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Kính gửi:  Lãnh đạo các Khoa trong trường 
 

 

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016 - 2017 và chương trình đào tạo của các 

lớp, Nhà trường thông báo kế hoạch đào tạo chương trình 2 và đăng ký môn học 

(ĐKMH) học kỳ I năm học 2016-2017 như sau: 
 

I. ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH 2  

- Sinh viên đủ điều kiện học cùng lúc hai chương trình (theo QĐ số 442/QĐ-

ĐHHV-ĐT ngày 27/8/2012) nộp hồ sơ đăng ký học về văn phòng Khoa quản quản lý 

ngành 1 trước ngày 8/8/2016.  

- Khoa quản lý ngành 1 xét duyệt và nộp hồ sơ về Phòng Đào tạo trước ngày 

12/8/2016. Hồ sơ bao gồm:  

1) Đơn đăng ký học cùng lúc hai chương trình. 

2) Bảng điểm kết quả học tập tính đến thời điểm đăng ký. 

3) Bảng so sánh, đối chiếu môn học của ngành 1 và ngành 2. 

4) Đơn đăng ký học phần của ngành 2 trong học kỳ 1 năm học 2016-2017. 

(mẫu hồ sơ download tại địa chỉ www.dangky.hvu.edu.vn) 
 

II. ĐĂNG KÝ MÔN HỌC - HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017 

1. Tổ chức xây dựng kế hoạch học tập cho sinh viên 

- Ngày 02/8/2016, Nhà trường thông báo danh sách các môn học dự kiến được mở 

trong học kỳ 1 năm học 2016 – 2017 cho sinh viên đại học, cao đẳng, liên thông hệ chính 

quy tại website trường, hệ thống ĐKMH trực tuyến (www.dangky.hvu.edu.vn) và tại văn 

phòng các khoa.   

- Từ ngày 03/8/2016 đến ngày 07/8/2016, Các Khoa chỉ đạo cố vấn học tập (CVHT) 

hướng dẫn sinh viên xây dựng kế hoạch học tập trong học kỳ 1 năm học 2016 -2017.  

- Ngày 08/8/2016, các Khoa tổng hợp đề xuất thay đổi so với kế hoạch đào tạo 

(nếu có) và gửi về Phòng Đào tạo (đ/c Dương nhận). 

2. Đăng ký trực tuyến 

Căn cứ vào kế hoạch học tập đã được CVHT xác nhận, sinh viên truy cập vào hệ thống 

đăng ký trực tuyến của Nhà trường tại địa chỉ www.dangky.hvu.edu.vn để đăng ký các môn học 

từ ngày 08/8/2016 đến ngày 11/8/2016. 

Lưu ý: sinh viên bắt buộc phải ĐKMH đúng những môn học trong kế hoạch học 

tập đã được CVHT xác nhận. 

3. Công bố kết quả đăng ký trực tuyến 

Ngày 13/8/2016, sinh viên xem kết quả đăng ký môn học và cập nhật thời khóa 

biểu chính thức trên hệ thống tại địa chỉ www.dangky.hvu.edu.vn. 

4. Hiệu chỉnh đăng ký môn học 

Từ ngày 15/8/2016 đến ngày 24/8/2016 sinh viên và CVHT đối chiếu kết quả 

điểm TBC tích lũy để hiệu chỉnh kết quả đăng ký và duyệt kết quả trực tuyến trên hệ 

thống.  



 
 
 
 

5. Xác nhận kết quả đăng ký của sinh viên 

Các Khoa chỉ đạo CVHT đối chiếu, ký xác nhận vào bảng kết quả đăng ký môn học 

và gửi về phòng Đào tạo (đ/c Kiên nhận) trước ngày 26/8/2016. 

 

 Đề nghị các khoa chỉ đạo cố vấn học tập, tổ chức cho sinh viên thực hiện theo kế 

hoạch trên và cập nhật các thông tin trên website của trường./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                             

   - Như kính gửi (để thực hiện);                                                           
   - HT, các P.HT (để chỉ đạo);    

   - Lưu: VT, ĐT.                        
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