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THÔNG BÁO 
Về việc đăng ký tín chỉ học kỳ phụ cho sinh viên 

đại học, cao đẳng hệ chính quy năm học 2016 - 2017 
 

 Để tạo điều kiện cho sinh viên học lại, học cải thiện điểm, học bù kế 

hoạch, Nhà trường tổ chức học kỳ phụ năm học 2016-2017 (học kỳ hè 2017). 

Sinh viên các khóa có nhu cầu học tập đăng ký tín chỉ theo lịch trình như sau: 

 1. Đăng ký qua mạng Internet 

Đợt 1: từ ngày 15/6/2017 đến  hết ngày 27/6/2017 

Sinh viên đăng ký qua mạng tại http://tinchi.qnu.edu.vn giống như học kỳ 

chính. Sau khi kết thúc đăng ký, các lớp học phần có sĩ số ít sẽ bị hủy, sinh viên 

theo dõi để đăng ký lại trong đợt 2. 

Đợt 2: từ ngày 02/7/2017 đến hết ngày 13/7/2017 

Sinh viên theo dõi danh sách các lớp học phần bị hủy được đăng trên 

website hoặc thời khóa biểu cá nhân trước ngày 02/7/2017, đăng ký bổ sung vào 

các lớp học phần đã mở nhưng không được hủy học phần đã đăng ký.  

 2. Đăng ký các lớp ôn tập 

 Chỉ dành cho sinh viên năm cuối và sinh viên các khóa trước chưa đủ điều 

kiện tốt nghiệp, nợ các học phần không thuộc danh sách các lớp đã mở đăng ký 

qua mạng, đăng ký tại khoa, khoa tổng hợp và đề xuất mở lớp ôn tập. Khoa gửi 

danh sách tổng hợp và đề xuất cho Phòng ĐTĐH từ ngày 17/7/2017 đến hết 

ngày 30/7/2017. 

Sinh viên đã hoàn thành đăng ký, xem thời khóa biểu trong lịch học cá 

nhân tại http://tinchi.qnu.edu.vn từ ngày 15/7/2017.           

 Chú ý: Khi đăng ký thành công ở mỗi đợt, sinh viên lưu màn hình thành 

file ảnh hoặc chụp lại bằng điện thoại di động để Phòng Đào tạo đại học có cơ 

sở xử lý khi gặp lỗi kỹ thuật.  

Trong quá trình đăng ký nếu gặp vướng mắc về chuyên môn sinh, viên yêu 

cầu Cố vấn học tập giúp đỡ; nếu gặp vướng mắc về kỹ thuật liên hệ Phòng Đào 

tạo đại học (tại bàn  số 2) để được hướng dẫn. 

Đề nghị các khoa thông báo để sinh viên biết và thực hiện./. 

Nơi nhận:   
- Hiệu trưởng (để báo cáo); 

- Các lớp trưởng (để thực hiện); 

- Các CVHT ; 

- Các khoa;  

-  Phòng HC-TH; 

- Đăng website trường; 

-  Lưu: VT, ĐTĐH. 
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