
GIẢI THÍCH, HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ CHỌN LỚP HỌC PHẦN ĐỂ ĐÓNG HỌC PHÍ 

 

- “Đăng ký chọn lớp học phần để đóng học phí” là gì? 

+ “ĐK chọn lớp học phần để đóng học phí” là thực hiện đóng học phí nhiều đợt, mỗi đợt đóng cho một số lớp học phần được chọn trong số các lớp đã đăng ký;  

+ Trước mỗi đợt thu học phí, hệ thống đặt mặc định là: đóng học phí cho tất cả các lớp học phần sinh viên học trong học kỳ mà còn nợ học phí; 

+ Nếu có điều kiện, sinh viên chỉ cần xem tổng số tiền cần phải đóng trong kỳ, gồm: học phí trong kỳ, nợ kỳ trước (nếu có), các khoản khác (như bảo hiểm,..) 

và đảm bảo số dư trong tài khoản cá nhân của mình ít nhất bằng số tiền cần đóng; 

+ Nếu không có điều kiện hoặc chưa muốn đóng tất cả ngay từ đầu, SV phải đăng ký chọn lớp học phần để đóng học phí cho từng đợt. SV nào không thực hiện 

thì xem như đóng tất cả ngay từ khi có phát sinh các khoản phải đóng. 

- Lưu ý:  

+ Học phí của tất cả lớp Thực tập tốt nghiệp, Đồ án tốt nghiệp, lớp mở tăng cường: phải đóng ở đợt 2;  

+ Trừ SV được hoãn, nếu nợ học phí mà mỗi đợt không đóng đủ số tiền tối thiểu quy định phải đóng ở đợt đó thì tài khoản của SV sẽ bị khóa và trong thời hạn 

chỉ định, SV phải đến phòng Kế hoạch-Tài chính để đóng tất cả số tiền còn nợ. Ngoài ra, SV diện này sẽ bị xử lý như đã nêu trong thông báo của Trường. Sau 

đợt 3, nếu còn nợ học phí (và các khoản tiền khác, nếu có) thì SV phải đóng tất cả ở đợt 4;. Sau thời gian gia hạn đóng ở đợt 4, nếu SV không đóng thì sẽ bị 

khóa tài khoản website & không được đăng ký ở kỳ tiếp theo + SV phải tự làm đơn xin ngừng học trong vòng 4 tuần đầu của học kỳ chính; 

+ SV phải trả các lệ phí ngân hàng như phí thường niên & các loại phí khác nếu SV đăng ký sử dụng các dịch vụ có thu phí, phải có đủ số tiền trong tài khoản ít 

nhất 01 ngày trước “Ngày bắt đầu chuyển khoản” ở mỗi đợt. 

- Thao tác “Đăng ký chọn lớp học phần để đóng học phí” như sau: (chỉ thực hiện được trong khoảng thời gian nêu ở vùng B, tùy theo từng đợt) 

+ Đăng nhập website. Chọn từ menu: [Cá nhân]/ [Đăng ký chuyển khoản học phí]. Khi đó, website có giao diện như Hình 1. 

 Thời gian 4 đợt chuyển khoản: xem vùng X; 

 Hiện thời là trước đợt đăng ký để đóng học phí đợt nào?: xem vùng A; 

 Thời gian đăng ký chọn lớp để đóng học phí: xem vùng B; 

 Học phí ĐATN, TTTN, lớp tăng cường thì bắt buộc phải đóng ở đợt 2: xem vùng E; 

 Tổng học phí, nợ kỳ trước, các khoản khác: xem vùng Y; 

 Các lớp đã đóng học phí: xem vùng Z; 

 Số tiền tối thiểu phải đóng ở mỗi đợt: xem vùng D 

+ Để bỏ bớt, chưa đóng học phí lớp học phần nào đó trong đợt đóng tương ứng thì thực hiện: Kích nút [Chuyển] (F) ở cột “Chuyển đợt sau” trong bảng bên trái. 

Điều này chỉ thực hiện được khi tổng số tiền các lớp trong bảng bên trái thỏa mãn điều kiện quy định về số tiền, loại lớp học phần. Khi có sự thay đổi về các 

lớp chọn để đóng học phí thì có chữ “dự định” trong câu thông báo tình trạng phía dưới 2 bảng (vùng L và M trên Hình 2); 

+ Để chọn thêm lớp đóng học phí trong đợt đóng tương ứng thì thực hiện: Kích nút [Chuyển] (G) ở cột “Chuyển đợt trước” trong bảng bên phải. 

+ Kích nút [Lưu thông tin đăng ký đóng học phí] (K) để lưu dữ liệu vào máy chủ. Khi lưu thành công, các chữ “dự định” trong câu thông báo tình trạng sẽ 

không còn nữa. 
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