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Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO
Về kế hoạch xử lý học vụ Học kỳ 1 năm học 2020-2021
Căn cứ vào Điều 17 - Quy chế học vụ được ban hành kèm theo Quyết định số
3190/QĐ-ĐKC ngày 08 tháng 09 năm 2020 của Hiệu trưởng, Nhà trường thông báo kế
hoạch xử lý học vụ Học kỳ 1 năm học 2020-2021 đối với sinh viên các bậc, hệ trong
toàn trường như sau:


16/03/2021: Phòng Đào tạo - Khảo thí thông báo kết quả xử lý học vụ dự kiến trên cổng
thông tin sinh viên đến từng sinh viên có liên quan, gửi file danh sách sinh viên thuộc
diện bị xử lý học vụ về văn phòng Khoa/Viện.



17-29/03/2021: Khoa/Viện liên lạc và tư vấn các sinh viên dự kiến thuộc diện bị
buộc thôi học, thông báo sinh viên vẫn tiếp tục đi học trong HK2 năm học 20202021, đồng thời nộp “Đơn xin tiếp tục học” tại Hệ thống nộp đơn trực tuyến
http://nopdon.daotao.hutech.edu.vn/, từ ngày nhận được thông báo đến hết ngày
29/03/2021 để không bị buộc thôi học chính thức.



30/03/2021: Khoa/Viện lập danh sách tổng hợp tình hình liên lạc và gửi về Phòng
Đào tạo - Khảo thí (văn bản và file theo mẫu đính kèm danh sách Phòng Đào tạo
- Khảo thí gửi về Khoa/Viện).



02/04/2021: Họp hội đồng xử lý học vụ và ra Quyết định xử lý học vụ.



03/04/2021: Xóa tên sinh viên trong hệ thống.



07/04/2021: Phòng Đào tạo - Khảo thí gửi thông báo cho các sinh viên bị Buộc thôi
học chính thức và Cảnh báo học tập (bao gồm cả sinh viên dự kiến Buộc thôi học được
tiếp tục học, chuyển xuống diện Cảnh báo học tập) về văn phòng Khoa/Viện.



08/04/2021: Khoa/Viện gửi thông báo Buộc thôi học và Cảnh báo học tập tới sinh
viên theo địa chỉ đã cung cấp cho nhà trường.



15/04-20/04/2021: Sinh viên thuộc diện bị buộc thôi học nhưng không làm “Đơn
xin tiếp tục học” nộp về Khoa/Viện hoặc không được Nhà trường xét cho học tiếp,
đã đóng học phí của HK2 năm học 2020-2021 sẽ liên hệ tại phòng Tài chính để
được hoàn lại học phí./.
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