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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

PHÒNG ĐÀO TẠO 

THÔNG BÁO 

V/v: đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 

Căn cứ Kế hoạch tổ chức đào tạo năm học 2020-2021, Nhà trường tổ chức cho sinh viên 

đăng ký học phần học kỳ 2 (HK202) bằng hình thức trực tuyến (online) như sau: 

1. Đối tượng và địa chỉ đăng ký 

- Đối tượng đăng ký: sinh viên khóa 23, 24, 25, 26 chương trình đào tạo tiêu chuẩn và 

chương trình đào tạo đặc biệt. 

- Địa chỉ đăng ký: online.vlu.edu.vn (sv đọc hướng dẫn trước khi đăng ký). 

2. Thời gian đăng ký đợt chính thức và khối lượng đăng ký 

Khóa Ngày, giờ đăng ký Ghi chú 

K25 
Từ 20g00 ngày 26/12/2020  

đến 19g00 ngày 28/12/2020 

- Khóa 25 ngành Dược không đăng ký online. 

- Khóa 25  các ngành Điều Dưỡng và Kỹ thuật 

xét nghiệm y học chỉ đăng ký trực tuyến học 

phần Anh văn 4. 

K26 
Từ 20g00 ngày 28/12/2020 

đến 19g00 ngày 31/12/2020 

- Khóa 26 các ngành Điều dưỡng, Dược, Kỹ 

thuật xét nghiệm y học, đăng ký trực tuyến học 

phần Kinh tế chính trị và Anh văn IELTS. 

- Khóa 26 Răng - Hàm - Mặt chỉ đăng ký trực 

tuyến học phần Anh văn IELTS. 

K23 

K24 

Từ 12g00 ngày 02/01/2021 

đến 22g00 ngày 03/01/2021 

- Khóa 24 các ngành: Điều dưỡng, Dược, Kỹ 

thuật xét nghiệm y học, không đăng ký học 

phần trực tuyến. 

Các học phần không đăng ký trực tuyến của các ngành sức khỏe (Dược, Điều dưỡng & 

Kỹ thuật xét nghiệm y học, Răng - Hàm - Mặt) sẽ do Phòng Đào tạo đăng ký vào hệ thống 

theo thời khóa biểu cố định. 

- Sinh viên đăng ký khối lượng học tập đảm bảo tối thiểu 14 tín chỉ, tối đa 25 tín chỉ 

(ngoại trừ sinh viên bị xếp loại học tập yếu và sinh viên năm cuối). 

- Thời khóa biểu sẽ được công bố trên hệ thống online, sinh viên vào hệ thống xem Thời 

khóa biểu trước ngày đăng ký chính thức. 

- Nếu sinh viên gặp vướng mắc trong quá trình đăng ký, phản hồi ngay với Phòng Đào 

tạo trên trang online, hoặc gửi email vào địa chỉ hopthudaotao@vanlanguni.edu.vn để được 

hướng dẫn. 

3. Đăng ký bổ sung 

- Đăng ký bổ sung dành cho sinh viên đăng ký chưa thành công hoặc đăng ký thừa, thiếu 

số tín chỉ trong đợt chính thức. Thời gian đăng ký bổ sung như sau: 

mailto:hopthudaotao@vanlanguni.edu.vn
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Khóa Ngày, giờ đăng ký Ghi chú 

K25 
Từ 9g00 ngày 07/01/2021 

đến 5g00 ngày 08/01/2021 
Các ngành thuộc khối sức khỏe 

(Dược, Điều dưỡng & Kỹ thuật xét 

nghiệm y học, Răng - Hàm - Mặt), 

chỉ đăng ký bổ sung các học phần có 

tổ chức đăng ký online (như ghi chú 

ở đợt đăng ký chính thức). 

K26 
Từ 9g00 ngày 08/01/2021  

đến 5g00 ngày 09/01/2021 

K23 

K24 

Từ 9g00 ngày 09/01/2021 

đến 5g00 ngày 10/01/2021 

- Sau đợt đăng ký bổ sung, việc rút bớt học phần và/hoặc đăng ký thêm học phần chỉ 

giải quyết cho những trường hợp đặc biệt (có lý do chính đáng), sinh viên liên hệ với Phòng 

Đào tạo (HUB CS1 và CS3) trước ngày 20/01/2021 để được xem xét; sau thời gian này, mọi 

yêu cầu sẽ không được giải quyết. 

- Sau khi kết thúc các đợt đăng ký môn học, phòng Đào tạo sẽ chốt khối lượng học tập 

và mức học phí HK202. Sinh viên đóng học phí theo thông báo của Phòng Kế toán. 

4. Đăng ký các học phần có điều kiện tiên quyết, học phần bắt buộc linh hoạt 

- Đối với các học phần có điều kiện tiên quyết, nếu chưa có điểm tổng kết của học phần 

tiên quyết thì sinh viên vẫn thực hiện đăng ký học phần online. Nếu học phần tiên quyết có 

điểm tổng kết không đạt (dưới 4 theo thang điểm 10), Nhà trường sẽ hủy kết quả đăng ký đối 

với các học phần có điều kiện tiên quyết. 

- Đối với các học phần bắt buộc linh hoạt, gồm: các học phần Lý luận chính trị, Tin học 

cơ bản, Giáo dục thể chất, Kỹ năng mềm, một số học phần cơ sở khối ngành đã thiết kế trong 

kế hoạch đào tạo HK202 của các ngành; sinh viên có thể đăng ký ở HK202 hoặc ở các học 

kỳ tiếp theo. Các học phần này (phần lớp là các học phần học chung toàn trường) sẽ được mở 

hằng học kỳ. 

5. Đăng ký học giáo dục quốc phòng HK202 

- Khóa 26 học thực hành học phần Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN) tập 

trung từng đợt theo Thời khóa biểu do Phòng Đào tạo đăng ký cố định vào hệ thống (lịch học 

tập trung sẽ thông báo sau), sinh viên chỉ đăng ký online các học phần lý thuyết. 

- Sinh viên khóa 25, nếu chưa học GDQP, sẽ đăng ký online các học phần lý thuyết ở 

HK202, đăng ký học thực hành theo 2 đợt:  

 + Đợt 1: dự kiến học trước khi sinh viên nghỉ Tết. 

 + Đợt 2: đăng ký theo kế hoạch HK hè năm học 2020 - 2021. 

6. Đăng ký học lại đối với sinh viên nợ học phần 

- Sinh viên nợ học phần đăng ký học lại tại Phòng Đào tạo (Hub CS1 và CS3), thời gian 

đăng ký: từ ngày 12/01/2021 - 25/01/2021.  

- Nếu sinh viên thuộc diện tạm dừng để học trả nợ: đăng ký không quá 20 tín chỉ. 

- Nếu sinh viên thuộc diện tạm dừng, nhưng được phép học tiếp kết hợp với học trả nợ: 

đăng ký học chính khóa 14 tín chỉ, các học phần trả nợ không quá 6 tín chỉ. 
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- Sinh viên muốn hủy học phần đã đăng ký học lại (nếu có) phải thực hiện trước ngày 

01/03/2020; sau thời gian này, Nhà trường không giải quyết việc hủy học phần đã đăng ký. 

6. Chuyển điểm 

- Sinh viên có các học phần đủ điều kiện được chuyển điểm, làm thủ tục chuyển điểm 

tại Phòng Đào tạo (tại HUB các cơ sở) từ ngày 22/02/2021 – 07/03/2021.  

- Nếu đã xác định được các học phần sẽ chuyển điểm, sinh viên không đăng ký học phần 

online đối với những học phần này, để dành cơ hội đăng ký cho những sinh viên khác. 

 

 PHÒNG ĐÀO TẠO 

  

 


