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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2014 

  

THÔNG BÁO 

Về đăng ký trả nợ các học phần đang giảng dạy trong Học kỳ II ( 2013-2014) 

    
Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014, Nhà trường triển khai cho 

sinh viên các khóa đăng ký trả nợ học phần (ĐKHP) theo Thời khóa biểu dự kiến (là 

các học phần đúng tiến độ theo kế hoạch đào tạo). Để thực hiện tốt việc ĐKHP, Nhà 

trường thông báo những công việc liên quan đến ĐKHP của sinh viên để Trưởng 

các Khoa, Cố vấn học tập và sinh viên cùng phối hợp thực hiện, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng đăng ký 

Sinh viên các Khóa 13, 14 đăng ký trả nợ các học phần đang tổ chức giảng 

dạy trong HKII (2013-2014): 

- Sinh viên Khóa 13 đăng ký trả nợ học phần với sinh viên các Khóa 14, 15; 

- Sinh viên Khóa 14 đăng ký trả nợ học phần với sinh viên Khóa 15. 

2. Thời gian đăng ký học phần online 

Từ 08 giờ 00 ngày 24/02/2014 đến 16 giờ 00 ngày 28/02/2014 (05 ngày). 

3. Hình thức đăng ký 

Bước 1: Sinh viên vào trực tiếp địa chỉ http://online.ctim.edu.vn  hoặc  

vào Website www.ctim.edu.vn     vào menu sinh viên      Đào tạo tín chỉ. 

Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản mã số sinh viên. 

Bước 3: Click chọn menu “ Đăng ký học phần”. 

Bước 4: Click chọn menu “Trang Đăng ký học phần”. 

Bước 5: Click nút lệnh.    

Bước 6: Check đăng ký các học phần  Click nút lệnh  “Đăng ký” để lưu. 

Bước 7: Click nút lệnh  “Kết quả đăng ký” để kiểm tra việc đăng ký. 

* Chú ý: Các bước hướng dẫn việc ĐKHP sinh viên có thể tham khảo trên trang  

http://online.ctim.edu.vn (Đăng nhập  chọn “ Đăng ký học phần”  chọn “Hướng 

dẫn đăng ký”). 

4. Nhiệm vụ của sinh viên 

4.1 Sinh viên đăng nhập vào tài khoản với tên đăng nhập là Mã số sinh viên 

(MSSV), mật khẩu là MSSV. Trong lần đăng nhập đầu tiên sinh viên phải đổi mật 

khẩu đăng nhập (không đặt mật khẩu là MSSV). Sinh viên có trách nhiệm bảo mật 

“Tài khoản cá nhân” trong ĐKHP và chịu trách nhiệm kết quả ĐKHP của mình. 

http://online.ctim.edu.vn/
http://www.ctim.edu.vn/
http://online.ctim.edu.vn/
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Trường hợp sinh viên không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên liên hệ 

P.CTCT&QLSV để được hỗ trợ (Điện thoại: 08.54135011); 

4.2 Kiểm tra lịch học (Thời khóa biểu) trước khi đăng ký học phần học lại; 

4.3 Đăng ký các học phần đúng thời gian quy định; 

4.4 Sinh viên phải hoàn thành việc đóng tiền các học phần học lại đã đăng ký 

đến hết ngày 15/03/2014; (Sinh viên không đóng tiền sẽ không tên trong danh sách 

điểm danh, thi kiểm tra giữa kỳ, thi kết thúc học phần) 

Lưu ý: Sinh viên cần phải cân nhắc, khi đã đăng ký trả nợ các học phần 

học lại dù không học nhưng bắt buộc phải đóng tiền các học phần đó.  

4.5 Quá thời gian quy định đăng ký trên, Phòng Đào tạo không giải quyết 

việc sinh viên không đăng ký hoặc đăng ký quá hạn. 

5. Lưu ý: 

5.1 Sinh viên thường xuyên theo dõi trên trang web của trường về các thông 

tin mới có liên quan đến đăng ký trả nợ các học phần học lại và thời khoá biểu; 

5.2 Sinh viên bắt buộc phải in/lưu Phiếu kết quả đăng ký học phần để xác 

nhận sinh viên có đồng ý với thông tin đăng ký và lấy phiếu làm cơ sở xác minh sau 

này nếu có sai sót/thay đổi. Nhà trường không giải quyết khiếu nại đối với các 

trường hợp không lưu giữ Phiếu kết quả đăng ký học phần. 

 

Phòng Đào tạo đề nghị Trưởng Khoa/Bộ môn, Phòng CTCT&QLSV phối hợp 

thông báo cho sinh viên biết để thực hiện./.  

  

 

Nơi nhận: 

- HT (để b/c); 

- Các Khoa/BM (để p/h); 

- CTCT&QLSV, KTTV (để p/h); 

- SV các Khóa  (để t/h) ; 

- Website CTIM (để p/h); 

- Lưu: TC-HC-QT, ĐT. 
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