
 
 

 

MỘT SỐ LƯU Ý QUAN TRỌNG VỀ HỌC VỤ VÀ HỌC PHÍ  
NĂM HỌC 2015 - 2016 

 

1. Tổ chức học kỳ ñào tạo 

− Năm học 2015-2016 sẽ bắt ñầu từ ngày 07/09/2015 - 04/09/2016. 

− Năm học ñược chia thành 2 học kỳ (HK) chính và 1 học kỳ hè. Sinh viên xem  
Kế hoạch năm học 2015 – 2016 và Biểu ñồ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 
2015 - 2016 tại website Phòng ðào tạo/ Mục Thông tin ñào tạo/ Kế hoạch ñào tạo từ  
ngày 01/07/2015. 

2. Phân biệt hai hình thức Hủy ñăng ký học phần và Rút ñăng ký học phần 

− Thời hạn ñăng ký học phần (ðKHP) HK1: từ ngày 06/07 - 25/07/2015 theo thông báo 
của Phòng ðào tạo.  

− Hủy ñăng ký học phần: Thời hạn hủy ðKHP của HK1: từ ngày  
10/08 - 05/09/2015. Cách thực hiện: qua email theo hướng dẫn tại Trang ñăng ký học 
phần. Sinh viên không phải ñóng học phí các học phần ñã ñược chấp nhận hủy ñăng 
ký. 

− Rút ñăng ký học phần: Thời hạn rút ðKHP của HK1: từ ngày 07/09 - 26/09/2015. 
Cách thực hiện: qua email hoặc qua ñơn của sinh viên nộp trực tiếp tại Phòng ðào 
tạo. Việc rút học phần không ảnh hưởng ñến kết quả học tập của sinh viên. Học phí 
các học phần ñã rút không ñược hoàn lại. 

− Trong học kỳ hè, sinh viên không hủy ðKHP và rút ðKHP. 

3. Thu học phí 

− Thời hạn ñóng học phí HK1 năm học 2015-2016: Từ ngày 10/08 - 28/08/2015. 

− Trường không thu học phí tại Phòng Tài chính, tất cả SV ñóng học phí qua ngân 
hàng theo hướng dẫn ñính kèm (trang sau). 

− Từ ngày 03/08 - 09/08/2015: SV truy cập vào tài khoản cá nhân mục Xem học phí, in 
ra kết quả ñăng ký học phần ñồng thời kiểm tra số tiền học phí phải ñóng. Trường 
hợp SV có thay ñổi sau khi ñã ðKHP (hủy ðKHP hoặc ñăng ký bổ sung) thì SV in lại 
kết quả ðKHP mới và cập nhật chính xác học phí phải ñóng. 

− SV không ñóng học phí ñúng hạn sẽ không có tên trong Danh sách lớp  
(gồm Danh sách giảng viên dùng ñể ñiểm danh và theo dõi tình hình học tập của SV, 
Danh sách chấm ñiểm quá trình, Danh sách thi kết thúc học phần). Nếu không thể 
ñóng học phí ñúng hạn vì lý do ñặc biệt khó khăn, sinh viên phải làm ñơn xin gia hạn 
ñóng học phí (có chữ ký của phụ huynh, xác nhận của chính quyền ñịa phương) và 
liên hệ nộp ñơn tại Phòng Tài chính từ ngày 10/08 - 28/08/2015. 

− Lịch thu học phí HK2 và HK hè năm học 2015-2016 như sau: 

Học kỳ 2:  Từ 28/12/2015 - 15/01/2016  Học kỳ hè: Từ 30/05 - 10/06/2016./. 



 
 

 
CÁC MẪU ðÓNG TIỀN HỌC PHÍ QUA NGÂN HÀNG: 

 


