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THÔNG BÁO 
(V/v đăng ký học bổ sung môn Giáo dục thể chất và môn Tiếng anh cơ bản ) 
 

 

Căn cứ theo kế hoạch giảng dạy năm học 2020 – 2021  

Căn cứ theo thời khoá biểu của Khoá 14 hệ Trung Cấp và Khoá 1 hệ Cao đẳng. 

Trường Cao đẳng Âu Lạc – Huế thông báo đến các học sinh/sinh viên (HSSV) 

đăng ký học bổ sung, học lại môn Tiếng anh cơ bản và Giáo dục thể chất với lý do nhập 

học muộn, nợ môn  hoặc không được chuyển điểm phải học lại, học bổ sung cụ thể như 

sau: 

Lịch học môn Giáo dục thể chất 

• Đối với hệ Trung cấp khoá 12 và khoá 13 đăng ký học vào chiều thứ 3 hoặc chiều 

thứ 4. 

  + Học sinh chưa học do nhập học sau không phải nộp học phí. 

  + Học sinh học lại/ phải học phải nộp học phí theo quy định. 

• Đối với hệ Cao đẳng các lớp K1-CDS-A1, K1-CDS-A2, K1-CDS-A4, K1-CTY-

A1, K1-CDI-A1, K1-CDI-A2  đăng ký học vào chiều thứ 7. 

  + Sinh viên chưa học do nhập học sau không phải nộp học phí. 

  + Sinh viên học lại/ phải học phải nộp học phí theo quy định. 

Lịch học môn Tiếng anh cơ bản 

• Đối với hệ Trung cấp khoá 12 và khoá 13 đăng ký học vào chiều thứ 7 . 

  + Học sinh chưa học do nhập học sau không phải nộp học phí. 

  + Học sinh học lại/ phải học phải nộp học phí theo quy định. 

• Đối với hệ Cao đẳng các lớp K1-CDS-A1, K1-CDS-A2, K1-CDS-A4, K1-CTY-

A1, K1-CDI-A1, K1-CDI-A2 đăng ký học vào chiều thứ 6. 

  + Sinh viên chưa học do nhập học sau không phải nộp học phí. 

  + Sinh viên học lại/ phải học nộp học phí theo quy định. 

Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 02/10/2020 



Đề nghị các Khoa/Bộ môn và Giáo viên chủ nhiệm có nhiệm vụ thông báo đến toàn thể 
HSSV nội dung thông báo này. 

Lưu ý: HSSV đăng ký tại giáo viên chủ nhiệm để tập hợp và gửi danh sách về Phòng 

QLĐT-CTSV&HN. 

 

 TM. BAN GIÁM HIỆU 
  
  
 
  

Nơi nhận: 

- BĐH; BGH (để báo cáo); 
- P. QLĐT-CTSV&HN (để thực hiện); 
-    Khoa/Bộ môn; GVCN (để thực hiện); 
-   HSSV (để thực hiện); 
- Lưu VT. 

 


