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THÔNG BÁO 

Về việc theo dõi lịch học Học kỳ 1 năm học 2017-2018 

của sinh viên cao đẳng khóa 11 và 12 trên website nhà trường 

 

Căn cứ kế hoạch đào tạo trình độ Cao đẳng hệ chính quy năm học 2017-2018  

ngày 23 tháng 08 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế TP. 

Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Thông báo số 613/TB-CĐKT ngày 10/10/2017 của Trường Cao đẳng 

Kinh tế TP.Hồ Chí Minh về kết luận và chỉ đạo của Phó Hiệu trưởng Trần Nguyên 

Thục tại cuộc họp với các đơn vị về công tác đào tạo theo tín chỉ; 

Căn cứ Thông báo số 744/TB-CĐKT ngày 14/12/2017 của Trường Cao đẳng 

Kinh tế TP.Hồ Chí Minh về việc giảng bổ sung số tiết của chương trình đào tạo theo 

hệ thống tín chỉ năm học 2017-2018; 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đào tạo, 

 

Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên cao đẳng các khóa 11 và 12 như sau: 

 

Để thuận tiện cho việc theo dõi lịch học, hiện tại phòng Đào tạo cập nhật Thời 

khóa biểu hằng tuần của Học kỳ I (năm học 2017-2018) sinh viên Cao đẳng khóa 11 

và khóa 12 trên trang web của nhà trường. Vì vậy, để biết chi tiết thông tin về lịch học 

chính thức, học bù… Học kỳ 1 (năm học 2017-2018) của hai khóa này, đề nghị hằng 

tuần sinh viên truy cập vào trang web của nhà trường, mục Thời khóa biểu của Phòng 

Đào tạo. 

 

Đề nghị tất cả học sinh sinh viên theo dõi và thực hiện nghiêm túc lịch học của 

nhà trường. 
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