
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Số: 1350/ĐHCT-KSĐH               Cần Thơ, ngày 01 tháng 7 năm 2019 
 Về việc đăng ký học phần bậc đào tạo SĐH 

  HK 1 năm học 2019-2020 

Kính gửi:  - Lãnh đạo các đơn vị đào tạo sau đại học; 

              - Cán bộ giảng dạy sau đại học; 

- Học viên cao học và nghiên cứu sinh các khóa. 

Theo kế hoạch đã công bố, học kỳ 1 năm học 2019-2020 sẽ được tổ chức giảng 

dạy từ ngày 05/8/2019. Trường Đại học Cần Thơ thông báo đến các đơn vị đào tạo sau 

đại học, học viên cao học (HV) và nghiên cứu sinh (NCS) các khóa những nội dung 

sau: 

TT NỘI DUNG THỰC HIỆN THỜI GIAN 

1.  Công bố danh sách học phần mở trong 

học kỳ 1 năm học 2019-2020 

Khoa Sau đại học 05/7/2019 

2.  Đăng ký học phần (ĐKHP) HV/NCS 08/7/2019 đến 

12/7/2019 

3.  Rà soát học phần đăng ký không đủ số 

lượng mở lớp 

Khoa Sau đại 

học/Đơn vị đào tạo 

29/7/2019 đến 

02/8/2019 

4.  Bắt đầu giảng dạy học kỳ Cán bộ giảng dạy 

/HV/NCS 

05/8/2019 

5.  Mở lại website cho học viên nhập 

KHHT và điều chỉnh ĐKHP (nếu có) 

Khoa Sau đại học 05/8/2019 đến 

11/8/2019 

Học viên có thể chỉnh sửa kế hoạch học tập và ĐKHP tại tất cả các máy tính có 

kết nối mạng internet. 

Đề nghị các đơn vị đào tạo rà soát một lần nữa các học phần mở, số lớp học 

phần, số tiết giảng dạy, phòng học, phân công cán bộ giảng dạy ở học kỳ 1 năm học 

2019-2020; đề nghị cán bộ giảng dạy truy cập vào hệ thống quản lý, mục Thời khóa 

biểu cán bộ để xem, in thời khóa biểu các học phần được phân công giảng dạy. Mọi ý 

kiến phản hồi về thời khóa biểu xin phản hồi về Khoa Sau đại học trước 05/7/2019. 

 Đề nghị các đơn vị đào tạo sau đại học, cán bộ giảng dạy sau đại học, học viên 

cao học và nghiên cứu sinh các khóa giúp phối hợp triển khai kế hoạch theo lịch trình. 

Trân trọng kính chào./. 

 KT.HIỆU TRƯỞNG 

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi;               (Đã ký) 
- Ban Giám hiệu (để báo cáo); 

- TT TT-QTM; Trần Thị Thanh Hiền 

- TT CNPM;        

- Lưu: VT, KHTH, KSĐH.  
                      

       


