
  

  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC 

PHÒNG ĐÀO TẠO 
 

Số:  15  /ĐHĐL-ĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày 20  tháng 11 năm 2018 

   

THÔNG BÁO 

V/v: kiểm tra điểm trên phần mềm mới PMT-EMS 

 

Hiện nay nhà trường đang trong giai đoạn chuyển dữ liệu từ phần mềm cũ Edusoft 

(Cổng thông tin đào tạo: dkmh.epu.edu.vn) sang phần mềm quản lý mới PMT-EMS 

(Cổng thông tin sinh viên: sinhvien.epu.edu.vn).  

1. Để đảm bảo tính chính xác của các dữ liệu khi chuyển, đề nghị sinh viên kiểm tra các 

nội dung sau: 

- Tổng số môn học đã đăng ký học trong chương trình đào tạo (cả môn học lại, học cải 

thiện) 

- Điểm tổng kết môn học tính đến hết kỳ 2 năm học 2017-2018 (kỳ 172); Tổng số tín chỉ 

đạt (từ D trở lên) 

- Điểm bảo lưu, điểm bổ sung (đối với SV chuyển trường, chuyển ngành, bảo lưu…) 

2. Lớp trưởng tập hợp các thắc mắc của các bạn trong lớp, gửi email hoặc liên hệ trực tiếp 

tại phòng Đào tạo để được giải đáp. 

- SV hệ ĐHCQ liên hệ tại cửa số 4; email: thoavt@epu.edu.vn 

- SV hệ ĐHCQ CLC liên hệ tại cửa số 3; email: lamnth@epu.edu.vn 

- SV các hệ liên thông, CĐCQ, CĐN, VB2 liên hệ tại cửa số 1; email: lantp@epu.edu.vn 

3. Thời hạn giải quyết các thắc mắc đến hết ngày 30/11/2018. Sau thời điểm trên mọi thắc 

mắc sẽ không được giải quyết. 

Phòng Đào tạo xin thông báo để các khoa, cố vấn học tập, sinh viên được biết và 

triển khai thực hiện. 

Trân trọng! 

 

                 PHỤ TRÁCH PHÒNG ĐÀO TẠO 
              

Nơi nhận: 
- Thông báo web; sinhvien.epu.edu.vn; 

- Cố vấn học tập 

- Lưu ĐT.                                                        

                          

 

                                       TS. Trịnh Văn Toàn 
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