TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT
PHÂN HIỆU TẠI TP.HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:140/TB-ĐHGTVT-PH.HCM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11tháng 06 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc nghỉ hè năm học 2018 ÷ 2019 và thực hiện kế hoạch năm học 2019 ÷ 2020
Kính gửi:

Sinh viên các hệ;

Căn cứ vào kế hoạch học tập năm học 2018 ÷ 2019 và thực hiện kế hoạch học tập năm
học 2019-2020 đã được Ban Giám hiệu thông qua. Trường Đại học Giao thông Vận tải Phân
hiệu tại TP. Hồ Chí Minh thông báo đến sinh viên các mốc thời gian cụ thể như sau:
1. Kế hoạch nghỉ hè năm học 2018÷2019:
Các lớp hệ Chính quy nghỉ hè từ ngày 01/07÷17/08/2019 (trừ những sinh viên được
chuyển lịch thi sang ngày 01÷ 02/07/2019 và những sinh viên đã đăng ký học kỳ hè năm học
2018-2019 được tổ chức từ ngày 01/07 ÷ 10/08/2019);
Các lớp hệ Cao học, Vừa học Vừa làm, Liên thông nghỉ hè khi lịch thi kết thúc học
phần học kỳ II năm học 2018-2019 kết thúc;
2. Thực hiện kế hoạch học tập năm học 2019 ÷ 2020:
TT
1

2

NỘI DUNG
Thời điểm bắt đầu
năm học 2019 ÷ 2020
Thời điểm kết thúc
năm học 2019 ÷ 2020

Mốc thời gian
19/08/2019

27/06/2020

3

Tổng quỹ thời gian

45 tuần

4

Thời gian học, thi 2 kỳ chính

42 tuần
Tổng quỹ thời gian 21 tuần

5

Học kỳ I năm học 2019 ÷ 2020

Ghi Chú

có 17 tuần học và 04 tuần thi
(19/08/2019 ÷11/01/2020)

Học kỳ chính

Đăng ký học phần
(25/06 ÷ 01/07/2019)
Đăng ký lớp học phần
(06/08 ÷ 09/08/2019)

6

Nghỉ tết Nguyên đán

7

Thời gian thu học phí học kỳ I

13/01/2020 ÷ 01/02/2020
(03 tuần)
Đợt 1 (23/09 ÷ 04/10/2019)
Đợt 2 (04/11 ÷ 15/11/2019)
Tổng quỹ thời gian 21 tuần

Học kỳ II năm học 2019 ÷ 2020

8

17 tuần học và 04 tuần thi
(03/02/2020 ÷ 27/06/2020)

Thời gian thu học phí học kỳ II

9

10

Học kỳ phụ

11

Đón sinh viên khoá 60

(19/12 ÷ 08/01 Âm lịch)

Đăng ký học phần
(18/11 ÷ 22/11/2019)
Đăng ký lớp học phần
(30/12 ÷ 04/01/2020)

Đợt 1 (02/03 ÷ 12/03/2020)
Đợt 2 (13/04 ÷ 24/04/2020)
29/06/2020 ÷ 08/08/2020

05 tuần học và 01 tuần

(06 tuần)

thi

Từ ngày 10 ÷ 18/08/2019

Trên đây là mốc thời gian cần lưu ý. Đề nghị sinh viên theo dõi và thực hiện đúng thời
gian như thông báo này.
Trân trọng./.
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