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THÔNG BÁO 

Về thời gian đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 

 

Căn cứ tiến độ năm học 2016 – 2017 ban hành theo quyết định số 162/QĐ-CNTĐ-

ĐT ngày 08 tháng 07 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức; 

Căn cứ thời khóa biểu, tiến độ học kỳ 2 năm học 2016 – 2017 của các Khoa; 

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo thời gian đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 

2016 – 2017 cho HSSV, cụ thể như sau: 

- Đăng ký chính thức:  từ 8g00 ngày 02/02/2017 đến 24g00 ngày 12/02/2017. 

- Đăng ký bổ sung: từ 8g00 ngày 14/02/2017 đến 24g00 ngày 24/02/2017. 

- Thời gian học HK2: từ 13/02/2017 đến 03/06/2017. 

 Lưu ý: 

- Học sinh, sinh viên (HSSV) đăng ký học phần tại http://online.tdc.edu.vn 

- Trong quá trình đăng ký học phần, nếu có trục trặc về tài khoản hoặc mật khẩu 

đăng nhập, HSSV liên hệ Trung tâm Thông tin Thư viện (Phòng B116) để được 

kiểm tra, cập nhật. 

- Trong thời gian đăng ký học phần bổ sung, nếu có thắc mắc về sĩ số lớp tối đa, 

tối thiểu, danh sách các lớp học phần mở trong học kỳ, v.v… HSSV liên hệ các 

Khoa giảng dạy học phần để được hướng dẫn, giải quyết. 

Đề nghị các Khoa thông báo đến Cố vấn học tập, Giáo viên chủ nhiệm và HSSV 

các lớp để biết và thực hiện. 

Trân trọng kính chào./. 
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