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TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 

PHÒNG ĐẠI HỌC 

 

Số:  168/2018/TB-ĐH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2018 

 THÔNG BÁO 

V/v đăng ký học ngành thứ hai song song dành cho sinh viên 

các khóa tuyển sinh 2017 trở về trước 

1. Đối tượng áp dụng: 

- Sinh viên bậc Đại học chính quy có nhu cầu đăng ký học thêm ngành học thứ hai. 

2. Điều kiện để học cùng lúc hai ngành: 

- Ngành đào tạo chính ở chương trình thứ hai phải khác ngành đào tạo chính ở chương 

trình thứ nhất. Riêng một số ngành đặc thù (về sức khỏe, mỹ thuật công nghiệp, kiến trúc, 

luật...), sinh viên phải đáp ứng các yêu cầu đầu vào của chương trình thứ hai do Khoa 

chuyên môn xét. 

- Sinh viên đã kết thúc học kỳ thứ nhất năm học đầu tiên của chương trình thứ nhất. 

- Sinh viên không thuộc diện xếp hạng học lực yếu hoặc kết quả hoạt động ngoại khóa yếu 

ở chương trình thứ nhất. 

- Sinh viên đang học thêm chương trình thứ hai, nếu rơi vào diện bị xếp hạng học lực yếu 

của chương trình thứ hai, phải dừng học thêm chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo. 

- Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình là thời 

gian tối đa quy định cho chương trình thứ nhất. Khi học chương trình thứ hai, sinh viên 

được bảo lưu điểm của những học phần có nội dung và khối lượng kiến thức tương 

đương có trong chương trình thứ nhất. 

- Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai, nếu có đủ điều kiện tốt nghiệp ở 

chương trình thứ nhất. 

- Sinh viên chỉ được xét học cùng lúc hai chương trình 01 (một) lần trong suốt khóa học. 

3. Cách thức và thời hạn đăng ký học ngành thứ hai: 

- Cách thức đăng ký: 

 Bước 1: Sinh viên đăng nhập vào website Hệ thống thông tin sinh viên, chọn phân hệ 

nộp đơn trực tuyến. 

 Bước 2: Chọn học kỳ cần đăng ký, chọn loại đơn “Đăng ký học ngành thứ 2”.  

- Thời hạn nộp đơn đăng ký: 

 Sinh viên nộp đơn trực tuyến: từ ngày 4/7 đến ngày 12/7/2018.  

Lưu ý: Trường hợp, sinh viên có nguyện vọng đăng ký học ngành thứ hai ở một số ngành 

đặc thù như: về sức khỏe, mỹ thuật công nghiệp, kiến trúc, luật.... Sau khi kết thúc thời 

gian nộp đơn, phòng Đại học sẽ chuyển đơn của sinh viên về Khoa chuyên môn để xem 

xét. 
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- Sinh viên xem kết quả trong phân hệ nộp đơn trực tuyến, trên hệ thống thông tin sinh 

viên sau ngày 24/7/2018. 

4. Đăng ký kế hoạch học tập, đăng ký môn học cho ngành thứ hai: 

- Những sinh viên có tên trong danh sách học ngành thứ hai thực hiện việc đăng ký kế 

hoạch học tập và đăng ký môn học trong HK2/2018-2019. 

- Thời gian đăng ký: sinh viên xem thông báo trong Hệ thống thông tin sinh viên, sau khi 

có quyết định học ngành thứ hai. 

5. Học phí cho ngành thứ hai: 

- Sinh viên đóng học phí theo mức học phí qui định của ngành thứ hai tại thời điểm sinh 

viên đăng ký môn học. 

- Phòng Tài chính thông báo học phí cho sinh viên trên website http://ptc.tdt.edu.vn, hệ 

thống thông tin sinh viên. 

Sau thời hạn đăng ký học ngành thứ hai, Phòng Đại học sẽ không giải quyết bất kỳ 

trường hợp nào cho sinh viên do không theo dõi thông báo. 

Để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên, kính đề nghị các Khoa thông báo rộng rãi cho tất cả sinh 

viên biết bằng nhiều kênh thông tin (bản tin, website Khoa, thông báo trong Hệ thống thông 

tin sinh viên, giảng viên cố vấn, ban cán sự lớp…). 

 

 

Nơi nhận: 

- Các Khoa; 

- Website ĐKMH; 

- Lưu VT. 
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