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THÔNG BÁO 

Phòng Đào tạo thông báo về kế hoạch tổ chức học kỳ hè năm học 2016-2017 như sau: 

A. Kế hoạch học & thi:   

- Thời gian học:  06 tuần: tuần 44-46 (bắt đầu từ ngày 05/06), tuần 49-51. Lưu ý có thời gian 

nghỉ ở tuần 47-48 để Trường tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2017 và tuyển sinh; 

- Thi giữa kỳ: Giảng viên bố trí trong tiết học, ở tuần học thứ 4; 

- Thời gian thi kết thúc học phần:  Tuần 52 năm học 2016-2017. 

B. Lịch đăng ký học và đóng học phí: 

Ngày Nội dung công việc 

20-25/04 Sinh viên đăng ký nhu cầu học học kỳ hè 2017. 

07/05 Sinh viên bị điểm F đăng ký học lại. Chỉ sinh viên bị điểm F mới đăng ký được. 

08-10/05 Tất cả sinh viên muốn học và đủ điều kiện học đều có thể đăng ký. 

15-16/05 

(Đợt A) 

Ngân hàng Đông Á chuyển khoản học phí. Sinh viên phải có đủ tiền trong tài khoản 

trước ngày 15/05 để ngân hàng chuyển khoản. 

18/05 Sinh viên đã đăng ký nhưng không chuyển học phí ở đợt A sẽ bị hủy đăng ký.  

19-20/05 Sinh viên đăng ký bổ sung hoặc đăng ký lại. 

25-26/05 

(Đợt B) 

Sinh viên đóng học phí trước ngày 25/05 để Ngân hàng Đông Á chuyển khoản học 

phí đợt bổ sung. 

01/06 Phòng Đào tạo công bố danh sách lớp chính thức 

C. Mức học phí:  

- Mức học phí học kỳ hè bằng 1,2 lần mức học phí học kỳ chính cùng năm học; 

- Các lớp có số lượng sinh viên quá ít có thể có mức học phí cao hơn. Nhà trường sẽ công bố cụ 

thể đối với các trường hợp này. 

D. Lưu ý: 

- Đến ngày 01/05/2017, sinh viên nào còn nợ học phí kỳ trước thì bị khóa tài khoản website và 

không được đăng ký học học kỳ hè 2017; 

- Sinh viên đã đăng ký học kỳ hè 2017 và đóng học phí nhưng không muốn học nữa thì trong ngày 

25/06/2017 có thể tự thực hiện hủy đăng ký. Không hoàn học phí đối với các học phần hủy trong 

kỳ hè; 

- Trường không xét hoãn đóng học phí đối với học kỳ hè; 

- Tất cả sinh viên tự thực hiện đăng ký, hủy đăng ký bằng mạng Internet. 

 

 
Nơi nhận: 
- Các khoa; 

- Thông báo tại bảng, website; 

- Phòng KH-TC, CTSV (để phối hợp); 

- Ban Giám hiệu (để báo cáo); 

- Lưu Phòng Đào tạo. 
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