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Mẫu PDT-16 - Cập nhật 15-09-2016 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA 

Phòng Đào tạo  
www.aao.hcmut.edu.vn 

PHIẾU ĐĂNG KÝ MỞ LỚP MÔN HỌC 
(Chỉ dành cho các trường hợp ngoại lệ) 

Học kỳ:……… Năm học: ……………………… 

Họ tên SV: ....................................................................................................... MSSV: ........................................  

Ngày sinh: ............................................. Lớp: ................................................... Số ĐT: .......................................  

Đăng ký mở lớp môn học vào:        HK chính             HK dự thính 

MSMH Tên môn học Thời khóa biểu đề nghị (Thứ, tiết) 

  
Buổi 1: ………………………………………………… 

Buổi 2: ………………………………………………… 

  

   

 

Lý do:

.......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................
  

Chủ nhiệm bộ môn (Họ tên, chữ ký) 

Ngày      /     /20 

 

Giảng viên giảng dạy (Họ tên, chữ ký) 

Ngày      /     /20 

 

 

Sinh viên (Họ tên, chữ ký) 

Ngày      /     /20 

 

 

 

PĐT duyệt 

Ngày      /     /20 

 

 Chủ nhiệm Khoa (Họ tên, chữ ký) 

Ngày      /     /20 

 

 

 

 _______________________________________________________________________________  

 Số phiếu: ……………………………………. 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA 

Phòng Đào tạo  
www.aao.hcmut.edu.vn 

BIÊN NHẬN ĐĂNG KÝ MỞ LỚP MÔN HỌC 
(Chỉ dành cho các trường hợp ngoại lệ) 

Học kỳ:……… Năm học: ……………………… 

Họ tên SV: ....................................................................................................... MSSV: ........................................  

Đăng ký mở lớp môn học :  ............................................................................... MSMH: .......................................    

Ngày hẹn trả lời:        /      /20 NV tiếp nhận (Họ tên, chữ ký) 

Ngày      /     /20 

 

 

Lưu ý :  
- Để được mở lớp, SV phải đăng ký Kế hoạch học tập tại myBK, chỉ dùng Phiếu đăng ký này cho các trường hợp ngoại lệ.  
- Sau khi lớp được mở, các SV phải tự đăng ký môn học tại myBK (PĐT không đăng ký theo danh sách ký tên). Nếu số lượng 
SV đăng ký không đủ thì lớp sẽ bị hủy. 
- Lớp dự thính được tổ chức theo ca 3 tiết. Dự thính học kỳ 1, 2 được mở vào tối thứ Hai, Tư, Sáu (tiết 14-16 tại CS1/ tiết 13-
15 tại CS2), chiều thứ Bảy (tiết 7-9/10-12), sáng Chủ nhật (tiết 1-3/4-6), chiều Chủ nhật (tiết 7-9/10-12). 




