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INTERNATIONAL TRAINING & EDUCATION CENTER 

Loại  THÔNG BÁO 

Ngày phát hành 2/3/2010 

Nội dung TỔ CHỨC TRẢ NỢ MÔN HỌC 

Đối tượng Lớp CAO ĐẲNG 08 
 

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên hoàn tất các môn trong chương trình học, Trung 
tâm ITEC tổ chức cho sinh viên khóa CĐ 08 học trả nợ các môn Hệ điều hành, C ơ 
sở dữ liệu, Lập trình h ướng đối tượng  cùng với lớp CĐ09 theo lịch như sau: 
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tượng 
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- Hình thức đăng ký : SV điền theo biểu mẫu Phiếu đăng ký môn h ọc  và gửi về 
giáo vụ (đính kèm trang 2). 

- Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10.3.2010 
- Học phí : 20 USD/tín chỉ  và liên hệ đóng phí tại phòng Tài vụ trường . 
- Ngày học : Bắt đầu từ 15.3.2010, 

 
• Lưu ý  : Sinh viên tự cân nhắc quỹ thời gian cá nhân để quyết định đăng ký học 

trả nợ đợt này hoặc các đợt sau. Trường hợp đã đăng ký học, sinh viên phải đảm 
bảo tham dự đủ những buổi kiểm tra trong suốt khóa học. 
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INTERNATIONAL TRAINING & EDUCATION CENTER 

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN H ỌC  
 

Họ và tên sinh viên : ……………………………………………………………………  

Mã số SV : …………..……….     Học lớp:           ………..……….       

Đăng ký môn học :          Biên lai số :      ………………   ngày :  . …….     

TT Mã môn Tên môn  Số  
Tín chỉ 

Xếp vào lớp/HK 

     

     

     

     

     

 
Ngày  ……  tháng  ….   năm  20 …..   Ngày  ……  tháng  ….   năm  20 …..  
            Sinh viên (ký tên)        Người  nhận đăng ký 
 

 

_____________________________________________________________________ 


