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ȚIIÔNG IțÂo
VÔ kĆ hooch (ling ľ nłôn 1€}' 2/2022 -- 2023

Căn ct bicku dÔ kĆ hooch giâng doy vâ hec top năm hec 2022 — 2023;

Căn clurong trinh dâo too bâc cao dâng, bâc lien tllông, bâc trung chp khóa 21, 22;

Truông Cao ding Công nghŕ thông tin TP.I ICM thông băo dĆn Khoa/Trung târn/CÓ vân

hec tăp vâ hec sinh, sinh viën (HSSV) ve kĆ hoąch dăng k}' môn hoc hoc k)' 2 năm hoc 2022

— 2023 nhu sau:

I. ĐÓi dăng k':

- Tăt câ HSSV căc bâc hec Khóa 21, 22 vâ căc khóa truóc côn môn hQC.

2. Hinh thfrc - Thôi gian dăng k':

- Đôi vói khóa 21, 22: dăng ky môn hoc mói

• Đăng ky truc tiĆp tren danh săch cho giâng viôn Cô vân hoc tâp;

• Th&i gian dăng kY•. tir ngây 17/10 — 24/10/2022;

- ĐÓi vói khóa 20 trô ve truóc: dăng k! hoc trâ ng

• Đăng k' trvc tiĆp tąi phông Đâo tąo hoăc gCri email dăng ky theo dia chi

phongdaotao@itc.edu.vn.

Thôi gian dăng k': tir ngây 31/10 — 07/11/2022;

3. Mât sÓ quy dinh vÔ dăng k' môn hęc:

- SÓ tin chi dăng k} tÓi thiĆu không nhó hon 2/3 sÓ tin chi căc môn hec triĆn khai theo

kĆ hoąch;

- SÓ tin chi dăng k} tÓi da không quă 3/2 sÓ tin chi căc môn hec triĆn khai theo kĆ

hoąch;

- dăng k} căc môn TiĆng Anh:

o Dăng k} môn TiĆng Anh co bân: HSSV có diĆm kiĆm tra TiĆng anh dâu vâo <5

điĆm;

o Đăng k} môn TiĆng Anh l: HSSV có diem kiem tra Tieng anh dâu vâo 5 diëm

vâ HSSV dă hoc xong môn TiĆng Anh ca băn;



o Ding ky3 lilön Tickng Anh 2: IISSV hvc song mon 'Iiéng Anh I

- IISSV ding bang cåeh 10' ten tong (3 ttrong t'rng cun mon hoc. Khöng

ding KS' cho bpn khöng nhö• thin ding l" gilip vi se inh hit('rng dén tién hoc phi

neu khöng thatn gia 101) hqc. l'höng l)åo t(10 se khöng giåi quyét htiy mön hoc khi SV

di ding

4. Xem danh såch IO•p Thö•i khån biåu.•

- Dek cong tåc quån IS IISSV dot hiéu quå, dbng th(bi nång cao chåt lugng dåo too, tir

HK2/22-23 nhå tru&ng se xép loi lop cho I ISSV kh6a 21, 22.

- Tt ngåy 21/11/2022: HSSV xem Danh såch 16p vå kh6a biéu tren website cüa

tnröng: https://itc.edu.vn/

- Tt ngåy 28/11/2022: Hoc chinh th(rc chtrong trinh 11K2/22-23

Ltcuj: HSSV cån xem k) Danh såch låp vå Thbi Biåu Ilec {j 2/2022-2023 dé

di hoc ding lich.

5. Thöi gian d6ng hoc phi:

HSSV d6ng hoc phi ngåy 28/11 - 30/12/2022;

HSSV theo döi thöng båo d6ng hoc phi tren website: https://itc.edu.vn

6. Tb chfrc thwc hién:

Tru&ng cåc Khoa trién khai thöng båo nåy dén vån hoc tap dé cho IISSV thvc

hién däng k! mön hoc düng thbi gian quy dinh;

- Cåc phöng/khoa/trung tam thöng båo dén HSSV biét dé thvc hién•,

NCi nh$n:

- Cåc don vi lién quan,

- BGH (dé båo cåo).

- Ltru.
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