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TRUONG DAI HOC CAN THO Doc lap-Ty do - Hanh phúc 

s6:A816 ÐHCT-LKÐDT 
V/v ��ng ký hÍc và thi l¡i cça SV 

he VLVH hoc ki 1/2020-2021 
KHOALUAT 

CÔNG VAN DENn} gii: - Thu truong các don vË liên kêt �ào t¡o; 

Can Tho, ngày At tháng &näm 20/o 

Ngày43..tháng..8..n�m 00 - Länh �¡o các don v/ t¡i truóng. 
So 10 

Nhäm t¡o diêu kiÇn cho sinh viên (SV) hÇ Vëa làm vëa hoc cóthê ��ng ký hÍc và 

thi lai ho�c cåi thiÇn �iêm hÍc phàn, Truong Dai hÍc Cân Tho thôong báo �ên Thu 
rrong các �don vi và SV kê ho¡ch �äng kí hÍc và thi l¡i hÍc phân trong hÍc ki I n�m 

hoc 2020-2021 nhu sau: 

I/ D�ng kí hÍe và thi lai các hÍc phân thuÙe ThÝi khóa biêu các lÛp hÇ VLVH do 

Truong Dai.hoc Cân Tho �ào t¡0: 

+Quitinh �äng ki: 
Stt Noi dung sinh viên thirc hiÇn Ghi Chúá 

Theo dõithÝi khóa biêu hoc ki 1/2020- Website: http://ctc.ctu.edu. vn 

(thoi khóa biéu hÇ VILVH) 

DVLK cça SV �ang theo hÍc tiêp 
nhan Phieu ��ng ki hoc lai da diên 

�ày dù thông tin và chuyên �on �Ãn 

TT. Liên kêt Dào tao 
Sau khi TT.Liên kêt Dào t¡o trå don 

2021 các lóp 

Nop phiêu ��ng kí hoc lai t¡i �VLK 
2 

dang theo hÍc. 

Nhân phiêu ��ng kí hÍc l¡i và dên 
3 DVLK tô chéc hoc phân dóng hoc phí vê �VLK �ang theo hÍc. 
+Thoi gian ��ng kí: tië ngày 17/8/2020 �ên hêt ngày 23/10/2020. 

IL/D�ng kí hÍc và thi l¡i chung vói các lóp chính qui t¡i Truong �ai hÍc Câan 
Tho. (danh cho SV n�m cuôi con ng các hoc phân không md  hÇ VLVH trong hoc 

+Qui trinh ��ng kí 

Stt NÙi dung sinh viên thyrc hiÇn Ghi Chú 

Website: 
http://dkmh2.ctu.edu.vn/tracuul demo.php 
Phiéu d�ng ki �ã �iên �ây dù thông tin 

nhóm d�ng kí. 

1 
Tra cru thÝi khóa biêu các hÍc phân 

Nop phiêu d�ng kí hoc l¡i t¡i DVLK 

2 dang theo hoc. 
DVLK kiêm tra, xác nhn SV �ù diêu 

kiên và trå don. 
Nhân phiêu ��ng kí hÍc l¡i và �en 

TT.Liên kêt Dào tao dóng hÍc phí. 
+Thoi gian ��ng kí: të 31/8/2020 dên hêt 11/9/2020. 

+Thoi gian hÍc: tr 07/9/2020-20/12/2020 (15 tuân) 

3 

IIL/Diêu kiÇn ��ng kí và hÍc phí 

+Tong sô tín chi ��ng kí trong hoc kì tôi �a là 18 tín chi. 



+Không giåi quyêt �äng ký �ôi vói các hÍc phàn trùng thÝi khóa bi�u ho·c các 
hoc phân �� và �ang tô chéc giàng d¡y. 

+Không xét duyÇt các tnrong hop �äng ki không �úng thÝi gian qui dinh. 

+Hoc phí: 350.000d/1 tin chi. 
Trong quá trinh triên khai thrc hiÇn có vân �ê khó khän, vróng måc �Á nghi các 
DVLK phàn ánh vê Trung tâm Liên kêt �åo tao - Truong Dai hoc Càn Tho �Ã phói 

hop giài quyêt theo sô diÇn tho¡i: 02923 831 634 gâp Ông Vô Minh Tri, email: 

vominhtri@ctu.edu.vn 
Tran trong kinh chào/. 
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TRUPNG 

Noi nhân:£ 
- Nhu trên; 

- Luu VT,LKÐT/ÐHCT. 
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