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            BAN QUẢN LÝ CÁC KCX & CN TP.HCM 

              TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ  

               VÀ QUẢN TRỊ  DOANH NGHIỆP 

     
                           

      Số:118/TB-CĐBC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23  tháng 12  năm 2014 

THÔNG BÁO 

V/v Tổ chức đăng ký trả nợ các học phần trong Học kỳ II (2014-2015)  

    
Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015, Nhà trường triển khai cho 

sinh viên các khóa đăng ký học phần trả nợ (ĐKHP) học kỳ II theo Thời khóa biểu. 

Để thực hiện tốt việc ĐKHP, Nhà trường thông báo những công việc liên quan đến 

ĐKHP của sinh viên để Trưởng các Khoa, Cố vấn học tập và sinh viên cùng phối 

hợp thực hiện, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng đăng ký 

                 Sinh viên các Khóa: Khóa 13, 14 và Khóa 15 đăng ký trả nợ học phần. 

2. Thời gian đăng ký học phần 

Từ 8 giờ 00 ngày 24/12/2014 đến 16 giờ 00 ngày 29/12/2014 (06 ngày). 

3. Hình thức đăng ký 

Bước 1: Sinh viên vào trực tiếp địa chỉ http://online.ctim.edu.vn  hoặc  

vào Website www.ctim.edu.vn     vào menu sinh viên      Đào tạo tín chỉ. 

Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản mã số sinh viên. 

Bước 3: Click chọn menu “ Đăng ký học phần”. 

Bước 4: Click chọn menu “Trang Đăng ký học phần”. 

Bước 5: Click nút lệnh  “                               ” 

Bước 6: Check ĐKHP học lại  Click nút lệnh  “Đăng ký” để lưu. 

Bước 7: Click nút lệnh  “Kết quả đăng ký” để kiểm tra việc đăng ký. 

* Chú ý: Các bước hướng dẫn việc ĐKHP sinh viên có thể tham khảo trên trang  

http://online.ctim.edu.vn (Đăng nhập  chọn “ Đăng ký học phần”  chọn “Hướng 

dẫn đăng ký”). 

4. Nhiệm vụ của sinh viên 

4.1 Sinh viên đăng nhập vào tài khoản với tên đăng nhập là Mã số sinh viên 

(MSSV), mật khẩu là MSSV. Trong lần đăng nhập đầu tiên sinh viên phải đổi mật 

khẩu đăng nhập (không đặt mật khẩu là MSSV). Sinh viên có trách nhiệm bảo mật 

“Tài khoản cá nhân” trong ĐKHP và chịu trách nhiệm kết quả ĐKHP của mình. 

Trường hợp sinh viên không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên liên hệ 

P.CTCT&QLSV để được hỗ trợ (điện thoại: 08.54135011). 

4.2 Đăng ký học phần đúng thời gian quy định. 

http://online.ctim.edu.vn/
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4.3 Sinh viên phải hoàn thành việc đóng học phí các học phần đã đăng ký 

đến hết ngày 16/01/2015. (Sinh viên nợ học phí sẽ không tên trong danh sách điểm 

danh, thi kiểm tra giữa kỳ, thi kết thúc học phần). 

4.4 Kiểm tra việc trùng lịch học (Thời khóa biểu) giữa các học phần đăng ký 

học lại với các học phần theo kế hoạch. 

4.5 Quá thời gian quy định trên, Phòng Đào tạo không giải quyết việc sinh 

viên không đăng ký hoặc đăng ký quá hạn. Trong vòng 05 ngày sau khi hết hạn 

đăng ký (bắt đầu tính từ ngày 30/12/2014 đến 16 giờ 00 ngày 07/01/2015) nếu sinh 

viên có lý do chính đáng, sinh viên làm đơn kèm các giấy tờ cần thiết, nộp trực tiếp 

cho Phòng Đào tạo. 

Lưu ý: Sinh viên cần phải cân nhắc, khi đã đăng ký trả nợ các học phần 

học lại, dù không học nhưng bắt buộc phải đóng tiền các học phần đã đăng ký.  

5. Lưu ý: 

5.1 Đối với các học phần vừa có học phần lý thuyết và học phần thực hành 

sinh viên bắt buộc phải đăng ký cả hai học phần. 

5.2 Sinh viên phải học các học phần học trước mới được đăng ký các học 

phần tiếp theo. 

5.3 Đối với Sinh viên đã đăng ký thành công các học phần học lại hoặc học 

phần theo kế hoạch cần lên Trang http://online.ctim.edu.vn để kiểm tra lại các học 

phần đã đăng ký và thời khóa biểu, nếu thiếu phải đăng ký bổ sung (trong thời hạn 

đăng ký). 

5.4 Thường xuyên theo dõi tài khoản cá nhân và website của Nhà Trường 

về các thông tin mới có liên quan đến ĐKHP và thời khoá biểu. 

5.5  Sinh viên bắt buộc phải in/lưu phiếu kết quả ĐKHP có xác nhận của Cố 

vấn học để làm cơ sở xác minh sau này nếu có sai sót/thay đổi. Phòng Đào tạo 

không giải quyết các trường hợp không lưu giữ phiếu kết quả ĐKHP (có xác 

nhận của Cố vấn học tập). 

Đề nghị Trưởng các Khoa/Bộ môn, Phòng CTCT&QLSV và Cố vấn học tập 

phối hợp thông báo cho sinh viên biết để thực hiện./.  

  

 

 

Nơi nhận: 

- BGH (để b/c); 

- Các Khoa/BM (để p/h); 

- CTCT&QLSV, KTTV (để p/h); 

- SV các Khóa  (để t/h) ; 

- Website CTIM (để p/h); 

- Lưu: VT, ĐT. 

  

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 

 

ThS. Nguyễn Thế Lực 
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