quy mô sẽ bị hủy hoặc theo sự sắp xếp của Nhà
trường.
Đề nghị tất cả sinh viên thực hiện đầy đủ nội dung thông báo này. Những sinh
viên không đăng ký được học phần Nhà trường không chịu trách nhiệm.
Nơi nhận:
- Các khoa liên quan;
- Ban biên tập Website (Để đăng TB);
- Lưu: VT, ĐT (20)
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(Đã ký)

PGS. TS. Đào Đăng Phượng

