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THÔNG BÁO
Về việc sinh viên thực hiện quy trình đăng ký môn học và đóng học phí mới
bắt đầu áp dụng cho đăng kí môn học HK1/2018-2019 trở về sau
Căn cứ theo tờ trình về việc thay đổi quy trình đăng ký môn học (ĐKMH) và thu học phí của
sinh viên (SV) số 143/TTr-ĐH ngày 13/04/2018 và kế hoạch năm học 2017-2018;
Phòng Đại học thông báo SV về việc áp dụng Quy trình đăng ký môn học và đóng học phí mới
từ đợt đăng ký môn học HK1/2018-2019 như sau:
Bước 1: SV đăng ký môn học HK1/2018 -2019 (thời gian đăng ký môn học HK1/2018-2019
xem chi tiết trên hệ thống thông tin sinh viên phần thông báo của phòng Đại học từ ngày
19/04/2018).
Sinh viên đăng ký tất cả các môn đã đăng ký trong kế hoạch học tập (kể cả các môn có
điều kiện ràng buộc điều kiện môn học tiên quyết). Trước khi bắt đầu học kì, các môn học
mà SV chưa đạt điều kiện môn tiên quyết sẽ bị hủy kết quả đăng ký.
Bước 2: Sau khi kết thúc thời gian đăng ký môn học, Phòng Tài chính tính học phí và công
bố học phí cho SV .
Bước 3: SV đóng học phí HK1/18-19 dự kiến từ 2/7 -22/7/2018. Chi tiết sinh viên theo dõi
thông báo trên hệ thống thông tin sinh viên.
Lưu ý:
* SV đăng ký môn học thành công có nghĩa vụ hoàn thành học phí HK1/18-19 trong thời
gian nhà trường thông báo thu học phí. SV chưa hoàn tất nghĩa vụ học phí trong thời gian
quy định, không có tên trong danh sách lớp học, không tham gia được điểm đánh giá quá
trình, giữa kỳ và cuối kỳ. Vì nhà trường đã sắp xếp lớp học theo đăng ký của SV, vì vậy học
phí chưa hoàn thành vẫn được ghi nợ và SV có nghĩa vụ hoàn thành học phí này ở lần
sau.
* Các SV có khó khăn trong việc nộp học phí đúng thời gian quy định nộp đơn xin gia hạn
theo thông báo của Phòng CTHSSV.
+ Nộp đơn gia hạn trực tuyến đối với các đối tượng: Con của liệt sỹ, Con của thương
binh, con của người hưởng chính sách như thương binh. Con của bệnh binh. Con của
người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. SV bị tàn tật, khuyết tật thuộc
diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo. Mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, SV thuộc hộ nghèo,
hộ cận nghèo. SV là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao
động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên. SV là người dân tộc
thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
+ Riêng với sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: SV nộp đơn gia hạn trực tuyến và
đính kèm các file scan minh chứng
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+ SV được gia hạn học phí phải hoàn thành nghĩa vụ học phí trễ nhất 01 tuần sau thời
gian thi giữa kỳ HK1/18-19. Nếu sinh viên không hoàn tất học phí sẽ không đủ điều
kiện dự thi cuối kỳ.
Bước 4: SV theo dõi thời khóa biểu chính thức trước khi bắt đầu học kì 01 tuần (kèm theo
phòng học của các nhóm)
Lưu ý:
* Trước khi bắt đầu học kì 01 tuần, P.ĐH cập nhật các điểm đã đạt của SV để kiểm tra
điều kiện tiên quyết của môn học, SV sẽ bị hủy kết quả ĐKMH các môn chưa đạt điều kiện
tiên quyết.
* Các SV bị hủy nhóm được nhà trường tạo điều kiện đăng ký nhóm mới, đăng ký bổ
sung, (đăng ký bổ sung môn học theo đúng số môn học bị hủy và số tín chỉ tương đương số
tín chỉ bị hủy). P.Tài chính tính học phí chênh lệch do SV bị hủy nhóm, lớp và thông báo học
phí chính thức.

Để đảm bảo quyền lợi cho SV, kính đề nghị các Khoa thông báo rộng rãi cho tất cả SV
biết bằng nhiều kênh thông tin (bản tin của khoa, website, thông báo trong HTTTSV, GVCV,
ban cán sự lớp,…).

Nơi nhận:
-

Các Khoa,Trung tâm;
Phòng Tài chính, CTSV;
Website ĐKMH;
Lưu P.ĐH.

KT.TRƯỞNG PHÕNG
PHÓ TRƯỞNG PHÕNG
(Đã ký)

La Vũ Thùy Linh

Trang 2

