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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 07 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc đăng ký mở lớp học phần Hóa Dược 1 (bổ sung) dành cho
sinh viên ngành Dược
Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2019 – 2020 của Trường Đại học Công nghệ
Miền Đông;
Căn cứ 12/QĐ-ĐHCNMĐ ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường
Đại học Công nghệ Miền Đông về việc ban hành quy chế đào tạo theo hệ thống tín
chỉ;
Căn cứ kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 3 năm 2019;
Căn cứ số lượng sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện và các sinh viên chưa
được học môn Hóa Dược 1, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên ngành Dược hoàn thiện
chương trình đào tạo, nay phòng Đào tạo thông báo mở lớp học phần như sau:
1. Đối tượng đăng ký:
Tất cà sinh viên ngành Dược có nguyện vọng học lại, học cải thiện.
2. Môn học phần đăng ký: Hóa Dược 1 – ngành Dược.
3. Quy trình và thời gian đăng ký mở l p học phần:
 Sinh viên tải mẫu đơn “Đơn đăng ký học phần” trên Cổng thông tin sinh
viên tại địa chỉ website http://sinhvien.mut.edu.vn;
 Sinh viên điền đầy đủ thông tin vào đơn và nộp trực tiếp về Phòng Đào tạo
(gặp Cô Diễm);
 Thời gian đăng ký: từ ngày 15/10/2019 đến hết ngày 22/10/2019.
4. Điều kiện mở l p học phần bổ sung:
 Số lượng sinh viên đăng ký tối thiểu 15 sinh viên;
 Nếu đủ số lượng mở lớp, danh sách sinh viên theo học học phần Hóa Dược 1
– ngành Dược sẽ được cập nhật trên Cổng thông tin sinh viên sau 07 ngày
hết hạn đăng ký.
5. Thời gian học dự kiến:

 Dự kiến từ 04/11/2019 đến 04/12/2019;
 Lịch học cụ thể sẽ được báo ở các thông báo kèm theo danh sách trên cổng
sinh viên.
6. Học phí: Sinh viên đóng học phí theo quy định tự chủ của Nhà trường.
* Lưu ý:
 Sinh viên đã đăng ký học phần Hóa Dược 1 – ngành Dược sẽ không được
hủy. Sinh viên hủy xem như rớt học phần và phải đăng ký học lại theo quy
định của Nhà trường;
 Sinh viên tự chủ trong vấn đề trùng lịch học.
Trân trọng./.
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