
     ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  

 Số: 21/KHTN-ĐT TP.HCM, ngày 22 tháng 1 năm 2018 

THÔNG BÁO 

V/v Đăng ký học phần qua mạng học kỳ 2 năm học 2017-2018 

cho sinh viên hệ Cao đẳng chính qui 

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, Phòng Đào Tạo thông báo đến tất cả sinh viên 

hệ Cao đẳng chính quy từ khóa tuyển 2017 trở về trước về việc đăng ký qua mạng các học phần 

trong học kỳ 2/2017-2018 như sau: 

1. Thời gian đăng ký qua mạng:  

- Từ 8h30 ngày 30/01/2018 đến 17h00 ngày 01/02/2018. 

2. Hướng dẫn đăng ký 

Sinh viên thực hiện các bước sau để đăng ký học phần qua mạng: 

Bước 1: Vào link https://portal.hcmus.edu.vn, nhập thông tin Tên đăng nhập (Mã số sinh viên) 

và Mật khẩu tương ứng. 

Bước 2: Sau khi đăng nhập, sinh viên chọn chức năng Đăng Ký Học Phần trên màn hình chính. 

Bước 3: Chọn link Đăng ký học phần trên menu bên phải và thực hiện theo hướng dẫn 

Bước 4: Đăng ký nhóm thực hành (nếu có).  

3. Điều kiện đăng ký  

- PĐT đã đăng ký học phần lý thuyết cho sinh viên theo kế hoạch giảng dạy. Sinh viên phải 

đăng ký nhóm thực hành (nếu có). 

- Sinh viên đăng ký học lại cùng đợt đăng ký này. Sinh viên xem kỹ thời khóa biểu, đăng ký 

lớp lý thuyết và nhóm thực hành (nếu có) 

4. Điều chỉnh đăng ký 

- Sinh viên điều chỉnh kết quả đăng ký từ 9h00 ngày 28/02/2018 đến 17h30 01/03/2018. 

5. Tra cứu thời khóa biểu 

- Sinh viên vào nhóm chức năng Đăng ký học phần/Kết quả ĐKHP để xem kết quả đăng ký 

và thời khóa biểu HK2/17-18 

- Thời gian: Từ 9h00 ngày 23/01/2018 

 

Lưu ý:   

1. Email hỗ trợ: pdt_khtn@hcmus.edu.vn    

2. Từ HK2/17-18, sinh viên không ĐKHP sẽ không được xác nhận đang học tại trường. 

                                                                                             TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 
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