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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bình Dương, ngày

29

tháng 06 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc đăng ký môn học đào tạo theo hệ thống tín chỉ
học kỳ 1 năm học 2017 – 2018
Trường Đại học Bình Dương thông báo thời gian đăng ký môn học (ĐKMH) đào
tạo theo hệ thống tín chỉ học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 như sau:
I.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Sinh viên Đại học, Cao đẳng trúng tuyển năm 2013 trở về sau (sinh viên đào tạo
theo hệ thống tín chỉ).
II.
Stt

KẾ HOẠCH CHUNG
Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

1

Sinh viên thực hiện ĐKMH (đăng ký trực tiếp tại
Cổng thông tin sinh viên; Số tín chỉ tối đa sinh
Từ 07:00 ngày 10/07/2017
viên được phép đăng ký là 25 tín chỉ, tối thiểu là đến 24:00 ngày 16/07/2017
10 tín chỉ).

2

Phòng Đào tạo xử lý số liệu, hủy bỏ các nhóm
môn học không đủ điều kiện tổ chức lớp.

17/07/2017 đến 23/07/2017

3

Sinh viên đăng ký bổ sung (Sinh viên đăng ký
trực tiếp tại Cổng thông tin sinh viên).

25/07/2017 đến 28/07/2017

4

Sinh viên cập nhật lại dữ liệu đăng ký tại Cổng
thông tin sinh viên

17/08/2017

5

Thời gian nộp học phí học kỳ (sinh viên in phiếu
đối chiếu học phí tại Cổng thông tin sinh viên,
liên hệ phòng Đào tạo để đóng dấu xác nhận và
nộp học phí tại phòng Tài vụ).

05/09/2017 đến 29/09/2017

6

Thời gian nộp đơn gia hạn học phí học kỳ 1 năm
2017-2018 về phòng Đào tạo (đơn phải có đầy
đủ các xác nhận theo yêu cầu).

05/09/2017

7

Thời gian bắt đầu học kỳ 1 năm học 2017 – 2018

05/09/2017

III.

CÁCH ĐĂNG KÝ
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Sinh viên ĐKMH trực tiếp tại Cổng thông tin sinh viên địa chỉ:
http://sv.bdu.edu.vn/
Sinh viên đọc kỹ hướng dẫn ĐKMH tại địa chỉ:
http://sv.bdu.edu.vn/HDDKMH.htm
IV.

CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

Các Khoa, Bộ môn, Cố vấn học tập, Trợ lý sinh viên, Trợ lý giáo vụ hỗ trợ tư vấn
sinh viên chọn môn học.
Phòng Tài vụ phối hợp thu học phí theo đúng thời gian quy định.
V.

LƯU Ý

Những sinh viên không ĐKMH trực tiếp tại Cổng thông tin sinh viên theo đúng
thời gian quy định sẽ không được tham dự lớp học và thi kết thúc môn học.
Trường hợp sinh viên quên mật khẩu tài khoản ĐKMH, sinh viên phải sử dụng
địa chỉ email do nhà Trường cấp để phục hồi lại mật khẩu (mọi thắc mắc về email do
nhà trường cấp, sinh viên liên hệ về địa chỉ email toweb@bdu.edu.vn để được hỗ trợ).
Sinh viên cần liên hệ Cố vấn tại văn phòng khoa để được hướng dẫn đăng ký học
phần phù hợp với ngành học của từng sinh viên.
Thời gian tính điểm tích lũy giờ Thư viện học kỳ 1 năm học 2017-2018: bắt đầu
từ ngày 05/09/2017 (tuần thứ 1) đến tuần thứ 15 của học kỳ.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để báo cáo);
- Các Phòng, Khoa liên quan để thực hiện;
- Sinh viên để thực hiện;
- Lưu: TCHC.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. Cao Việt Hiếu
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