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THÔNG BÁO
Đăng ký thi trả nợ tốt nghiệp đối với sinh viên bậc Đại học hình thức VLVH
Đợt 3 năm 2017
Khoa Đào tạo Tại chức thông báo kế hoạch đăng ký thi trả nợ tốt nghiệp bậc Đại
học cụ thể như sau:
Đối tượng đăng ký: Là sinh viên bậc ĐH hình thức VLVH các ngành: Kế toán,

I.

Marketing, Quản trị kinh doanh và Tài chính – Ngân hàng thuộc các khóa 5,6,7,8
Điều kiện đăng ký dự thi trả nợ tốt nghiệp:

II.
-

Hoàn tất các học phần của khóa học (không có học phần dưới 5).

-

Nộp đầy đủ văn bằng chứng chỉ theo yêu cầu của khóa học.

-

Hoàn tất học phí của khóa học.

III. Thời gian và quy trình đăng ký:
1. Thời gian đăng ký: từ 25/12/2017 đến hết ngày 08/01/2018.
2. Lệ phí :900.000 đồng/môn/sinh viên.
3. Địa điểm đăng ký: Khoa Đào tạo Tại chức, số 2C Phổ Quang, P.2, Q.Tân Bình.
4. Quy trình đăng ký:
- Sinh viên liên hệ Khoa Đào tạo Tại chức nhận phiếu đăng ký.
- Sinh viên điền đầy đủ thông tin và nộp lại Khoa ĐT Tại chức để xác nhận. Sau đó
nộp lệ phí thông qua ngân hàng theo hướng dẫn chi tiết trong phiếu đăng ký.
- Lưu ý: Sinh viên phải nộp lại phiếu đăng ký tại Khoa trước khi đi nộp tiền.
IV. Lịch thi và địa điểm thi tốt nghiệp:
-

Thời gian thi dự kiến: Chủ nhật – ngày 21/01/2018.

-

Địa điểm thi: CS2, số 2C Phổ Quang, P.2, Q.Tân Bình
Sẽ có thông báo chi tiết và chính thức về thời gian, địa điểm thi sau.

V. Tổ chức thực hiện:
-

Khi nhận được thông báo này những sinh viên thuộc các đối tượng trên liên hệ
Khoa ĐT Tại Chức đăng ký đúng thời gian theo qui định. Khoa sẽ không giải
quyết các trường hợp chậm trễ về thời gian hoặc làm sai quy trình đăng ký đã
được quy định ở trên.
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-

Các sinh viên đã đăng ký trả nợ tốt nghiệp theo thông báo này sẽ theo dõi và thực
hiện theo lịch ôn tập tốt nghiệp của ĐHK9 đợt 1 dự kiến từ 26/12/2017 đến
12/01/2017.

-

Mọi

thông

tin

về

kỳ

thi

sẽ

được

cập

nhật

trên

website

www.khoataichuc.ufm.edu.vn. Đề nghị các sinh viên thuộc đối tượng trên theo dõi
và thực hiện theo đúng các nội dung đã thông báo./.
Nơi nhận:
- Ban Giám Hiệu
- Thông báo website
- Lưu: VT, K.ĐT Tại chức
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