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THÔNG BÁO 

Nhà trường thông báo về đăng ký học, đóng học phí kỳ 2 năm học 2016-2017 như sau: 

1. Lịch đăng ký: Đăng ký tại website http://daotao.dut.udn.vn/sv theo lịch như sau: 

Ngày Nội dung  

13/11 Trường công bố “Thông tin học kỳ 2 năm học 2016-2017” 

A. Sinh viên các khóa từ 2015 về trước: 

14/11 - 17/11 Đăng ký thử (sẽ có lịch chi tiết) 

27/11 - 29/11 Khóa 13, 14, 15 đăng ký các lớp học phần ghép theo nhóm (sẽ có lịch chi tiết) 

30/11 - 01/12 Khóa 13, 14, 15 đăng ký các lớp học phần mở cho cùng khóa 

02/12 - 04/12 “Đăng ký toàn trường” 

Dự kiến 11/12 Trường công bố thông tin sắp xếp lại các lớp học phần 

19/12 - 20/12 Sinh viên kiểm tra & điều chỉnh đăng ký học 

22/01/2017 Sinh viên đăng ký học ghép với lớp học phần mở cho khóa 2016 

B. Sinh viên khóa 2016: 

11/12 - 18/12 Khóa 2016 đăng ký thử (sẽ có lịch chi tiết) 

25/12 - 30/12 Đăng ký chính thức: Đăng ký các lớp học phần ghép theo nhóm (có lịch chi tiết) 

31/12 - 01/01 Khóa 2016 đăng ký các lớp học phần mở cho cùng khóa 

C. Tất cả sinh viên các khóa: 

12/01/2017 Sinh viên rút học phần đã đăng ký 

03/01 - 07/01 Sinh viên đăng ký nhu cầu học để mở lớp tăng cường 

Dự kiến: 1-5/2 Sinh viên đăng ký lớp học phần mở tăng cường 

10/02 Trường xét hủy đăng ký sinh viên không chịu đăng ký đủ số tín chỉ quy định 

2. Đóng học phí và các khoản thu khác: 

a. Sinh viên chương trình tiên tiến đóng học phí theo học kỳ (1, 2, 3) tại phòng Kế hoạch Tài chính; 

b. Tất cả sinh viên khác, kể cả PFIEV và các lớp chất lượng cao, phải chuyển khoản học phí tại NH 

Đông Á theo lịch sau đây: đợt 1: ngày 13-14/02/2017, đợt 2: ngày 13-14/04/2017. Sinh viên 

phải đóng đủ số tiền tối thiểu quy định phải đóng ở mỗi đợt. Nếu số tiền học phí không quá 

1.440.000 đ thì phải đóng tất cả ở đợt thứ 1; 

c. Phí bảo hiểm y tế năm học 2016-2017: Sinh viên chưa đóng BHYT 6 tháng cuối năm học 2016-

2017 thì phải đóng trong đợt thu 1 nói trên (thu cùng với học phí); 

d. Sinh viên không đóng học phí sau đợt chuyển khoản thứ 1 thì trong vòng 5 ngày làm việc phải 

đến phòng Kế hoạch Tài chính đóng tất cả số tiền học phí + phí bảo hiểm. Sau thời gian gia hạn 

này, nếu không đóng thì sẽ bị hủy 2 học phần có số tín chỉ cao nhất & bị khóa tài khoản website;  

e. Sinh viên có hoàn cảnh rất khó khăn: nếu nộp hồ sơ xin hoãn về phòng Công tác sinh viên trước 

ngày 08/01/2017 thì được xét hoãn đóng học phí đến cuối kỳ, phí BHYT vẫn phải đóng ở đợt 1.  

Lưu ý: Đến ngày 10/11/2016 sinh viên còn nợ sẽ bị khóa tài khoản website không cho đăng ký học. 

Sinh viên phải tự xin ngưng học học kỳ 2/2016-2017 trước ngày 10/02/2017. 

Nhà trường yêu cầu các sinh viên lưu ý và thực hiện đúng lịch. 

 

 

 
Nơi nhận: 
- Sinh viên chính quy (Thông báo tại bảng, website); 

- Các khoa; phòng KH-TC, CTSV (để phối hợp); 

- Ban Giám hiệu (để báo cáo); 

- Lưu Phòng Đào tạo. 
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