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TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2011 

THÔNG BÁO  
V/v Một số lưu ý về học vụ của sinh viên các lớp Đại học tiên tiến 

 

1. Kiểm tra danh sách dự thi cuối kỳ: 
Theo quy chế học vụ của Trường ĐH Công Nghiệp TP. HCM thì sinh 

viên phải có đầy đủ 2 cột điểm thi giữa kỳ và điểm tiểu luận (hoặc thường 
kỳ) thì mới được đi thi cuối kỳ (thi kết thúc môn).  

Do vậy, để tránh sai sót trong danh sách dự thi cuối kỳ, Khoa Quốc tế 
yêu cầu tất cả sinh viên đại học tiên tiến: 

· Trước ngày thi kết thúc môn học, phải lên website 
http://www.hui.edu.vn/ketquahoctap để kiểm tra các cột điểm thi 
giữa kỳ, điểm tiểu luận  (hoặc thường kỳ) và điểm thực hành (nếu 
có).  

· Nếu vẫn chưa có điểm thì sinh viên liên hệ Giáo vụ Khoa Quốc tế 
(Văn phòng Khoa Quốc tế - Tầng 3 – Nhà E) trước để kiểm tra và 
cập nhật lại danh sách dự thi kết thúc môn (nếu đúng). Việc này 
phải được thực hiện trước ngày thi 02 ngày.  

2. Đăng ký học lại môn học:  
Cũng theo quy chế học vụ của Trường ĐH Công Nghiệp TP. HCM thì 

nếu cột điểm tổng kết của sinh viên trống thì không được phép đăng ký 
học lại. Do vậy, sinh viên phải kiểm tra bảng điểm có điểm tổng kết môn 
học của mình và nếu điểm tổng kết dưới 4 mới đăng ký học lại.  

· Sinh viên đăng ký học lại tại địa chỉ : Sinh viên đăng ký học lại 
địa chỉ http://www.hui.edu.vn/phongdaotao.  
· Nếu cột điểm tổng kết của sinh viên trống thì liên hệ VP Khoa 

quốc tế để chèn điểm 0 thì mới được đăng ký học lại. 
3. Đăng ký học cải thiện điểm môn học: 

Sinh viên có điểm tổng kết số từ 4 điểm trở lên có nguyện vọng học cải 
thiện điểm thì tự làm đơn hủy điểm hiện tại. Trong đơn phải ghi rõ ghi rõ 
mã số sinh viên, mã học phần, số điện thoại, số điểm hiện tại và gửi về 
Giáo vụ Khoa Quốc tế (Văn phòng Khoa Quốc tế - Tầng 3- Nhà E).  

Lưu ý: Sinh viên phải học lại môn cải thiện từ đầu môn học và không 
được phục hồi kết quả khi đã làm đơn hủy điểm. 

 Trưởng khoa 
  Bùi Đình Tiền (đã ký) 


