
Kế hoạch đăng ký tín chỉ học kỳ 2 năm học 2021 - 2022  

 

I. Khóa 46 

1. Kế hoạch học tập học kỳ 1, thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 

và kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 đối với sinh viên khóa 46. 

 - Học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 thực hiện từ ngày 13/12/2021 đến hết ngày 

19/12/2021. 

 - Thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 thực hiện từ ngày 

04/01/2022 đến hết ngày 23/01/2022. 

 -  Học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 (tuần 1, 2) thực hiện từ ngày 20/12/2021 đến 

hết ngày 31/12/021. 

2. Kế hoạch đăng ký học đối với sinh viên khóa 46 

 - Thời gian đăng ký: 13/12/2021 - 16/12/2021 

 + Sinh viên các ngành GDMN, GDMN dạy học bằng tiếng Ah, GDTH, GDCD, 

GDTC, GDQPAN, SP Toán học, SP Toán học dạy học bằng tiếng Anh, SP Tin học, 

Công nghệ Thông tin đăng ký học từ ngày 13/12/2021 đến hết ngày 14/12/2021. 

 + Sinh viên các ngành Sư phạm Vật lý dạy học bằng tiếng Anh, SP Hóa học, SP 

Sinh học, SP Ngữ văn, SP Lịch sử, SP Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung 

Quốc, Việt Nam học đăng ký học từ ngày 15/12/2021 đến hết ngày 16/12/2021 

II. Khóa 45 (các ngành ngoài sư phạm) 

 - Thời gian đăng ký: 31/12/2021 - 02/01/2022. 

 - Các khóa khác đăng ký học lại, cải thiện điểm cùng khóa 45: 02/01/2022 - 

03/01/2022. 

III. Khóa 44 

 - Thời gian đăng ký: 01/01/2022 - 03/01/2022. 

 - Các khóa khác đăng ký học lại, cải thiện điểm cùng khóa 45: 02/01/2022 - 

03/01/2022. 

 

 

 

 

 



IV. Khóa 45 (các ngành sư phạm) 

 - Thời gian đăng ký: 12/01/2022 - 13/01/2022. 

 - Các khóa khác đăng ký học lại, cải thiện điểm cùng khóa 45 (các ngành sư 

phạm): 13/01/2022 - 14/01/2022. 

V. Khóa 47 

 - Thời gian đăng ký: 15/01/2022 - 28/01/2022. 

 + Các ngành GDTH, GDMN (1001 sinh viên): 15/01/2022 - 17/01/2022. 

 + Các ngành GDCD, GDTC, GDQPAN, SP Toán học, Sư phạm Toán học dạy 

học bằng tiếng Anh, Sư phạm Tin học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Vật lý dạy học bằng 

tiếng Anh, Công nghệ Thông tin (1006 sinh viên): 18/01/2022 - 20/01/2022. 

 + Sư phạm Hóa học, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh (1089 

sinh viên): 21/01/2022 - 23/01/2022. 

 + Sư phạm Sinh học, Sư phạm Ngữ văn, Việt Nam học, Ngôn ngữ Trung Quốc 

(1040 sinh viên): 24/01/2022 - 26/01/2022. 

 - Các khóa khác đăng ký học lại, cải thiện điểm cùng khóa 47: 27/01/2022 - 

31/01/2022. 


