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THÔNG BÁO 

Danh sách sinh viên đủ điều kiện theo học các học phần đã  

đăng ký học tập học kỳ 1, năm học 2022-2023 đối với bậc Đại học khóa 18 

(ngành Kỹ thuật Cơ điện tử), 19, 20, 21; Cao đẳng khóa 20, 21; Đại học, 

Cao đẳng liên thông khóa 20, 21; đại học văn bằng 2 khóa 20 

 

Theo tinh thần cuộc họp ngày 11/7/2022 về kết quả triển khai đăng ký học 

phần của học kỳ 1, năm học 2022-2023; và kết quả sinh viên nộp học phí tính 

đến ngày 25/7/2022, Nhà trường thông báo như sau: 

1. Sinh viên căn cứ danh sách sinh viên đủ điều kiện để theo học các học 

phần đã đăng ký học tập học kỳ 1, năm học 2022-2023 (file danh sách sinh viên 

đính kèm Thông báo này, hoặc tại địa chỉ: http://quanly.pdu.edu.vn/). 

2. Xóa tên tạm thời trong danh sách đăng ký học phần của học kỳ 1, năm 

học 2022-2023 đối với sinh viên chưa nộp học phí tính đến ngày 25/7/2022. 

3. Đối với sinh viên đã đăng ký nhưng bị xóa tên tạm thời thì tiếp tục được 

nộp học phí cho đến ngày 05/9/2022, sau thời gian này sinh viên không nộp học 

phí hệ thống sẽ tự động xóa tên khỏi danh sách các học phần đã đăng ký và sẽ 

không có danh sách thi trong phần mềm Đào tạo. 

Lưu ý: Sinh viên đại học Khóa 20 không đủ điều kiện theo học các học 

phần đã đăng ký học tập học kỳ 1, năm học 2022-2023 thì không được tham gia 

học môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (học tập trung từ ngày 08/8/2022 

đến ngày 03/9/2022). 

Nhà trường thông báo để các đơn vị và sinh viên trong trường biết, nhà 

trường không giải quyết mọi sự chậm trễ của sinh viên. Đề nghị các đơn vị, cá 

nhân liên quan phối hợp triển khai công việc theo đúng kế hoạch. Trong quá 

trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị, cá nhân phản ảnh ngay với Nhà 

trường thông qua Phòng Đào tạo để có hướng xử lý kịp thời./. 

Nơi nhận:      
- CT Hội đồng trường; 

- HT; các PHT; 

- Khoa: CNTT, HSMT, KT, KTCN,  

NN, SPXH, SPTN; 

- Cố vấn học tập các lớp; 

- Phòng: KHTC, KT-ĐBCLGD, CT HSSV;  

- Lưu: VT, ĐT. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 
TS. Trần Đình Thám 
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