
 

 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

KHOA KINH TẾ 

 

Số: 235 /KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 

Cần Thơ, ngày    11  tháng    9    năm 2020 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC 

HỌC KỲ I, NĂM 2020 - 2021 
 

1. Kế hoạch thời gian: 

 Thời gian đăng ký: 07.08.2020 – 17.09.2020 

- Sinh viên chọn đề tài dự kiến. 

 - Sinh viên chậm tiến độ: Thực hiện thủ tục đăng ký làm lại chuyên đề tại Đơn vị liên kết 

đào tạo và đóng học phí tại Trung tâm liên kết đào tạo Trường Đại học Cần Thơ. 

Thủ tục đăng ký chuyên đề như sau: 

 -  Sinh viên đúng tiến độ: Ban cán sự lập danh sách sinh viên đăng ký làm chuyên đề 

(tên đề tài dự kiến) in ra giấy, gửi file theo mẫu và chủ đề mail ghi rõ nộp tên đề tài 

chuyên đề vừa làm vừa học lớp .... (dangkydetaiVLVH@gmail.com) 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CHUYÊN ĐỀ 

Lớp: …………………………………………. 

TT MSSV Họ  Tên MS 

lớp 

SĐT Tên đề tài  

Dự kiến 

       

       

       

 (Không ghi chữ in hoa) 

Cần Thơ, ngày ….. tháng … năm 2020 

  Lớp trưởng 

  

- Sinh viên chậm tiến độ: Thực hiện các thủ tục sau: 

  1) Nộp TT.Liên kết Đào tạo Trường Đại học Cần Thơ: Bản chính Phiếu đăng 

ký đã đóng học phí . 

  2) Nộp cho Khoa Kinh tế: Bản sao  phiếu đăng ký học lại đã đóng học phí, 

Bản photo Giấy chứng nhận bảo hiểm (nếu chưa có thì sinh viên đóng tại phòng Công 

tác sinh viên ĐHCT), Giấy đăng ký chuyên đề dự kiến (Theo mẫu). 

GIẤY ĐĂNG KÝ CHUYÊN ĐỀ 

TT MSSV Họ  Tên MS 

lớp 

SĐT Tên đề tài  

Dự kiến 

       

      Cần Thơ, ngày ….. tháng … năm 2020 

    Lớp trưởng 

 Tuần 4: 28.09.2020 – 04.10.2020 

- Khoa công bố danh sách cán bộ hướng dẫn chuyên đề. 

mailto:dangkydetaiVLVH@gmail.com



