
1 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /TB-ĐHQN  Bình Định, ngày     tháng 12 năm 2016 

THÔNG BÁO 
Về việc đăng ký tín chỉ học kỳ 2, năm học 2016 - 2017 qua mạng  

đối với sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy 
 
I. Đối tượng, học phần đăng ký và không đăng ký 

1. Tất cả sinh viên các khóa (trừ khóa 39) phải tự đăng ký môn học, kể cả 
sinh viên các khóa trước chưa đủ điều kiện tốt nghiệp. 

2. Trước khi đăng ký, sinh viên xem danh mục học phần để xác định đúng 
học phần theo học kỳ, theo ngành, theo chuyên ngành học. 

3. Tất cả các học phần học lần đầu tiên, học cải thiện, học lại hình thức đăng 
ký như nhau và đăng ký qua mạng ngay trong đợt 1 của lần đăng ký này.   

4. Sinh viên không phải đăng ký qua mạng các học phần: đồ án tốt nghiệp, 
khóa luận tốt nghiệp, thực tập sư phạm 2, thực tập tốt nghiệp, thực tập tổng hợp, 
thực tập, thực tế chuyên môn ngoài trường. Những học phần này, Phòng ĐTĐH 
sẽ đăng ký cho sinh viên theo quyết định. 

5. Sinh viên khóa 36 các ngành Kinh tế, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài 
chính – Ngân hàng: không đăng ký các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 
trong đợt này; sinh viên sẽ đăng ký sau khi có danh sách sinh viên làm khóa luận 
tốt nghiệp, dự kiến từ ngày 02/4/2017 đến ngày 05/4/2017. Trong lần này, sinh 
viên chỉ đăng ký các học phần học lại, cải thiện điểm với khóa sau nếu thiếu 
điểm. 

6. Đối với môn học Giáo dục quốc phòng – an ninh: sinh viên từ khóa 38 về 
trước thiếu điểm đăng ký học lại qua mạng như những môn học khác; tất cả sinh 
viên khóa 39 học theo lớp ghép do Nhà trường tổ chức, không phải đăng ký.     
II. Nguyên tắc tổ chức và thời gian đăng ký  

Đợt 1: từ ngày 24/12/2016 đến ngày 31/12/2016 
Là đợt đăng ký chính thức, tất cả sinh viên (theo mục I) phải tham gia 

đăng ký học phần trong đợt này tại trang web  http://tinchi.qnu.edu.vn. Không 
đăng ký đợt này, mọi trở ngại về sau sinh viên tự chịu trách nhiệm. Sinh viên 
đăng ký theo khóa: 

+ Khóa 36 trở về trước: từ ngày 24/12/2016 đến hết ngày 27/12/2016 
+ Khóa 37, 38:  từ ngày 28/12/2016 đến hết ngày 31/12/2016 
Đợt 2: từ ngày 04/01/2017 đến 09/01/2017  

Sinh viên đã đăng ký trong đợt 1 rơi vào các lớp học phần bị hủy (do sĩ số 
ít) phải đăng ký lại đợt này qua website trên. Sinh viên theo dõi danh sách các 
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lớp học phần bị hủy được đăng trên website hoặc thời khóa biểu cá nhân trước 
ngày 04/01/2017 để đăng ký lại. 

Đợt 3: từ ngày 06/02/2017 đến ngày 12/02/2017  
Để  giải quyết cho sinh viên đã đăng ký trong đợt 1, đợt 2 nhưng sai sót do 

lỗi kỹ thuật. Sinh viên trực tiếp đến Phòng ĐTĐH (bàn số 2) để được giải quyết. 
Sinh viên không tham gia đăng ký đợt 1, đợt 2 sẽ không đăng ký được trong đợt 
này.          

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 2 hoặc số điện thoại 0934740799) 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, KH-TC, Khảo thí và ĐBCL; 
- Đăng website trường; 
-  Lưu: VT, ĐTĐH. 

 KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
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PGS. TS. Đỗ Ngọc Mỹ 

 


