
        TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA 

 

            Số:          /TB-ĐTTX Thành phố  Hồ Chí Minh, ngày      tháng 12 năm 2016   

 

THÔNG BÁO 
Về việc đăng ký môn học trực tuyến học kỳ II năm học 2016 – 2017  

 

 

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo thời gian đăng ký môn học 

trực tuyến học kỳ II năm học 2016 – 2017 dành cho các sinh viên đang theo học tại: 

 97 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh; 

 371 Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh; 

 275 Nguyễn Trãi, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh; 

 207 An Dương Vương, P.8, Q.5, Tp.Hồ Chí Minh. 
 

I. Kế hoạch đăng ký môn học: 
  

STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1 
Sinh viên đăng ký môn học trực tuyến tại cổng 

thông tin http://dkmh.oude.edu.vn 
Từ 10/01/2017 đến 27/02/2017 

2 
Trung tâm Đào tạo Từ xa xử lý dữ liệu đăng ký 

môn học của sinh viên 
28/02/2017 

3 

- Sinh viên đăng ký môn học trễ hạn hoặc 

thay đổi kết quả đăng ký môn học trực tuyến 

tại Quầy tiếp sinh viên; 

- Sinh viên đã đăng ký môn học trực tuyến 

tiến hành in phiếu nộp tiền. 

Từ 01/03/2017 đến 20/03/2017 

4 Thời gian nộp học phí Từ 01/03/2017 đến 20/03/2017 

5 
Thời gian bắt đầu học học kỳ II năm học 2016 – 

2017 
Từ ngày 20/03/2017. 

II.  Cách đăng ký môn học: 

- Sinh viên đăng ký môn học trực tuyến tại http://dkmh.oude.edu.vn 

- Sinh viên đọc kỹ hướng dẫn đăng ký môn học tại 

http://dkmh.oude.edu.vn/HDDKMH.htm 

III.  Lưu ý: 
 

- Từ học kỳ 2 năm học 2016 – 2017, Nhà trường tiến hành chuyển học liệu bằng 

đường bưu điện đến tại nhà cho sinh viên. Sinh viên không đăng ký môn học đúng 

thời gian quy định thì học liệu có thể đến trễ. 

http://dkmh.oude.edu.vn/
http://dkmh.oude.edu.vn/
http://dkmh.oude.edu.vn/HDDKMH.htm


- Sinh viên có thể đăng ký môn học trực tuyến tại Thư viện của Trường (địa chỉ: 97 

Võ Văn Tần, P. 6, Quận 3, TP HCM hoặc tại 371 Nguyễn Kiệm, P. 3, Q. Gò Vấp, 

TP HCM). Thời gian Thư viện mở cửa: từ 7h30 đến 21h00, từ ngày thứ Hai đến thứ 

Bảy hàng tuần. 

- Trường hợp sinh viên quên mật khẩu đăng ký môn học, liên hệ điện thoại 18006119             

để phục hồi lại mật khẩu. 

- Tất cả các môn học đều có điểm giữa kỳ, đề nghị sinh viên tham gia lớp học đầy đủ. 

 

Trân trọng./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                                 KT. GIÁM ĐỐC 

- Sinh viên tại TP HCM;                                                                           PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Lưu: VT, TTĐTTX. 

 

         

 
  

                                                                                                    Nguyễn Thị Anh Thảo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


