
 

 

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

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

              Số: 41/ ĐHKTL - ĐT                         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2017 

THÔNG BÁO 

V/v điều chỉnh dữ liệu đăng ký Học kỳ hè,  năm học 2016 – 2017 -  Hệ chính quy 

     Sau khi thống kê số lượng đăng ký Học kỳ hè (HKH) HK5(16-17), P.Đào tạo (P.ĐT) 

thông báo cho sinh viên danh sách các môn mở ở HKH HK5(16-17) và thời gian điều chỉnh 

ĐKMH như sau:  

1. ĐỐI TƯỢNG VÀ CÁC LOẠI HÌNH ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH 

 Tất cả sinh viên toàn trường còn đang học, và theo danh sách các môn được mở lớp. 

 Tất cả các hình thức đăng ký : Học lại, học vượt/ học bù, cải thiện, kế hoạch, song ngành, 

tích lũy kiến thức/ ngoài chương trình đào tạo. 

 Mỗi sinh viên chỉ được đăng ký tối đa 15 tín chỉ. 

 Sinh viên nào chưa đăng ký cũng có thể đăng ký bổ sung các môn mở lớp HKH. 

LƯU Ý:  + Sinh viên đã đóng tiền HKH thì không được hủy môn hoặc rút lại số tiền 

đã đóng. 

                  + Sinh viên không đóng tiền các môn đã đăng ký trong HKH thì P.ĐT sẽ 

tự động hủy kết quả đăng ký các môn này. 

2. HÌNH THỨC ĐIỀU CHỈNH 

 Thời gian đăng ký: 29/03/17  đến hết ngày 03/04/17 

 Hình thức đăng ký: theo link  myuel.uel.edu.vn “Chọn đăng nhập bằng Gmail”. 

 Học phí và cách thức đóng tiền :  SV vui lòng xem thông báo của P.Kế hoạch – tài chính. 

3. CÁC MỐC THỜI GIAN  

 Thông báo thời khóa biểu chính thức mở ở HKH :                           21/04/17 

 Thời gian đóng tiền HKH:                                                 04/04/17 – 17/04/17 

 Sinh viên có điểm trễ các môn học của HK2(16-17) mà HK hè có mở lớp thì SV có 

thể đến P.ĐT đăng ký trực tiếp và đóng tiền ngay tại P.KH-TC: 03/07/17 – 06/07/17 

 Thời gian diễn ra HKH – HK5(16-17):                                              03/07/17 – 19/08/17 

 Thời gian thi HKH dự kiến:                                                                21/08/17 – 03/09/17 

Mọi thắc mắc khi đăng ký , SV vui lòng gửi mail ghi rõ MASV, EMAIL, MẬT KHẨU 

đến mail của P.ĐT trong thời gian diễn ra đăng ký. 

  TL. HIỆU TRƯỞNG 

  KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

   

 

  (đã ký) 

      

  Cù Xuân Tiến 


