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THÔNG BÁO 
Về việc đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ 3 năm học 2020-2021 

 

 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành thông báo đến toàn thể sinh viên (SV) các khóa 

từ 2016 đến 2020 trình độ đại học, liên thông đại học có nhu cầu đăng ký mới, đăng ký 

học lại, đăng ký học cải thiện; SV các khóa từ 2015 trở về trước đăng ký học lại, học 

cải thiện trong học kỳ 3 năm học 2020-2021 (đợt 3 năm 2020) như sau: 

1. Hình thức và thời gian đăng ký 

1.1 Hình thức đăng ký 

  Đăng ký trực tuyến tại website: http://dkhp.ntt.edu.vn 

1.2 Thời gian đăng ký 

  Thời gian đăng ký học phần chia làm 02 giai đoạn cho 02 nhóm Khoa/Viện (cụ thể 

tại bảng dưới). SV đăng ký vào lớp học phần thuộc giai đoạn nào thì sẽ phải đóng học 

phí theo thời gian quy định của giai đoạn đó. 

1.2.1 Nhóm 01 

 a) Thời gian đăng ký học phần của Nhóm 01 

 Thời gian chuyển trạng thái “Mở lớp” từ lúc 16 giờ 30 và chuyển trạng thái “Chỉ 

đăng ký” từ lúc 8 giờ 00 vào các ngày ghi theo bảng dưới đây: 

STT 
Sinh viên thuộc các Khoa/Viện 

tham gia đăng ký 

Thời gian 

Chuyển trạng thái 

“Mở lớp” 

Chuyển trạng thái 

“Chỉ đăng ký” 

1 

- Công nghệ thông tin 

- Ngoại ngữ 

- Kỹ thuật thực phẩm và môi trường 

Từ 19/4/2021 

đến 20/4/2021 

27/4/2021 

2 

- Tài chính - Kế toán 

- Quản trị kinh doanh 

- Luật 

Từ 21/4/2021 

đến 22/4/2021 

http://dkhp.ntt.edu.vn/
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STT 
Sinh viên thuộc các Khoa/Viện 

tham gia đăng ký 

Thời gian 

Chuyển trạng thái 

“Mở lớp” 

Chuyển trạng thái 

“Chỉ đăng ký” 

3 
- Cơ khí - Điện - Điện tử - Ôtô 

- Kiến trúc - Xây dựng - Mỹ thuật ứng dụng 

Từ 23/4/2021  

đến 24/4/2021 

29/4/2021 

4 

- Du lịch Việt Nam học 

- Công nghệ sinh học 

- Viện Đào tạo Quốc tế NTT (NIIE) 

Từ 25/4/2021 

đến 26/4/2021 

 b) Thời gian đóng học phí, hủy đăng ký, đăng ký bổ sung của Nhóm 01 
 

STT Thời gian Nội dung thực hiện Lưu ý 

1 04/5/2021 
Kết thúc thời gian đóng 

học phí lần 01 

- SV nộp tiền qua Ngân hàng (không 

đóng trực tiếp tại phòng Kế toán). 

- Trường hợp nộp khác Ngân hàng (quy 

định) thì phải nộp trước 02 ngày so với 

thời hạn cuối nộp học phí 

2 
Từ 27/4/2021 

đến 04/5/2021 

SV khóa cũ làm đơn đăng 

ký học ghép, học mở 

rộng 

Sau khi đăng ký thành công, SV phải 

đóng học phí ngay; Nhà trường sẽ hủy 

các đăng ký do chưa đóng học phí. 

3 
Ngày  

11/5/2021 

Hủy đăng ký học phần 

lần 01 với SV chưa đóng 

học phí 

 

4 
Ngày  

17/5/2021 

Hủy lớp học phần do 

không đủ số lượng SV 

đăng ký theo quy định 

 

5 
Từ 18/5/2021 

đến 21/5/2021 

SV đăng ký lại các học 

phần bị hủy vì lý do lớp 

học phần đã đăng ký 

trước đó hủy do không đủ 

số lượng SV đăng ký 

SV đóng học phí ngay sau khi đăng ký 

thành công 

6 21/5/2021 
Kết thúc thời gian đóng 

học phí lần 02 
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STT Thời gian Nội dung thực hiện Lưu ý 

7 25/5/2021 

SV đăng ký vẫn chưa 

hoàn thành học phí đúng 

hạn lần 02 sẽ bị chuyển 

N* 

Trường hợp SV còn dư nợ học phí hoặc 

được miễn giảm học phí, SV liên hệ 

phòng Kế toán để chuyển công nợ trước 

ngày hết hạn nộp học phí 02 ngày. 

8 
Từ 27/4/2021 

đến 04/5/2021 

SV có hoàn cảnh khó 

khăn có thể làm đơn gia 

hạn thời gian đóng học 

phí, nộp về phòng CTSV 

để nhà Trường xem xét 

Trường không xem xét giải quyết các 

trường hợp quá hạn 

1.2.2 Nhóm 02 

 a) Thời gian đăng ký học phần của Nhóm 02 

 Thời gian chuyển trạng thái “Mở lớp” từ lúc 16 giờ 30 và chuyển trạng thái “Chỉ 

đăng ký” từ lúc 8 giờ 00 vào các ngày ghi theo bảng dưới đây: 

STT 
Sinh viên thuộc các Khoa/Viện 

tham gia đăng ký 

Thời gian 

Chuyển trạng thái 

“Mở lớp” 

Chuyển trạng thái 

“Chỉ đăng ký” 

1 

- Âm nhạc 

- Nghiên cứu và đào tạo Văn hóa - Nghệ 

thuật - Truyền thông NTT 

- Y, Điều dưỡng (khóa 2017, 2018) 

Từ 27/4/2021 

đến 28/4/2021 
10/5/2021 

2 Y, Điều dưỡng (khóa 2019, 2020) 
Từ 28/4/2021 

đến 29/4/2021 

3 Dược (khóa 2016) 
Từ 30/4/2021 

đến 01/5/2021 
11/5/2021 

4 Dược (khóa 2017) 
Từ 02/5/2021 

đến 03/5/2021   

5 Dược (khóa 2018) 
Từ 03/5/2021 

đến 04/5/2021 

12/5/2021 6 
- Dược (khóa 2019) 

- Kỹ thuật Xét nghiệm Y học (khóa 2019) 

Từ 04/5/2021 

đến 05/5/2021 

7 
- Dược (khóa 2020) 

- Kỹ thuật Xét nghiệm Y học (khóa 2020) 

Từ 06/5/2021 

đến 07/5/2021 
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 b) Thời gian đóng học phí, hủy đăng ký, đăng ký bổ sung của Nhóm 02 

STT Thời gian Nội dung thực hiện Lưu ý 

1 17/5/2021 
Kết thúc thời gian đóng 

học phí lần 01 

- SV nộp tiền qua Ngân hàng (không 

đóng trực tiếp tại phòng Kế toán). 

- Trường hợp nộp khác Ngân hàng 

(quy định) thì phải nộp trước 02 ngày 

so với thời hạn cuối nộp học phí 

2 
Từ 10/5/2021 

đến 14/5/2021 

SV khóa cũ làm đơn đăng 

ký học ghép, học mở rộng 

Sau khi đăng ký thành công, SV phải 

đóng học phí ngay; nhà Trường sẽ hủy 

các đăng ký do chưa đóng học phí. 

3 19/5/2021 

Hủy đăng ký học phần lần 

01 đối với SV đã đăng ký 

nhưng chưa đóng học phí 

 

4 24/5/2021 

Hủy lớp học phần do 

không đủ số lượng SV 

đăng ký theo quy định 

 

5 
Từ 25/5/2021 

đến 28/5/2021 

SV đăng ký lại các học 

phần bị hủy vì lý do lớp 

học phần đã đăng ký trước 

đó hủy do không đủ số 

lượng SV đăng ký 

SV đóng học phí ngay sau khi đăng ký 

thành công 

6 28/5/2021 
Kết thúc thời gian đóng 

học phí lần 02 
 

7 03/6/2021 

SV đăng ký vẫn chưa hoàn 

thành học phí đúng hạn lần 

02 sẽ bị chuyển N* 

Trường hợp SV còn dư nợ học phí 

hoặc được miễn giảm học phí, SV liên 

hệ phòng Kế toán để chuyển công nợ 

trước ngày hết hạn nộp học phí 02 

ngày 

8 
Từ 10/5/2021 

đến 14/5/2021 

SV có hoàn cảnh khó khăn 

có thể làm đơn gia hạn thời 

gian đóng học phí, nộp về 

phòng CTSV để Nhà 

trường xem xét 

Trường không xem xét giải quyết các 

trường hợp quá hạn 

1.4 Đăng ký học lại 

2.4.2 Đăng ký mở lớp học lại 

 Đối với SV học lại, SV tiến hành thực hiện đăng ký mở lớp học lại trên trang cá 
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nhân SV. SV đăng ký tối đa 5 học phần để mở lớp. SV theo dõi thông báo của Khoa và 

phòng QLĐT để thực hiện đúng tiến độ. 

2.4.3 Thời gian đăng ký học lại và đóng học phí 

STT Nội dung 

Thời gian 

Đợt đăng ký 

học lại 1 

Đợt đăng ký 

học lại 2 

1 

Sinh viên đăng ký 

Trạng thái lớp học phần “Chỉ đăng ký” 

Đăng ký thành công SV phải nộp học phí 

Từ 21/5/2021 

đến 28/5/2021 

Từ 21/6/2021 

đến 28/6/2021 

2 Hạn chót sinh viên đóng học phí 28/5/2021 28/6/2021 

3 
Xử lý chuyển trạng thái N* đối với những SV 

nợ học phí 
04/6/2021 05/7/2021 

2 Lịch học cố định 

2.1 Kỹ năng giao tiếp 

 Nhà Trường đăng ký mặc định cho SV. 

2.1.1 Học phần Kỹ năng giao tiếp 1 

 Đăng ký cho sinh viên khóa 2020 các lớp cụ thể như sau: 

Thời gian Khoa Sinh viên lớp 
Địa 

điểm 
Lịch học 

Từ  

05/7/2021 

đến 

18/7/2021 

Dược 

20DDS1A, 20DDS1B, 

20DDS1C 
Q4 

Lớp sáng (06 buổi/nhóm) 

thứ 3, 5, 7 hàng tuần 

20DDS1D, 20DDS2A, 

20DDS2B, 20DDS2C 
Q4 

Lớp chiều (06 buổi/nhóm) 

thứ 3, 5, 7 hàng tuần 

Từ 

09/8/2021 

đến 

21/8/2021 

Y 

20DYK1A, 20DYK1B, 

20DYK1C 
Q4 

Lớp sáng (06 buổi/nhóm) 

thứ 3, 5, 7 hàng tuần 

20DYK1D, 20DYK2A, 

20DYK2B 
Q4 

Lớp chiều (06 buổi/nhóm) 

Thứ 3, 5, 7 hàng tuần 
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Thời gian Khoa Sinh viên lớp 
Địa 

điểm 
Lịch học 

Từ  

20/9/2021 

đến 

03/10/2021 

Y 

20DYK2C, 20DYK2D, 

20DYK3A, 20DYS1A, 

20DVY1A 

Q4 
Lớp sáng (06 buổi/nhóm) 

thứ 3, 5, 7 hàng tuần 

20DSH1A, 20DTH1A, 

20DTH1B, 20DTH1C, 

20DTH1D, 20DTH2B, 

20DTH2C 

An Phú 

Đông 

Lớp chiều (06 buổi/nhóm) 

thứ 3, 5, 7 hàng tuần 

2.1.2 Học phần Kỹ năng giao tiếp 2 

 Đăng ký cho sinh viên khóa 2019 các lớp cụ thể như sau: 

Thời gian Khoa Sinh viên lớp 
Địa 

điểm 
Lịch học 

Từ 

09/8/2021 

đến 

21/8/2021 

Cơ khí - 

Điện - Điện 

tử - Ô tô 

19DOT1A, 19DOT1B, 

19DOT1C, 19DOT1D, 

19DOT2A 

An Phú 

Đông 

Lớp sáng (06 buổi/nhóm) 

thứ 2, 4, 6 hàng tuần  

Cơ khí - 

Điện - Điện 

tử - Ô tô 

19DOT2B, 19DOT2C, 

19DOT2D, 19DOT3A, 

19DOT3B 

An Phú 

Đông 

Lớp chiều (06 buổi/nhóm) 

thứ 2, 4, 6 hàng tuần  

Từ 

20/9/2021 

đến 

03/10/2021 

Cơ khí - 

Điện - Điện 

tử - Ô tô 

  

Quản trị 

kinh doanh 

19DCD1A, 19DDT1A, 

19DHT1A, 19DOT3C, 

19DOT3D, 19DQN1A 

An Phú 

Đông 

Lớp sáng (06 buổi/nhóm) 

thứ 2, 4, 6 hàng tuần  

Tài chính - 

Kế toán 

19DKT1A, 19DKT1B, 

19DKT1C, 19DTC1A, 

19DTC1B, 19DTC1C 

An Phú 

Đông 

Lớp chiều (06 buổi/nhóm) 

thứ 2, 4, 6 hàng tuần  

2.2 Giáo dục thể chất 

- Nhà Trường đăng ký mặc định cho SV. 

- Thời gian học từ ngày 24/5/2021 đến 13/6/2021 

 Lịch học cụ thể sẽ do Trung tâm Đào tạo khóa ngắn hạn thông báo chi tiết. 
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3. Một số lưu ý 

-  SV đọc kỹ hướng dẫn các bước đăng ký học phần trong Cẩm nang đăng tại website 

https://phongdaotao.ntt.edu.vn/ hoặc xem Hướng dẫn số 01/HD-NTT ngày 01/4/2021 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. 

- Thời gian học kỳ 3 năm học 2020-2021 từ ngày 14/6/2021 đến ngày 10/10/2021 

- Quy định số tín chỉ tối thiểu phải đăng ký 

 + SV phải đăng ký tối thiểu 10 tín chỉ/học kỳ (kể cả số tín chỉ đăng ký học lại) và 

tối thiểu phải có 01 học phần Tiếng Anh không chuyên theo chương trình đào tạo.  

 + SV sẽ bị xử lý học vụ khi không đăng ký đủ số tín chỉ quy định nêu trên. Trường 

hợp có lý do chính đáng, SV phải nộp đơn kèm minh chứng về phòng Công tác sinh 

viên để nhà Trường xem xét. 

-  SV các khóa tự đăng ký học phần Tiếng Anh không chuyên nếu học phần đó có 

trong chương trình khung của học kỳ. Học phần tiếng Anh không chuyên là điều kiện 

để đăng ký các học phần chuyên ngành trong chương trình đào tạo của mỗi học kỳ. 

-  Khi đăng ký học phần tự chọn, SV phải đăng ký và tích lũy theo đúng chương trình 

khung, không được lấy học phần tự chọn của học kỳ này để tích lũy thay thế cho học kỳ 

khác. 

 Hiệu trưởng Nhà trường đề nghị các đơn vị liên quan, sinh viên nghiêm túc thực 

hiện nội dung Thông báo này./. 
 

Nơi nhận: 
- BGH (để b/cáo);  

- Các đ/vị thuộc Trường; 

- Cổng TTSV; 

- Lưu: VT, QLĐT (NKN). 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

(đã ký) 

 

 

TS. Trần Thiện Lưu 

 

https://phongdaotao.ntt.edu.vn/

