
 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC TRỰC TUYẾN  
HỌC KỲ III – NĂM HỌC 2013/2014 

- Thời gian khai gi ảng học kỳ:  
+ Từ 14/07/2014  

- Thời gian đăng ký môn h ọc trực tuy ến: 
+ Từ 9h 19/05 - 25/05:  Sinh viên niên khóa 2013 được đăng ký 

 (trừ ngành Công tác xã hội khóa 2013) 

+ Từ 9h 26/05 - 01/06:  Sinh viên niên khóa 2012 được đăng ký  
 (Được đăng ký môn học của các khối lớp thuộc 

khóa: 2012; 2013) 

+ Từ 9h 02/06 - 08/06:  Sinh viên niên khóa 2011 được đăng ký   
 (Được đăng ký môn học của các khối lớp thuộc 

khóa: 2011; 2012; 2013) 

+ Từ 9h 09/06 - 11/06:  Sinh viên niên khóa 2010 được đăng ký   
 (Được đăng ký môn học của các khối lớp thuộc 

khóa: 2010; 2011; 2012; 2013) 

+ Từ 9h 12/06 - 22/06:  Sinh viên t ất cả các khóa được đăng ký   
 (Được đăng ký môn học của các khối lớp thuộc 

khóa: 2010; 2011; 2012; 2013) 

+ Từ 9h 23/06 – 25/06: Sinh viên điều ch ỉnh đăng ký môn h ọc 
 (Kiểm tra các môn học đăng ký; Cho đăng ký 

học cải thiện điểm đối với các môn học đã đạt) 

- Thời hạn in phi ếu nộp ti ền và hoàn t ất học phí: 
+ Từ 07/07 - 25/07: Đối với các môn thực hành 
+ Từ 07/07 - 08/08: Đối với các môn lý thuyết 

Lưu ý :  
- Thời hạn mở mã số sinh viên học kỳ 3 :  Từ 06/05/2014 - 18/06/2014 

Thời hạn mở mã số sinh viên là 3 ngày (không tính ngày thứ 7, Chủ nhật và 
các ngày Lễ). 

- Để ổn định lớp học GDQP-GDTC tại Long Bình, Phòng Quản lý đào tạo sẽ 
đăng ký môn học cho sinh viên ngành Công tác xã hội khóa 2013. Sinh viên 
xem Thời khóa bi ểu học cá nhân [*] từ ngày 19/05/2014 (Sinh viên không có 
Thời khóa bi ểu học cá nhân [*] hoặc bảo lưu kết quả học vui lòng liên hệ 
phòng Quản lý đào tạo từ ngày 20/05/14 đến 01/06/14).   

- Yêu cầu sinh viên xem kỹ thời gian học, địa điểm học, số tín chỉ môn học 
đúng theo chương trình đào tạo trước khi quyết định đăng ký môn học.  

- Để bảo mật tốt tài khoản đăng ký môn học, sinh viên không đặt mật kh ẩu là 
mã số sinh viên . 

- Do có một số lớp thay đổi phòng học hoặc ghép lớp, yêu cầu sinh viên kiểm 
tra Thời khóa bi ểu học cá nhân  trước ngày khai giảng học kỳ tại website:  

[*] http://dkmh.ou.edu.vn/xemlichhoc/edunet/xemlichhoc. php 
- Phòng Quản lý Đào tạo không gi ải quy ết các trường hợp sau: 

• Đăng ký sai với Quy định đăng ký môn h ọc trực tuy ến 

• Đăng ký sau thời gian quy định 

• Hủy bỏ môn học đã đăng ký hoặc đổi sang lớp khác  

• Nhờ người khác đăng ký dùm hoặc để lộ mật khẩu 


