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THÔNG BÁO 
Về việc đăng ký học phần học kỳ II năm học 2021 - 2022 
(Dành cho sinh viên hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học) 

 

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2021 - 2022, Phòng Quản lý đào tạo thông 

báo đến tất cả sinh viên hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học về thời gian đăng ký học 

phần của học kỳ II năm học 2021 - 2022 như sau: 

1. Thời gian đăng ký học phần 

a) Đăng ký trong kế hoạch:  

          Từ 09 giờ 00 ngày 06/12/2021 đến ngày 02/01/2022 

b) Đăng ký ngoài kế hoạch, đăng ký bổ sung, điều chỉnh lớp học phần: Sinh 

viên đăng ký học phần ngoài kế hoạch, đăng ký học phần bổ sung, đăng ký học 

thêm hoặc đăng ký học đổi sang học phần khác (không phải các học phần đồ 

án). 

Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 02/01/2022. 

c) Thời gian sinh viên tự rút bớt học phần: (Không được rút bớt các học phần 
đồ án) 

         Từ ngày 03/01/2022 đến ngày 09/01/2022. 

2. Cách thức đăng ký: Đăng ký và hủy học phần tại cổng thông tin của Trường  
theo địa chỉ http://portal.uah.edu.vn/ 

- Sinh viên đăng nhập vào cổng thông tin theo tên đăng nhập và mật khẩu của 
mình 

- Sau khi đăng nhập vào cổng thông tin, chọn mục "Đăng ký học phần" để đăng 

ký học phần (Sinh viên vào mục Hướng dẫn sử dụng xem mục 4 - Trang đăng 

ký học phần và thực hiện theo hướng dẫn). 

- Sinh viên cần sao lưu kết quả đăng ký học phần bằng chức năng In phiếu.  

3. Điều kiện đăng ký:  

- Sinh viên phải đăng ký đúng thời gian quy định.  

- Đăng ký đúng mã học phần trong chương trình đào tạo của ngành học.  

- Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện về quan hệ giữa các học phần.  

Theo quy định số 1021/QĐ-ĐHKT của trường đại học Kiến trúc Thành phố Hồ 

Chí Minh, ký ngày 29 tháng 12 năm 2016, số tín chỉ đăng ký thực hiện theo quy 

định tại Điều 10 của Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 05 

năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  
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4. Thời gian đóng học phí:  

Sau khi sinh viên chắc chắn không còn điều chỉnh và hủy học phần, sinh 
viên đóng học phí bằng hình thức nộp tiền hoặc chuyển khoản qua Ngân hàng 
TMCP Phương Đông (viết tắt là OCB) theo thông tin: 

Đơn vị nhận tiền: Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: 196 Pasteur, Quận 3, TP. HCM 

Số tài khoản : 0100100042885004 tại Ngân hàng TMCP Phương Đông, chi 
nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 

Một số lưu ý: 

- Việc đăng ký học phần chỉ hợp lệ khi sinh viên đã đăng ký học phần và đóng 
học phí đầy đủ hoặc có đơn gia hạn theo qui định. 

- Sinh viên vui lòng kiểm tra và nộp đúng số tiền trên tài khoản học phí. 

- Sinh viên không chuyển tiền từ cây ATM (vì khi chuyển tiền không có thông tin 
của sinh viên để phòng chức năng nhập vào dữ liệu phần mềm QLĐT và xuất 
hóa đơn). 

- Khi nộp tiền, sinh viên cần ghi rõ nội dung : Họ tên sinh viên/ mã số sinh 
viên/lớp/học phí học kỳ . . .năm học… trên phiếu nộp tiền hoặc nội dung chuyển 
khoản 

Sinh viên phải kiểm tra các học phần đã đăng ký trước khi nộp học phí. 
Phòng Kế hoạch tài chính không giải quyết cho rút lại tiền sau khi đã nộp (Trừ các 
học phần Nhà trường hủy vì lý do không đủ điều kiện mở lớp). 

Thời gian nộp học phí: Từ ngày 20/12/2021 đến hết ngày 17/01/2022 (Sinh 
viên đóng học phí đến hết tuần lễ thứ hai của học kỳ). Hết thời hạn trên, Phòng 
Quản lý đào tạo sẽ hủy các học phần sinh viên không nộp học phí mà không có 
đơn xin nộp học phí trễ hạn được sự chấp thuận của Nhà trường. 

Thời hạn đóng học phí của sinh viên học theo “Đề án đào tạo nhân lực cho các 
tỉnh, thành Tây Nam Bộ” thực hiện theo quy định của Đề án và thông báo cụ thể 
của Nhà trường trong từng học kỳ. 

5. Một số lưu ý khi đăng ký học phần 

+ Do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên khóa tuyển sinh 2021 nhập học trễ và 
kế hoạch học tập được thực hiện trễ 06 tuần so với các khóa trước, vì thế đợt đăng 
ký học phần học kỳ 2 năm học 2021-2022 của khóa tuyển sinh năm 2021 sẽ do 
phòng Quản lý đào tạo đăng ký. Các sinh viên khóa 2021 vào trang cá nhân của 
mình để xác nhận các học phần đã đăng ký và có thể hủy những học phần mà sinh 
viên không có nhu cầu học trong thời gian đăng ký học phần. 

+ Sinh viên các lớp chính quy cơ sở Cần Thơ, cơ sở Đà Lạt và hệ chính quy 
chất lượng cao, hệ Vừa làm vừa học sẽ do phòng Quản lý đào tạo đăng ký học 
phần học kỳ 2 năm học 2021-2022. Vì thế các sinh viên vào trang cá nhân của 
mình để xác nhận các học phần đã đăng ký và có thể hủy những học phần mà sinh 
viên không có nhu cầu học trong thời gian đăng ký học phần. 
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+ Học phần Giáo dục thể chất: Sinh viên hệ chính quy, khóa tuyển sinh 2021 
và sinh viên các lớp Chất lượng cao tự chọn nhóm các môn Giáo dục thể chất 
(bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, Hiphop, khiêu vũ) và lớp học phần để đăng ký. 

+ Học phần Giáo dục quốc phòng: Khóa 2018, 2019 ở cơ sở Cần Thơ đã đăng 
ký học phần vào học kỳ 2 năm học 2019-2020 và năm học 2020-2021 nhưng chưa 
được học do tình hình dịch bệnh Covid-19. Vì thế sẽ được tổ chức học vào học kỳ 
2 năm học 2021-2022 cùng với khóa 2020. 

+ Các đồ án của sinh viên ngành Kiến trúc đã được phòng Quản lý đào tạo 
đăng ký học phần theo xưởng, tuy nhiên nếu sinh viên có nguyện vọng hủy học 
phần đồ án, có thể làm đơn nộp phòng Quản lý đào tạo trong thời gian đăng ký học 
phần để được giải quyết.  

+ Sinh viên không được đăng ký bổ sung các học phần đồ án có thời gian học 
bắt đầu từ tuần lễ đầu tiên của học kỳ (Vì sinh viên không thể học các học phần đồ 
án mà không dự buổi giảng đề). 

+ Sinh viên không được rút bớt các học phần đồ án sau khi các học phần này 
bắt đầu học. Dù chưa đóng học phí, các học phần đồ án này vẫn có trong danh sách 
học phần sinh viên đăng ký học, phòng Kế hoạch - Tài chính sẽ ghi nhận sinh viên 
nợ học phí. 

+ Sinh viên cần lưu kết quả đăng ký học phần bằng chức năng In phiếu sau khi 
đã đăng ký thành công các học phần trong học kỳ. 

Đề nghị tất cả sinh viên hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học thực hiện theo nội 
dung thông báo này ./. 

 

Nơi nhận:  Q. TRƯỞNG PHÒNG   
- Trung tâm Đào tạo cơ sở Cần Thơ;  (Đã ký) 
- Trung tâm Đào tạo cơ sở Đà Lạt;  
- Các Khoa/Bộ môn;  
- P.KHTC; P.TTGD;  
- SV toàn trường; 
- Lưu: QLĐT. 

 ThS. Võ Văn Tuấn 
  

 


