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Số: 25/TB- SĐH                                   Hà Nội, ngày  02  tháng 01 năm 2014 

 

Kính gửi:  

 Viện quản chuyên ngành đào tạo thạc sĩ 

 Học viên các khóa 2012(A,B) và khóa 2013(A,B) 

 

 Thực hiện Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo sau đại học ban hành kèm theo Quyết 

định số 2341/QĐ-ĐHBK-SĐH ngày 24 tháng 06 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học 

Bách khoa Hà Nội, Nhà trường thông báo tới các Viện quản chuyên ngành và học viên cao 

học khóa 2012(A,B) và khóa 2013(A,B) học tại trường ĐHBKHN về việc đăng ký học phần 

học kỳ II và đăng ký học tiếp, học lại và học nâng điểm. 

Kế hoạch giảng dạy và thi của học kỳ II khóa 2013B: Bắt đầu từ 03/03/2014 đến 

29/06/2014; nộp điểm quá trình và điểm thi kết thúc học phần trước ngày 06/07/2014, 

hoàn thành việc nhập điểm vào phần mềm trước ngày 13/07/2014 

1.      Đăng ký học tập 

  Tổ chức và thực hiện đăng ký học theo  điều 58 của Quy định về tổ chức quản lý và đào tạo 

sau đại học 2013, đồng thời Nhà trường lưu ý thực hiện một số vấn đề cụ thể: 

- Các học phần của học kỳ 1, dạy và học theo kế hoạch chuẩn do các chuyên ngành đã quy 

định trong chương trình đào tạo. Viện ĐTSĐH sẽ đăng ký cho học viên của toàn khóa. 

- Học viên phải đăng ký các học phần của học kỳ 2 (thực hiện đăng ký học online bao 

gồm cả học phần bắt buộc và học phần tự chọn) theo quy định không quá 20 TC và không ít 

hơn 9 TC. Các học phần bắt buộc có thể không nhất thiết phải đăng ký trong học kỳ này. 

Học viên không đăng ký môn học sẽ không có tên trong danh sách của lớp học phần. 

- Mỗi học viên phải đăng ký học các học phần tự chọn và bắt buộc có số tín chỉ tối thiểu 

theo quy định của mỗi chuyên ngành. 

- Học viên có thể  đăng ký học các học phần tự chọn nhiều hơn số tín chỉ  tự chọn theo 

quy định, tuy nhiên viện ĐTSĐH chỉ ghi vào bảng điểm thạc sĩ số tín chỉ theo quy định của 

CTĐT (học viên có thể đề xuất ghi những học phần theo yêu cầu, nếu không đề xuất viện 

ĐTSĐH sẽ ghi ngẫu nhiên lấy điểm từ cao xuống thấp). Những tín chỉ còn lại viện ĐTSĐH 

sẽ cấp chứng chỉ. 

- Theo quy định của mỗi Chuyên ngành có tổng số tín chỉ nhất định. Tuy nhiên trong quá 

trình đăng ký học phần tự chọn, học viên có thể đăng ký số tín chỉ bị dư (1-2) tín chỉ so với 

tổng số quy định và được ghi vào bảng điểm. 

- Những học viên đăng ký  các học phần tự chọn tự do (không nằm trong danh mục học 

phần của chuyên ngành)  phải viết đơn (theo mẫu 3) có ý kiến của người hướng dẫn và lãnh 

đạo khoa viện, nộp về viện ĐTSĐH trước ngày 28/02/2014 để viện ĐTSĐH đăng ký vào hệ 

thống. Các học phần tự chọn tự do chỉ được chấp nhận khi có lớp học phần đã được mở. 

- Kế hoạch đăng ký môn học: 

* Khoa, viện gửi về viện đào tạo danh mục các học phần tự chọn (hạn chế nếu cần) (Mẫu 

1 a) của từng chuyên ngành trước ngày 11/01/2013. Nếu khoa/viện không gửi viện ĐTSĐH 

sẽ mở danh mục tự chọn quy định trong CTĐT chuyên ngành 2011 để HV đăng ký. 

* Khoa viện lập danh sách học viên đăng ký chuyên sâu (nếu có) gửi về Viện Đào tạo sau 

đại học trước ngày 11/01/2013. 
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* Học viên đăng ký các học phần theo CTĐT của chuyên ngành và có trong danh mục hạn 

chế của khoa/viện từ ngày 14/01/2014 đến hết ngày 19/01/2014. Nếu số HV đăng ký MH tự 

chọn ít hơn 5, Trường không mở lớp cho MH liên quan, HV có quyền đăng ký MH khác có 

mở lớp trong HK để thay thế. 

* Học viên kiểm tra các  học phần được tổ chức học và đăng ký bổ sung những học phần 

đăng ký mà lớp học phần không  đủ điều kiện tổ chức từ ngày 21/01/2014 đến  hết ngày 

26/01/2014.  

 * Học viên đã đăng ký nếu có nguyện vọng xin thay đổi hoặc hủy đăng ký một số học 

phần, phải viết  đơn (Mẫu 2) gửi viện ĐTSĐH trước ngày 28/02/2014. Sau thời điểm trên 

viện ĐTSĐH không nhận đơn thay đổi đăng ký học phần. 

* Viện ĐTSĐH gửi Thông báo kế hoạch giảng dạy các lớp học phần được tổ chức  tới 

khoa, viện để khoa viện phân công CBGD trước ngày 10/02/2014; Khoa, viện gửi về viện 

ĐTSĐH  kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 của các lớp học tại trường trước ngày  23/02/2013. 

Lưu ý: CBGD phải đảm bảo dạy đúng, đủ thời gian đã đăng ký dạy; 1 tín chỉ dạy 15 tiết, 

một buổi dạy không quá 5 tiết. 

2.      Đăng ký học lại 

 - Học viên các khóa đăng ký học tiếp, học thêm, học lại sẽ học theo các lớp được mở của 

khóa kế tiếp hoặc theo lớp học phần riêng. Học viên viết đơn  xin đăng ký học theo khóa kế 

tiếp (Mẫu 3) hoặc theo lớp học phần riêng (Mẫu 4) và làm thủ tục (nộp đơn) tại viện 

ĐTSĐH từ ngày 24/02/2014-28/02/2014. Sau thời điểm trên viện ĐTSĐH không nhận đơn 

xin học lại. 

 - Đối với các lớp học phần riêng khi lập lớp phải có ý kiến của khoa, viện quản chuyên 

ngành đồng ý và cử giáo viên giảng dạy (Mẫu 4). 

                                                                                           

 KT. VIỆN TRƯỞNG 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG 

(Đã ký) 
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Lưu ý: Thông báo và các Mẫu có thể lấy trên website của viện ĐTSĐH 
 

Kế hoạch thực hiện đăng ký học học kỳ II-khóa 2013B tại trường ĐHBKHN 

TT Nội dung thực hiện Thời gian 

1 Khoa viện gửi giới hạn học phần đăng ký học của học kỳ 2 Trước ngày 11/01/2014 

2 
Khoa viện tổ chức cho Học viên đăng ký chuyên sâu (nếu có) và gửi 

danh sách về Viện ĐTSĐH 

Trước ngày 11/01/2014 

3 Học viên thực hiện đăng ký học online lần 1 14/01-19/01/2014 

4 Học viên thực hiện đăng ký học online lần 2 21/01-26/01/2014 

5 Khoa viện gửi phân công giảng dạy về SĐH trước 24/02/2014 

6 
Học viên khóa 2013B thay đổi đăng ký học, Học viên các khóa khác 

đăng ký học / học lại 

24/02/2014-28/02/2014 

7 Viện quản chuyên ngành in bảng điểm 05/03/2014-09/03/2014 

8 Học kỳ II bắt đầu từ  03/03/2014 - 22/06/2014 

9 Kết thúc thi trước 29/06/2014 

10 Nộp điểm trước 06/07/2014 

11 Kết thúc việc nhập điểm vào phần mềm trước  13/07/2014 

 

 


