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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM 
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 

 
 

 

QUY ĐỊNH  
ĐĂNG KÝ MÔN HỌC 

(Kèm theo công văn số 196/QLĐT ngày 06 tháng 08 năm 2014  
của Phòng Quản lý Đào tạo) 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

Văn bản này áp dụng cho sinh viên bậc cao đẳng, đại học (bao gồm đại học, 
bằng thứ hai và liên thông từ cao đẳng lên đại học) đào tạo theo hình thức chính quy từ 
học kỳ I năm học 2014-2015 tại Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Một số vấn đề chung 

Vào đầu mỗi học kỳ, Phòng Quản lý Đào tạo tổ chức cho sinh viên đăng ký môn 
học hai lần: đăng ký môn học trực tuyến và đăng ký môn học trễ hạn. 

1.  Đăng ký môn học trực tuyến là hình thức đăng ký môn học qua mạng. Đăng ký 
môn học trực tuyến được tổ chức trước khi bắt đầu học kỳ tối thiểu 2 tuần. 

2. Đăng ký môn học trễ hạn là hình thức đăng ký môn học trực tiếp tại Phòng Quản 
lý Đào tạo được thực hiện trong 2 tuần đầu của học kỳ.   

Điều 3. Quy định đăng ký môn học trực tuyến 

1. Sinh viên đăng ký môn học theo chương trình đào tạo ngành – khóa học đã được 
ban hành (tham khảo tại mục Chương trình đào tạo đăng tại website của Khoa). Các 
môn học đăng ký phải đúng tên môn học và số tín chỉ quy định. 

2. Sinh viên phải đọc kỹ quy định đăng ký môn học, tư vấn với Cố vấn học tập 
trước khi quyết định đăng ký môn học trực tuyến. 

3. Sinh viên đăng ký tối đa 30 tín chỉ cho mỗi học kỳ. 

4. Sinh viên không được đăng ký môn học trùng thời khóa biểu. Các trường hợp cố 
ý đăng ký trùng thời khóa biểu (hệ thống đăng ký môn học có thông báo nhắc nhở) sẽ 
không được Phòng Quản lý Đào tạo giải quyết điều chỉnh. 

5. Sinh viên không được đăng ký những môn học chưa có kết quả thi.  

6. Sinh viên không đăng ký môn học vào những lớp đã có đủ sĩ số.  

7. Sinh viên đăng ký học cải thiện (đã có điểm môn học đạt ≥ 5) được lấy điểm cao 
nhất trong các lần thi.  

Điều 4. Quy định đăng ký môn học trễ hạn    

1. Đăng ký môn học trễ hạn dành cho các sinh viên muốn điều chỉnh khối lượng 
đăng ký học tập sau khi hết thời gian đăng ký môn học trực tuyến: hủy môn học, đăng 
ký thêm môn học. 

2. Phòng Quản lý Đào tạo giải quyết hủy môn học cho các trường hợp cụ thể liệt kê 
dưới đây: 
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a. Trùng lịch học do nhà trường thay đổi thời khóa biểu sau khi sinh viên đã đăng 
ký môn học. 

b. Môn học đã đăng ký nhưng nhà trường không mở lớp do không đủ sĩ số tối 
thiểu theo quy định. 

c. Sinh viên được nhà trường cho phép miễn giảm môn học. Trường hợp này sinh 
viên làm thủ tục hoàn học phí trước 2/3 thời gian học của môn học.  

d. Sinh viên bị tai nạn đột xuất hoặc nằm viện trong thời gian dài, không thể theo 
học học kỳ đã đăng ký môn học. Trường hợp này sinh viên phải có giấy xác nhận của 
cơ quan y tế cấp Quận, Huyện trở lên cấp.   

3. Phòng Quản lý Đào tạo giải quyết đăng ký thêm môn học vào các lớp học chưa 
đầy sĩ số cho các trường hợp:  

a. Sinh viên có kết quả thi không đạt của môn học đăng ký học học kỳ trước đó 
sau khi đã kết thúc thời gian đăng ký môn học trực tuyến;  

b. Sinh viên bị trùng lịch học do nhà trường thay đổi thời khóa biểu; 

c. Sinh viên bổ sung thêm môn học do môn học đã đăng ký không được mở lớp. 

Điều 5. Các quy định khác 

1. Sinh viên đóng học phí theo thời gian quy định của nhà trường. Các trường hợp 
không đóng học phí hoặc đóng học phí trễ hạn sẽ bị khóa mã số sinh viên học kỳ kế 
tiếp. 

2. Sinh viên bị khóa mã số sinh viên làm thủ tục mở mã số sinh viên tại Phòng 
Quản lý Đào tạo theo thời gian quy định thông báo đầu mỗi học kỳ.  

3. Các trường hợp xin tạm nghỉ học vì lý do cá nhân sau khi đã kết thúc thời gian 
đăng ký môn học trực tuyến phải đóng học phí theo quy định.  

4. Sinh viên in phiếu nộp tiền theo mẫu trên hệ thống Đăng ký môn học trực tuyến 
và đóng học phí tại Ngân hàng Đông Á hoặc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn Chi nhánh Mạc Thị Bưởi. 
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