
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

PHÒNG ĐÀO TẠO  
 

 

Số:   01  /TB-P.ĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2021 
 

THÔNG BÁO 

Kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 20.2B (bổ sung) và học kỳ hè 

 năm học 2020-2021 
 

Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 20.2B (bổ sung) và 

học kỳ hè, năm học 2020-2021, cụ thể như sau: 

I. HỌC KỲ 20.2B (bổ sung) 

1. Học phần tổ chức đào tạo 

• Giáo dục quốc phòng: 10/05/2021 – 27/06/2021 (Đợt B); Lịch học vào các 

buổi tối 2-4-6 và 1 buổi ban ngày hoặc buổi tối 3-5-7 và 1 buổi ban ngày); 

Dành cho sinh viên khóa 2019 trở về trước. 

• Các học phần Lý luận chính trị theo chương trình đào tạo mới (POL1111, 

POL1112, POL1113, POL1114, POL1115): 10/05/2021 – 04/07/2021; Lịch 

học vào các buổi tối; Dành cho sinh viên khóa 2019. 

2. Hình thức đăng ký: trực tuyến. 

• Truy cập vào cổng thông tin đào tạo tại địa chỉ daotao.uef.edu.vn  

• Hoặc vào trang chủ của UEF www.uef.edu.vn  đăng nhập vào tài khoản cá 

nhân  vào cổng đăng ký học phần. 

3. Thời gian đăng ký: từ ngày 30/03/2021 – 02/04/2021 (từ 8h00 ngày 30/03 đến 

16h30 ngày 02/04) 

4. Thời gian công bố kết quả đăng ký: 07/04/2021 trên tài khoản của sinh viên.  

5. Thời gian đóng học phí (tại ngân hàng): từ ngày 12 - 17/04/2021. 

6. Sinh viên nhận giáo trình, tài liệu học tập: 03 - 08/05/2021. 

II. HỌC KỲ HÈ 

1. Học phần tổ chức đào tạo 

• Giáo dục quốc phòng: 19/07/2021 – 08/08/2021 (Đợt C), 09/08/2021 – 

29/08/2021 (Đợt D); Lịch học vào các buổi sáng từ thứ hai đến chủ nhật hoặc 

các buổi chiều từ thứ hai đến chủ nhật), dành cho sinh viên các khóa đào tạo. 

• Các học phần sinh viên có nhu cầu tham dự: 19/07/2021 – 29/08/2021. 

2. Hình thức đăng ký: trực tuyến. 

• Truy cập vào cổng thông tin đào tạo tại địa chỉ daotao.uef.edu.vn  

• Hoặc vào trang chủ của UEF www.uef.edu.vn  đăng nhập vào tài khoản cá 

nhân  vào cổng đăng ký học phần. 

http://daotao.uef.edu.vn/
http://www.uef.edu.vn/
http://daotao.uef.edu.vn/
http://www.uef.edu.vn/


3. Thời gian đăng ký: từ ngày 18 – 22/05/2021 (từ 8h00 ngày 18/05 đến 16h30 

ngày 22/05) 

4. Thời gian công bố kết quả đăng ký: 02/06/2021 trên tài khoản của sinh viên.  

5. Thời gian đóng học phí (tại ngân hàng): từ ngày 14 - 19/06/2021. 

6. Sinh viên nhận giáo trình, tài liệu học tập: 05 - 15/07/2021. 

 

Các bạn sinh viên vui lòng liên hệ Trung tâm hỗ trợ học vụ (tầng 2) để được hỗ 

trợ và hướng dẫn. 

 

Nơi nhận: 
- BGH (báo cáo); 

- Sinh viên các khóa; 

- Lưu: P.ĐT. 
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