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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 
 

Số:  1471 /TB-ĐHNN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày  06    tháng 11  năm 2019 

THÔNG BÁO 

Về việc hướng dẫn đăng ký lớp học phần và kế hoạch tổ chức học tập 

học kỳ 2 năm học 2019-2020 cho sinh viên chương trình đào tạo thứ 2 (bằng kép)  

ngành Ngôn ngữ Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc  các khóa 

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN thông báo kế hoạch tổ chức học tập, đăng ký lớp học 

phần học kỳ 2 năm học 2019–2020 cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc các 

khóa QH.2017, QH.2018 và QH.2019.F.10 chương trình đào tạo thứ 2 (Bằng kép) như sau: 

I. Các lớp học phần: Chi tiết trong Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2019-2020 sẽ được đăng tải 

ngày 19/11/2019 tại trang web http://daotao.ulis.vnu.edu.vn , mục CTĐT thứ 2/Thời khóa biểu. 

II. Đăng ký học:  

1. Cách thức đăng ký lớp học phần: trên portal sinh viên (http://daotao.vnu.edu.vn/)  

Sinh viên phải chọn học kỳ 2 năm học 2019-2020 để thực hiện các bước đăng ký lớp học phần sau:  

- Nhập Tên truy cập (mã sinh viên ngành 1),  Mật khẩu (là mật khẩu đăng nhập tài khoản ngành 1).  

- Xem TKB để lựa chọn cho thích hợp: sinh viên vào mục “Xem thời khóa biểu”, chọn “TKB trường”.  

- Đăng ký học phần: Sinh viên vào mục “Đăng ký học phần”, chọn học phần nào tích vào ô ở cột 

“Chọn” tương ứng, sau đó bấm vào ô “Đăng ký” ở thanh cuộn ngang bên dưới màn hình 

Chú ý: Mã các lớp học phần CTĐT thứ 2 (bằng kép) trên có ký hiệu BK ở phía trước)  

VD: BK-ENG2055-01 (Lớp học phần: Ngôn ngữ học Tiếng Anh 1– LHP số 1) 

- Xem kết quả đăng ký học phần: Sinh viên vào lại mục “Đăng ký học phần” hoặc mục “Xem thời 

khóa biểu”, chọn “Học phần đã đăng ký” để xem việc đăng ký đã thực hiện. 

2. Quy định về đăng ký lớp học phần: 

- Để tránh bị trùng buổi học sinh viên phải xem kỹ thời khoá biểu các học phần của ngành 1 và thời 

khóa biểu học kỳ 2 năm học 2019-2020 (BẢN CHÍNH THỨC ban hành ngày 19/11/2019) dành cho 

chương trình đào tạo thứ 2 (bằng kép) trên Portal sinh viên (http://daotao.vnu.edu.vn/) hoặc địa chỉ: 

http://daotao.ulis.vnu.edu.vn/ mục CTĐT thứ 2/Thời khóa biểu. 

- Sinh viên CTĐT thứ 2 chỉ đăng ký các lớp học phần có trong TKB chính thức (19/11/2019).  

- Lớp học phần nào đầy sinh viên phải chọn đăng ký lớp học phần khác.  

- Sinh viên chỉ được đăng ký 01 lớp học phần cho mỗi học phần, nếu đăng ký nhiều hơn 1 lớp hoặc 

không đúng đối tượng đăng ký, sinh viên sẽ bị HỦY kết quả đăng ký và phải NỘP HỌC PHÍ cho tất 

cả các lớp học phần mình đã đăng ký. 

- Sinh viên tự chịu trách nhiệm đối với những học phần đăng ký ngoài chương trình đào tạo. 

III. Thời gian đăng ký trên portal:  

- Từ 12h00 ngày 05/12/2019 đến 17h00 ngày 10/12/2019. 

- Sau ngày 12/12/2019, sinh viên xem kết quả, danh sách sinh viên các lớp học phần đã đăng ký trên 

trang web http://daotao.ulis.vnu.edu.vn mục CTĐT thứ 2/Đăng ký lớp học phần. 

- Các lớp học phần bị hủy sẽ được thông báo trước ngày 15/12/2019.  

- Nếu sinh viên không truy cập được vào hệ thống, cần trực tiếp lên Phòng Đào tạo trường ngành 1 

của mình để giải quyết. Trường hợp truy cập được vào hệ thống nhưng không đăng ký được lớp học 

phần, cần liên liên hệ với phòng đào tạo Trường ĐHNN để giải quyết trong thời gian mở cửa hệ 

thống.  

IV. Thời gian đăng ký lại, bổ sung, chuyển lớp, hủy lớp 

- Các lớp học phần bị hủy, mở bổ sung hoặc sinh viên chưa đăng ký được do lỗi hệ thống. Thời gian: 

08h30 ngày 17/12/2019 đến 16h00 ngày 19/12/2019   

http://daotao.ulis.vnu.edu.vn/
http://daotao.vnu.edu.vn/
http://daotao.vnu.edu.vn/
http://daotao.ulis.vnu.edu.vn/
http://daotao.ulis.vnu.edu.vn/


2 

- Rút bớt học phần, đăng ký bổ sung, chuyển lớp học phần đã đăng ký.  

- Thời gian: 08h30 ngày 17/12/2019 đến 16h00 ngày 19/12/2019 hoặc trong 02 tuần đầu tiên đối với 

học kỳ chính (nếu có lý do chính đáng). 

- Hình thức : đăng ký trực tiếp tại Văn phòng Bằng kép, P.102 nhà B3-ĐHNN  

- Ngoài thời hạn trên, học phần đã đăng ký vẫn được giữ nguyên, nếu sinh viên không học phải nhận 

điểm F và bị truy thu học phí. 

V.  Thời gian đăng ký học lại, học cải thiện điểm, đăng ký học cùng các lớp chính quy, học cùng 

với CTĐT thứ 2 (BK) đối với sinh viên chính quy 

- Thời gian: từ 08h30 ngày 17/12/2019 đến 16h00 ngày 19/12/2019. 

- Hình thức: đăng ký trực tiếp tại Văn phòng Bằng kép, P.102 nhà B3-ĐHNN 

- Đối với các học phần bắt buộc, nếu bị điểm F ở học kỳ trước, sinh viên phải đăng ký học lại học 

phần đó; 

- Đối với học phần tự chọn có điều kiện, nếu bị điểm F, sinh viên đăng ký học lại học phần đó hoặc 

đăng ký học phần tự chọn khác cùng khối kiến thức để thay thế. 

- Chỉ các học phần đạt điểm D, sinh viên mới được đăng ký cải thiện điểm. Điểm học phần cũ sẽ bị 

huỷ bỏ khi việc đăng ký cải thiện điểm được chấp nhận và sẽ được thay bằng điểm học phần đã đăng 

ký cải thiện điểm. Sinh viên chỉ được học cải thiện điểm một lần/mỗi học phần.  

VI.  Thông báo danh sách lớp học phần, địa điểm học chính thức: 

 Danh sách lớp học phần chính thức học kỳ 2 năm học 2019-2020 sẽ được thông báo trên trang 

http://daotao.ulis.vnu.edu.vn mục CTĐT thứ 2/Đăng ký lớp học phần, trước ngày 20/12/2019. Sau thời 

gian thông báo, danh sách sẽ không thay đổi, sinh viên phải học đúng các lớp học phần đã đăng ký. 

VII. Học phí:  

- Định mức học phí : 370.000/1 tín chỉ. (Bằng chữ : Ba trăm bảy mươi nghìn đồng/ một tín chỉ) 

- Thời gian nộp học phí: Từ 08h30 ngày 19/02/2020 (Thứ 4) đến 16h00 ngày 21/2/2019 (Thứ 6). 

- Địa điểm: Phòng Kế hoạch tài chính (P.204 nhà A1, Cô Hương). 

- Sinh viên nộp học phí đúng thời gian trên theo số tín chỉ đã đăng ký. 

VIII. Liên hệ:                                                                                                 

Chi tiết liên hệ: Văn phòng Bằng kép (P.102 nhà B3-ĐHNN)- ĐHQGHN (ĐT : 024 66519803) 
 

Nơi nhận: 

- BGH (để báo cáo); 

- Thanh tra (để phối hợp); 

- Khoa SPTA; Khoa NN&VH CNNTA, Nhật Bản, Hàn Quốc (để phối hợp) 

- Phòng KH-TC (để phối hợp); 

- Phòng Đào tạo các đơn vị thành viên - ĐHQGHN (để biết); 

-Sinh viên CTĐT thứ 2 ngành NN Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc (để thực hiện); 

- Lưu HCTH, ĐT, Th5. 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Thuý Lan 
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