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THÔNG BÁO  
Về việc bổ sung thông tin trong đăng ký lớp học kỳ 1 năm học 2021-2022 

 

Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị trong toàn trường 

Theo Thông báo về đăng ký tín chỉ Học kỳ 1 năm học 2021-2022, sinh viên tiến 

hành đăng ký lớp học từ ngày 05/8/2021 đến hết ngày 04/9/2021. Từ thực tế đăng 

ký, vẫn còn một số vấn đề mà sinh viên chưa hiểu rõ, nay Trường Đại học Duy Tân 

thông báo đến các đơn vị một số nội dung như sau: 

1. Điều kiện đăng ký và học tập: 

Sinh viên được đăng ký lớp môn học theo điều kiện lỏng. Tuy nhiên, để được 

tham gia lớp học, sinh viên phải thỏa mãn 1 trong các điều kiện sau: 

- Sinh viên đã hoàn thành môn học tiên quyết (Đạt điểm qua môn); 

- Sinh viên đã tham gia học môn tiên quyết và đang trong quá trình chờ điểm. 

Sinh viên sẽ không được học các môn học có điều kiện tiên quyết là những môn 

đã nhận điểm F hoặc chưa tham gia học. Ví dụ: Môn A là môn tiên quyết cho Môn 

B, nếu sinh viên bị điểm F Môn A hoặc chưa tham gia học Môn A sẽ không được 

học Môn B. 

2. Thực hiện đăng ký môn học: 

- Sinh viên tất cả các khóa đăng ký môn học theo đúng Khung chương trình hoặc 

đăng ký học trả nợ môn học, nếu hết chỗ thì gửi yêu cầu về Khoa, Khoa tổng hợp 

yêu cầu của sinh viên và đề nghị Phòng Đào tạo mở thêm chỗ hoặc mở thêm lớp cho 

sinh viên được đăng ký. Việc hết chỗ đăng ký chỉ là tạm thời, Phòng Đào tạo có 

trách nhiệm đảm bảo cho tất cả sinh viên được đăng ký học theo đúng Khung 

chương trình của học kỳ 1 năm học 2021-2022. 



- Trường hợp sinh viên đủ điều kiện đăng ký học vượt, sinh viên gửi yêu cầu 

đăng ký học vượt về Phòng Đào tạo qua địa chỉ email phongdaotao@duytan.edu.vn 

để được hỗ trợ đăng ký. 

- Khuyến cáo những sinh viên đã hoàn thành môn học chỉ đăng ký để học cải 

thiện điểm, không đăng ký vào lớp vì bất kỳ lý do nào khác. Nhà trường sẽ đóng 

chức năng rút môn học đối với các trường hợp đăng ký này. 

Để công tác quản lý và thực hiện quá trình đào tạo không bị trở ngại, đề nghị 

lãnh đạo các đơn vị phối hợp thực hiện và thông tin cụ thể đến sinh viên. 

Trân trọng./. 
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