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THÔNG BÁO 

Về việc đăng ký học các học phần chung đối với sinh viên khóa QH2022.F1  

Học kỳ I năm học 2022-2023 
 

  Căn cứ Kế hoạch giảng dạy năm học và Kế hoạch giảng dạy các học phần chung 

học kỳ 1 năm học 2022-2023, 

  Nhà trường thông báo và hướng dẫn sinh viên năm thứ nhất khóa QH2022.F1 về 

việc đăng ký các lớp học phần chung, cụ thể như sau:  

I. Các lớp học phần: Danh mục các lớp học phần trong Thời khóa biểu các lớp học phần 

chung học kỳ I năm học 2022-2023 

1.  Các lớp học phần đã được Nhà trường đăng ký cho sinh viên 

  + Học phần Thực hành tiếng 1A, 1B 

  + Học phần Cơ sở Văn hóa Việt Nam lớp học trực tuyến, mã lớp học phần HIS1056.01: 

dành cho sinh viên các khoa NN&VH Nga, NN&VH Pháp, NN&VH Đức, NN&VH Nhật 

Bản, NN&VH Hàn Quốc, bộ môn NN&VH Ả Rập.  

 Sinh viên các khoa khác sẽ học ở học kỳ 2. 

Sinh viên có trình độ tiếng Anh tương đương B2 trở lên, nếu không muốn học lớp 

học trực tuyến, sinh viên huỷ lớp và đăng ký vào lớp học trực tiếp, mã lớp học phần 

HIS1056.02 hoặc học bằng tiếng Anh, mã lớp học phần HIS1056.03, HIS1056.04  

+ Công nghệ thông tin và truyền thông: dành cho sinh viên khoa Sư phạm tiếng Anh, 

khoa NN&VH Trung Quốc.  

 Sinh viên các khoa khác sẽ học ở học kỳ 2 năm học 2022-2023. 

2. Các lớp học phần sinh viên đăng ký trên Portal 

  + Kỹ năng học tập thành công bậc đại học: dành cho sinh viên các khoa NN&VH Nga, 

NN&VH Pháp, NN&VH Trung Quốc, NN&VH Đức, NN&VH Hàn Quốc và bộ môn 

NN&VH Ả Rập.  

Sinh viên các khoa khác sẽ học ở học kỳ 2. 

  + Nhập môn Việt ngữ học: dành cho sinh viên khoa Sư phạm tiếng Anh, khoa NN&VH 

Nhật Bản.  

Sinh viên các khoa khác sẽ học ở học kỳ 2. 

Học phần Ngoại ngữ 2 (thuộc học phần bắt buộc): Có thông báo đăng ký học cụ thể 

sau. 

+ Sinh viên  đã có chứng chỉ ngoại ngữ đạt Chuẩn đầu ra theo yêu cầu của CTĐT (xem 

danh mục các cc được miễn, quy định nộp tại đây (https://daotao.ulis.vnu.edu.vn/thong-

bao-lich-nop-chung-chi-phu-diem-ngoai-ngu-2-nam-2022/) được miễn học các học phần 

ngoại ngữ cơ sở. Sinh viên đã đạt B1 cần đăng ký học 2/4 học phần (số 1,2); sinh viên đã 

đạt B2 cần đăng ký học 4/4 học phần sau:  

1. Kĩ năng thuyết trình     (3tc) ENG3088 

2. Tiếng Anh Phát triển nghề nghiệp    (3tc) ENG3090 

3. Giao tiếp liên văn hóa và Giải quyết xung đột  (3tc) ENG3087 

4. Tiếng Anh kinh tế và doanh nghiệp   (3tc) ENG3089  

+ Sinh viên chưa đạt yêu cầu CĐR của CTĐT (không có các chứng chỉ NN): 

- Sinh viên cần học NN2 là tiếng Anh: Căn cứ kết quả thi sát hạch nhằm mục đích 

xếp lớp được tổ chức vào ngày 24/09/2022, sinh viên bắt buộc đăng ký đúng lớp 

học phần phù hợp (sẽ có thông báo chi tiết về lịch thi và kết quả thi, hướng dẫn đăng 

ký học cho sinh viên thuộc đối tượng này). 
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- Sinh viên học các ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh: Không thi sát hạch, đăng kí 

học bình thường theo thông báo này.  

Xem chi tiết Hướng dẫn học ngoại ngữ 2 tại: https://daotao.ulis.vnu.edu.vn/huong-dan-

hoc-ngoai-ngu-2-tai-ulis-tu-khoa-qh-2022-ve-sau/ 
 

II. Cách thức đăng ký lớp học phần:  

Sinh viên xem clip hướng dẫn đăng ký lớp học phần tại địa chỉ: http://daotao.vnu.edu.vn 

mục video “Hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin đào tạo - Đăng ký học” hoặc thực hiện 

lần lượt theo các bước sau: 

Bước 1: - Sinh viên xem Thời khóa biểu các học phần chung học kỳ 1 năm học 2022-2023; 

   - Kế hoạch khóa học để lựa chọn thời khóa biểu theo đúng định hướng chương 

trình đào tạo. Sinh viên lựa chọn 1 trong 2 cách sau: 

     Cách 1: Sinh viên vào trang Portal sinh viên: http://daotao.vnu.edu.vn/   

- Nhập Tên truy cập:  là mã số sinh viên,   Ví dụ: 22040123 

  Mật khẩu đăng nhập:  là mã số sinh viên hoặc mật khẩu sinh viên đã đổi 

(Lưu ý: Sinh viên nên thay mật khẩu định kỳ). 

- Sinh viên vào mục “Danh sách biểu mẫu” tải và xem các thông tin trên. 

     Cách 2:   Sinh viên vào Website Trường theo địa chỉ:  http://daotao.ulis.vnu.edu.vn 

xem mục “Thời khóa biểu”; mục “Kế hoạch đào tạo” ở cột Danh mục bên phải. 

Bước 2. Đăng ký lớp học phần  

- Sinh viên truy cập trang Portal sinh viên từ mạng Internet theo địa chỉ:  

http://dangkyhoc.vnu.edu.vn/  Nhập tên đăng nhập và Mật khẩu đăng nhập 

- Sinh viên vào mục “Đăng ký môn học -> Đăng ký học ngành 1 -> Chọn môn học toàn 

trường”, chọn học phần nào tích vào ô ở cột “Chọn” tương ứng, sau đó bấm vào ô “Ghi 

nhận” ở thanh cuộn ngang bên dưới màn hình.  

Bước 3. Xem kết quả đăng ký học phần 

Sinh viên vào mục “In đăng ký học” chọn “In đăng ký học ngành 1” để xem việc đăng ký 

đã thực hiện. 

III. Thời gian đăng ký các lớp học phần trên Portal: 

Từ 12h30 ngày 28/9/2022 đến 12h00 ngày 30/9/2022 

 IV. Thời gian đăng ký bổ sung, chuyển đổi, hủy lớp các lớp học phần trên Portal: 

Từ 12h30 ngày 03/10/2022 đến 12h00 ngày 05/10/2022 

  Hết thời gian đăng ký bổ sung, chuyển đổi, hủy các lớp học phần, nếu sinh viên 

KHÔNG HỌC sẽ bị nhận điểm F. 

  Sinh viên đăng ký thành công mà không có tên trong danh sách lớp học phần chính 

thức, sinh viên liên hệ với Phòng Đào tạo, phòng 109 nhà A1 trong ngày 06/10/2022 (trong 

giờ hành chính) để được hỗ trợ. 

VI. Một số lưu ý:  

- Sinh viên xem kỹ Thời khóa biểu các học phần chung học kỳ 1 năm học 2022-2023; Kế 

hoạch khóa học trên Website Trường và trên Portal sinh viên trước khi đăng ký học. 

- Sinh viên đăng ký đúng các lớp học phần thuộc chương trình đào tạo. 

- Sinh viên chỉ được đăng ký 01 lớp học phần cho mỗi học phần.  

- Sinh viên không đăng ký học các học phần chung ở học kỳ I năm học 2022-2023, sẽ 

đăng ký học vào các học kỳ sau. 

  Các khoa đào tạo, các Bộ môn không thay đổi Thời khoá biểu các lớp học phần 

Thực hành tiếng học kỳ I năm học 2022-2023 đã được Hiệu trưởng phê duyệt, tạo điều 

kiện cho sinh viên đăng ký các lớp học phần chung. 
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Đề nghị các Khoa đào tạo chính quy thông báo cho toàn thể sinh viên khoá 

QH2022.F1 biết, thực hiện đúng nội dung trong thông báo. 

  Mọi vướng mắc trong quá trình đăng ký học, sinh viên liên hệ phòng Đào tạo trong 

giờ hành chính để được hỗ trợ. 

  Phòng 109-A1, ĐT: 024.66808741 (cô Hương) 

  Phòng 107-A1, ĐT: 024.37548137 (thầy Hoà): Phụ trách về ngoại ngữ 2. 

 
Nơi nhận:     

- Ban Giám hiệu (để báo cáo); 

- Các khoa ĐTCQ, BM (để thực hiện); 

- P. CT&CTHSSV, ĐTN (để phối hợp); 

- Lưu: HCTH, ĐT, Lh5. 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Hùng 
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