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THÔNG BÁO 
Về thời gian đăng ký học phần Anh văn 4, Anh văn 5 

học kỳ II - năm học 2018 - 2019 
 

Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-CNTĐ-ĐT ngày 06/07/2018 của Hiệu trưởng trường Cao 

đẳng Công nghệ Thủ Đức về việc ban hành tiến độ năm học 2018 – 2019,  

Căn cứ Tiến độ đào tạo học kỳ 2 năm học 2018-2019 ( bổ sung ) của Khoa Tiếng Anh.  

Phòng Quản lý đào tạo thông báo về thời gian đăng ký học phần Anh văn 4, Anh văn 5 

như sau: 

Đối tượng 

Thời gian đăng ký học phần  Thời gian học  

Bắt đầu Kết thúc Bắt đầu Kết thúc 

HSSV khóa 2016 trở về trước 
8g00 

22/04/2019 

24g00 

04/05/2019 
04/05/2019 01/06/2019 

 

Lưu ý: 

 HSSV đăng ký học phần tại website: http://online.tdc.edu.vn/  

 Trong quá trình đăng ký học phần nếu có thắc mắc HSSV liên hệ: 

- Trung tâm Thông tin Thư viện (phòng B116), điện thoại: 028 66839880.  

- Khoa quản lý học phần, Phòng QLĐT (A004), điện thoại: 028 38970023.  

 Rút học phần (hủy đăng ký):  

- HSSV được tự hủy đăng ký học phần trong thời gian đăng ký chính thức. 

- Sau khi hết thời gian đăng ký chính thức, nhà trường không giải quyết rút học phần 

dưới mọi hình thức. 

Phòng Quản lý đào tạo đề nghị các Khoa thông tin đến CVHT và HSSV biết và thực hiện. 

Trân trọng ./. 

             TP. QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 

  
Nơi nhận: 

- BGH (báo cáo).                      (đã ký) 

- Website.           

- Lưu.                              

                                                                                                                          Phạm Quang Tuấn 

 

http://online.tdc.edu.vn/

