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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái nguyên, ngày 5 tháng 3 năm 2016

THÔNG BÁO
(V/v đăng ký bổ xung thực tập tại TT thực nghiệm học kỳ II năm học 2015-2016)
Căn cứ vào kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2015-2016 tại Trung tâm Thực
nghiệm.
Căn cứ vào kết quả đăng ký trực tuyến.
Căn cứ vào quỹ thời gian trong học kỳ và nhu cầu của sinh viên.
Sau khi xin ý kiến chỉ đạo của Ban giám hiệu và phòng Đào tạo.
Trung tâm thực nghiệm xin thông báo
I. Trung tâm Thực nghiệm tổ chức đăng ký bổ xung các ban nghề thuộc học phần
WSH 412 tại xưởng cơ khí. Cụ thể như sau:
1.Thực tập công nhân nhóm ngành Cơ khí WSH 412:
+ 6 nhóm tại ban Tiện.
+ 6 nhóm tại ban Mài.
+ 6 nhóm tại ban Phay – Bào.
+ 6 nhóm tại ban Sửa chữa.
Sinh viên có thể xem kế hoạch bổ xung tại trang website Trung tâm thực nghiệm
hoặc đến trực tiếp tại xưởng Cơ khí.
II. Hình thức đăng ký
Đăng ký trực tiếp tại Xưởng cơ khí
III. Thời gian đăng ký
Thời gian đăng ký bổ xung bắt đầu từ 7h30’ ngày 8/3/2016 đến 16h30 ngày
15/3/2016 trong giờ hành chính.
IV. Trách nhiệm của sinh viên khi đi đăng ký
-Khi đến đăng ký sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên và thời khóa biểu học lý
thuyết.
- Xem xét kỹ lưỡng kế hoạch để đăng ký không bị trùng với lịch học lý thuyết và
giữa các ban.
- Tuyệt đối không được nhờ người đăng ký hộ.
- Sinh viên phải viết đơn cam kết với Xưởng cơ khí việc đảm bảo không bị trùng lịch
học lý thuyết và chịu mọi trách nhiệm nếu xảy ra tình trạng trên ( Có mẫu tại Xưởng).
Sau khi hết thời gian đăng ký bổ xung và điều chỉnh thông tin, Trung tâm sẽ tổng hợp
thông báo các nhóm đủ điều kiện thực hiện và gửi danh sách sinh viên lên phòng Đào tạo để
ghi nhận kết quả đăng ký và làm cơ sở tính học phí.
Trung tâm thông báo để sinh viên được biết để cùng phối hợp thực hiện.
Trân trọng cám ơn./.
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