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THÔNG BÁO 

V/v Đăng ký học, học lại, học cải thiện điểm học kỳ 2 năm học 2021 - 2022  

 

Căn cứ Quyết định số 2984/QĐ-TĐHHN ngày 28 tháng 07 năm 2021 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc Điều chỉnh Tiến độ, Kế 

hoạch đào tạo Hệ đại học chính quy khoá 8,9,10; Đại học liên thông khoá 9 năm học 2021 – 

2022; 

Căn cứ Thời khóa biểu theo thông báo số 4703/TB-TKB ngày 2 tháng 12 năm 2021 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành Thời 

khoá biểu học trực tuyến học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 áp dụng cho sinh viên khóa 9,10; 

Nhà trường thông báo về việc đăng ký học, học lại, học cải thiện điểm học kỳ 2 năm 

học 2021-2022. Cụ thể như sau: 

1. Đối tượng đăng ký 

Sinh viên hệ chính quy trình độ đại học từ khóa 3 đến khóa 9, sinh viên trình độ cao 

đẳng chính quy khóa 14,15 và hệ liên thông đại học khóa 8,9. 

2. Thời gian đăng ký, công bố danh sách và phân lớp môn học 

2.1. Thời gian sinh viên đăng ký và nộp học phí 

- Sinh viên hệ đăng ký học trực tiếp trên trang cá nhân và nộp học phí vào tài khoản cá 

nhân từ 9h ngày 14/12/2021 đến 17h ngày 16/12/2021. 

Trong thời gian đăng ký học, nếu sinh viên không đăng ký được trên trang cá nhân, 

sinh viên có thể nộp đơn đăng ký (mẫu đính kèm) vào địa chỉ email: taduong@hunre.edu.vn 

để được hỗ trợ đăng ký học. 

 2.2. Công bố danh sách sinh viên đăng ký 

Ngày 17/12/2021, Phòng Đào tạo công bố danh sách sinh viên đăng ký thành công 

trên Website nhà Trường. 

2.3. Phân lớp môn học 

Ngày 21/12/2021, Phòng Đào tạo công bố danh sách phân lớp môn học cho sinh viên 

trên Website nhà Trường. 

3. Các lưu ý 

 - Quy định về mức thu học phí năm học 2021 - 2022 được áp dụng theo Quyết định 

4321/QĐ-TĐHHN ngày 9 tháng 11 năm 2021. 

 - Sinh viên đăng ký nhưng không nộp học phí theo quy định sẽ bị xóa tên khỏi danh 

sách lớp học phần. 

        -  Không nộp học phí học lại qua hình thức thanh toán online trực tiếp trên phần mềm. 
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        -  Không được đăng ký học cùng lúc các học phần có trùng thời gian học. 

        - Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, sinh viên liên hệ Thầy Trần 

Ánh Dương  Điện thoại: 0973750090. 

 Nhà trường thông báo để các khoa, bộ môn, sinh viên được biết và tổ chức triển khai 

thực hiện. 

 

     

Nơi nhận: 

- Chủ tịch HĐ trường (để b/c); 

- PHT Vũ Danh Tuyên (để b/c); 

- Phòng KH-TC (để phối hợp t/h); 

- Các khoa, bộ môn; 

- Website Trường;                                                                                   

- Lưu: VT, ĐT.TD(2)                          

 

 

        TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

 

  

 

 

 

      Lưu Văn Huyền 
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