
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

        Số: 46/ĐHCT-ĐT                                           Cần Thơ, ngày 13 tháng 8 năm 2018 

V/v mở lại website nhập kế hoạch học tập 

 

 

                                     Kính gửi:  - Lãnh đạo các đơn vị. 

 - Cố vấn học tập các lớp. 

 - Sinh viên trong toàn trường. 

                                                       

             Hiện nay, công tác đăng ký học phần học kỳ 1, năm học 2018-2019 đã hoàn 

thành. Để chuẩn bị số liệu mở lớp cho việc đăng ký học phần các học kỳ tiếp theo và sinh 

viên khóa 44 phải nhập kế hoạch học tập toàn khóa, đồng thời hỗ trợ sinh viên có nhu cầu 

điều chỉnh lại kế hoạch học tập, Trường thông báo kế hoạch mở lại Website kế hoạch học 

tập cụ thể như sau: 

 -  Sinh viên khóa 43 về trước có nhu cầu điều chỉnh kế hoach học tập: thực hiện từ 

ngày ra thông báo đến 17g00 ngày 01/9/2018.  

             - Sinh viên khóa 44 nhập kế hoạch học tập toàn khóa: thực hiện từ 7g30 ngày 

10/9/2018 đến 17g00 ngày 30/9/2018. 

Đối với khóa 44, cố vấn học tập tư vấn và hướng dẫn sinh viên nhập nhu cầu học tập 

của mình trên Website dựa vào chương trình đào tạo đã công bố.  

           Sau thời gian trên, Trường sẽ khóa dữ liệu và lập kế hoạch mở lớp cho học kỳ 2 và 

học kỳ 3, năm học 2018-2019. 

           Đề nghị các đơn vị thông báo đến cố vấn học tập, sinh viên các lớp tiến hành điều 

chỉnh và nhập kế hoạch học tập đúng thời gian quy định. 

  

           Trân trọng kính chào./. 

 

 TL. HIỆU TRƯỞNG 

 Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 
- Như kính gửi;                                                                           

- BGH (để báo cáo);              

- TT TT&QTM, TT CNPM ;                                                              

- Website: Trường, PĐT;         (Đã ký) 
- Lưu: VT, PĐT.                                           

 

 Nguyễn Minh Trí                                                                                         

  


