TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2020

Số: 813/TB-ĐHGTVT-PH.HCM

THÔNG BÁO
Về việc đăng ký và tổ chức học kỳ phụ Tháng 06.2020
Kính gửi: - Cố vấn học tập (Chủ nhiệm lớp),
- Sinh viên hệ VLVH, Liên thông, Bằng 2;
- Học viên Cao học;
Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải thông báo về việc tổ chức đăng ký
học kỳ phụ Tháng 06.2020 cụ thể như sau:
I. Đối tượng đăng ký:
- Học viên Cao học K25 đến K27 có điểm học phần < 4,0 điểm (riêng học phần
Tiếng anh có điểm học phần <5,0 điểm) thì bắt buộc phải đăng ký học lại. Trường hợp
học viên có điểm học phần <5.5 điểm có thể đăng ký học cải thiện điểm.
- Sinh viên hệ Liên thông K58, K59 và K60, có điểm học phần < 4,0 điểm.
- Sinh viên hệ Bằng 2 K59 có điểm học phần < 4,0 điểm.
- Sinh viên hệ Vừa làm vừa học từ K57 trở về trước có điểm học phần < 5,0 điểm.
- Sinh viên hệ Vừa làm vừa học từ K59 có điểm học phần < 4,0 điểm.
II. Đối tượng không được đăng ký:
- Học viên Cao học tính từ K24.2 trở về trước.
- Sinh viên hệ Liên thông tính từ K57 trở về trước.
- Sinh viên hệ Vừa làm vừa học tính từ K51 (kỹ thuật) và K53 (kinh tế) trở về trước.
III. Mức đóng học phí:
+ Chương trình đào tạo bậc Sau Đại học:
 Nhóm ngành Kỹ thuật: 625.000 đồng/Tín chỉ
 Nhóm ngành Kinh tế:

556.000 đồng/Tín chỉ

+ Chương trình đào tạo bậc Đại học hệ Vừa làm vừa học (VLVH) từ K57 trở về
trước:
 Nhóm ngành Kỹ thuật : 165.000 đồng/ĐVHT
 Nhóm ngành Kinh tế :

165.000 đồng/ĐVHT

+ Chương trình đào tạo bậc Đại học hệ Vừa làm vừa học K59
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 Nhóm ngành Kỹ thuật : 381.000 đồng/ Tín chỉ
+ Chương trình đào tạo bậc Đại học hệ Bằng 2 K59:
 Nhóm ngành Kỹ thuật : 308.000 đồng/ Tín chỉ
+ Chương trình đào tạo bậc Đại học hệ Liên thông K58, K59 và K60:
 Nhóm ngành Kỹ thuật : 316.000 đồng/ Tín chỉ
 Nhóm ngành Kinh tế :

274.000 đồng/ Tín chỉ

IV. Thời gian đăng ký:
Thời gian đăng ký và nộp học phí: 09/06-12/06/2020
 SV đăng ký môn học tại trang: dangkyhoclai.utc2.edu.vn
 SV đăng ký Nộp học phí tại trang: nophocphi.utc2.edu.vn

V. Một số lưu ý:
- Số lượng sinh viên tối thiểu của một lớp học phần là 15 sinh viên đối với các hệ
Vừa làm vừa học, Liên thông, Bằng 2.
- Các học phần không đủ số sinh viên tối thiểu nếu không ghép được với lớp học
chính khóa, sinh viên vui lòng theo dõi thông báo thu thêm tiền học phí để mở lớp riêng
15 sinh viên/lớp.
- Mỗi học phần sinh viên chỉ được đăng ký học lại hoặc học cải thiện điểm 01 lần
/học kỳ phụ.
- Hiện nay, để thuận lợi cho các học viên, sinh viên trong việc nộp học phí. Nhà
trường đã chuyển đổi hình thức thu học phí trực tuyến thông qua mã OTP. Vậy, các
trường hợp học viên, sinh viên chưa đăng ký gói dịch vụ thanh toán trực tuyến đề nghị
liên hệ gấp với Ngân hàng VietinBank để kích hoạt dịch vụ, hoặc có thể liên hệ Phòng
Công tác Chính trị và Sinh viên (phòng 6D3) để được hướng dẫn chi tiết. Ngoài ra, sinh
viên có thể đóng tiền thông qua Viettel Pay (xem hướng dẫn đính kèm).
- Trường hợp sinh viên gặp các sự cố liên quan đến thẻ sinh viên, tài khoản Ngân
hàng liên kết phải liên hệ với Phòng Đào tạo Phân hiệu trong thời hạn nộp học phí để
được hướng dẫn.
- Trong thời gian thu học phí, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn phải nộp đơn
xin gia hạn có xác nhận của chính quyền địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;

2

trường hợp bị ốm đau, bệnh tật phải nộp đơn xin gia hạn kèm các giấy tờ minh chứng
của bệnh viện cấp Quận, Huyện trở lên về Phòng Đào tạo Phân hiệu (Phòng 10D3) trước
khi kết thúc hạn thu học phí.
- Mọi vấn đề thắc mắc trong quá trình đăng ký sinh viên liên hệ phòng Đào tạo
(Phòng 10D3) trong giờ hành chính.
Trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:
- Các Đơn vị liên kết đào tạo;
- Ban Giám đốc,
- Phòng Tài chính kế toán;
- Lưu TCHC, Đào tạo; đăng website;

TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

TS. Vũ Văn Toản
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