
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING 

VIỆN ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN 

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC LẠI THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP – HỆ VLVH 

Học kỳ………………………….. – năm 2019 

Họ tên sinh viên: ________________________________________________________________________________  

MSSV: ____________________________  Lớp: ______________________________________________________    

Tôi đăng ký trả nợ thực hành nghề nghiệp (đề án môn học) ngành:  _________________________________________  

Bậc Lệ phí (đ) Thành tiền (đ) 

 ĐẠI HỌC 610.000đ/tín chỉ x 02 tín chỉ = 1.220.000 đ 

 LIÊN THÔNG ĐH TỪ CĐ 603.000đ/tín chỉ x 02 tín chỉ = 1.206.000 đ 

---------------------------------------------------HƯỚNG DẪN CHI TIẾT----------------------------------------------------- 

1. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ: 

- Bước 1: SV nhận phiếu đăng ký từ 30/09/2019 đến hết ngày 03/10/2019 tại Viện ĐTTX. 

- Bước 2: SV điền đầy đủ và chính xác thông tin trên cả 02 phần của phiếu đăng ký. Sau đó nộp phiếu cho Viện ĐTTX để xác nhận. 

- Bước 3: SV có thể nộp lệ phí qua ngân hàng: Sinh viên phải ghi đầy đủ thông tin vào giấy nộp tiền (ở phần nội dung) như 

sau: Họ tên sinh viên – MSSV – Nộp lệ phí trả nợ THNN học kỳ cuối năm 2019 và đóng tiền theo tài khoản sau: 

▪ Chủ tài khoản: Trường Đại học Tài chính – Marketing. 

▪ Số tài khoản: 3131 0000 96 96 97 

▪ Tại ngân hàng: ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) – Chi nhánh Bắc Sài Gòn 

2. THÔNG TIN VỀ DANH SÁCH, LỊCH THI, KẾT QUẢ THI: 

- Kết thúc thời hạn đăng ký, Viện ĐTTX sẽ kiểm tra hệ thống danh sách những SV đã nộp lệ phí qua ngân hàng. Danh sách 

những SV đã hoàn tất lệ phí theo quy định sẽ được công bố trên website https://ice.ufm.edu.vn  

- SV theo dõi tất cả thông tin về danh sách, phân nhóm GVHD trên website. 

- Trường hợp KHÔNG CÓ TÊN trong danh sách, đề nghị SV liên hệ trực tiếp với Viện ĐTTX để kiểm tra và điều chỉnh bổ 

sung (trước ngày 10/10/2019) 

- Viện ĐTTX sẽ không giải quyết các trường hợp đăng ký trễ, sai môn hoặc không nộp lại phiếu đăng ký cho Viện. 

  Ngày đăng ký:_____________________ 

 Xác nhận của Viện ĐTTX  Sinh viên 

 

 

 

 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING 

VIỆN ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC LẠI THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP – HỆ VLVH 

Học kỳ………………………….. – năm 2019 

Họ tên sinh viên: ________________________________________________________________________________  

MSSV: ____________________________  Lớp: __________________________   Bậc:  Đại học: - LTĐH:  

Ngày sinh: _____________________ Điện thoại: ______________________________________________________  

Email: _________________________________________________________________________________________  

Tôi đăng ký trả nợ thực hành nghề nghiệp (đề án môn học) ngành:  _________________________________________  

Thành tiền:  ______________________________ đồng 

   Ngày đăng ký:______________________ 

 Xác nhận của Viện ĐTTX  Sinh viên 

Dành cho hệ TÍN CHỈ 

---------------- 

SV GIỮ 

Dành cho hệ TÍN CHỈ 

---------------- 

LƯU VIỆN 

https://ice.ufm.edu.vn/

