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THÔNG BÁO 

Kế hoạch đăng ký học phần học kỳ Hè, năm học 2021-2022. 
 

Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký học phần học kỳ Hè, năm học 2021-

2022, cụ thể như sau: 

1. 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. 

2. Đối tượng đăng ký: Sinh viên hệ đào tạo chính quy bậc đại học. 

3. Thời gian đăng ký: từ 8 giờ 00 ngày 17/05/2022 đến 16 giờ 30 ngày 21/05/2022.  

Sinh viên có thể tham khảo thời khóa biểu từ ngày 12/05/2022. 

4. Học phần tổ chức đào tạo:  

 - Các học phần: Giáo dục quốc phòng, Lý luận chính trị, các học phần chuyên môn 

tạo điều kiện cho các sinh viên các khóa tham gia học tập (theo danh sách đính kèm). 

- Đối với những học phần chưa có thời khóa biểu, nếu sinh viên có nguyện vọng học 

thì cần phải đăng ký vào nhóm các Môn học nguyện vọng (thực hiện bằng cách nhập mã số 

môn học, nhóm, buổi học ở mục đăng ký môn nguyện vọng, phía cuối trang đăng ký).     

Tùy thuộc vào kết quả đăng ký, nhà trường sẽ xem xét khả năng mở thêm các lớp học phần 

nếu sĩ số phù hợp. 

- Kết quả đăng ký sẽ được công bố trên tài khoản của sinh viên vào ngày 02/06/2022. 

4. Thời gian đóng học phí (qua ngân hàng): từ ngày 13/06/2022 đến 18/06/2022. 

5. Thời gian học kỳ Hè, năm học 2021-2022: từ ngày 18/07/2022.  

Cần thêm thông tin, các bạn sinh viên vui lòng liên hệ Trung tâm hỗ trợ học vụ   

(tầng 2) để được hỗ trợ và hướng dẫn. 

Điện thoại: (028) 5422 1111 – Ext: 2050, 2051, 2052, 2053, 2054. 

Hotline:      (028) 5422 1375                     

Email:         hotrohocvu@uef.edu.vn 

 

Nơi nhận: 
- Sinh viên các khóa; 

- Lưu: P.ĐT 
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