
      ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM            CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

              Số:    /ĐHKTL - ĐT                                Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2017 

THÔNG BÁO 
V/v đăng ký môn học bắt buộc, tự chọn, học lại, học vượt, học bù, song ngành  

và cải thiện HK2 năm học 2016-2017 – Hệ ĐH chính quy 

Để chuẩn bị cho việc tổ chức các lớp môn học và triển khai kế hoạch giảng dạy HK2 năm 

học 2016-2017 đúng tiến độ, Phòng đào tạo (P.ĐT) thông báo sinh viên (SV) các Khoá  09,10 (được 

gia hạn thời gian học) và Khóa 11, 12, 13, 14, 15, 16  về việc tiến hành đăng ký môn học qua mạng 

HK2 năm học 2016-2017 theo hình thức và nội dung như sau:  

1. Môn học đăng ký:  

+ MÔN BẮT BUỘC, MÔN TỰ CHỌN,  

+ MÔN HỌC LẠI (đã học và có điểm tổng kết < 5,0 hoặc các môn tự chọn thay thế 

khác cùng học kỳ),  

+ MÔN HỌC VƯỢT (nếu có, là các môn có trong chương trình mà SV muốn đăng 

ký học trước),  

+ MÔN HỌC BÙ (nếu có, là môn học có trong chương trình học ở các học kỳ trước 

của sinh viên nhưng SV chưa học – đăng ký chung ở mục “HỌC VƯỢT”),  

+ MÔN HỌC CẢI THIỆN (có điểm tổng kết ≥ 5,0 mà SV muốn đăng ký học cải 

thiện điểm) theo thời khoá biểu được thể hiện trong chương trình đăng ký. 

 Những SV muốn đăng ký học tích lũy kiến thức (ngoài chương trình đào tạo) và song 

bằng thì cũng phải đăng ký trên mạng. 

 Một số môn và một số Khóa được đăng ký tự do lớp học phần : 

- Khóa 15 – chỉ có 1 môn được đăng ký tự do lớp học phần là Tiếng Anh thương mại. 

- Khóa 16: Tất cả các môn . 

       VD: Sinh viên K16401 có thể chọn học môn KT49 ở lớp K16403. 

Đối với các môn bắt buộc & Anh văn (hình thức “Kế hoạch”) sinh viên phải học đúng 

lớp của mình (P.ĐT đã đăng ký trước, ngoại trừ Tiếng Anh của K15 & các môn của K16). SV 

không được hủy môn trừ trường hợp đã “học vượt”. 

2. Thời gian đăng ký:   

                           7 ngày từ thứ 4    thứ 4 (từ 23/11/16  đến hết ngày 30/11/16). 

   3. Cách thức đăng ký:         Myuel.uel.edu.vn, “Chọn đăng nhập bằng Gmail” 

   4. Mật khẩu đăng ký:   Sinh viên nhập email - mật khẩu email trường để đăng nhập. 

(Nếu quên mật khẩu email, SV phải liên hệ tổ IT – A.508 ) 



LƯU Ý:       

- Sinh viên không được đăng ký hình thức HỌC LẠI/ CẢI THIỆN nếu chưa biết 

điểm. 

- Nếu SV gặp vấn đề khi đăng ký môn học (chỉ giải quyết trong thời hạn đăng ký được 

quy định ở trên) thì liên hệ trực tiếp P.ĐT (trong ngày làm việc). 

- Tất cả SV Khóa 13,14, 15 phải đăng ký môn tự chọn (trừ các trường hợp đã học vượt). 

Riêng  SV Khóa K16 phải tự đăng ký tất cả các môn học bắt buộc và tự chọn. 

Nếu SV không đăng ký đúng thời gian quy định ở trên, P.ĐT sẽ không tự động 

đăng ký các môn cho SV, và SV sẽ phải học bù các môn này ở các học kỳ sau. Kết 

thúc việc ĐKMH, SV phải xuất kết quả quả ĐKMH – có mã vạch để lưu.  

- Sinh viên HỌC VƯỢT các môn tự chọn nên đăng ký học vượt đủ số tín chỉ cần tích lũy 

của Nhóm. 

         VD:  NHÓM TỰ CHỌN 3 MÔN A,B,C CẦN PHẢI TÍCH LŨY 6 TÍN CHỈ THÌ SV 

NÊN HỌC 2 MÔN 3TC THUỘC NHÓM TỰ CHỌN TRÊN. 

                                                                                                           TL. HIỆU TRƯỞNG 

                                                                        KT. TRƯỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO 

                                                                           PHÓ TRƯỞNG PHÕNG  

           

           

                  (đã ký) 

    

                   CÙ XUÂN TIẾN 

 

 


