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Đà Nẵng, ngày   02   tháng 06  năm 2017 

THÔNG BÁO 

Nhà trường thông báo về việc giải quyết xin hủy học phần học kỳ 2 và hè năm học 

2016-2017 của sinh viên như sau: 

1. Hủy học phần đăng ký ở kỳ 2: 

a. Điều kiện được giải quyết: Sinh viên phải đáp ứng đồng thời các điều kiện: 

- Học phần xin hủy đăng ký là học phần sinh viên đăng ký học ở học kỳ 2 để 

cải thiện điểm, hoặc là học phần tự chọn mà sinh viên học vượt quá mức số 

tín chỉ tự chọn yêu cầu; 

- Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp ở cuối học kỳ 2 năm học 2016-2017. 

b. Ràng buộc sau khi giải quyết hủy học phần: 

- Sinh viên không được xét học bổng học kỳ 2 năm học 2016-2017; 

- Không hoàn học phí đối với học phần được giải quyết cho hủy. 

c. Thời gian nhận đơn:  Từ ngày thông báo đến 16h ngày 13/06/2017. Tải mẫu 

đơn ở mục Biểu mẫu dùng cho sinh viên đại học chính quy: 

http://daotao.dut.udn.vn/Content/PDF/BieuMau/Mau_DH_CQ_DonXinHuy

HocPhanTuChon.pdf  

2. Hủy học phần kỳ hè 2017: 

- Nhắc lại thông báo ngày 06/05/2017: Sinh viên đăng ký học kỳ hè 2017 và 

đã đóng học phí nhưng không muốn học nữa thì trong ngày 25/06/2017 có 

thể tự thực hiện hủy đăng ký trên mạng. 

 
 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Sinh viên (thông báo ở website); 

- Lưu Phòng Đào tạo. 
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