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THÔNG BÁO 

V/v kế hoạch Đăng ký & chỉnh sửa môn học qua mạng học kỳ 1, năm học 2020 - 2021 

(Dành cho sinh viên chính quy hệ đại trà) 

Kính gởi: Trưởng các đơn vị, các Tư vấn viên và Sinh viên 

Căn cứ theo biểu đồ kế hoạch Giảng dạy & Học tập hệ chính quy năm học 2020–2021, phòng 

Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký và chỉnh sửa môn học học kỳ 1 năm học 2020–2021 như sau:   

Thời gian đăng ký môn học từ 09g00  ngày 21/09/2020 đến 07g30 ngày 28/09/2020.  

Tổng số sinh viên (SV) dự kiến đăng ký: 23.000 SV. 

Thời gian chỉnh sửa đăng ký môn học từ 09h00 ngày 29/09/2020 đến 07h30 ngày 

05/10/2020. 

Chú ý: Qua thời gian chỉnh sửa môn học nói trên nếu sinh viên có nhu cầu rút môn học thì 

phải chịu đóng học phí. 

A. Đối tượng sinh viên phải ĐKMH qua mạng: 

Tất cả SV đại học hệ đào tạo chính qui đại trà từ khoá 2019 trở về trước.  

B. Quy định phân luồng đăng ký môn học 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các SV năm cuối và SV học kéo dài ra trường đúng thời 

hạn, phòng Đào tạo sẽ ưu tiên cho các SV năm cuối và SV học kéo dài đăng ký môn học trước 2 

ngày so với các sinh viên khác cụ thể: 

Phân luồng về thời gian đăng ký môn học: 

• Thời gian đăng ký môn học từ 09g00 ngày 21/09/2020 đến 07g30 ngày 28/09/2020 bao gồm: 

Sinh viên đại học chính quy từ Khóa 2017 trở về trước, tất cả sinh viên Đại học chuyển tiếp, tất 

cả sinh viên hệ cao đẳng, tất cả sinh viên văn bằng 2. 

• Thời gian đăng ký môn học từ 09g00 ngày 23/09/2020 đến 07g30 ngày 28/09/2020  bao gồm: 

tất cả các Sinh viên thuộc các Khóa còn lại. 

Phân luồng về thời gian chỉnh sửa đăng ký môn học: 

• Thời gian chỉnh sửa đăng ký môn học từ 09h00 ngày 29/09/2020 đến 07h30 ngày 05/10/2020 

bao gồm: Sinh viên đại học chính quy từ Khóa 2017 trở về trước, tất cả sinh viên Đại học 

chuyển tiếp, tất cả sinh viên hệ cao đẳng, tất cả sinh viên văn bằng 2. 

• Thời gian chỉnh sửa đăng ký môn học từ 09h00 ngày 30/09/2020 đến 07h30 ngày 05/10/2020 

bao gồm: tất cả các Sinh viên thuộc các Khóa còn lại. 

Để đảm bảo việc đăng ký môn học không bị nghẽn mạng, phòng Đào tạo đề nghị Sinh viên 

đăng ký môn học vào đúng quy định phân luồng trên. 

C. Cách thức ĐKMH qua mạng: 

−  Sinh viên truy cập vào website đăng ký môn học: http://dkmh.hcmute.edu.vn 

http://dkmh.hcmute.edu.vn/


  Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống http://dkmh.hcmute.edu.vn , mỗi sinh viên có thời 

khóa biểu dự kiến là các môn học đúng theo kế hoạch đào tạo (Sinh viên tham khảo mục hướng 

dẫn).  

1. Đối với môn học lý thuyết:  

• Nếu SV chọn các môn học theo đúng TKB dự kiến thì nhấn nút “Xuất phiếu đăng ký”  để 

xác nhận (Chú ý: Đối với các nhóm lớp có nhiều môn tự chọn trong học kỳ, phòng Đào 

tạo đã đăng ký cứng các môn tự chọn định hướng cho sinh viên. Sinh viên căn cứ vào 

chương trình đào tạo trong học kỳ để chọn lại các môn tự chọn mà mình đăng ký để 

học). 

• Nếu SV không muốn học theo TKB dự kiến thì được phép  

− Chuyển nhóm; 

− Thêm môn học mới; 

− Xóa bỏ môn học. 

2. Đối với môn học thực tập, thực tập sư phạm, thí nghiệm: 

• Sinh viên không được phép chuyển nhóm và không được hủy môn học;  

• Sinh viên khóa 2016 (4.5 năm) đăng ký thực tập sư phạm theo kế hoạch phối hợp giữa 

Khoa quản ngành và Viện Sư phạm Kỹ thuật (không được bố trí trong TKB dự kiến). 

3. Đối với môn học ngoại ngữ dành cho các ngành kỹ sư khóa 2019 

Sinh viên thuộc các ngành đào tạo cấp bằng kỹ sư từ khóa 2019 trở về sau (theo Quyết định số 

2087/QĐ-ĐHSPKT ngày 5 tháng 8 năm 2020 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành 

phố Hồ Chí Minh về việc ban hành khung chương trình đào tạo kỹ sư trình độ đại học và theo 

Tờ trình số 01/TTr-VJEC 2020 ngày 6/9/2020 về việc thay thế học phần tiếng Anh bằng các 

học phần tiếng Nhật trong khung chương trình đào tạo kỹ sư)  phòng Đào tạo không đăng ký 

sẵn các học phần ngoại ngữ cho sinh viên. Sinh viên có thể tự do lựa chọn đăng ký vào các 

nhóm lớp học phần ngoại ngữ do nhà trường mở hoặc sử dụng các cách quy đổi điểm các học 

phần ngoại ngữ (theo Quyết định số 2314/QĐ-ĐHSPKT ngày 1 tháng 9 năm 2020 của Trường 

Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định quy đổi điểm các học phần 

ngoại ngữ dành cho các chương trình đào tạo đại học không chuyên ngữ) để tích lũy đủ số tín 

chỉ ngoại ngữ theo đúng quy định của chương trình đào tạo kỹ sư.   

4. Đối với môn học tổ chức dạy và học trực tuyến trên UTExMOOC 

Các nhóm lớp học phần có ký hiệu UTExM ghép ở cuối (ví dụ:METE330126_01UTExM) là 

các nhóm lớp môn học nhà trường tổ chức giảng dạy trực tuyến trên hệ thống UTExMOOC. Sinh 

viên có thể lựa chọn đăng ký vào các nhóm lớp môn học giảng dạy trực tuyến này thay thế cho các 

lớp môn học được giảng dạy truyền thống (theo Quyết định số 2417/QĐ-ĐHSPKT ngày 15 tháng 9 

năm 2020 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành thí 

điểm quy chế quản lý, tổ chức đào tạo trực tuyến). 

(Các Quyết định liên quan nêu trên SV có thể tham khảo bên dưới, đính kèm thông báo này)  

5. Đối với các môn giáo dục thể chất 1, 2, 3 phòng Đào tạo không đăng ký sẵn cho sinh viên. 

Sinh viên có thể tự do lựa chọn nhóm lớp để phù hợp với TKB của mình. 

http://dkmh.hcmute.edu.vn/


6. Đối với các môn học chính trị từ khóa 2018 trở về trước: phòng Đào tạo không đăng ký sẵn 

cho sinh viên. Sinh viên có thể tự do lựa chọn đăng ký vào nhóm lớp học phần để phù hợp với 

TKB của mình theo danh sách các môn học sau: 

STT TÊN MÔN HỌC MÃ MÔN HỌC SỐ TÍN CHỈ 

1 Những nguyên lý cơ bản CN Mác-Lênin LLCT150105 5 

2 Đường lối CM của Đảng CSVN LLCT230214 3 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh LLCT120314 2 

 

7. Đối với các môn học chính trị từ khóa 2019 trở về sau: sinh viên phải đăng ký theo danh sách 

các môn học và thứ tự tiên quyết sau: 

STT TÊN MÔN HỌC 
MÃ MÔN 

HỌC 

SỐ TÍN 

CHỈ 

THỨ TỰ TIÊN QUYẾT 

1 Triết học Mác - Lênin LLCT130105 3 1 

2 
Kinh tế chính trị Mác - 

Lênin 

LLCT120205 2 2 

(SV phải học xong môn học 

Triết học Mác – Lênin mới được 

đăng ký các môn học này) 

 

3 
Chủ nghĩa xã hội khoa 

học 

LLCT120405 2 

4 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

LLCT120314 2 

5 

Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

LLCT220514 2 3 

(SV phải học xong 4 môn học 

trên mới được đăng ký môn học 

này) 

8. Các môn học không thực hiện ĐKMH (Đăng ký tại khoa quản môn học theo thông báo của 

khoa quản môn học): Khóa luận tốt nghiệp, các môn học tốt nghiệp, đồ án môn học. 

9. SV các khóa học ở học kỳ kéo dài sẽ không có TKB dự kiến. Sinh viên phải tự đăng ký học 

trả nợ các học phần chưa đạt.  

10. Trường hợp sinh viên có nhu cầu tạm dừng học tập trong học kỳ: Đề nghị sinh viên rút tất 

cả các học phần mà phòng Đào tạo đã đăng ký cứng cho sinh viên trong học kỳ đó trong thời 

gian đăng ký và chỉnh sửa đăng ký môn học. 

D. Địa điểm ĐKMH qua mạng :  

• Các phòng máy của trung tâm thông tin tại tầng 01 Tòa nhà trung tâm; 

• SV có thể đăng ký tại tất cả các máy tính có nối mạng Internet trong hoặc ngoài trường. 

Chú ý: 

• Sinh viên sẽ đăng ký môn học bằng tài khoản Email mà nhà trường đã cấp cho SV. Để bảo 

vệ tài khoản đăng nhập, đề nghị sinh viên thay đổi và bảo mật mật khẩu địa chỉ Email của 

mình (Nếu gặp khó khăn về việc sử dụng địa chỉ Email của nhà trường đã cấp cho SV, đề 

nghị Sinh viên liên hệ Trung tâm Thông  tin Máy tính- phòng A1-1107 để được hỗ trợ). 



• Sau khi đăng ký môn học hoàn tất, sinh viên phải nhấn nút “Xuất phiếu đăng ký” để lưu và 

in TKB đã đăng ký (sử dụng làm TKB đi học và minh chứng cho phòng Đào tạo khi cần 

thiết). 

• Nhằm đảm bảo tính công bằng cho sinh viên các Khóa trong việc đăng ký môn học, nhà 

Trường đề nghị Sinh viên chỉ được phép đăng ký những môn học mà mình có nhu cầu học 

thực sự trong học kỳ. Phòng Đào tạo nghiêm cấm việc đăng ký hộ môn học cho sinh viên 

khác dưới mọi hình thức. Nếu nhà trường phát hiện ra việc đăng ký hộ của sinh viên thì 

sinh viên đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước hội đồng kỷ luật của nhà trường. 

Phòng Đào tạo kính đề nghị Trưởng các đơn vị, các Tư vấn viên thông báo rộng rãi đến toàn 

Sinh viên của Khoa mình được biết để đăng ký đầy đủ và đúng thời gian trên. 

Trân trọng cảm ơn./.         

P.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

                                                                                   (Đã ký)                     

                   

        ThS. Huỳnh Tôn Nghĩa 

Nơi nhận: 
- BGH (để chỉ đạo); 

- Các Khoa, viện SPKT; 

- Phòng TS&QLSV, TT. TT&MT; 

- Lưu Đào tạo.  


