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THÔNG BÁO 
V/v Đăng ký học phần tín chỉ học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 

Viện Đào tạo Chất lượng cao thông báo kế hoạch đăng ký học phần tín chỉ cho sinh viên 

chương trình chất lượng cao học kỳ 1 năm học 2022 – 2023  như sau: 

 

1. Kế hoạch học tập: 

Học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 bắt đầu từ ngày 05/09/2022 đến ngày 15/01/2023 

2. Thời gian đăng ký học phần 

Đăng ký chính thức : Sinh viên đăng ký theo các khoảng thời gian dành cho khóa 

như sau: 

- Khóa 2019 về trước : từ 09h00 ngày 22/08/2022 đến 16h00 ngày 24/08/2022. 

- Khóa 2020 : từ 14h00 ngày 22/08/2022 đến 16h00 ngày 24/08/2022. 

- Khóa 2021 : từ 17h00 ngày 22/08/2022 đến 16h00 ngày 24/08/2022. 

Điều chỉnh đăng ký học phần : Từ khóa 2021 về trước  

- Từ 14h00 ngày 25/08/2022 đến 10h00 ngày 26/08/2022. 

Đăng ký bổ sung  

- Từ 11h00 ngày 10/09/2022 đến 09h00 ngày 13/09/2022. 

3. Hình thức đăng ký 

- Trực tuyến (online) qua cổng thông tin sinh viên tại https://sv.ut.edu.vn/ 

4. Đóng học phí 

- Thời hạn đóng học phí từ ngày 29/08/2022 đến hết ngày 23/09/2022. 

- Hình thức đóng: 

o Đóng tiền mặt tại Bộ Phận Kế Toán, Phòng C201, Viện Đào tạo Chất lượng 

cao 

o Thanh toán online tại cổng thông tin sinh viên (qua cổng thanh toán 

Vietcombank, ACB, Bảo Kim) 

o Chuyển khoản theo thông tin  

Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam ( Vietcombank) 

Chủ tài khoản : Viện Đào Tạo Chất Lượng Cao 

Số tài khoản : 026 1003 486 868 

Tại Ngân hàng : Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam ( Vietcombank) – 

Chi nhánh Thủ Thiêm, HCM 

Nội dung chuyển khoản : Mã số sinh viên_Họ tên_Lớp_Học kỳ_Năm học 

https://sv.ut.edu.vn/


Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) 

Chủ tài khoản : Viện Đào Tạo Chất Lượng Cao 

Số tài khoản : 250818909 

Tại Ngân hàng : Thương mại cổ phần Á Châu, PGD Văn Thánh, Tp.HCM 

Nội dung chuyển khoản : Mã số sinh viên_Họ tên_Lớp_Học kỳ_Năm học 

5. Một số lưu ý 

- Sinh viên xét năng lực học cá nhân để đăng ký học phần phù hợp chương trình đào 

tạo của mình và đúng quy định.  

- Ngoài những học phần dự kiến mở lớp đã cập nhật ở trang cá nhân sinh viên, Sinh 

viên có thể gửi đơn đề nghị mở bổ sung lớp học phần qua email clc@ut.edu.vn . 

Thời gian nhận đơn từ ngày ra thông báo đến ngày 25/08/2022 .Đơn đề nghị mở lớp 

cần ghi rõ: mã học phần, tên học phần, lịch học. Bộ phận Đào tạo sẽ liên tục cập 

nhật thông tin lớp học phần dự kiến mở để sinh viên đăng ký học phần trực tuyến. 

- Trạng thái lớp học phần đang chờ đăng ký sinh viên được phép đăng ký học phần, 

xóa học phần đã đăng ký, trạng thái lớp học phần đã mở chính thức sinh viên được 

phép đăng ký vào những lớp học phần chưa đạt sỉ số tối đa, không xóa học phần đã 

đăng ký. Trạng thái lớp học phần đã khóa lớp, sinh viên không được phép đăng ký 

học phần, xóa học phần đã đăng ký. 

- Các lỗi kỹ thuật xảy ra trong quá trình đăng ký học phần sinh viên gửi về: 

http://support.ut.edu.vn/ để được hỗ trợ. 

 

Nơi nhận: KT. VIỆN TRƯỞNG 

-  Lãnh đạo viện (để b/c); PHÓ VIỆN TRƯỞNG 

-  Các Khoa/Viện/CVHT;  (đã ký) 

-  Website CLC 

-   Lưu: BP.ĐT, BP.VT. THS. CAO HỮU VINH 

  

  
 (đã ký) 
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