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Sổ tay sinh viên 2021
(STSV 2021) của Trường
Đại học Kinh tế - Luật là tài
liệu nội bộ được biên soạn
dành riêng cho sinh viên
Trường. STSV 2021 cung
cấp những thông tin cần
thiết và những chỉ dẫn cơ
bản hỗ trợ sinh viên trong
thời gian học tập và rèn
luyện tại Trường. Đây còn là
tài liệu hỗ trợ cán bộ, giảng
viên Trường thực hiện công
tác cố vấn học tập, quản lý
sinh viên.

CHỈ ĐẠO NỘI DUNG
PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng
TS Huỳnh Thị Thúy Giang
Duyệt bản thảo
ThS Võ Văn Trọng
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Học tập và rèn luyện ở
bậc đại học là phương thức
đào tạo dựa trên nền tảng
là sự chủ động tối đa của
sinh viên. Do đó, ngoài
việc nhận được hướng dẫn
từ giảng viên, cố vấn học
tập, các phòng ban chức
năng và tổ chức đoàn thể,
mỗi sinh viên cần phải tự
trang bị thêm những kiến
thức liên quan đến quyền
lợi, nghĩa vụ của mình, tự
rèn luyện tư duy, phẩm
chất cho bản thân.

BAN BIÊN TẬP
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Những tài liệu hướng
dẫn, mẫu biểu đi kèm các
quy định đều được đăng tải
trên website của từng đơn vị
Trường Đại học Kinh tế - Luật
(www.uel.edu.vn). Sinh viên
có thể quét mã QRcode tại
các trang hướng dẫn trong
STSV để truy cập chi tiết.
Sinh viên chủ động cập
nhật và liên hệ công tác đúng
chức năng các đơn vị để được
hỗ trợ kịp thời nhất.
Mọi ý kiến đóng góp về
STSV 2021, sinh viên liên
hệ Phòng Công tác sinh viên
hoặc gửi email về địa chỉ:
phongctsv@uel.edu.vn.

THIẾT KẾ - TRÌNH BÀY

CN Lê Thái Huy
CN Nguyễn Thị Thảo Trang
CN Vạn Hữu Phước
ThS Cù Xuân Tiến
CN Bùi Hoàng Mol
ThS Nguyễn Ngọc Phương Thảo
CN Phạm Thanh Hùng
ThS Lê Văn Vĩ
CN Huỳnh Mạnh Phương

Thay mặt Nhà trường, Thầy chúc mừng các
em đã vượt qua các kỳ thi, phương thức tuyển
sinh trong tình hình đại dịch Covid-19 diễn
biến phức tạp vừa qua để trở thành Tân sinh
viên của Trường. Sự nỗ lực rất lớn của các em
đã mang lại kết quả rất đáng tự hào cho bản
thân, gia đình và Nhà trường.

PGS.TS NGUYỄN TIẾN DŨNG
HIỆU TRƯỞNG

Thầy rất vui mừng chào đón và cảm ơn các em đã tin tưởng lựa chọn Trường Đại học Kinh
tế - Luật, thành viên của ĐHQG-HCM, một trường đại học uy tín trong hệ thống giáo dục đại
học của đất nước. Cảm ơn các em đã chọn UEL đồng hành trong chặng đường học tập, rèn
luyện và trở thành công dân toàn cầu trong tương lai.
Trong không khí của những ngày đầu năm học mới, với tinh thần vừa phòng chống dịch
Covid-19 vừa đảm bảo kế hoạch đào tạo, Thầy, Cô và toàn thể sinh viên UEL đang nỗ lực
hoàn thành các công tác chuẩn bị để chào đón các em. Các em có thể gặp những bỡ ngỡ,
e ngại ban đầu nhưng rồi sẽ đầy hào hứng với môi trường mới, bạn bè mới. Tại UEL, Thầy hy
vọng các em luôn sẵn sàng, chủ động tiếp cận, thích nghi với những khởi đầu đầy thú vị này,
Thầy, Cô và bạn bè sẽ luôn đồng hành cùng các em. Thầy tin rằng năng lượng, sức trẻ của
thế hệ sinh viên K21, các em sẽ có quãng thời gian học tập và rèn luyện tuyệt vời tại ngôi
trường năng động và thân thiện UEL. Hãy thể hiện bản thân hết mình, hòa mình với các hoạt
động ngoại khóa, các sân chơi học thuật bằng tất cả sự đam mê, nhiệt huyết để sau khi tốt
nghiệp, các em có thể tự tin trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng tiêu chuẩn toàn
cầu, cống hiến cho gia đình và xã hội.
Với bối cảnh Trường đang triển khai thực hiện tự chủ đại học và sự phát triển của cách mạng
công nghiệp 4.0, Thầy, Cô cùng toàn thể viên chức, người lao động, các thế hệ người học
của Trường sẽ cùng với các em quyết tâm thực hiện giá trị cốt lõi “Thống nhất – Vượt trội – Tiên
phong” (Unity – Excellence – Leadership) mà Nhà trường đã xác định.
Chúc các em nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công!
Thân ái!

5

MỤC LỤC
7

GIỚI THIỆU
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế - Luật

QUY CHẾ HỌC VỤ

35

Quy chế đào tạo
Quy trình đăng ký môn học
Quy trình công bố điểm thi và phúc khảo
Quy trình đăng ký nhận bảng điểm sinh viên

43

CÔNG TÁC SINH VIÊN

Quy chế Công tác sinh viên
Quy định chuẩn Ngày Công tác xã hội
Quy định Tuần sinh hoạt công dân - SV
Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên
Quy định Bảo hiểm sinh viên
Quy định Thi đua khen thưởng, kỷ luật sinh viên

71

HỖ TRỢ SINH VIÊN

HỌC PHÍ, HỌC BỔNG VÀ
CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC

57

Quy trình hướng dẫn nộp tiền học phí
Miễn giảm học phí
Trợ cấp xã hội
Chính sách giáo dục
Vay vốn học tập
Học bổng khuyến khích học tập
Học bổng ngoài ngân sách

Quy trình xác nhận hồ sơ sinh viên
Hướng dẫn sử dụng hệ thống MYUEL
Hướng dẫn sử dụng hệ thống Elearning
Thông tin hỗ trợ học tập
Thông tin hỗ trợ đời sống sinh viên

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
THÔNG TIN LIÊN LẠC
GÓC ĐIỂM TIN “TỰ HÀO UEL”
6

101
107

89

Chi bộ sinh viên
Đoàn thanh niên - Hội Sinh viên
Câu lạc bộ - Đội - Nhóm
Hoạt động trao đổi sinh viên quốc tế
7

ĐẠI HỌC QUỐC GIA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí
Minh (ĐHQG-HCM) được thành lập ngày
27 tháng 01 năm 1995 theo Nghị định
16/CP của Chính phủ.
Từ khi thành lập đến nay, ĐHQG-HCM
đã trải qua 3 giai đoạn:
Giai đoạn thứ nhất (từ 1995 đến 2000):
xác lập mô hình.
Giai đoạn thứ hai (từ 2001 đến 2006):
tạo cơ sở để phát triển.

Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới của
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 2020

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc (thứ 3 từ phải qua) trao cờ thi đua của
Chính phủ tặng Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG-HCM) trong dịp Lễ kỷ niệm
20 năm Ngày truyền thống Trường (06/11/2000 - 06/11/2020)
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Giai đoạn thứ ba (từ 2007 đến nay):
phát triển và khẳng định.
ĐHQG-HCM là một hệ thống bao gồm
38 đơn vị, trong đó có 07 trường đại học
thành viên (bao gồm các trường: Đại học
Bách khoa, Đại học Khoa học Tự nhiên,
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,
Đại học Quốc tế, Đại học Công nghệ thông
tin, Đại học Kinh tế - Luật và Đại học An
Giang), 01 viện nghiên cứu khoa học thành
viên (Viện Môi trường và Tài nguyên), 02
khoa trực thuộc (Khoa Y, Khoa Chính trị Hành chính), 01 phân hiệu tại tỉnh Bến Tre
và 27 đơn vị trực thuộc là các tổ chức khoa
học và công nghệ, thư viện, các tổ chức
phục vụ đào tạo, dịch vụ.
ĐHQG-HCM hiện có gần 6.100 cán bộ,
viên chức, giảng viên, nghiên cứu viên, kỹ
sư và người lao động; trong đó, có gần
1.100 tiến sĩ với gần 400 giáo sư, phó
giáo sư trên quy mô hơn 76.000 sinh viên
đại học và hơn 8.000 học viên cao học,
nghiên cứu sinh.
Sau 26 năm xây dựng và phát triển, từ 3
trường đại học thành viên nòng cốt trong 3
lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội
và nhân văn, kỹ thuật công nghệ, đến nay
ĐHQG-HCM đã trở thành trung tâm đào

tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa
học và chuyển giao công nghệ trong hầu
hết các lĩnh vực quan trọng như: kỹ thuật
công nghệ, khoa học tự nhiên, khoa học xã
hội và nhân văn, kinh tế - luật, khoa học sức
khỏe, sư phạm, nông nghiệp…
ĐHQG-HCM đã và đang hình thành một
mô hình hệ thống các trường đại học hiện
đại trong quản lý, tiên tiến trong đào tạo,
nghiên cứu khoa học và hiệu quả, thiết thực
trong phục vụ cộng đồng. Khai thác triệt để
quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tận dụng
hiệu quả các nguồn đầu tư từ nhà nước và
xã hội, ĐHQG-HCM đã thực hiện sứ mệnh
tiên phong trong hệ thống giáo dục đại học
của Việt Nam về số lượng và chất lượng
các chương trình đào tạo đạt chuẩn khu
vực và quốc tế, về số lượng các công trình
nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ
và phục vụ cộng đồng, về vị trí trên các
bảng xếp hạng đại học quốc tế.
Liên tục 3 năm gần đây, ĐHQG-HCM
luôn thuộc top 150 đại học tốt nhất châu Á
do tổ chức Giáo dục Quacquarelli Symonds
(QS) Anh quốc xếp hạng. Cũng theo QS,
năm 2021, ĐHQG-HCM đứng top 8011000, thuộc top 62% các đại học tốt nhất
thế giới và đứng top 400 về danh tiếng học
thuật. Ngoài ra 05 nhóm ngành: Khoa học
tự nhiên, Kỹ thuật, Khoa học máy tính, Kinh
doanh và Kinh tế và Khoa học sự sống của
ĐHQG-HCM thuộc top 601-800 thế giới.
Gần đây nhất, ngành Kỹ thuật dầu khí của
Trường Đại học Bách khoa thuộc top 101150 của thế giới. ĐHQG-HCM còn là đại
diện duy nhất trong bảng xếp hạng 500
trường đạt tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc
làm tốt nhất thế giới của QS.
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- Về xây dựng cơ bản: 100% diện tích
đất được giải phóng mặt bằng trên địa
bàn tỉnh Bình Dương và Thành phố Hồ Chí
Minh; thực hiện 44% tổng khối lượng dự án
xây dựng ĐHQG-HCM.

Sứ mạng
ĐHQG-HCM tiên phong trong đổi mới
cơ chế quản lý theo mô hình tự chủ đại học.

Nhằm cụ thể hóa Báo cáo chính trị của
Đảng bộ ĐHQG-HCM lần thứ VI, Chiến
lược phát triển ĐHQG-HCM đã xác định
tầm nhìn, mục tiêu tổng quát giai đoạn
2021-2025, tầm nhìn 2030, cụ thể:

Tầm nhìn
ĐHQG-HCM trở thành một hệ thống đại
học nghiên cứu trong tốp đầu châu Á, nơi
hội tụ của khoa học, công nghệ, đổi mới
sáng tạo, văn hóa và tri thức Việt Nam.

Mục tiêu tổng quát
Đổi mới đột phá về chất lượng đào tạo,
nghiên cứu khoa học, chuyển giao công
nghệ và phục vụ cộng đồng; tiếp tục đóng
vai trò nòng cốt trong hệ thống giáo dục
Việt Nam, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân
lực chất lượng cao cho Thành phố Hồ Chí
Minh và các tỉnh phía Nam.

Các mục tiêu cụ thể
Đến năm 2025 bắt kịp các trường đại
học nghiên cứu hàng đầu khu vực Đông
Nam Á ở một số lĩnh vực đào tạo và nghiên
cứu; đến năm 2030 nằm trong nhóm 100
trường đại học hàng đầu của châu Á; đến
năm 2030 trở thành Khu đô thị xanh, thông
minh và thân thiện, là một hạt nhân của
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Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía
Đông Thành phố Hồ Chí Minh.
Xác định tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu
trọng tâm giai đoạn 2021-2025 như trên,
ĐHQG-HCM đề ra sáu nhóm chiến lược
và xây dựng kế hoạch hành động cho giai
đoạn 2021-2025. Trong đó, ĐHQG-HCM
chọn ba nhóm chiến lược đột phá, nhằm
ưu tiên đầu tư nguồn lực để tập trung triển
khai thực hiện: (1) Nâng cao hiệu lực, hiệu
quả quản trị đại học; (2) Xuất sắc về đào
tạo - Đột phá về khoa học - công nghệ và
đổi mới sáng tạo; (3) Xây dựng khu đô thị
đại học xanh, thông minh, bản sắc; với một
số chỉ tiêu chính gồm:

ĐHQG-HCM đi đầu trong đào tạo nhân
lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, có
năng lực dẫn dắt, thúc đẩy sự phát triển
kinh tế - xã hội; Phát triển và ứng dụng
khoa học, công nghệ, nghiên cứu khoa học
xuất sắc, đổi mới sáng tạo, các mô hình
tăng trưởng kinh tế mới - đóng góp quan
trọng cho công cuộc xây dựng đất nước,
thúc đẩy tiến bộ xã hội, làm giàu thêm kho
tàng tri thức nhân loại.

Phương châm hoạt động
Vì sự phát triển toàn diện của con người,
lấy người học làm trung tâm.
Chất lượng giáo dục là ưu tiên hàng đầu.
Độc lập, sáng tạo, hiệu quả trong nghiên
cứu khoa học.
Hợp tác là nền tảng cho sự phát triển.
Tự chủ, chuyên nghiệp và hiệu quả trong
quản trị đại học.
Gắn kết và phục vụ cộng đồng.

- Về đào tạo: thêm 35 chương trình đào
tạo và 06 cơ sở đào tạo được kiểm định
theo các tiêu chuẩn quốc tế; hơn 90% sinh
viên có việc làm sau 6 tháng tốt nghiệp.
- Về khoa học - công nghệ: số bài quốc tế
trong cơ sở dữ liệu Scopus/Web of Science
tăng 3 lần, tức đạt 15.000 bài và số phát
minh sáng chế, giải pháp hữu ích tăng 3
lần tức đạt 5 bằng sáng chế sở hữu trí tuệ
quốc tế và 10 giải pháp hữu ích quốc tế so
với giai đoạn 2016-2020.

vnuhcm.edu.vn
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
Trường Đại học Kinh tế - Luật được thành lập theo Quyết định số 377/QĐ-TTg
ngày 24/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ; tiền thân của Trường là Khoa Kinh tế
trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM), được thành
lập theo quyết định số 441/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 06/11/2000 của Giám đốc
ĐHQG-HCM. Việc thành lập Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) có ý nghĩa quan
trọng trong việc thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển ĐHQG-HCM thành
trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học công nghệ đa
ngành, đa lĩnh vực làm nòng cốt trong hệ thống giáo dục đại học, đào tạo người
học toàn diện để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và thích
ứng với môi trường toàn cầu.
Qua hơn 20 năm phát triển, UEL đã xây
dựng được đội ngũ cán bộ, giảng viên có
trình độ chuyên môn cao, nhiều chuyên
gia đầu ngành có uy tín trong lĩnh vực
kinh tế, kinh doanh và luật. Tính đến tháng
8/2021, UEL có 385 cán bộ, giảng viên
(trong đó 101 có học vị TS, học hàm PGS, GS).
UEL luôn có mức điểm chuẩn đầu vào
thuộc top đầu khối các trường đào tạo về
kinh tế, kinh doanh và luật của Việt Nam.
Năm học 2021 – 2022, UEL có 19 chương
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trình đào tạo trình độ đại học, 9 chương
trình trình độ thạc sĩ và 6 chương trình trình
độ tiến sĩ với khoảng 10.000 người học.
Trong đó, UEL tiếp tục triển khai 19 chương
trình cử nhân chất lượng cao, 9 chương
trình cử nhân chất lượng cao bằng tiếng
Anh, 16 chương trình cử nhân tài năng, 7
chương trình cử nhân và thạc sĩ liên kết các
đại học uy tín của Anh, Pháp.
UEL đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa
học, liên kết đào tạo, trao đổi giảng viên

và người học với các đối tác nổi bật như:
Đại học Indiana (Mỹ), Đại học Birmingham
City, Đại học Gloucetershire (Anh), Đại học
Paris 1, Đại học Paris 2 (Pháp), Đại học
Swinburne (Úc), Đại học Keyo (Nhật), Đại
học Daejeon (Hàn Quốc).
Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục
tại UEL chú trọng vào xây dựng hệ thống
đảm bảo chất lượng bên trong nhằm nâng
cao chất lượng các hoạt động đào tạo,
nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.
Song song đó, UEL chú trọng vào đảm bảo
chất lượng bên ngoài thông qua công tác
đánh giá kiểm định chương trình đào tạo,
cơ sở giáo dục để đáp ứng các yêu cầu của
cơ quan quản lý cấp cao hơn (ĐHQG-HCM,
Bộ Giáo dục & Đào tạo) và thực hiện các
hoạt động thể hiện trách nhiệm giải trình đối
với các bên liên quan.
Đến nay, Trường đã có 8 chương trình
đánh giá ngoài chính thức theo tiêu chuẩn
đảm bảo chất lượng chung của Mạng lưới
các trường đại học Đông Nam Á – AUN.
QA (Kinh tế đối ngoại, Tài chính - Ngân
hàng, Kinh tế học, Kế toán, Quản trị kinh
doanh, Luật dân sự, Kinh tế và Quản lý
công, Hệ thống thông tin), 11 chương
trình được đánh giá ngoài ĐHQG-HCM,
triển khai kế hoạch tự đánh giá chương
trình theo bộ tiêu chuẩn FIBAA 4 chương
trình đào tạo (Kinh tế quốc tế, Kinh doanh
quốc tế, Thương mại điện tử, Marketing).
Kết quả đánh giá này khẳng định uy tín
về chất lượng đào tạo, nghiên cứu và mở
ra nhiều cơ hội giúp người học tham gia
vào hệ thống chuyển đổi tín chỉ để làm việc
trong môi trường quốc tế và học tập ở các
cơ sở giáo dục uy tín trên thế giới.
Nhằm xây dựng cơ sở làm nền tảng cho
đại học định hướng nghiên cứu, Trường
hiện có Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và
Tài chính (là trường đầu tiên ở Việt Nam

có phòng mô phỏng này), Phòng nghiên
cứu kinh doanh thông minh (BI Lab), Viện
nghiên cứu & phát triển công nghệ ngân
hàng, Viện Pháp luật quốc tế và so sánh;
Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ:
Kinh tế - Luật và Quản lý để phục vụ hoạt
động đào tạo, nghiên cứu khoa học và
chuyển giao công nghệ.
Nguồn lực tài chính của Trường ngày
càng cải thiện, cơ sở vật chất được tăng
cường đầu tư, mở rộng nhằm đáp ứng tốt
các yêu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa
học. Hệ thống giảng đường khang trang,
cơ sở vật chất hiện đại phù hợp từng
chương trình học. Ngoài các toà nhà học
tập và làm việc hiện hữu, năm học 2020
– 2021 UEL đã đưa vào sử dụng toà nhà
Văn phòng khoa KTL.B2, đây là những tiền
đề vững chắc cho quá trình thực hiện tự chủ
của Nhà trường. Năm học 2021 – 2022 sẽ
tiếp tục khởi công Trung tâm nghiên cứu và
Phát triển chính sách KTL.A3 và các công
trình khác phục vụ hoạt động ngoại khoá,
sinh hoạt của người học.
Các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò
xuất sắc vào quá trình phát triển của Nhà
trường, tạo môi trường rèn luyện và trưởng
thành của người học, nhiều năm liên tiếp
là đơn vị Lá cờ đầu trong công tác Đoàn
Thanh niên, Hội Sinh viên của ĐHQGHCM và TP.HCM. Với những thành tích
đạt được, UEL đã nhận được nhiều danh
hiệu khen thưởng cao quý của Nhà nước
như: Huân Chương Lao động hạng Nhất
(năm 2021), Huân chương Lao động
hạng Nhì (2015), Huân chương Lao
động hạng Ba (năm 2007), nhiều năm
liền nhận Bằng khen của Giám đốc
ĐHQG-HCM, Bộ Giáo dục & Đào tạo,
cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.
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GIÁ TRỊ CỐT LÕI
“Thống nhất – Vượt trội – Tiên phong”
(“Unity - Excellence – Leadership”)

uel.edu.vn
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ĐOÀN THANH NIÊN

HỘI SINH VIÊN

HỘI CỰU CHIẾN BINH

ĐƠN VỊ KHOA HỌC
CÔNG NGHỆ

ĐƠN VỊ PHỤC VỤ
ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

“Kiến tạo tri thức, khơi nguồn sáng tạo”
Trường Đại học Kinh tế - Luật giúp
người học:
Có trí tuệ với năng lực chuyên môn vững
và sâu, có tư duy phản biện, khả năng sáng
tạo và khởi nghiệp;
Người học cởi mở trong tiếp nhận tri
thức mới;
Trở thành thành viên có trách nhiệm và
có tính xây dựng của cộng đồng;
Có kĩ năng lãnh đạo nâng tầm và tham
gia toàn cầu;
Có phẩm cách và giao tiếp hiệu quả.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

KHOA, BỘ MÔN

Đến năm 2035 trở thành trường đại học số
định hướng nghiên cứu;
Cơ sở đào tạo đạt chuẩn quốc tế, được
xếp hạng trong số các trường đại học có uy
tín, người học có đủ năng lực làm việc trong
môi trường toàn cầu;
Một trong những trung tâm nghiên cứu
khoa học và tư vấn chính sách hàng đầu
Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh
và luật.

CÔNG ĐOÀN

Thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ xã hội
thông qua nghiên cứu, đào tạo và cung ứng
dịch vụ chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế,
kinh doanh và luật.

PHÒNG

Trong kế hoạch chiến lược phát triển giai
đoạn 2021 – 2025 và tầm nhìn đến năm
2035, UEL đã xác định:

15
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16
16
PHÒNG THANH TRA PHÁP CHẾ

PHÒNG CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN

PHÒNG KHẢO THÍ &
ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

PHÒNG QUAN HỆ
ĐỐI NGOẠI

PHÒNG CÔNG TÁC
SINH VIÊN

PHÒNG CƠ SỞ
VẬT CHẤT

PHÒNG SAU ĐẠI HỌC &
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

KHOA TOÁN KINH TẾ

KHOA LUẬT KINH TẾ

KHOA LUẬT

KHOA QUẢN TRỊ
KINH DOANH

KHOA HỆ THỐNG
THÔNG TIN

KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

KHOA KINH TẾ
ĐỐI NGOẠI

KHOA KINH TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KHOA
HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, KINH
TẾ - LUẬT VÀ QUẢN LÝ

VIỆN PHÁP LUẬT QUỐC TẾ
VÀ SO SÁNH

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT
TRIỂN CÔNG NGHỆ NGÂN
HÀNG ĐHQG-HCM

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU
KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG
VÀ TƯ VẤN TUYỂN SINH

TRUNG TÂM QUAN HỆ
DOANH NGHIỆP

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ
- TIN HỌC

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO
QUỐC TẾ

THƯ VIỆN

TỔNG QUAN NGÀNH ĐÀO TẠO
Ngành đào tạo
ĐH ĐH VB2 ĐH
chính chính
VB2 Thạc sĩ Tiến sĩ
quy
quy
VLVH

Kinh tế (Kinh tế học)
Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công)
Kinh tế Chính trị

Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế,
quản trị và tài chính)

Kinh tế Quốc tế (Kinh tế đối ngoại)
Kinh doanh quốc tế

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh (Quản trị du lịch và
lữ hành)
Marketing

Thương mại điện tử
Tài chính - Ngân hàng

Công nghệ Tài chính
Kế toán

Kiểm toán

Hệ thống thông tin quản lý

Hệ thống thông tin quản lý (Kinh doanh số
và trí tuệ nhân tạo)
Luật (Luật dân sự)

Luật (Luật Tài chính - Ngân hàng)

Luật kinh tế (Luật kinh doanh)

Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế)
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KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

KHOA KINH TẾ

FACULTY OF INTERNATIONAL
ECONOMIC RELATIONS

FACULTY OF ECONOMICS
TẦM NHÌN

Đến năm 2030, Khoa Kinh tế sẽ trở thành
đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn,
phản biện chính sách có uy tín hàng đầu tại
Việt Nam và khu vực ASEAN trong lĩnh vực
Kinh tế học, Kinh tế & Quản lý công; Người
học đủ điều kiện và năng lực làm việc trong
môi trường cạnh tranh toàn cầu.

SỨ MẠNG

Khoa Kinh tế cung cấp cho xã hội nguồn
nhân lực và sản phẩm khoa học chất lượng
cao trong lĩnh vực Kinh tế học và Kinh tế &
Quản lý công, góp phần thúc đẩy sự phát
triển kinh tế - xã hội Việt Nam trong bối cảnh
hội nhập quốc tế.

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN
Sinh viên Khoa Kinh tế tham gia các hoạt
động học thuật, nghiên cứu khoa học,
tình nguyện do Đoàn khoa, Liên chi hội
Khoa, CLB Kinh tế học tổ chức như chiến
dịch tình nguyện Green in Blue, cuộc
thi học thuật Sail Your Ship, Nhà hoạch
định chính sách trẻ, hội trại truyền thống
Ecoflame… Ngoài ra sinh viên còn tham
gia các chương trình kiến tập, thực tế tại
các doanh nghiệp, các phong trào tình
nguyện, hoạt động xã hội khác của trường.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
STT
1
2

Chương trình

TẦM NHÌN
Trình độ

Kinh tế học (401)
Kinh tế học (Chất lượng cao) (401C)

3

Kinh tế học (Cử nhân tài năng) (401T)

4

Kinh tế và quản lý công (403)

5

Kinh tế và quản lý công
(Chất lượng cao) (403C)

6

Kinh tế và quản lý công
(Cử nhân tài năng) (403T)

7

Kinh tế và quản lý công
(Cử nhân văn bằng 2 hệ chính quy)

8

Kinh tế học

9

Kinh tế và quản lý công

10

Kinh tế chính trị

11

Kinh tế học

12

Kinh tế chính trị

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

Cử nhân

Phấn đấu đến năm 2030, Khoa Kinh tế
đối ngoại trở thành một trong những đơn
vị đào tạo, nghiện cứu, tư vấn chính sách
hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại
và kinh doanh quốc tế tại Việt Nam với các
chương trình đào tạo chất lượng cao đáp
ứng yêu cầu của thị trường lao động trong
môi trường kinh doanh toàn cầu.

SỨ MẠNG

Thạc sĩ

Tiến sĩ

Lấy người học làm trung tâm, dạy tích cực,
học chủ động.

Đào tạo đại học và sau đại học trong lĩnh vực
Kinh tế quốc tế và kinh doanh quốc tế đạt các
chuẩn mực của khu vực (AUN) và hướng đến
chuẩn mực quốc tế (AACSB), hướng đến đào
tạo người học trở thành công dân toàn cầu.
Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa
học và tư vấn chính sách trong lĩnh vực kinh
tế đối ngoại và kinh doanh quốc tế tại Việt
Nam. Xây dựng môi trường học tập và nghiên
cứu khoa học hiện đại, thu hút các chuyên
gia hàng đầu trong và ngoài nước, đào tạo
nguồn nhân lực chất lượng cao.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
STT
1
2
3

Chương trình

Trình độ

Kinh tế đối ngoại (402)
Kinh tế đối ngoại
(Chất lượng cao) (402C)
Kinh tế đối ngoại
(Cử nhân tài năng) (402T)

4

Kinh tế đối ngoại (402CA)
(Chất lượng cao bằng Tiếng Anh)

5

Kinh doanh quốc tế (408)

6

Kinh doanh quốc tế
(Cử nhân tài năng) (408T)

7

Kinh doanh quốc tế
(Chất lượng cao) (408C)

8

Kinh doanh quốc tế (408CA)
(Chất lượng cao bằng Tiếng Anh)

9

Kinh tế quốc tế

Cử nhân

Thạc sĩ

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

“Tự học để học tập suốt đời”
“Self - education for life - long learning”

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN
Sinh viên Khoa Kinh tế đối ngoại tham gia
các hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa
học, các hoạt động tình nguyện do Đoàn
khoa, Liên chi hội Khoa, Câu lạc bộ Kinh
doanh quốc tế tổ chức : Chiến lược xuyên
biên giới, Magic Window, Hội trại anh
ngữ. Ngoài ra sinh viên còn tham gia các
chương trình kiến tập, thực tế tại các doanh
nghiệp, các phong trào tình nguyện, hoạt
động xã hội khác của trường.
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KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

FACULTY OF FINANCE - BANKING
TẦM NHÌN

Đến năm 2035, Khoa Tài chính - Ngân
hàng sẽ trở thành đơn vị đào tạo, nghiên
cứu khoa học có uy tín hàng đầu tại Việt
Nam. Các chương trình đào tạo của Khoa
được xếp hạng ngang tầm với các chương
trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng,
Công nghệ Tài chính của các nước khu vực
ASEAN, người học đủ kiến thức và năng
lực làm việc trong môi trường toàn cầu

SỨ MẠNG

Thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ xã hội
thông qua nghiên cứu, đào tạo và cung
ứng dịch vụ chất lượng cao trong lĩnh vực
Tài chính - Ngân hàng và Công nghệ Tài chính.

20

FACULTY OF ACCOUNTING - AUDITING

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
STT
1
2
3
4

Chương trình

TẦM NHÌN
Trình độ

Tài chính - Ngân hàng (404)
Tài chính - Ngân hàng
(Cử nhân tài năng) (404T)
Tài chính - Ngân hàng
(Chất lượng cao) (404C)

Tài chính - Ngân hàng (404CA) Cử nhân
(Chất lượng cao bằng Tiếng Anh)

5

Công nghệ Tài chính (414)

6

Công nghệ Tài chính (414C)
(Chất lượng cao)

7

Tài chính - Ngân hàng

Thạc sĩ

8

Tài chính - Ngân hàng

Tiến sĩ

Đến năm 2030, Khoa Kế toán - Kiểm toán
sẽ trở thành một trong những cơ sở đào tạo,
nghiên cứu, tư vấn hàng đầu trong lĩnh vực
kế toán, kiểm toán tại Việt Nam và khu vực.

SỨ MẠNG

Khoa Kế toán - Kiểm toán cung cấp cho
xã hội nguồn nhân lực và các sản phẩm
nghiên cứu khoa học, đào tạo chất lượng
cao trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, đáp
ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của
Việt Nam và hội nhập quốc tế; và sự hợp
tác về giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam
với các trường đại học khác trên thế giới.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
STT

Chương trình

1

Kế toán (405)

2

Kế toán (Chất lượng cao) (405C)

3

Kế toán (Cử nhân tài năng) (405T)

4

Kế toán (405CA)
(Chất lượng cao bằng Tiếng Anh)

5

Kiểm toán (409)

6

Kiểm toán (Cử nhân tài năng) (409T)

7

Kiểm toán (Chất lượng cao) (409C)

8

Kế toán

Trình độ

Cử nhân

Thạc sĩ

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

Học để biết, Học để làm, Học để khẳng định
bản thân và Học để chung sống.

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

Sinh viên có thể tham gia hoạt động do: Đoàn Khoa Tài chính – Ngân
hàng, Liên chi hội Khoa, Câu lạc bộ Tài chính – Ngân hàng (FB Group),
Câu lạc bộ Fintech, Chuyên san Tài chính – Ngân hàng tổ chức. Một số
hoạt động tiêu biểu như: Cuộc thi CFO The Challenge, cuộc thi Nếu tôi
là Thống đốc Ngân Hàng Trung Ương, Sàn Giao dịch chứng khoán ảo
(FESE), Attacker (Cuộc thi tìm hiểu kiến thức và thực hành các kỹ năng
trong lĩnh vực công nghệ tài chính), Ban biên tập, cộng tác viên, tác giả
bài viết cho chuyên san Tài chính – Ngân hàng. Ngoài ra, còn các hoạt
động Nghiên cứu khoa học sinh viên; tham quan, kiến tập, học tập ở trong
và ngoài nước.

Sinh viên Khoa Kế toán – Kiểm toán tham gia các hoạt động học thuật, nghiên
cứu khoa học, tham gia các hoạt động tình nguyện do Đoàn khoa, Liên chi
hội Khoa, Câu lạc bộ Wapa tổ chức hàng năm như chiến dịch tình nguyện
Mộc, cuộc thi Wapa Challenging, cuộc thi X-Audit, cuộc thi Big 4 ảo... SV
tham gia nghiên cứu khoa học sinh viên và đạt nhiều giải thưởng các cấp,
trong đó có tham gia viết nhiều bài báo quốc tế từ sản phẩm nghiên cứu khoa
học. Ngoài ra, sinh viên còn tham gia các chương trình kiến tập, thực tế tại
các doanh nghiệp, tổ chức và các phong trào tình nguyện, hoạt động xã hội
khác của trường.
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KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

FACULTY OF MANAGEMENT INFORMATICS
TẦM NHÌN

Đến năm 2030, Khoa Hệ thống thông tin
sẽ trở thành đơn vị đào tạo, nghiên cứu
khoa học có uy tín hàng đầu tại Việt Nam
trong lĩnh vực Hệ thống thông tin quản lý
và Thương mại điện tử, đạt chuẩn khu vực
Châu Á, đào tạo người học đủ kiến thức và
năng lực làm việc trong môi trường toàn cầu.

SỨ MẠNG

Thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ xã hội
thông qua đào tạo và nghiên cứu chất lượng
cao trong lĩnh vực Hệ thống thông tin quản
lý; Thương mại điện tử và Trí tuệ nhân tạo.

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

Khoa Hệ thống thông tin xác định quan
điểm đào tạo cần xoay quanh bốn trọng
tâm giáo dục theo tiêu chuẩn của UNESCO:
“Learning to know, Learning to do, Learning
to be and Learning to live together”.
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FACULTY OF BUSSINESS ADMINISTRATION
TẦM NHÌN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
STT

Chương trình

1
2

Thương mại điện tử (411)

3

Hệ thống thông tin quản lý (406)

4

Hệ thống thông tin quản lý
(Chất lượng cao) (406C)

5

Hệ thống thông tin quản lý
(Kinh doanh số và trí tuệ nhân tạo)
(Chất lượng cao) (416C)

Trình độ

Thương mại điện tử
(Chất lượng cao) (411C)
Cử nhân

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN
Sinh viên Khoa Hệ thống thông tin năng
động và tích cực tham gia các hoạt động
học thuật, nghiên cứu khoa học, tham
gia các hoạt động tình nguyện. Các hoạt
động nghiên cứu: Nhà khoa học trẻ UEL,
giải thưởng NCKH cấp bộ, giải Eureka.
Các chương trình học thuật lớn: Cuộc thi
Business Intelligent, Business Simulation
Games, Make Your Viral. Ngoài ra sinh
viên còn tham gia các chương trình kiến
tập, thực tế tại các doanh nghiệp, tổ chức
và các phong trào tình nguyện, hoạt động
xã hội của trường.

Khoa Quản trị kinh doanh phát triển theo định
hướng nghiên cứu, đến năm 2030 trở thành:
Khoa chủ lực của Trường Đại học Kinh tế Luật, có Chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc
tế, được xếp hạng cao, có uy tín trong khu vực
châu Á, người học có năng lực làm việc trong
môi trường toàn cầu.
Một đơn vị nghiên cứu khoa học và tư vấn
chính sách có uy tín hàng đầu Việt Nam trong
lĩnh vực Quản lý và Kinh doanh.

SỨ MẠNG

Thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ xã hội thông
qua nghiên cứu, đào tạo và cung ứng dịch
vụ chất lượng cao trong lĩnh vực Quản lý và
Kinh doanh.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
STT
1
2

Chương trình
Quản trị kinh doanh (407)
Quản trị kinh doanh
(Chất lượng cao) (407C)

3

Quản trị kinh doanh (407CA)
(Chất lượng cao bằng Tiếng Anh)

4

Quản trị kinh doanh (415)
(Quản trị du lịch và lữ hành)

5

Marketing (410)
Marketing (Chất lượng cao) (410C)

6
7

Trình độ

Cử nhân

Marketing (410CA)
(Chất lượng cao bằng Tiếng Anh)

8 Quản trị kinh doanh
9 Quản trị kinh doanh

Thạc sĩ
Tiến sĩ

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

Thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ của người
học. Phát triển tiềm năng của người học đến
mức cao nhất có thể có, để người học có thể
kết nối những thông tin có được từ Chương
trình đào tạo vào những ý tưởng sáng tạo
trong công việc, và thiết kế đưa chúng vận
hành vào cuộc sống nhằm đóng góp tốt
nhất cho xã hội và đem lại lợi ích cho chính
người học.
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KHOA LUẬT

KHOA LUẬT KINH TẾ

FACULTY OF LAW
TẦM NHÌN

Khoa Luật phát triển theo định hướng kết
hợp nghiên cứu với thực hành, phấn đấu
đến năm 2030 trở thành:
- Đơn vị đào tạo luật thuộc Trường Đại
học Kinh tế-Luật đạt chuẩn quốc tế, có
uy tín trong khu vực ASEAN, đào tạo
các chuyên gia pháp lý có đủ năng lực
và tố chất để làm việc trong môi trường
toàn cầu.
- Trung tâm nghiên cứu khoa học và tư
vấn chính sách – pháp luật có uy tín
hàng đầu Việt Nam.

SỨ MẠNG

Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế - Luật
có sứ mạng Góp phần thúc đẩy phát
triển và tiến bộ xã hội thông qua họat
động nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu
ứng dụng về luật học, gắn lý thuyết với
thực hành nhằm đào tạo nguồn nhân
lực chất lượng cao, tư vấn và cung cấp
các dịch vụ pháp lý cho Nhà nước và
xã hội.

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

Gắn lý thuyết với thực hành.
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FACULTY OF ECONOMIC LAW
TẦM NHÌN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
STT

Chương trình

Trình độ

1

Luật dân sự (503)

2

Luật dân sự (Chất lượng cao) (503C)

3

Luật dân sự (Cử nhân tài năng) (503T)

4

Luật dân sự (503CA)
(Chất lượng cao tăng cường tiếng Anh)

5

Luật Tài chính - Ngân hàng (504)

6

Luật Tài chính - Ngân hàng
(Cử nhân tài năng) (504T)

7

Luật Tài chính - Ngân hàng
(Chất lượng cao) (504C)

8

Luật Tài chính - Ngân hàng (504CP)
(Chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp)

9

Luật dân sự và tố tụng dân sự

Thạc sĩ

Luật dân sự

Tiến sĩ

10

Đến năm 2030, Khoa Luật Kinh tế trở thành
trung tâm đào tạo đại học và sau đại học đạt
chuẩn quốc tế; nghiên cứu khoa học, tư vấn
pháp lý có uy tín trong nước và quốc tế.

SỨ MẠNG
Cử nhân

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN
Sinh viên Khoa Luật tham gia các hoạt động
học thuật, nghiên cứu khoa học, tham gia các
hoạt động tình nguyện định kỳ như hoạt động
tư vấn pháp luật cộng đồng (CLE), Đấu trường
công lý, Xuân tình nguyện, Mùa hè xanh…
Ngoài ra sinh viên còn tham gia các chương
trình kiến tập, thực tế tại các doanh nghiệp, tổ
chức và các phong trào tình nguyện, hoạt động
xã hội khác của Trường và được đánh giá tốt.

Khoa Luật Kinh tế cung cấp cho sinh viên
môi trường học tập đa dạng, khuyến khích
phát triển năng lực bản thân, từ đó có thể
lĩnh hội kiến thức pháp luật với tiếp cận quốc
tế và liên ngành, hình thành các kỹ năng
và đạo đức nghề nghiệp phù hợp. Nâng
cao kiến thức và thúc đẩy hoạt động nghiên
cứu luật trong đội ngũ giảng viên bằng các
nguồn lực và môi trường học thuật tiến bộ.
Đảm bảo và khuyến khích sinh viên, giảng
viên và nhân viên được đóng góp và cung
cấp dịch vụ vì lợi ích cho cộng đồng, đất
nước và quốc tế. Phục vụ cho sự phát triển
của Trường Đại học Kinh tế - Luật, nghề Luật
và cộng đồng thông qua phát triển, chia sẻ
đội ngũ tri thức và chuyên môn. Thúc đẩy
công lý và công bằng xã hội qua các hoạt
động giảng dạy, nghiên cứu, cung cấp dịch
vụ thích hợp.

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC
Học để tự học.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
STT

Chương trình

Trình độ

1

Luật kinh doanh (501)

2

Luật kinh doanh
(Chất lượng cao) (501C)

3

Luật kinh doanh
(Cử nhân tài năng) (501T)

4

Luật Thương mại quốc tế (502)

5

Luật Thương mại quốc tế
(Cử nhân tài năng) (502T)

6

Luật Thương mại quốc tế
(Chất lượng cao) (502C)

7

Luật Kinh tế

Thạc sĩ

8

Luật Kinh tế

Tiến sĩ

Cử nhân

Khoa Luật Kinh tế còn triển khai đào tạo giảng
dạy văn bằng 2 chính quy và vừa học vừa làm
ngành Luật kinh doanh ở Thành phố Hồ Chí
Minh và các tỉnh lân cận như Bình Thuận, Đồng
Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu...

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN
Sinh viên Khoa Luật Kinh tế tham gia các hoạt
động học thuật, nghiên cứu khoa học do Đoàn
Khoa và Liên chi hội Khoa tổ chức: Tôi – Luật
sư tương lai, Toạ đàm Nghiên cứu khoa học
sinh viên, Law Insight...; các cuộc thi Moot
Court được tổ chức trong nước cũng như quốc
tế. Nổi bật hơn cả là chuyên san Sinh viên và
pháp luật do CLB Nghiên cứu và Tư vấn Pháp
luật (LRAC) xuất bản định kỳ 3 số mỗi năm.
Chương trình Summer School cũng là một hoạt
động thường niên hợp tác với Trường Đại học
Indiana (Hoa Kỳ), tạo ra một môi trường quốc
tế giao lưu học thuật giữa sinh viên các nước.
Ngoài ra sinh viên còn tham gia các chương
trình kiến tập, thực tế tại các doanh nghiệp,
tổ chức và các phong trào tình nguyện, hoạt
động xã hội khác của trường.
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KHOA TOÁN KINH TẾ

BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

FACULTY OF ECONOMIC MATHEMATICS
TẦM NHÌN

Khoa Toán Kinh tế định hướng xây dựng và
phát triển theo mục tiêu của Trường Đại học
Kinh tế - Luật là trở thành một trường đại
học nghiên cứu. Cụ thể, đơn vị sẽ từng bước
phấn đấu để trở thành một đơn vị đảm trách
cả nhiệm vụ đào tạo lẫn nghiên cứu khoa
học và tư vấn có uy tín của Việt Nam và
khu vực trong lĩnh vực Toán ứng dụng, Khoa
học Dữ liệu trong Kinh tế, Kinh doanh và
Quản lý.

SỨ MẠNG

Góp một phần vào sứ mạng chung của
Trường Đại học Kinh tế – Luật là thúc đẩy
sự phát triển và tiến bộ xã hội thông qua
nghiên cứu, đào tạo và cung ứng dịch vụ
chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế, luật
và quản lý thông qua các công cụ Toán học
ứng dụng nói chung, các công cụ Thống kê
ứng dụng và Toán kinh tế nói riêng.
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DEPARTMENT OF FOREIGN LANGUAGUES

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
STT
1

Chương trình
Toán kinh tế (Toán ứng dụng
trong kinh tế, quản trị và tài
chính) (413)

TẦM NHÌN
Trình độ

2

Toán kinh tế (Toán ứng dụng
trong kinh tế, quản trị và tài chính)
Cử nhân
(Chất lượng cao) (413C)

3

Toán kinh tế (Toán ứng dụng
trong kinh tế, quản trị và tài chính)
(Chất lượng cao bằng tiếng Anh)
(413CA)

Bộ môn Ngoại ngữ không ngừng nghiên cứu
và đổi mới để góp phần giúp Trường Đại
học Kinh tế - Luật trở thành một trong những
cơ sở đào tạo tiếng Anh có uy tín hàng đầu
tại Việt Nam, trang bị cho sinh viên ngành
Kinh tế và Luật vốn ngoại ngữ vững vàng, tự
tin, thông thạo các kỹ năng mềm, nắm bắt
đặc trưng văn hóa doanh nghiệp trong môi
trường kinh doanh, có sự chuẩn bị tốt khi gia
nhập thị trường lao động, năng lực hội nhập
quốc tế, có khả năng tham khảo các tài liệu
nghiên cứu bằng tiếng nước ngoài phục vụ
cho việc học và nghiên cứu khoa học.

SỨ MẠNG

Bộ môn Ngoại ngữ cam kết luôn phấn đấu
cập nhật và đổi mới trong việc giảng dạy,
kết hợp với nghiên cứu khoa học, mang
đến một môi trường học tập tiếng Anh chất
lượng cao vì lợi ích của người học và sự
phát triển của cộng đồng xã hội, tập trung
cao độ vào việc đáp ứng các nhu cầu của
nguồn nhân lực có khả năng sử dụng tiếng
Anh tốt trong giao tiếp cũng như nghiên cứu
khoa học, góp phần tích cực vào sự nghiệp
phát triển kinh tế tại Việt Nam.

HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN
Sinh viên Khoa Toán kinh tế tham gia các
hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học,
tham gia các hoạt động tình nguyện định
kỳ: xuân tình nguyện, mùa hè xanh, tiếp
sức mùa thi… Ngoài ra, sinh viên còn
tham gia các chương trình kiến tập, thực
tập tại các doanh nghiệp, tổ chức và các
phong trào tình nguyện, hoạt động xã hội
khác của trường. Các hoạt động tiêu biểu
của khoa: Hội thi Olympic Thống kê, Kinh
tế lượng và ứng dụng, Seminar Toán Học
và ứng dụng, Cuộc thi thử EM – TEST...
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHẤT LƯỢNG CAO
GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
Nhằm góp phần đào tạo và cung cấp
cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao
trong tiến trình hội nhập quốc tế, Trường
Đại học Kinh tế - Luật đã triển khai chương
trình đào tạo chất lượng cao với học phí
tương ứng từ năm 2013 và đạt được nhiều
phản hồi tích cực từ phía người học.
Đây là mô hình đào tạo được xây dựng
dựa trên việc kế thừa các tinh hoa chương
trình đào tạo và phương pháp giảng dạy
của các trường đại học tiên tiến trên thế
giới. Đến với chương trình người học sẽ
được gia tăng giá trị ở các khía cạnh: kiến
thức, tư duy, kỹ năng, hành vi và thái độ.
THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH
1. Đối tượng và hình thức tuyển sinh
Thực hiện theo theo đề án tuyển sinh
đại học của Trường Đại học kinh tế - Luật
năm 2021. Trường hợp, các chương trình
chất lượng cao chưa tuyển đủ chỉ tiêu, nhà
trường sẽ xem xét ra thông báo cho phép
sinh viên nộp hồ sơ chuyển từ chương trình
đại trà sang chương trình chất lượng cao
(không bắt buộc phải cùng chuyên ngành).
2. Chuyên ngành tuyển sinh
- Kinh tế học
- Kinh tế đối ngoại: Tiếng Anh/Tiếng Việt
- Kinh tế và Quản lý công
- Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị
và tài chính: Tiếng Anh/Tiếng Việt
- Tài chính Ngân hàng: Tiếng Anh/Tiếng Việt
- Công nghệ Tài chính
- Kế toán: Tiếng Anh /Tiếng Việt
- Hệ thống thông tin quản lý
- Kinh doanh số và trí tuệ nhân tạo
- Quản trị kinh doanh: Tiếng Anh/Tiếng Việt
- Kinh doanh quốc tế: Tiếng Anh /Tiếng Việt
- Kiểm toán
- Marketing: Tiếng Anh/Tiếng Việt
- Thương mại điện tử: Tiếng Anh/Tiếng Việt
- Luật kinh doanh
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- Luật thương mại quốc tế
- Luật dân sự: Tiếng Anh/Tiếng Việt
- Luật Tài chính – Ngân hàng
3. Học phí và sỉ số lớp
+ Sĩ số: khoảng 50 sinh viên cho mỗi
chương trình.
+ Học phí năm học 2021-2022:
Chương trình tiếng Việt, chương trình tăng
cường tiếng Pháp: 29.800.000 đ/ năm học
Chương trình tiếng Anh: 46.300.000 đ/
năm học
4. Học bổng:
Học bổng khuyến khích học tập: Căn cứ
vào kết quả học tập mỗi học kỳ khoảng 20%
trên tổng sĩ số lớp được xét học bổng toàn
phần và bán phần.
5. Đội ngũ giảng viên
Chương trình được giảng dạy bởi các
giảng viên tận tâm, nhiều kinh nghiệm, nhiệt
tình có học hàm GS, PGS, học vị Tiến sĩ hoặc
Thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài.
6. Cơ sở vật chất
- Phòng học được thiết kế theo chuẩn quốc
tế, trang thiết bị giảng dạy và học tập hiện đại.
- Sinh viên được cung cấp miễn phí giáo
trình do Trường phát hành; ưu tiên sử dụng
các phòng thực hành tin học, phòng Lab
ngoại ngữ, phòng mô phỏng, phòng tự học.
- Sinh viên được ưu tiên bố trí chỗ ở trong
Ký túc xá ĐHQG-HCM.
7. Thực hành nghề nghiệp
Sinh viên được đảm bảo tham quan, kiến
tập, thực tập tại các ngân hàng, công ty tài
chính, các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước,
văn phòng luật,…trong nước và ngoài nước
theo kinh phí hỗ trợ của nhà trường.
8. Cơ hội nghề nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp được trang bị những
kiến thức hiện đại trên cơ sở chuẩn nội dung
của các chương trình đào tạo cùng chuyên
ngành ở các nước tiên tiến, có kỹ năng ngoại
ngữ, kỹ năng mềm... đáp ứng được yêu cầu
của doanh nghiệp trong và ngoài nước.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CỬ NHÂN TÀI NĂNG

CĂN CỨ PHÁP LÝ
Căn cứ Quyết định số 1643/QĐ-ĐHQG
ngày 28/12/2018 của Giám đốc ĐHQGHCM về việc phê duyệt đề án đào tạo
chương trình đào tạo tài năng trình độ đại
học của Trường Đại học Kinh tế - Luật giai
đoạn 2018-2022;
Căn cứ Quyết định số 621/QĐ-ĐHKTL
ngày 03 tháng 01 năm 2019 của Hiệu trưởng
Trường Đại học Kinh tế - Luật về việc ban hành
Quy định đào tạo Cử nhân tài năng hệ đại
học chính quy giai đoạn 2018-2022;
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Xây dựng môi trường học thuật và và rèn
luyện giúp sinh viên trau dồi kiến thức, phát
triển khả năng nghiên cứu khoa học, hoàn
thiện kỹ năng chuyên môn, phát huy khả
năng tư duy sáng tạo và hình thành ý thức
trách nhiệm cộng đồng.
Chương trình đào tạo Cử nhân tài năng
đào tạo cho xã hội những chuyên gia Kinh
tế, Quản lý và Luật, các nhà khoa học có
khả năng phản biện, tư vấn chính sách kinh
tế cho chính phủ và doanh nghiệp, phục vụ
cho quá trình đẩy nhanh công nghiệp hóa,
hiện đại hoá ở Việt Nam hiện nay.
QUYỀN LỢI SINH VIÊN
- Học phí: Sinh viên tham gia chương
trình đào tạo CNTN thực hiện nghĩa vụ nộp
học phí và các khoản thu khác ngoài học
phí theo quy định của Trường.
- Sinh viên tham gia chương trình đào
tạo cử nhân tài năng được miễn học phí
các môn học tài năng, các học phần nâng
cao mà sinh viên phải đăng ký học bổ
sung trong chương trình CNTN.
- Chính sách học bổng: Sinh viên tham
gia chương trình CNTN vẫn được xét và
nhận học bổng khuyến khích học tập
chung với lớp ban đầu (lớp gốc sinh viên
đã theo học trước khi trúng tuyển vào
chương trình CNTN).

- Bên cạnh đó, căn cứ vào kết quả tuyển
sinh, kết quả học tập của sinh viên, Chương
trình sẽ trích mỗi năm khoảng 15% trên tổng
kinh phí NSNN cấp cho sinh viên chương
trình Cử nhân tài năng. Mức chi thực hiện
theo bảng 1, phụ lục 1 quy định CNTN.
- Giáo trình và tài liệu: Sinh viên được
cấp phát tài liệu, giáo trình thông qua hệ
thống thư viện của trường (nguồn tài liệu
do trường phát hành, sinh viên được phát
miễn phí; đối với nguồn tài liệu mua từ bên
ngoài, sinh viên mượn để học tập);
- Nghiên cứu khoa học: mỗi sinh viên
tham gia chương trình CNTN sẽ được một
cố vấn chuyên môn hướng dẫn định hướng
về nghiên cứu khoa học trong suốt quá trình
học. Sinh viên có cơ hội cùng với cố vấn
chuyên môn triển khai các đề tài nghiên
cứu khoa học, thực hiện các bài báo khoa
học, tham dự hội thảo trong nước và quốc
tế, tham gia trợ giảng môn học;
- Kinh phí hỗ trợ nghiên cứu khoa học:
hằng năm nhà trường dành một khoản kinh
phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học
của sinh viên tài năng;
- Kiến tập và thực tập: hằng năm sinh
viên được Trường hỗ trợ kinh phí đi tham
quan kiến tập và thực tập tại các doanh
nghiệp trong/ngoài nước;
- Môn học tài năng: sinh viên tài năng
được học thêm các học phần nâng cao,
một số môn học được thiết kế chỉ dành
riêng cho sinh viên tài năng giúp sinh
viên phát triển kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng
nghiên cứu khoa học;
- Bằng tốt nghiệp và bảng điểm: được
cấp riêng cho sinh viên tài năng có ghi
thêm “CỬ NHÂN TÀI NĂNG”, “HONOUR
PROGRAM”.
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CÁCH THỨC TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH
CỬ NHÂN TÀI NĂNG GIAI ĐOẠN 2018-2022
Chương trình cử nhân tài năng giai đoạn
2018-2022 được triển khai cho các chương
trình đào tạo sau:
- Kinh tế học
- Kinh tế đối ngoại
- Kinh tế và Quản lý công
- Tài chính Ngân hàng
- Kế toán
- Hệ thống thông tin quản lý
- Quản trị kinh doanh
- Kinh doanh quốc tế
- Kiểm toán
- Marketing
- Thương mại điện tử
- Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị
và tài chính
- Luật kinh doanh
- Luật thương mại quốc tế
- Luật dân sự
- Luật Tài chính – Ngân hàng

Chỉ tiêu tuyển sinh: chiếm tối đa 20%
chỉ tiêu theo ngành và không quá 10%
tổng chỉ tiêu toàn trường (tương đương
mỗi chương trình đào tạo khoảng từ 3-4
sinh viên).
ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ:
- Điểm trung bình tích lũy (ĐTBTL) lớn hơn
hoặc bằng 8.0 - không tính điểm Anh văn;
- Trình độ ngoại ngữ tối thiểu TOEIC 450
(tương đương IELTS 4.5,TOEFL iBT 45) hoặc
điểm trung bình học phần Ngoại ngữ từ
7.0 trở lên;
- Tổng số tín chỉ tích lũy tối thiểu tới thời
điểm xét tuyển: 90% tổng số tín chỉ theo
chương trình đào tạo của các học kỳ trước;
- Có điểm rèn luyện của các học kỳ tính
đến thời điểm xét tuyển trên 90 điểm; ….
Ghi chú: cụ thể tham khảo thêm Quy
định Đào tạo cử nhân tài năng hệ đại học
chính quy giai đoạn 2018-2020 (Quyết
định số 621/QĐ-ĐHKTL) trên website của
phòng Đào tạo.

SINH VIÊN TỐT NGHIỆP SONG BẰNG VÀ TRƯỚC HẠN - LỄ TỐT NGHIỆP 2020
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SONG BẰNG
MỤC TIÊU
Thực hiện chủ trương của ĐHQG-HCM
trong việc tăng cường sự liên thông, liên kết,
tận dụng thế mạnh liên ngành trong đào tạo
đại học tại mỗi cơ sở đào tạo và giữa các cơ
sở đào tạo trong ĐHQG-HCM.
Tận dụng thế mạnh liên ngành đối với các
chương trình đào tạo đã được giao nhiệm vụ
đào tạo của trường trong các lĩnh vực kinh tế,
quản lý và luật.
Đa dạng, phong phú các hình thức đào tạo,
cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao có
kiến thức sâu, rộng nhằm đáp ứng nhu cầu
của xã hội.
Tạo điều kiện cho sinh viên học thêm ngành
phù hợp với năng lực và sở thích, có thể nhận
được hai bằng tốt nghiệp khi ra trường, khai
thác tiềm năng học tập và tăng năng lực cạnh
tranh trong thị trường lao động.
CĂN CỨ PHÁP LÝ
Khoản 2 Điều 2 và khoản 1 điều 28 của
Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính
quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo
thông tư số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng
05 năm 2014 về việc hợp nhất Quyết định
số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng
8 năm 2007 và Thông tư số 57/2012/TTBGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 18 của Quy chế đào tạo đại học ban
hành kèm theo Quyết định số 246/ĐHQG-ĐH
ngày 20/04/2017 của Giám đốc Đại học
Quốc gia TP. HCM.
Điều 16 của Quy chế đào tạo đại học ban
hành kèm theo Quyết định số 789/QĐ-ĐHKTL
ngày 09/8/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại
học Kinh tế - Luật.
Quyết định số 1195/QĐ-ĐHQG-HCM
ngày 27 tháng 9 năm 2019 về việc ban hành
Quy định đào tạo song ngành trình độ đại học
hệ chính quy tại Đại học Quốc gia TP. HCM.

ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ HỌC SONG BẰNG/
SONG NGÀNH
SONG BẰNG TRONG TRƯỜNG:
- Sinh viên đã kết thúc học kỳ đầu tiên của
ngành thứ nhất;
- Sinh viên có điểm TBCTL ≥ 6.0 tính đến hết
học kỳ gần nhất thời điểm nộp hồ sơ.
SONG NGÀNH THEO PHƯƠNG THỨC VĂN
BẰNG HAI GIỮA CÁC TRƯỜNG THÀNH VIÊN
THUỘC ĐHQG-HCM
- Sinh viên đang theo học đại học hệ chính
quy tập trung của ĐHQG-HCM;
- Chương trình đào tạo ngành thứ hai phải
khác chương trình đào tạo ngành thứ nhất;
- Sinh viên đã hoàn thành năm học đầu tiên
của ngành thứ nhất và xếp loại học lực trung
bình khá trở lên ( ≥ 6.0).
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
SONG BẰNG NỘI BỘ UEL
Sinh viên được đăng ký tham gia chương
trình song bằng trong tất cả chương trình đào
tạo (CTĐT) hiện nay nhà trường đang tổ chức
(giữa 3 khối ngành Kinh tế - Quản lý – Luật);
Theo CTĐT đã ban hành cho các ngành
học tương ứng. Mỗi chương trình gắn kết giữa
ngành thứ nhất (trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh
đại học) với một ngành hoặc nhiều ngành (căn
cứ trên nguyện vọng của sinh viên) và được
cấu trúc từ các khối kiến thức thuộc các CTĐT
tương ứng của ngành thứ nhất với ngành song
bằng đã đăng ký.
Sinh viên học song bằng được công nhận,
chuyển đổi số tín chỉ đã tích lũy ở CTĐT của
ngành thứ nhất sang CTĐT của ngành song
bằng đối với những môn học trùng nhau hoặc
tương đương ở hai CTĐT.
Môn học tương đương của các CTĐT sẽ được
định kỳ rà soát, thống nhất giữa các Khoa đào
tạo, thông qua Hội đồng khoa học - đào tạo
và ban hành theo quyết định của Hiệu trưởng.
Các Khoa đào tạo có thể xây dựng danh
mục các môn học được công nhận tương
đương giữa các CTĐT theo các nguyên tắc cốt
lõi như sau:
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Công nhận tương đương các môn học thuộc khối kiến thức chung toàn Trường, khối kiến
chung khối ngành và khối kiến thức chung nhóm ngành (nếu có).
* SONG BẰNG TRONG TRƯỜNG: Sinh viên được chọn 1 trong các chuyên ngành còn lại
được đào tạo tại trường để đăng ký học song bằng. Số tín chỉ ngành học thứ hai cần tích
lũy phụ thuộc ngành mà sinh viên lựa chọn.
Để biết số tín chỉ cần học của ngành học thứ hai và kế hoạch đào tạo, sinh viên xem
tại website: myuel.uel.edu.vn, chọn “Học vụ”, “Đăng ký song ngành”, “Xem lộ trình
tham khảo” của từng CTĐT muốn học.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC LÊN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
CĂN CỨ PHÁP LÝ
- Căn cứ Quy định tạm thời về đào tạo liên thông từ trình độ đại học lên trình độ thạc sĩ
của Đại học Quốc gia TP.HCM ban hành theo Quyết định số 650/QĐ-ĐHQG ngày 03
tháng 6 năm 2019;
- Căn cứ Quyết định số 105/QĐ-ĐHKTL-SĐH, ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Hiệu
trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật về việc ban hành Quy định đào tạo liên thông từ trình
độ đại học lên trình độ thạc sĩ.

MỤC TIÊU

Giúp người học có học lực khá, giỏi rút ngắn thời gian học tập so với tổng thời gian đào
tạo trình độ đại học và trình độ thạc sĩ của ngành tương ứng, bằng việc cho phép người
học đăng ký học và tích luỹ các môn học trình độ thạc sĩ từ năm 3, năm 4 trong quá trình
học trình độ đại học. Các môn học tích luỹ này được xét công nhận cho các môn học ở
trình độ đại học.

ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ

* SONG NGÀNH GIỮA CÁC TRƯỜNG THÀNH VIÊN TRONG ĐHQG-HCM: Sinh viên UEL có thể tham
gia học Song ngành một số ngành học ở các trường thành viên khác trong ĐHQG-HCM có tham gia
đề án với số tín chỉ dự kiến học bổ sung chỉ từ 30 đến 80 tín chỉ.
Hiện nay trong ĐHQG-HCM chỉ có UEL và Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH) đã
bảo vệ thành công đề án Song ngành, trong đó:
UEL có 03 chương trình Song ngành: Kinh tế đối ngoại, Quản trị kinh doanh và Luật kinh doanh;
USSH có 05 chương trình Song ngành: Báo chí, Tâm lý học, Quan hệ quốc tế, Quản trị dịch vụ du
lịch và lữ hành, và Ngôn ngữ Anh.
(Sinh viên xem thông báo tuyển sinh của USSH để đăng ký cho USSH tham gia Chương trình đào
tạo Song ngành theo các điều kiện đã nêu ở mục 3).

ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

- Sinh viên học song bằng/song ngành chỉ được xét tốt nghiệp ngành 2 theo đúng quy chế đào tạo
khi đã đủ điều kiện và được xét công nhận tốt nghiệp ngành 1.
- Xếp loại tốt nghiệp ngành song bằng dựa vào các kết quả học tập của sinh viên ở ngành
song bằng.

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ
Hiện tại Trường đang liên kết đào tạo các chương trình sau:
1. Cử nhân Anh Quốc
2. Chương trình Cử nhân 3 + 1 liên kết với Trường Đại học Bournemouth (Anh)
3. Chương trình Cử nhân 2 + 2 liên kết với Trường Đại học Swinburne (Úc)
4. Chương trình chuyển tiếp Trường Đại học Northeastern (Mỹ)
5. Thạc sĩ Luật dân sự và Luật kinh doanh quốc tế với Trường Đại học Paris II.
6. Chương trình song bằng 3+1 liên kết với Trường Đại học Catholic de Lyon (Pháp)
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1. Người dự tuyển là sinh viên năm 3, năm 4 có số tín chỉ tích luỹ đến thời điểm xét tuyển
đạt trên 50% chương trình đào tạo đang theo học, điểm trung bình tích luỹ đạt loại khá
trở lên (điểm trung bình tích luỹ từ 7,0 điểm trở lên, theo thang điểm 10) và đang theo học
ngành đúng với ngành đào tạo liên thông trình độ ĐH-ThS.
2. Thời gian xét tuyển: Thời gian xét tuyển chương trình liên thông trình độ ĐH-ThS trùng
với thời gian tuyển sinh sau đại học trong năm: tháng 5 và tháng 10 hàng năm.

CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Stt

Ngành Đại học

Ngành, chuyên ngành Thạc sĩ phù hợp

1

Kinh tế học

Ngành Kinh tế học

2

- Kinh tế và Quản lý công; - Kinh tế học

Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công

3

Kinh tế đối ngoại

Ngành Kinh tế Quốc tế

4

Tài chính – Ngân hàng

Ngành Tài chính - Ngân hàng

5

- Kế toán; - Kiểm toán

Ngành Kế toán

6

- Quản trị kinh doanh
- Marketing
- Kinh doanh quốc tế

Ngành Quản trị Kinh doanh

7

- Luật Kinh doanh
- Luật Thương mại quốc tế
- Luật Tài chính – Ngân hàng

Ngành Luật Kinh tế

8

Luật Dân sự

Ngành Luật Dân sự và Tố tụng dân sự
33

34

35

QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ
)TRÍCH LƯỢC(

Quy chế về đào tạo đại học ban hành kèm theo Quyết định số 789/ĐHKTL năm 2017
của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật.
Quy chế gồm có 8 chương và 44 điều. Toàn văn Quy chế đăng trên website phòng Đào
tạo pdt.uel.edu.vn (Quét mã QR trên tiêu đề để xem chi tiết).
Trích lược vắn tắt nội dung Quy chế gồm những tiêu đề nội dung sau:

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá sau
từng học kỳ qua các tiêu chí sau:
1. Số tín chỉ của các môn học mà sinh viên đăng
ký học vào đầu mỗi học kỳ (gọi tắt là khối lượng
học tập đăng ký).
2. Số tín chỉ tích lũy là tổng số tín chỉ của các môn
học đã tích lũy từ lúc bắt đầu khóa học đến thời
điểm được tính.
3. Môn học được gọi là đã tích lũy đối với sinh
viên khi điểm môn học của sinh viên đạt từ xếp
loại trung bình trở lên hoặc được trường xét miễn,
bảo lưu.
4. Điểm trung bình học kỳ (ĐTBHK) là điểm trung
bình có trọng số của các môn học mà sinh viên
đăng ký học và được trường xếp lớp trong học kỳ
đó, với trọng số là số tín chỉ của mỗi môn học
tương ứng.
5. Điểm trung bình chung tích lũy (ĐTBCTL) là điểm
trung bình của các môn học mà sinh viên đã đăng
ký học từ lúc bắt đầu khóa học đến thời điểm được
tính với trọng số là số tín chỉ của mỗi môn học.

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC GẮN VỚI HƠN
MỘT NGÀNH ĐÀO TẠO
Chương trình giáo dục gắn với hơn một ngành đào
tạo bao gồm:
1. Chương trình song ngành gồm hai phần: chương
trình đào tạo ngành thứ nhất có khối lượng kiến thức
tối thiểu theo quy định tại Điều 5, ngành thứ hai có
khối lượng kiến thức từ 30 tín chỉ trở lên (những nội
dung giống nhau, tương đương giữa hai chương trình
đào tạo chỉ được tính khối lượng kiến thức một lần).
Việc tổ chức và quản lý đào tạo được thực hiện liên
thông giữa các khoa trong cùng một trường hoặc
giữa các cơ sở đào tạo (CSĐT) trong ĐHQG - HCM.
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2. Chương trình ngành chính - ngành phụ gồm nội
dung chương trình đào tạo được thiết kế cho ngành
thứ nhất bổ sung thêm các môn học của chương
trình đào tạo ngành thứ hai hoặc các môn học bổ
trợ kiến thức khác với khối lượng kiến thức từ 15
đến 29 tín chỉ, chủ yếu thuộc khối kiến thức ngành.
Các môn học bổ sung được thể hiện trong bảng
điểm cấp kèm theo bằng tốt nghiệp. Việc tổ chức và
quản lý đào tạo được thực hiện liên thông giữa các
khoa trong cùng trường hoặc giữa các CSĐT trong
ĐHQG-HCM.
3. Hiệu trưởng quyết định về nội dung chương trình
và tổ chức đào tạo chương trình song ngành, chương
trình ngành chính - ngành phụ trong cùng Trường.
4. Tổ chức đào tạo chương trình song ngành,
chương trình ngành chính - ngành phụ giữa các
CSĐT cần được xây dựng dưới dạng đề án và trình
ĐHQG-HCM phê duyệt và giao chỉ tiêu đào tạo.

HỌC CÙNG LÚC HAI CHƯƠNG TRÌNH
ĐÀO TẠO
1. Học cùng lúc hai chương trình đào tạo được áp
dụng đối với chương trình song ngành, dành cho
sinh viên có đủ điều kiện theo quy định tại khoản
2 Điều này và có nhu cầu đăng ký học thêm một
chương trình thứ hai để khi tốt nghiệp được cấp
hai văn bằng.
3. Sinh viên trình độ đại học đang học tại trường
được đăng ký học thêm một chương trình đào tạo
thứ hai nếu đồng thời thỏa mãn các điều kiện tối
thiểu sau:
a) Ngành đào tạo của chương trình đào tạo thứ
hai phải khác ngành đào tạo của chương trình
đào tạo thứ nhất;
b) Không có sự khác biệt trong hình thức và trình
độ đào tạo giữa hai chương trình đào tạo;
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c) Đã hoàn thành học kỳ 1 năm học đầu tiên của
chương trình đào tạo thứ nhất và sinh viên thuộc
diện xếp loại học lực trung bình khá trở lên.
4. Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên
học cùng lúc hai chương trình là thời gian tối đa
quy định cho chương trình thứ nhất, quy định tại
Điều 5 của Quy chế này.
5. Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình
đào tạo thứ hai, nếu có đủ điều kiện tốt nghiệp ở
chương trình đào tạo thứ nhất.

TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ TRƯỜNG VÀ
SINH VIÊN
1. Trường phải đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ
đào tạo và cung cấp các thông tin cần thiết để sinh
viên xây dựng kế hoạch học tập cá nhân. Khi sinh
viên mới nhập học, Trường phải tổ chức cho sinh
viên tìm hiểu về:
a) Cơ cấu tổ chức của ĐHQG-HCM; các văn bản
của ĐHQG-HCM, của Bộ Giáo dục và Đào tạo
về đào tạo, công tác sinh viên và các quy định cụ
thể của CSĐT liên quan đến trách nhiệm, quyền lợi
và việc học tập, sinh hoạt rèn luyện của sinh viên;
b) Chương trình đào tạo, kế hoạch và quy trình
đào tạo của toàn khóa học cho từng ngành học;
c) Danh sách cố vấn học tập lớp sinh viên mà sinh
viên được bố trí sinh hoạt;
d) Các khoản học phí, lệ phí phải nộp;
e) Phương pháp học tập trong môi trường đại học.
2. Sinh viên có trách nhiệm
a) Tìm hiểu, nghiên cứu để nắm được kế hoạch học
tập, chương trình đào tạo và những quy định của
Trường. Một số trường hợp đặc biệt có thể liên hệ
trực tiếp các phòng ban chức năng của Trường để
giải quyết các vấn đề phát sinh;
b) Liên hệ thường xuyên với cố vấn học tập để được
hướng dẫn và tư vấn tiến độ đăng ký học tập qua
từng học kỳ;
c) Theo dõi cập nhật kết quả học tập và kết quả
đăng ký môn học.

THANG ĐIỂM, ĐIỂM THÀNH PHẦN, ĐIỂM
MÔN HỌC
1. Thang điểm đánh giá: theo thang điểm 10,
thang điểm 100 hoặc thang điểm hệ 4 được dùng
để ghi nhận và phân loại kết quả đánh giá. Thang
điểm và cách xếp loại kết quả học tập được thực
hiện như sau:
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Xếp
loại

Thang điểm
hệ 10

Thang
điểm hệ
100

Xuất
sắc

Từ 9,0 đến
10,0

Giỏi

Thang điểm
hệ 4
Điểm
số

Điểm
chữ

Từ 90 đến
100

4,0

A+

Từ 8,0 đến
cận 9,0

Từ 80 đến
cận 90

3,5

A

Khá

Từ 7,0 đến
cận 8,0

Từ 70 đến
cận 80

3,0

B+

TB khá

Từ 6,0 đến
cận 7,0

Từ 60 đến
cận 70

2,5

B

Trung
bình

Từ 5,0 đến
cận 6,0

Từ 50 đến
cận 60

2,0

C

Yếu

Từ 4,0 đến
cận 5,0

Từ 40 đến
cận 50

1,5

D+

Từ 3,0 đến
cận 4,0

Từ 30 đến
cận 40

1,0

D

< 3,0

Dưới 30

0,0

F

Kém

2. Điểm thành phần: kết quả học tập một môn học
được đánh giá theo quá trình học tập, thể hiện bởi
các điểm thành phần. Số lượng điểm thành phần,
trọng số từng loại điểm thành phần và phương thức
đánh giá điểm từng thành phần được quy định trong
đề cương chi tiết của từng môn học.
3. Điểm môn học
a) Điểm cuối cùng dùng để đánh giá một môn học
được gọi là điểm tổng kết môn học hay điểm môn học
(sau đây gọi chung là điểm môn học). Điểm môn học
là điểm đánh giá kết quả học tập toàn diện của sinh
viên trong suốt học kỳ đối với môn học đó;
b) Việc quy tròn điểm được thực hiện theo nguyên
tắc: Nếu điểm thi, điểm thành phần, điểm môn học
có điểm lẻ dưới 0,25 thì quy tròn thành 0,0; có điểm
lẻ từ 0,25 đến dưới 0,75 thì quy tròn thành 0,5; có
điểm lẻ từ 0,75 đến dưới 1,0 thì quy tròn thành 1,0.

CÁCH TÍNH ĐIỂM TRUNG BÌNH

1. Điểm trung bình học kỳ và điểm trung bình chung
tích lũy được tính theo công thức:

+
+
+
+

A là ĐTBHK hoặc ĐTBCTL
ai là điểm của môn học thứ i
ni là số tín chỉ của môn học thứ i
n là tổng số môn học.

2. ĐTBHK được dùng để xét học bổng, khen
thưởng sau mỗi học kỳ, được tính theo kết quả điểm
môn học ở lần học thứ nhất trong học kỳ tương ứng.
3. ĐTBCTL được dùng để xét phân loại kết quả học
tập, xử lý học vụ và xếp hạng tốt nghiệp, được tính
theo điểm môn học cao nhất trong các lần học.
4. Các môn học miễn học, bảo lưu: không được
tính trong ĐTBHK và ĐTBCTL.
CẢNH BÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP
1. Cảnh báo kết quả học tập được thực hiện theo
từng học kỳ nhằm giúp cho sinh viên có kết quả
học tập kém điều chỉnh và lập phương án học tập
thích hợp để có thể tốt nghiệp trong thời hạn tối đa
được phép theo học chương trình đào tạo.
2. Sinh viên vi phạm một trong các quy định sau sẽ
bị cảnh cáo học vụ:
- Không hoàn thành nghĩa vụ học phí theo quy định
của trường.
- Không đạt số tín chỉ tối thiểu do trường quy định
cho ngành đào tạo trong một học kỳ;
- Có ĐTBCTL trong học kỳ đầu dưới 3,0 hoặc
ĐTBCTL của 2 học kỳ liên tiếp dưới 4,0.
Thời hạn cảnh cáo học vụ kéo dài trong một học
kỳ chính tiếp theo. Sinh viên sẽ được xóa tên trong
danh sách cảnh cáo học vụ trước thời hạn, nếu có
kết quả học tập ở cuối học kỳ kế không vi phạm
Điều 32.
ĐÌNH CHỈ HỌC TẬP VÀ XÓA TÊN KHỎI DANH SÁCH
SINH VIÊN
1. Trường sẽ xóa tên khỏi danh sách sinh viên nếu
sinh viên gửi đơn xin thôi học và được trường ra
quyết định cho phép thôi học.
2. Trường sẽ ra quyết định đình chỉ học tập và xóa
tên khỏi danh sách sinh viên nếu sinh viên vi phạm
một trong các trường hợp sau:
a) Đã hết thời gian tối đa hoàn thành khóa học;
b) Đã tự ý bỏ học từ một học kỳ chính trở lên;
c) Sau thời hạn bị cảnh cáo học vụ lẫn vi phạm quy
định điều 31;
d) Vi phạm quy chế học vụ và các quy định khác
của Trường đến mức buộc thôi học;
e) Một số trường hợp đặc biệt khác do Hiệu trưởng
quy định cụ thể.
3. Khi sinh viên có quyết định đình chỉ học tập,
Trường gửi thông báo về nơi sinh viên có hộ khẩu
thường trú.
4. Sinh viên thuộc diện bị đình chỉ học tập nếu có
nguyện vọng chuyển từ hình thức đào tạo chính
quy sang hình thức đào tạo không chính quy hay

chuyển xuống các trình độ đào tạo thấp hơn phải làm
đơn để Trường xét cụ thể từng trường hợp.
TẠM DỪNG HỌC TẬP
1. Sinh viên được quyền tạm dừng học tập và được
bảo lưu kết quả đã học trong các trường hợp sau:
a) Được điều động vào các lực lượng vũ trang;
b) Bị ốm hoặc tai nạn phải điều trị thời gian dài, có
giấy xác nhận của cơ quan y tế;
c) Trường hợp vì lý do cá nhân, sinh viên phải học ít
nhất một học kỳ ở Trường, không rơi vào các trường
hợp bị đình chỉ học tập được quy định tại Điều 32 của
Quy chế này. Hiệu trưởng xem xét và ra quyết định
từng trường hợp cụ thể.
2. Ngoại trừ tạm dừng học tập do thi hành nghĩa vụ
quân sự thì thời gian tạm dừng vì các lý do khác đều
được tính vào thời gian tối đa hoàn thành khóa học
được quy định tại Điều 5. Sinh viên không được tạm
dừng quá 2 học kỳ chính liên tiếp.
3. Sinh viên tạm dừng học tập, khi muốn trở lại học
tiếp tại Trường phải hoàn tất thủ tục nhập học theo
quy định.
ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
1. Sinh viên được công nhận tốt nghiệp nếu hội đủ các
điều kiện sau đây:
a) Được công nhận là sinh viên của trường theo đúng
ngành cấp bằng tốt nghiệp;
b) Hoàn tất chương trình đào tạo và tích lũy đủ số tín chỉ
quy định của chương trình đào tạo (gồm đồ án, khóa
luận tốt nghiệp hoặc các môn chuyên đề tốt nghiệp);
c) Điểm rèn luyện đạt quy định theo Quy chế học sinh
sinh viên;
d) Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ, chứng chỉ Giáo dục
quốc phòng, Giáo dục thể chất và hoàn thành các
môn học điều kiện theo quy định của ĐHQG-HCM
và của UEL;
e) Tại thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không bị truy
cứu trách nhiệm hình sự hoặc không bị kỷ luật từ mức
đình chỉ học tập.
2. Căn cứ kết quả xét tốt nghiệp của Hội đồng, Hiệu
trưởng ra quyết định công nhận danh sách sinh viên
tốt nghiệp.
3. Sinh viên không đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp
và đã hết thời gian tối đa được phép học thì được cấp
giấy chứng nhận về các môn học đã học trong chương
trình đào tạo của Trường.

Lưu ý: Chuẩn đầu ra Tiếng Anh sinh viên
phải hoàn thành trước học kỳ cuối.
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QUY TRÌNH
ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

QUY TRÌNH CÔNG BỐ ĐIỂM THI
VÀ PHÚC KHẢO MÔN HỌC CUỐI KỲ

TRÁCH NHIỆM

QUY TRÌNH

PHÒNG
ĐÀO TẠO

Thông báo Thời khóa biểu dự kiến của Học kỳ tiếp theo
Cài đặt cấu hình trên MyUEL

TRÁCH NHIỆM

Ngày thi
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ
ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

SINH VIÊN

Đăng ký môn học trên MyUEL (Đăng ký học phần)
Kết quả ĐKMH, Lịch học tạm thời được hiển thị trên MyUEL

PHÒNG
ĐÀO TẠO

Xử lý dữ liệu (Lần 1) - Xác nhận kết quả ĐKMH
Tiến hành ghép lớp/hủy lớp các học phần bắt buộc/tự
chọn nếu không đủ điều kiện mở lớp (< 30SV/học phần)

SINH VIÊN

PHÒNG
ĐÀO TẠO

SINH VIÊN

PHÒNG
ĐÀO TẠO
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Tiến hành điều chỉnh đăng ký môn học: Hủy lớp/ chuyển
lớp/đăng ký bổ sung học phần hoặc đổi môn tự chọn
Kết quả ĐKMH, Lịch học được hiển thị trên MyUEL

GIẢNG VIÊN

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ
ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

SINH VIÊN

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ
ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Xử lý dữ liệu (Lần 2) - Xác nhận kết quả ĐKMH

Sinh viên theo dõi Thời khóa biểu/Lịch học cá nhân trên
MyUEL (2 tuần đầu đối với học kỳ chính hoặc 1 tuần đầu đối
với học kỳ hè)

Công bố Thời khóa biểu chính thức trên My UEL
Mọi dữ liệu ĐKMH của sinh viên sẽ không được điều chỉnh.

QUY TRÌNH

KHOA CHẤM
PHÚC KHẢO

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ
ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Giao bài cho Giảng viên trong 03 ngày (tính từ ngày thi)

Đánh giá kết quả/chấm bài thi và trả kết quả cho Phòng Khảo
thí và Đảm bảo chất lượng (trong vòng 15 ngày)
Tiếp nhận kết quả, xử lý và công bố điểm dạng file ảnh hoặc
số trên tài khoản MyUEL của sinh viên.
Chuyển dữ liệu điểm số đến Phòng Đào tạo xử lý và lưu trữ.
Đăng ký phúc khảo online trên MyUEL (sau 5 ngày, kể từ ngày
sinh viên nhận tin nhắn công bố điểm). Sau 5 ngày, hệ thống
khóa chức năng phúc khảo và chốt dữ liệu.
Sau 8 ngày, tính từ ngày công bố điểm, danh sách sinh viên
đăng ký phúc khảo sẽ được gửi đến Khoa phụ trách môn học
cùng bài thi để chấm phúc khảo.
Đánh giá kết quả/chấm bài thi và trả kết quả cho Phòng Khảo
thí và Đảm bảo chất lượng (trong vòng 5 ngày)

Tiếp nhận kết quả, xử lý và công bố điểm đã phúc khảo dạng
file ảnh trên tài khoản MyUEL của sinh viên.
Chuyển dữ liệu điểm số đến Phòng Đào tạo xử lý và lưu trữ..

Sinh viên lưu ý:
- Không xem được điểm dạng file ảnh: SV liên hệ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
- Không xem được điểm dạng file số: SV liên hệ Phòng Đào tạo
- Ngày trong quy trình được tính là ngày làm việc (từ thứ 2 đến thứ 6)
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?

Sinh viên có thể thi lại để
cải thiện điểm không?

-> Sinh viên không được thi lại để
cải thiện điểm. Nếu sinh viên muốn
cải thiện điểm trung bình tích lũy thì
đăng ký học cải thiện học phần đó
ở những học kỳ tiếp theo.
Đối với những sinh viên đăng ký
học lại (hoặc học cải thiện điểm),
khi tính điểm trung bình tích lũy
toàn khóa học, trường sẽ lấy điểm
ở lần học sau cùng.

?

Sinh viên có thể tìm thông tin
về Chương trình đào tạo Song
ngành nội bộ UEL tại đâu?

-> Sinh viên có nhu cầu tìm hiểu
kế hoạch đào tạo và đăng ký học
song ngành trong nội bộ UEL, sinh
viên xem tại đường website: myuel.
uel.edu.vn, chọn “Học vụ”, “Đăng
ký song ngành”, “Xem lộ trình tham
khảo” của từng chương trình đào
tạo muốn học; hoặc sinh viên xem
thông tin tại website Phòng Đào tạo.
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?

Sinh viên cần tư vấn về học
tập, nghiên cứu khoa học
có thể liên hệ đơn vị nào?
-> Sinh viên có khó khăn trong quá
trình học tập, hoặc có ý tưởng cần
được hướng dẫn để thực hiện đề
tài Nghiên cứu khoa học, sinh viên
có thể liên hệ Cố vấn học tập, Văn
phòng Khoa, Phòng Sau Đại học &
Khoa học công nghệ hoặc liên hệ
Giảng viên môn học liên quan.

?

Bảng điểm học tập của sinh
viên do đơn vị nào cấp?

-> Sinh viên có nhu cầu đăng ký
bảng điểm quá trình học tập tại
Phòng Đào tạo các ngày từ thứ 2
đến thứ 6, trả lại vào các chiều
ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần.
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QUY CHẾ CÔNG TÁC SINH VIÊN
(TRÍCH LƯỢC)

QUYỀN LỢI CỦA SINH VIÊN

1. Được nhận vào học đúng ngành đã
trúng tuyển theo quy định.
2. Được tôn trọng và đối xử bình đẳng,
được cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân về
việc học tập, rèn luyện theo quy định của
Trường, được phổ biến nội quy, quy chế
về đào tạo, rèn luyện và các chế độ chính
sách của Nhà nước có liên quan đến SV.
3. Được tạo điều kiện trong học tập và rèn
luyện, bao gồm:
a) Sử dụng hệ thống thư viện, các trang
thiết bị và phương tiện phục vụ các hoạt
động học tập, nghiên cứu khoa học, văn
hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao;
b) Tham gia nghiên cứu khoa học, các
hội thi học thuật, thi sáng tạo tài năng trẻ
và các hoạt động khuyến khích học tập
khác;
c) Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe theo quy
định hiện hành của Nhà nước;
d) Đăng ký dự tuyển đi học, tham gia
các hoạt động giao lưu, trao đổi SV ở nước
ngoài, học chuyển tiếp ở các trình độ đào
tạo cao hơn theo quy định hiện hành;
e) Tham gia hoạt động trong tổ chức
Đảng, Đoàn thể; Các hoạt động xã hội có
liên quan ở trong và ngoài Trường theo quy
định, các hoạt động văn – thể - mỹ lành
mạnh, phù hợp với mục tiêu đào tạo của
Trường;
f) Sử dụng các dịch vụ xã hội hiện có của
Trường (hướng nghiệp, tư vấn việc làm, tư
vấn sức khỏe, tâm lý, …);
g) Nghỉ học tạm thời, tạm ngừng học,
tự chủ trong quyết định chọn tiến độ học
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tập, học cùng lúc hai chương trình, chuyển
trường theo quy định, được nghỉ hè, nghỉ
tết, nghỉ lễ theo quy định;
h) Gia hạn nộp học phí, vay vốn ngân
hàng chính sách địa phương theo quy định.
4. Được hưởng các chế độ, chính sách ưu
tiên theo quy định của Nhà nước, được xét
nhận học bổng khuyến khích học tập và
trợ cấp xã hội, học bổng ngoài ngân sách.
5. Được góp ý kiến, tham gia quản lý và
giám sát hoạt động giáo dục và các điều
kiện đảm bảo chất lượng giáo dục. Trực
tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp của
mình kiến nghị với Trường các giải pháp
góp phần xây dựng và phát triển Trường.
6. Được xét tiếp nhận vào Ký túc xá theo
quy định của Trung tâm Quản lý Ký túc xá
ĐHQG-HCM.
7. Sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt
nghiệp được Trường cấp bằng tốt nghiệp,
chứng chỉ, bảng điểm học tập và rèn luyện,
các giấy tờ có liên quan khác.
8. Được phép đăng ký để Trường xem
xét khen thưởng cấp Trường, đề xuất khen
thưởng cấp ĐHQG-HCM và cấp cao hơn
theo quy định.
9. Các quyền lợi khác của SV theo quy
định chung của Nhà nước.

NHIỆM VỤ CỦA SINH VIÊN

1. Chấp hành chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
và các quy chế, nội quy, điều lệ Trường.
2. Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện
sinh viên, kế hoạch giáo dục, đào tạo ở
lớp, khoa, Trường. Chủ động tích cực tự
học, nghiên cứu, sáng tạo và rèn luyện.

3. Tôn trọng cán bộ, viên chức và nhân viên
của Trường; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau
trong quá trình học tập và rèn luyện, thực
hiện tốt nếp sống văn hóa trong trường học.
4. Thực hiện đầy đủ các quy định về việc
khám sức khỏe đầu khóa, cuối khóa và
khám sức khỏe định kỳ trong thời gian học
tập theo quy định của Trường.
5. Đóng học phí, bảo hiểm y tế đầy đủ,
đúng thời hạn theo quy định.
6. Thực hiện đúng quy định về hoạt động
công tác xã hội của Trường và tích cực
tham gia các hoạt động tình nguyện, hoạt
động xã hội.
7. Tham gia phòng, chống tiêu cực, gian
lận trong học tập, thi cử và các hoạt động
khác của Trường. Kịp thời báo cáo các đơn
vị, cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện
những hành vi tiêu cực, gian lận trong học
tập, thi cử hoặc những hành vi vi phạm
pháp luật, vi phạm nội quy, quy chế khác
của SV, cán bộ, giảng viên trong Trường.
8. Tham gia công tác bảo đảm an ninh,
trật tự, an toàn giao thông, phòng chống
tội phạm, tệ nạn xã hội trong trường học,
gia đình và cộng đồng. Giữ gìn và bảo vệ
tài sản, an ninh trật tự của Trường, hành
động góp phần xây dựng, bảo vệ và phát
huy truyền thống của Trường.
9. Tham gia đầy đủ Tuần SHCD-SV đầu
khóa, đầu năm, cuối khóa. Tham gia các
hoạt động khảo sát lấy ý kiến người học
liên quan đến CTSV, khai báo thông tin SV
theo yêu cầu của Trường.
10. Thực hiện đầy đủ các trách nhiệm của
SV nội trú về nội quy, quy định trong ký
túc xá, các trách nhiệm của SV ngoại trú
tại địa phương cư trú, thực hiện đăng ký
tạm trú, tạm vắng đối với SV hộ khẩu ngoài
TP.HCM.
11. Chấp hành nghĩa vụ làm việc có thời
hạn theo sự điều động của Nhà nước khi
được hưởng học bổng, chi phí đào tạo do
Nhà nước cấp hoặc do nước ngoài tài trợ
theo hiệp định ký kết với Nhà nước.

12. Nghiêm chỉnh chấp hành Luật nghĩa
vụ quân sự: đăng ký tạm hoãn nghĩa vụ
quân sự tại địa phương trong thời gian học
tập ở Trường; chấp hành lệnh điều động
tham dự huấn luyện sĩ quan dự bị trong quá
trình học tập ở Trường hoặc phục vụ các lực
lượng vũ trang sau khi tốt nghiệp.

CÁC HÀNH VI SINH VIÊN
KHÔNG ĐƯỢC LÀM
1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm
phạm thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý,
viên chức, nhân viên Trường và SV khác.
2. Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử
theo quy định của Trường.
3. Hút thuốc, uống rượu, bia trong giờ học,
say rượu, bia khi đến lớp.
4. Tổ chức hoặc tham gia tụ tập đông
người, biểu tình, khiếu kiện trái pháp luật;
tham gia tệ nạn xã hội, gây rối an ninh,
trật tự an toàn trong Trường hoặc nơi công
cộng, xâm phạm an ninh mạng của Trường.
5. Sản xuất, buôn bán, vận chuyển, phát
tán, tàng trữ, sử dụng hoặc lôi kéo người
khác sử dụng vũ khí, chất nổ, các chất ma
túy, các loại dược phẩm, hóa chất cấm sử
dụng, các tài liệu, ấn phẩm, thông tin phản
động, đồi trụy và các tài liệu cấm khác theo
quy định của Nhà nước. Tổ chức, tham gia,
truyền bá các hoạt động mê tín dị đoan,
các hoạt động tôn giáo trong Trường và
các hành vi vi phạm đạo đức khác.
6. Thành lập, tham gia các hoạt động
mang tính chất chính trị trái pháp luật, tổ
chức, tham gia các hoạt động tập thể mang
danh nghĩa Trường khi chưa được Hiệu
trưởng cho phép.
7. Đăng tải, bình luận, chia sẻ bài viết,
hình ảnh có nội dung dung tục, bạo lực,
đồi trụy, xâm phạm an ninh quốc gia,
chống phá Đảng và Nhà nước, xuyên tạc,
vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức,
danh dự và nhân phẩm của cá nhân trên
mạng internet.
8. Tổ chức hoặc tham gia các hoạt động vi
phạm pháp luật khác.
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QUY ĐỊNH CHUẨN
NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI
(TRÍCH LƯỢC)

ĐIỀU 7. QUY ĐỊNH CHUẨN THAM GIA
CÔNG TÁC XÃ HỘI

Sinh viên phải tích lũy tối thiểu 150 điểm
công tác xã hội tương đương với 15 ngày
công tác xã hội trong toàn khóa học tại
Trường để được xét tốt nghiệp.

ĐIỀU 8. NỘI DUNG CÁC CHƯƠNG
TRÌNH CÔNG TÁC XÃ HỘI

Phòng Công tác sinh viên, Đoàn Thanh niên
và Hội Sinh viên Trường xây dựng kế hoạch
và định hướng các nội dung hoạt động cụ thể,
trong đó tập trung các vấn đề sau:
1. Tham gia các hoạt động công ích phục
vụ các nhu cầu cấp thiết của xã hội, các
hoạt động phục vụ cho Trường, phục vụ lợi
ích của sinh viên do các đơn vị trong Trường
tổ chức.
2. Tham gia các hoạt động tình nguyện vì
cộng đồng: chiến dịch tình nguyện Mùa hè
xanh, chiến dịch Xuân tình nguyện, tiếp sức
mùa thi, tiếp sức tân sinh viên, tư vấn tuyển
sinh, hiến máu tình nguyện, bảo vệ môi
trường/chống biến đổi khí hậu hoặc tham
gia các đội hình tình nguyện gắn với chuyên
ngành đào tạo.
3. Chăm lo cho các đối tượng chính sách,
người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc
biệt khó khăn, bệnh nhân nghèo/neo đơn
đang điều trị các các bệnh viện, trung tâm
nuôi dưỡng người già/trẻ em hay tại nhà.
4. Tham gia trực tiếp các hoạt động cứu trợ
thiên tai, vận động quyên góp giúp đồng
bào vùng thiên tai, giúp đỡ phương tiện cho
trẻ em nghèo, các trường vùng sâu vùng xa
có điều kiện học tập tốt hơn.
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5. Khuyến khích sinh viên tự tổ chức các hoạt
động CTXH gắn với Trường, địa bàn nơi
Trường trú đóng, các địa phương có ký kết
phối hợp hoạt động với Trường nhằm thực
hiện nhiệm vụ cụ thể tại đơn vị và phục vụ
nhu cầu của sinh viên.
6. Hoàn thành tốt nhiệm vụ của cán bộ
Đoàn - Hội các cấp, ban cán sự lớp, ban
chủ nhiệm các câu lạc bộ/đội/nhóm, cộng
tác viên của các đơn vị trong và ngoài
Trường, thành viên tích cực của các câu lạc
bộ/đội/nhóm (trường hợp sinh viên kiêm
nhiệm nhiều nhiệm vụ thì tính theo chức vụ
cao nhất).
7. Trường không tính ngày CTXH đối với các
hoạt động không phù hợp với các quy định
này, các hoạt động tham quan bảo tàng, đi
du lịch, tham dự hội thảo, tham gia sinh hoạt
các câu lạc bộ/đội/nhóm.

CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ

(Sinh viên quét mã QR code tra cứu Điều 9
và Điều 10 của Quy định)

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ VÀ QUY ĐỔI NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI
Sinh viên là cộng tác viên các đơn vị Phòng/
Ban/Trung tâm trực thuộc Trường
Các đơn vị gửi danh sách sinh viên tham
gia trực tiếp về Phòng CTSV tháng 6 hàng
năm (đánh giá theo năm học)
Lưu ý: Ban Chấp hành Đoàn – Hội các
Khoa sẽ do Đoàn – Hội Trường trực tiếp
đánh giá.

Sinh viên tham gia Ban Chấp hành Đoàn
- Hội các cấp; Ban chủ nhiệm CLB - Đội Nhóm; sinh viên tham gia các hoạt động trực
thuộc Đoàn - Hội Trường các cấp tổ chức,
thông tin và quản lý
Ban Chấp hành Đoàn - Hội Trường đánh
giá và quy đổi. Sinh viên có thắc mắc liên
hệ trực tiếp đơn vị tổ chức hoặc Văn phòng
Đoàn - Hội Trường.

Sinh viên tham gia các hoạt động ngoài đơn vị Trường/địa phương tổ chức
ĐỢT 1

ĐỢT 2

Bước 1

Phòng CTSV gửi thông báo cập nhật Ngày
CTXH qua email sinh viên. Hinh thức: trực tuyến.

Tháng
12

Tháng
5

Bước 2

Phòng CTSV gửi kết quảquy đổi hoạt động
Ngày CTXH cho sinh viên kiểm tra, phản hồi.

Tháng
3

Tháng
8

Bước 3

Phòng CTSV cập nhật hệ thống tra cứu trực tuyến.

Tháng
4

Tháng
9

Lưu ý chung
Sinh viên cập nhật các hoạt động ngoài Trường tổ chức theo từng đợt phòng Công
tác sinh viên thông báo. Sinh viên cập nhật hoạt động không đúng thời gian quy
định sẽ không được ghi nhận.
Thời gian cập nhật tính theo 2 học kỳ chính của năm học, cụ thể như sau:
+ Đợt 1: Tháng 12 – Cập nhật các hoạt động từ tháng 6 – tháng 12.
+ Đợt 2: Tháng 5 – Cập nhật các hoạt động từ tháng 12 đến hết tháng 5.
Kênh nhận thông tin thắc mắc:
+ Đối với hoạt động do đơn vị trong Trường tổ chức: sinh viên sau các đợt cập
nhật chưa có kết quả, liên hệ đơn vị tổ chức.
+ Đối với hoạt động do đơn vị ngoài Trường/địa phương tổ chức: sinh viên
phản hồi theo thông báo của phòng Công tác sinh viên.
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QUY ĐỊNH TUẦN SINH HOẠT
CÔNG DÂN - SINH VIÊN
MỤC ĐÍCH TỔ CHỨC TUẦN SHCD-SV

NỘI DUNG CỦA TUẦN SHCD-SV

- Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm
của sinh viên trong việc thực hiện nghiêm
túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của
ngành Giáo dục; thông tin đầy đủ, kịp thời
tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước
và quốc tế; chủ trương, chính sách mới đến
sinh viên.

- Phòng Công tác sinh viên sẽ tổ chức các
nội dung học tập phù hợp, đảm bảo các yêu
cầu theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và
Đào tạo và của Đại học Quốc gia TP.HCM.

- Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến,
giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định
về đào tạo và công tác sinh viên, chế độ,
chính sách, thi đua, khen thưởng, kỷ luật,…
giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý
thức trách nhiệm của công dân – sinh viên,
đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo và rèn
luyện đối với sinh viên.

QUY ĐỊNH KHI THAM GIA HỌC
TUẦN SHCD-SV
- Đối với sinh viên năm nhất: nếu vắng mặt
quá 2 buổi học sẽ không được làm bài
thu hoạch;
- Đối với sinh viên năm hai, năm ba, năm tư:
không được vắng, nếu vắng sẽ không được
làm bài thu hoạch.
- Sinh viên học vượt chỉ cần hoàn thành
tương ứng với số năm học.
- Đây là chương trình mang tính bắt buộc,
sinh viên không tham gia sẽ bị xử lý kỷ luật.
Kết quả hoàn thành Tuần SHCD-SV là một
trong các tiêu chí để đánh giá kết quả rèn
luyện và xét danh hiệu thi đua cho sinh viên
trong từng năm học.

- Nội dung đánh giá Tuần SHCD có thể thực
hiện theo các hình thức câu hỏi trắc nghiệm,
bài luận hoặc các hình thức khác phù hợp
với điều kiện thực tế.
- Các tài liệu học tập sẽ được đăng tải tại
trang thông tin của Phòng Công tác sinh viên
(ctsv.uel.edu.vn) để sinh viên tham khảo.

CÁC HÌNH THỨC XỬ LÝ SV VI PHẠM
TUẦN SHCD-SV
- Sinh viên không tham gia Tuần SHCD-SV
sẽ bị xử lý theo khung điểm rèn luyện được
công bố trong học kỳ tương ứng.
- Sinh viên không tham gia Tuần SHCD-SV
hai lần liên tiếp sẽ bị xử lý theo khung điểm
rèn luyện được công bố trong học kỳ của lần
thứ hai vi phạm và bị xử lý kỷ luật với hình
thức kỷ luật cảnh cáo.
- Sinh viên có kết quả đánh giá đạt Tuần
SHCD sẽ được cộng điểm rèn luyện theo
khung điểm rèn luyện được công bố trong
học kỳ tương ứng.
- Sinh viên có kết quả đánh giá không đạt
Tuần SHCD-SV sẽ phải tham gia học tập lại
Tuần SHCD-SV và phải đóng tiền học lại để
chi trả kinh phí tổ chức học lại.

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ
KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN
TRÁCH NHIỆM
PHÒNG CÔNG TÁC
SINH VIÊN

SINH VIÊN
CỐ VẤN HỌC TẬP/
TẬP THỂ LỚP
SINH VIÊN

HỘI ĐỒNG
CẤP KHOA

Thông báo đánh giá Kết quả rèn luyện sinh viên (KQRL)

Tự đánh giá KQRL trên hệ thống MyUEL

Tổ chức họp Lớp xem xét, thông qua kết quả tự đánh
giá của từng sinh viên

Tiếp nhận kết quả từ lớp; Họp Hội đồng xem xét, công
bố kết quả và xử lý khiếu nại KQRL của sinh viên Khoa
không
đồng ý

7 ngày
TRƯỞNG KHOA

Thông qua KQRL và gửi kết quả về P. CTSV
đồng ý

PHÒNG CÔNG TÁC
SINH VIÊN

HỘI ĐỒNG
CẤP TRƯỜNG

Tiếp nhận kết quả từ các Khoa
Bổ sung, tổng hợp trình Hội đồng cấp Trường
không
đồng ý
Họp Hội đồng xem xét, xử lý, thông qua KQRL
20 ngày

HIỆU TRƯỞNG
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QUY TRÌNH

đồng ý

Ra quyết định công nhận Kết quả rèn luyện (KQRL)
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QUY ĐỊNH BẢO HIỂM SINH VIÊN
Từ ngày 01/01/2010, tất cả sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống
giáo dục quốc dân đều có trách nhiệm tham gia Bảo hiểm Y tế (BHYT) bắt buộc theo quy định
của Luật BHYT.

PHẠM VI BẢO HIỂM
Chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Trường;
Khám chữa bệnh ngoại trú; Khám chữa
bệnh nội trú; Tai nạn giao thông.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Trường tổ chức cho sinh viên đăng ký tham
gia theo lớp, khóa học và năm học.
- Sinh viên được chọn một trong các cơ sở
khám chữa bệnh (KCB) thuận tiện để đăng
ký khám chữa bệnh ban đầu theo hướng
dẫn của cơ quan Bảo hiểm Xã hội.
- Mức đóng BHYT sinh viên là 4,5 % lương
tối thiểu chung do Nhà nước quy định.
Trong đó, Ngân sách Nhà nước hỗ trợ
30%, sinh viên đóng 70%.
• Thời hạn thẻ 12 tháng mức phí:
563.220 đồng.
• Thời hạn thẻ 15 tháng mức phí:
704.025 đồng.
• Thời hạn thẻ 9 tháng (sinh viên năm
cuối) mức phí: 422.415 đồng
- Đối với SV đã có thẻ BHYT bắt buộc thuộc
nhóm đối tượng khác: lưu học sinh; thân
nhân của các đối tượng theo quy định (sĩ
quan Quân đội nhân dân, nghĩa vụ quân
sự, Công an nhân dân, Cơ yếu); SV thuộc
hộ nghèo, cận nghèo, … đã được cấp thẻ
BHYT bắt buộc theo quy định thì không nộp
phí BHYT và nộp lại 01 bản photocopy
thẻ BHYT (còn giá trị) về Phòng Tổ chức Hành chính. Đối với SV có thẻ BHYT thuộc
nhóm đối tượng này, nếu hết hạn sử dụng
(và không tiếp tục tham gia theo nhóm đối
tượng khác nữa) thì tiếp tục tham gia BHYT
theo nhóm SV tại Trường.
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QUYỀN LỢI CỦA SINH VIÊN, HỌC SINH
KHI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ
- Được cấp/ gia hạn thẻ BHYT, tích hợp trên
ứng dụng VssID.
- Được sơ cứu, khám chữa bệnh thông
thường ban đầu tại Phòng y tế của Trường;
- Được khám chữa bệnh nội, ngoại trú tại
cơ sở y tế có ghi trên thẻ, được chuyển
tuyến trên theo chỉ định của bác sỹ điều
trị. Trường hợp cấp cứu, sinh viên tới bất kỳ
cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nào
gần nhất.
- Lưu ý sinh viên cần xuất trình thẻ BHYT để
được hưởng các quyền lợi liên quan.
- Lưu ý: các bệnh viện tuyến quận huyện
trở xuống đã được thông tuyến Sinh viên
được tự do đến bất kỳ bệnh viện cùng tuyến
khám chữa bệnh mà không bị hạn chế
quyền lợi như trước.
- Được hưởng các quyền lợi khác mà cơ
quan BHYT quy định;

QUY TRÌNH CẤP LẠI THẺ BẢO HIỂM Y
TẾ DO MẤT/HƯ HỎNG, ĐIỀU CHỈNH
NƠI KHÁM CHỮA BỆNH BAN ĐẦU

QUY TRÌNH ĐỔI THẺ BẢO HIỂM Y TẾ
DO THÔNG TIN GHI TRÊN THẺ
KHÔNG ĐÚNG

Bước 1. Sinh viên liên hệ Phòng Tổ chức Hành chính để cung cấp các thông tin theo
mẫu do cơ quan Bảo hiểm xã hội ban hành.

Bước 1. Sinh viên xuất trình thẻ BHYT/ thẻ
BHYT điện tử trên VssID và bản photo thẻ
sinh viên hoặc bản sao y CMND liên hệ
Phòng Tổ chức - Hành chính (A113) để cung
cấp các thông tin theo biểu mẫu do cơ quan
BHXH ban hành.

Bước 2. Phòng Tổ chức - Hành chính hoàn
tất hồ sơ gửi lên cơ quan Bảo hiểm xã hội
TP. Hồ Chí Minh để làm lại thẻ BHYT theo
yêu cầu sinh viên đã đề nghị.
Bước 3. Đến thời hạn trả thẻ, sinh viên mang
theo CMND hoặc thẻ sinh viên liên hệ
Phòng Tổ chức - Hành chính để nhận lại thẻ
BHYT hoặc truy cập vào ứng dụng VssID để
theo dõi thông tin đã được chỉnh sửa..
Lưu ý:
- Sinh viên cần mang theo thẻ bảo hiểm
y tế cũ hoặc xuất trình tài khoản sử dụng
trên ứng dụng VssID trong trường hợp
điều chỉnh nơi khám chữa bệnh ban đầu.

Bước 2. Phòng Tổ chức - Hành chính hoàn tất
hồ sơ gửi lên cơ quan Bảo hiểm xã hội TP.
Hồ Chí Minh để làm lại thẻ BHYT cho sinh
viên theo yêu cầu.
Bước 3. Đến thời hạn trả thẻ, sinh viên mang
theo CMND hoặc thẻ sinh viên liên hệ Phòng
Tổ chức - Hành chính (A113) để nhận lại thẻ
BHYT hoặc kiểm tra thông tin tài khoản thẻ
BHYT điện tử qua ứng dụng VssID.

TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN
KHI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ

- Việc đổi thẻ do thay đổi nơi khám chữa
bệnh ban đầu chỉ thực hiện vào ngày
01 đến ngày 10 của tháng đầu mỗi quý
(tháng 1,4,7 và 10 trong năm tài chính).

- Đóng BHYT đầy đủ, đúng thời hạn.

- Sinh viên cần bảo quản và xuất trình
thẻ BHYT hoặc sử dụng thẻ BHYT điện
tử trên ứng dụng VssID khi đến các cơ sở
y tế khám chữa bệnh hoặc điều trị bệnh
để được hưởng các quyền lợi liên quan.

- Sử dụng đúng mục đích, không cho người
khác mượn thẻ.

- Xuất trình ngay thẻ BHYT/thẻ BHYT điện tử
trên VssID kèm Chứng minh nhân dân cho cơ
sở khám chữa bệnh khi đi khám, chữa bệnh.

- Bảo quản thẻ BHYT kỹ/ đăng ký ứng dụng
VssID để sử dụng thẻ BHYT điện tử. Thẻ sẽ
được tự được tự động gia hạn trong trường
hợp sinh viên đóng tiền kỳ tiếp theo và
không có thay đổi thông tin trên thẻ.
- Chấp hành các quy định và hướng dẫn của
tổ chức bảo hiểm y tế, cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khi đến khám bệnh, chữa bệnh.
- Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh
cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài
phần chi phí do quỹ bảo hiểm y tế chi trả.
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HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT, ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG
ỨNG DỤNG VSSID - BẢO HIỂM XÃ HỘI SỐ
Vì sao phải cài đặt VSSID?

CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
BƯỚC 1
Chọn "Đăng
ký tài khoản"
trên ứng dụng
VssID

BƯỚC 2
Kê khai thông
tin đăng ký giao
dịch điện tử với
cơ quan BHXH.
MS BHXH: là 10
số cuối trên thẻ
BHYT hoặc SV có
thể tra cứu tại:

BƯỚC 3
Cập nhật ảnh
cá nhân, mặt
trước, mặt sau
CCCD/CMND/
Hộ chiếu.
Có thể chụp trực
tiếp hoặc tải lên
ảnh từ Thư viện
điện thoại.
Chọn Tiếp tục
để chuyển sang
bước lựa chọn cơ
quan BHXH tiếp
nhận tờ khai.

Trước khi gửi tờ khai, có thể bấm vào nút
"Quay lại" để kiểm tra, cập nhật lại các
thông tin đã kê khai.
Sau khi cập nhật đầy đủ, chính xác các
thông tin, bấm "Gửi" để gửi tờ khai đến hệ
thống tiếp nhận hồ sơ của cơ quan BHXH.

Sau khi gửi tờ
khai sẽ hiện
thông báo sau:

BƯỚC 4
Lựa chọn cơ quan BHXH TP.HCM để tiếp
nhận tờ khai.
Tại bước này,
có thể đánh dấu
vào ô "Gửi email
tờ khai" nếu
muốn nhận tờ
khai qua email.
Lưu ý: Ngoài
việc để nhận
tờ khai, email
này còn được
sử dụng để giao
dịch, nhận các
thông tin từ cơ
quan BHXH.
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BƯỚC 5:
GỬI TỜ KHAI

BƯỚC 6:

Điền thông tin lại đường link:
SV đợi trong 1-2 ngày BHXH
sẽ gửi tin nhắn mật khẩu,
đăng nhập để sử dụng App.
Nếu gặp khó khăn trong quá
trình cập cài đặt và sử dụng
VSSID, sinh viên liên hệ với:
Cô Huỳnh Thủy Tiên (P.TC-HC)
ĐT: (028) 37244555
(Ext: 6356)
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CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
VÀ KỶ LUẬT SINH VIÊN
CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
1. Trường sẽ xem xét khen thưởng cho
sinh viên đạt được các thành tích sau:
a. Đoạt giải trong các cuộc thi học thuật, có
công trình nghiên cứu khoa học có giá trị;
b. Đóng góp có hiệu quả trong công tác
Đảng – Đoàn thể, hoạt động của Trường,
hoạt động sinh viên xung kích, tình nguyện,
giữ gìn an ninh trật tự; hoạt động xã hội, văn
hóa, văn nghệ, thể thao;
c. Có thành tích trong việc thực hiện phong
trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, bảo
đảm an ninh, trật tự trường học, phòng
chống tội phạm, tệ nạn xã hội, dũng cảm
cứu người bị nạn, dũng cảm bắt kẻ gian,
chống tiêu cực, tham nhũng;
d. Các thành tích đặc biệt khác.
2. Nội dung, mức khen thưởng thường
xuyên do Hiệu trưởng quy định
3. Thi đua, khen thưởng định kỳ đối với
cá nhân và tập thể lớp sinh viên được tiến
hành vào cuối năm học, khóa học. Cụ thể:
a. Đối với cá nhân sinh viên:
- Danh hiệu cá nhân gồm 3 loại: khá, giỏi,
xuất sắc
+ Đạt danh hiệu sinh viên khá, nếu xếp loại
học tập và rèn luyện từ khá trở lên;
+ Đạt danh hiệu sinh viên giỏi, nếu xếp loại
học tập từ giỏi trở lên và xếp loại rèn luyện
từ tốt trở lên;
+ Đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, nếu xếp
loại học tập và rèn luyện xuất sắc.
- Danh hiệu cá nhân của sinh viên sẽ được
ghi vào hồ sơ sinh viên. Vào mỗi năm học,
Trường sẽ trao giấy khen Hiệu trưởng cho
sinh viên có thành tích cao trong học tập và
rèn luyện;
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- Sau khi kết thúc mỗi khóa học, Trường sẽ
khen thưởng cho sinh viên đạt danh hiệu thủ
khoa Trường, thủ khoa ngành. Sinh viên tốt
nghiệp đạt loại Giỏi trở lên sẽ được tặng
Giấy khen Hiệu trưởng;
b. Đối với tập thể lớp sinh viên:
- Danh hiệu tập thể gồm 2 loại: lớp sinh viên
tiên tiến và lớp sinh viên xuất sắc.
- Đạt danh hiệu lớp sinh viên tiên tiến nếu
đạt các tiêu chuẩn sau:
+ Có từ 25% sinh viên đạt danh hiệu khá
trở lên; Có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên
giỏi trở lên;
+ Không có cá nhân xếp loại học tập kém
hoặc rèn luyện kém, bị kỷ luật từ mức cảnh
cáo trở lên;
+ Tập thể đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong
học tập, rèn luyện, tổ chức nhiều hoạt động
thi đua và tích cực hưởng ứng phong trào thi
đua trong Trường.
- Đạt danh hiệu lớp sinh viên xuất sắc nếu
đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp sinh
viên tiên tiến và có từ 10% sinh viên đạt
danh hiệu sinh viên giỏi trở lên, có cá nhân
đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc;
- Trường sẽ khen thưởng cho tập thể lớp sinh
viên đạt danh hiệu lớp sinh viên tiên tiến và
lớp sinh viên xuất sắc vào mỗi năm học.

CÔNG TÁC KỶ LUẬT SINH VIÊN
1. Sinh viên vi phạm nội quy Trường, quy
chế học tập, rèn luyện thì tùy tính chất,
mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm,
Trường áp dụng một trong các hình thức
kỷ luật sinh viên như sau:
a. Khiển trách: áp dụng đối với sinh viên vi
phạm lần đầu nhưng ở mức độ nhẹ;
b. Cảnh cáo: áp dụng đối với sinh viên đã
bị khiển trách mà tái phạm hoặc vi phạm ở
mức độ nhẹ nhưng hành vi vi phạm có tính
chất thường xuyên hoặc mới vi phạm lần
đầu nhưng mức độ tương đối nghiêm trọng;
c. Tạm dừng học tập 1 học kỳ: áp dụng đối
với sinh viên không tham gia Tuần SHCD-SV
02 lần liên tiếp;
d. Đình chỉ học tập 01 năm học: áp dụng
đối với sinh viên đang trong thời gian bị
cảnh cáo mà vẫn vi phạm kỷ luật hoặc vi
phạm nghiêm trọng các hành vi sinh viên
không được làm;
e. Buộc thôi học: áp dụng đối với sinh viên
đang trong thời gian bị đình chỉ học tập mà
vẫn tiếp tục vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm
lần đầu nhưng có tính chất và mức độ vi
phạm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu
đến Trường và xã hội; vi phạm pháp luật
bị xử phạt tù (kể cả trường hợp bị xử phạt tù
được hưởng án treo).

2. Hình thức kỷ luật của sinh viên sẽ được
ghi vào hồ sơ sinh viên và thông báo đến
các đơn vị liên quan. Đối với trường hợp
sinh viên bị kỷ luật mức đình chỉ học tập
01 năm học hoặc buộc thôi học, Trường
sẽ gửi thông báo cho địa phương và gia
đình sinh viên biết để quản lý, giáo dục.
3. Nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ
luật thực hiện theo quy định Phụ lục kèm
theo Quy chế công tác sinh viên.
4. Trình tự, thủ tục xét khen thưởng
a. Sinh viên vi phạm phải làm bản tự kiểm
điểm và tự nhận hình thức kỷ luật;
b. Cố vấn học tập chủ trì họp lớp sinh viên,
phân tích và đề nghị hình thức kỷ luật, gửi
biên bản cho Khoa; Khoa họp đề xuất hình
thức kỷ luật sinh viên và gửi biên bản cho
Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật
cấp Trường;
c. Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật
cấp Trường tổ chức họp để xét kỷ luật; kiến
nghị hình thức kỷ luật, đề nghị Hiệu trưởng
ra quyết định kỷ luật bằng văn bản.

4. Trình tự, thủ tục xét khen thưởng
a. Căn cứ vào thành tích đạt được trong học
tập và rèn luyện của sinh viên, Phòng Công
tác sinh viên tổng hợp hồ sơ khen thưởng
để trình Hội đồng thi đua, khen thưởng tổ
chức họp xét công nhận danh hiệu đối với
cá nhân và tập thể lớp sinh viên;
b. Đối với các cá nhân, tập thể có thành
tích đặc biệt, Phòng Công tác sinh viên sẽ
trực tiếp đề xuất lên hội đồng thi đua khen
thưởng cấp Trường.
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HỘI NGHỊ CÔNG TÁC SINH VIÊN
MỤC ĐÍCH HỘI NGHỊ
Đánh giá hoạt động công tác sinh viên, công tác
Đoàn – Hội Trường trong năm học cũ và đề ra phương
hướng, giải pháp hoạt động cho năm học mới.
Cung cấp thông tin đến sinh viên về chủ trương, định
hướng phát triển của Nhà trường
Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật
trong công tác sinh viên
Trao học bổng sinh viên
Gặp gỡ, đối thoại với lãnh đạo Trường và sinh viên
chính quy tập trung đang học tập tại Trường nhằm
trao đổi lắng nghe ý kiến sinh viên và giải đáp thắc
mắc các vấn đề sinh viên quan tâm, phát huy quyền
dân chủ của sinh viên
Mỗi năm học, Hội nghị Công tác sinh viên diễn ra 1 lần, cùng với đó là các Hội nghị tập huấn,
trao đổi với Ban Cán sự lớp nhằm nắm bắt tình hình sinh viên, hỗ trợ công tác quản lý và điều
hành Lớp sinh viên, giải quyết các vấn đề khó khăn thường gặp.
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QUY ĐỊNH VỀ
MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
Việc miễn, giảm học phí cho sinh viên được thực hiện tại trường nơi sinh viên đang học
tập. Nhà nước thực hiện cấp bù học phí trực tiếp cho nhà trường để nhà trường thực
hiện chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên thuộc đối tượng miễn, giảm học phí.
Việc cấp bù học phí theo 10 tháng/năm (5 tháng/học kỳ) căn cứ số lượng người
học thực tế thuộc diện được miễn, giảm học phí và mức thu học phí.
Sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập chỉ phải làm 01 bộ
hồ sơ nộp lần đầu cho cả thời gian học tập. Riêng đối với người học thuộc diện hộ
nghèo, hộ cận nghèo thì hàng năm phải nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo,
hộ cận nghèo để làm căn cứ xem xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập
cho kỳ học tiếp theo.

QUY TRÌNH
NỘP TIỀN HỌC PHÍ
TRÁCH NHIỆM

Sinh viên thuộc diện được miễn, giảm học phí nếu đồng thời học ở nhiều cơ sở giáo
dục hoặc nhiều khoa, nhiều ngành trong cùng một trường thì được hưởng một chế độ
ưu đãi.

QUY TRÌNH

P. KẾ HOẠCH
TÀI CHÍNH

Thông báo thu tiền học phí theo học kỳ
Điều chỉnh thông tin các khoản phải nộp
không
đồng ý
Kiểm tra thông tin các khoản phải nộp trên MyUEL

SINH VIÊN

đồng ý
Thực hiện nộp tiền qua các ngân hàng đối tác
của Trường hoặc qua tài khoản của Trường
(Agribank, BIDV hoặc Vietcombank) theo thông
báo thu tiền học phí

SINH VIÊN

Không áp dụng chế độ ưu đãi về miễn, giảm học phí đối với sinh viên trong trường
hợp đã hưởng chế độ này tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc cơ sở giáo dục
đại học.
Thời gian sinh viên bị kỷ luật ngừng học hoặc buộc thôi học, học lưu ban, học lại,
học bổ sung thì sẽ không được tính trong dự toán để cấp bù tiền miễn, giảm học phí.
Chỉ áp dụng chế độ miễn, giảm học phí đối với các môn học lần một theo chương
trình học, không áp dụng cho các môn học lại, học cải thiện,… cũng như chỉ áp
dụng đối với 2 học kỳ chính, không áp dụng đối với học kỳ hè và học kỳ dự thính
(nếu có).
Trong quá trình thực hiện hồ sơ, nếu sinh viên có thắc mắc gì thì cần liên hệ Phòng
Công tác sinh viên để được hỗ trợ giải quyết.

5 ngày

SINH VIÊN

P. KẾ HOẠCH
TÀI CHÍNH
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Kiểm tra thông tin gạch nợ học phí trên MyUEL

Xuất hóa đơn điện tử thu học phí đối với sinh viên
có yêu cầu
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HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
CHẾ ĐỘ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
MỨC MIỄN, GIẢM
Các đối tượng 1,2,3,4,5,8: được miễn học phí.
Đối tượng 6: được giảm 70% học phí.
Đối tượng 7: được giảm 50% học phí.

ĐỐI TƯỢNG MGHP

DANH MỤC HỒ SƠ CẦN NỘP THEO
ĐỐI TƯỢNG (Các bản sao phải có
chứng thực hoặc phải có bản chính để
đối chiếu)

- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí.
- Bản sao chứng thực Giấy xác nhận
Đối tượng 1.1: Người có công với cách mạng. của cơ quan quản lý đối tượng người
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Thương có công được xác định theo theo Pháp
binh, người hưởng chính sách như thương binh; lệnh Ưu đãi người có công với cách
bệnh binh.
mạng được hợp nhất tại văn bản số
01/VBHN-VPQH ngày 30 tháng 7 năm
2012 của Văn phòng Quốc hội.
Đối tượng 1.2: Con của người hoạt động
cách mạng trước ngày 01/01/1945; Con
của người hoạt động cách mạng từ ngày
01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám
năm 1945; Con của anh hùng Lực lượng vũ - Đơn đề nghị miễn, giảm học phí.
trang nhân dân; Con của Anh hùng Lao động - Giấy xác nhận của cơ quan quản lý
trong thời kỳ kháng chiến.
đối tượng thân nhân người có công với
cách mạng được xác định theo theo
Đối tượng 1.3: Sinh viên là con liệt sỹ.
Pháp lệnh Ưu đãi người có công với
Đối tượng 1.4: Sinh viên là con của thương cách mạng được hợp nhất tại văn bản
binh, người hưởng chính sách như thương binh. số 01/VBHN-VPQH ngày 30 tháng 7
năm 2012 của Văn phòng Quốc hội.
- Bản sao chứng thực giấy khai sinh.
Đối tượng 1.5: Sinh viên là con của bệnh binh.
Đối tượng 1.6: Sinh viên là con của người hoạt
động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
Đối tượng 2: Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi
đang học giáo dục đại học văn bằng thứ nhất
- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí.
mồ côi, không có nguồn nuôi dưỡng thuộc
- Quyết định về việc trợ cấp xã hội của
đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
hàng tháng theo quy định tại điều 5, Nghị định
20/2021/NĐ-CP.
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ĐỐI TƯỢNG MGHP

DANH MỤC HỒ SƠ CẦN NỘP THEO
ĐỐI TƯỢNG (Các bản sao phải có chứng
thực hoặc phải có bản chính để đối chiếu)

Đối tượng 3: sinh viên khuyết tật

- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí.
- Bản sao chứng thực Giấy xác nhận khuyết
tật do UBND cấp xã cấp hoặc Quyết định về
việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch UBND cấp
huyện - Bản sao chứng thực Sổ hoặc Giấy
chứng nhận là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo
do UBND xã cấp hoặc xác nhận.

Đối tượng 4: Sinh viên là người dân tộc
thiểu số có cha hoặc mẹ hoặc ông bà
(trường hợp ở với ông bà) thuộc hộ nghèo
và hộ cận nghèo.
(NỘP BỔ SUNG HỒ SƠ MỖI HỌC KỲ)

- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí.
- Bản sao chứng thực Giấy khai sinh.
- Bản sao chứng thực Sổ hoặc Giấy chứng
nhận là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do
UBND xã cấp hoặc xác nhận.

Đối tượng 5: Sinh viên người dân tộc thiểu
số rất ít người (La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự,
Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cơ Lao, Bố Y,
Cống, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ
Đu), có hộ khẩu thường trú ở vùng có điều
kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt
khó khăn.

- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí.
- Bản sao chứng thực Giấy khai sinh.
- Bản sao chứng thực Sổ hộ khẩu thường trú
hoặc giấy Giấy xác nhận của cơ quan công
an về việc đăng ký thường trú (trường hợp sổ
hộ khẩu bị thất lạc).

Đối tượng 6: Sinh viên là người dân tộc
thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất
ít người) ở thôn/bản đặc biệt khó khăn,
xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi,
xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven
biển hải đảo theo quy định của cơ quan
có thẩm quyền.

- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí.
- Bản sao chứng thực Giấy khai sinh.
- Bản sao chứng thực Sổ hộ khẩu thường trú
hoặc giấy Giấy xác nhận của cơ quan công
an về việc đăng ký thường trú (trường hợp sổ
hộ khẩu bị thất lạc).

- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí.
Đối tượng 7: Sinh viên là con cán bộ,
- Bản sao chứng thực Sổ hưởng trợ cấp hàng
công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ
tháng của cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động
bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề
hoặc mắc bệnh nghề nghiệp do tổ chức bảo
nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.
hiểm xã hội cấp.
Đối tượng 8: Học sinh, sinh viên hệ cử
tuyển theo quy định của Chính phủ về chế
- Đơn đề nghị miễn, giảm học phí.
độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục đại
học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
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CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP ĐỐI VỚI SINH VIÊN
LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ THUỘC HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO
Đối tượng được hưởng chính sách
Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc
hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của
Nhà nước, thi đỗ vào học đại học hệ chính
quy tại các cơ sở giáo dục đại học.
Chính sách này không áp dụng đối với sinh
viên: Cử tuyển, các đối tượng chính sách
được xét tuyển, đào tạo theo địa chỉ, đào
tạo liên thông, văn bằng hai và học đại học,
cao đẳng sau khi hoàn thành chương trình
dự bị đại học.

Mức hỗ trợ
Mức hỗ trợ chi phí học tập bằng 60% mức
lương cơ sở và được hưởng không quá 10
tháng/năm học/sinh viên; số năm được
hưởng hỗ trợ chi phí học tập theo thời gian
đào tạo chính thức.

Lưu ý
Trong năm học, nếu gia đình sinh viên thuộc
diện đã thoát nghèo thì sinh viên có trách
nhiệm nộp văn bản chứng nhận hộ đã thoát
nghèo để dừng việc chi trả chi phí học tập
cho kỳ tiếp theo.
Đối với sinh viên chưa thuộc diện hỗ trợ chi
phí học tập, nếu trong năm học, gia đình
sinh viên được bổ sung diện hộ nghèo, hộ
cận nghèo thì nộp hồ sơ bổ sung đối tượng
hưởng chính sách làm căn cứ chi trả chi phí
học tập trong kỳ tiếp theo. Thời gian được
hưởng theo hiệu lực của Giấy chứng nhận
hộ nghèo, hộ cận nghèo.
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Thành phần hồ sơ
- Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (mẫu
đơn theo Phụ lục I kèm theo Thông tư liên
tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15
tháng 10 năm 2014 của Liên Bộ Giáo dục
và Đào tạo và Bộ Tài chính);
- Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo
do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
cấp (bản sao có công chứng);
- Giấy khai sinh (bản sao có công chứng).

CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC
ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT THUỘC HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO
Đối tượng được hưởng chính sách
Sinh viên là người khuyết tật thuộc diện hộ
nghèo, hộ cần nghèo.

Mức hỗ trợ
- Chính sách về học bổng: được hưởng học
bổng mỗi tháng bằng 80% mức lương cơ sở
theo quy định của Chính phủ trong từng thời
kỳ, được cấp học bổng 10 tháng/năm học
- Chính sách hỗ trợ phương tiện và đồ dùng
học tập: được hỗ trợ kinh phí để mua sắm
phương tiện, đồ dùng học tập với mức
1.000.000 đồng/người/năm học.

Thành phần hồ sơ
- Giấy chứng nhận về khuyết tật do cơ quan
có thẩm quyền cấp theo quy định của Nhà
nước (bản sao có công chứng);
- Giấy chứng nhận là hộ nghèo hoặc hộ cận
nghèo do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị
trấn cấp (bản sao có công chứng).

LƯU Ý CHUNG CHO CÁC HỒ SƠ
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ SINH VIÊN
- Sinh viên nộp thành một bộ hồ sơ riêng biệt
với hồ sơ đề nghị miễn giảm học phí và hồ
sơ xin hưởng trợ cấp xã hội.
- Hồ sơ phải được nộp lại theo từng năm.
Các bản sao đều có chứng thực, đóng giáp
lai và có giá trị trong vòng 06 tháng kể từ
ngày ký và đóng dấu.

QUY ĐỊNH CHUNG
VỀ VIỆC DỪNG THỰC HIỆN
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ SINH VIÊN
- Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc
hộ nghèo, cận nghèo bỏ học hoặc bị kỷ luật
buộc thôi học thì không được nhận kinh phí
hỗ trợ chi phí học tập kể từ thời điểm Quyết
định kỷ luật có hiệu lực. Sinh viên bị đình chỉ
học tập (có thời hạn) thì không được nhận
kinh phí hỗ trợ chi phí học tập trong thời
gian bị đình chỉ, trừ trường hợp dừng học do
ốm đau, tai nạn, học lại, lưu ban hoặc dừng
học vì lý do khách quan được nhà trường
xác nhận.
- Người khuyết tật bỏ học hoặc bị buộc thôi
học thì không được nhận học bổng và kinh
phí hỗ trợ mua phương tiện, đồ dùng học
tập kể từ thời điểm bỏ học hoặc bị buộc
thôi học.
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HỌC BỔNG
KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

TRỢ CẤP XÃ HỘI
MỨC HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI:
Đối tượng 1: 140.000 đồng/tháng
Các đối tượng 2,3,4: 100.000 đồng/tháng.
HỒ SƠ TRỢ CẤP XÃ HỘI
ĐỐI TƯỢNG TCXH

DANH MỤC HỒ SƠ CẦN NỘP THEO ĐỐI TƯỢNG

Đối tượng 1: Sinh viên là
người dân tộc ít người ở vùng
cao (có hộ khẩu thường trú 3
năm tại vùng cao, vùng có
điều kiện kinh tế xã hội khó
khăn)

- 01 đơn xin hưởng trợ cấp xã hội (theo mẫu: 01/TCXH)
- 01 đơn xác nhận của chính quyền địa phương, sinh
viên có cha hoặc mẹ là người dân tộc ít người ở vùng
cao có hộ khẩu thường trú tại địa phương từ 03 năm trở
lên. (tham khảo mẫu: 03/TCXH)
- 01 hộ khẩu (bản sao có công chứng);
- 01 giấy khai sinh (bản sao có công chứng).

- 01 đơn xin hưởng trợ cấp xã hội (theo mẫu: 01/TCXH)
- 01 giấy khai sinh (bản sao có công chứng).
Đối tượng 2: Sinh viên là
- 01 giấy chứng tử của cha và mẹ (bản sao có công chứng)
người mồ côi cả cha lẫn mẹ
- 01 giấy xác nhận mồ côi cả cha lẫn mẹ của chính
không nơi nương tựa
quyền địa phương. (Trường hợp sinh viên không có giấy
chứng tử của cha và mẹ) (Tham khảo mẫu: 04/TCXH).
Đối tượng 3: sinh viên là người
tàn tật theo quy định của Nhà
nước tại Nghị định số 81/CP
ngày 23/11/1995 là những
người gặp khó khăn về kinh
tế, khả năng lao động bị suy
giảm từ 41% trở lên do tàn
tật, được Hội đồng y khoa có
thẩm quyền xác định

- 01 đơn xin hưởng trợ cấp xã hội (theo mẫu: 01/TCXH)
- 01 biên bản giám định y khoa và xác nhận của Uỷ
ban nhân dân xã, phường về hoàn cảnh kinh tế khó
khăn.

Đối tượng 4: Sinh viên có
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
về kinh tế, vượt khó học tập là
những người mà gia đình của
họ thuộc diện hộ nghèo.
(NỘP BỔ SUNG HỒ SƠ
MỖI HỌC KỲ)

- 01 đơn xin hưởng trợ cấp xã hội (theo mẫu: 01/TCXH)
- 01 giấy chứng nhận là học sinh, sinh viên thuộc hộ
nghèo do Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận theo mẫu
02/TCXH chứng nhận ban hành kèm theo Thông tư
18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, ngày 03 tháng
8 năm 2009.
- Có điểm rèn luyện từ 70 và điểm trung bình học tập
trong kỳ được xét từ 7.0.
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I. NGUYÊN TẮC CHUNG
Căn cứ xét: điểm học tập, điểm rèn luyện,
số tín chỉ tích lũy học kỳ. SV không bị kỷ
luật từ mức khiển trách trở lên.
Điểm học tập:
- Từ loại khá trở lên (7.0)
- Điểm học lần 1 của môn học trong học kỳ
- Không tính môn học lại, học cải thiện,
điểm I, điểm M
- Không tính môn tiếng Anh tăng cường,
Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng,
môn ngành 2, …
- Không có điểm thi dưới 5.0
Điểm rèn luyện: Từ loại khá trở lên (65đ)
Số tín chỉ tích lũy: Từ 15 tín chỉ, lấy theo
môn học được tính điểm học tập
II. XẾP HẠNG ƯU TIÊN XÉT HỌC BỔNG
- Xếp loại học bổng
- Điểm học tập
- Điểm rèn luyện
- Điểm tích lũy học tập
- Tổng số tín chỉ tích lũy trong học kỳ
Xếp loại
học bổng

Khá (loại 3)

Giỏi (loại 2)
XUẤT SẮC
(Loại 1)

Điểm học
tập

Điểm rèn
luyện

Khá

Khá trở lên

Giỏi

Khá

Xuất sắc

Khá

Giỏi

Tốt,
Xuất sắc

Xuất sắc

Tốt

Xuất sắc

Xuất sắc

III. MỨC HỌC BỔNG
Mức học bổng Chương trình đào tạo
Đại trà và Cử nhân tài năng.
XLHB

KHÁ

ĐẠI TRÀ
Mức
bằng
học
Quy
chính

CỬ NHÂN TÀI NĂNG
(Mỗi lớp tối đa 1 SV
nhận HB)

HB chuẩn
mức trần Không cấp học bổng
phí theo
định của
phủ

GIỎI

110% mức HB
loại Khá

Mức HB = (Tổng số
tiền HB được cấp )/
(N + 1,2 M)
N = số SV HB loại Giỏi
M = số SV đạt HB
loại Xuất sắc

XUẤT
SẮC

110% mức HB
loại Giỏi

120% mức HB loại giỏi

Mức học bổng Chương trình đào tạo
Chất lượng cao

XLHB

MỨC HỌC
BỔNG

SỐ LƯỢNG HB
TỐI ĐA/LỚP
(Tổng suất HB/lớp không
quá 20% sĩ số lớp)

Loại
1,2

HB toàn phần
100% học phí
học kỳ theo
niên chế

01 suất/lớp

Loại
1,2,3

HB bán phần
50% học phí
học kỳ theo
niên chế

02 suất/lớp

Loại HB 25% học
1,2,3 phí học kỳ theo
niên chế

Số suất còn lại
Công thức tính:
(20% x sĩ số lớp) – (SL
HB 100% + SL HB
50% thực tế cấp)
65

HỌC BỔNG NGOÀI NGÂN SÁCH
Là loại học bổng do các cá nhân, tổ chức,
đơn vị ngoài nguồn ngân sách Nhà nước tài
trợ cho sinh viên theo những tiêu chí cụ thể:
HỌC BỔNG ĐỒNG HÀNH VƯỢT KHÓ
Học bổng do các cá nhân, tổ chức tài trợ
đến sinh viên Trường thông qua Quỹ học
bổng Đồng hành vượt khó của Trường. Học
bổng sẽ được Hôi đồng xét học bổng ngoài
ngân sách Trường tổ chức xét chọn và trao
trực tiếp cho sinh viên 2 kỳ/năm học. Một
số tiêu chí của học bổng như sau:
- Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn,
có ý chí vươn lên trong học tập.
- Không vi phạm quy chế học tập, thi cử,
nội quy của Trường.

- Ưu tiên những sinh viên mồ côi, gia đình
chính sách hoặc sinh viên có nhiều thành
tích trong hoạt động phong trào và nghiên
cứu khoa học.
HỌC BỔNG DO ĐHQG-HCM TIẾP NHẬN
Học bổng được ĐHQG-HCM tiếp nhận và
phân bổ về cho sinh viên các Trường thành
viên. Tiêu chuẩn và số lượng học bổng theo
thỏa thuận của đối tác cùng ĐHQG-HCM.
Học bổng do ĐHQG-HCM phối hợp đối
tác tổ chức trao cho sinh viên toàn ĐHQGHCM trong suốt năm học.
HỌC BỔNG DO DOANH NGHIỆP HOẶC CÁ
NHÂN TRAO TẶNG
Học bổng do doanh nghiệp, cá nhân trực
tiếp liên hệ Trường và trao trực tiếp cho sinh
viên theo một số tiêu chí cụ thể (ngành học,
khoa, khóa học, …).

Thông tin chi tiết của từng loại học bổng sẽ được thông báo tại website: ctsv.uel.edu.vn
ĐỂ ỨNG TUYỂN HỌC BỔNG NGOÀI NGÂN SÁCH,
SINH VIÊN CẦN CHUẨN BỊ HỒ SƠ BAO GỒM:
- Bảng khai thông tin cá nhân (có thể tự viết hoặc theo mẫu của học bổng
cung cấp)
- Bảng điểm học tập (học bạ / bảng điểm học tập theo học kỳ, năm học hoặc
toàn khóa)
- Giấy xác nhận gia đình khó khăn, gia đình chính sách có xác nhận của địa
phương hoặc bản sao sổ hộ nghèo, cận nghèo (Có chứng thực).
- Bản sao các giấy tờ chứng nhận, giấy khen có liên quan về các thành tích hoạt
động Đoàn - Hội hay các thành tích hoạt động xã hội (nếu có)
- Bản sao các giấy tờ chứng nhận, giấy khen liên quan đến hoạt động sáng tạo,
nghiên cứu khoa học (nếu có)
- Bản sao chứng chỉ trình độ ngoại ngữ (nếu có)
- Thư giới thiệu: Thư đề cử SV nhận học bổng từ giảng viên, doanh nghiệp hoặc
người có uy tín trong xã hội. (tùy yêu cầu học bổng)
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THỐNG KÊ MỘT SỐ HỌC BỔNG NGOÀI NGÂN SÁCH
STT

Tên học bổng

Đơn vị tài trợ

Thời gian

HỌC KỲ 1
1

HB PonyChung

Quỹ học bổng PonyChung

Tháng 9

2

HB Posco

Quỹ học bổng Posco

Tháng 9

3

HB Thủ khoa

Quỹ phát triển ĐHQG-HCM

Tháng 9

4

HB SV bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 Quỹ hỗ trợ sinh viên

Tháng 9

5

HB Danh Khôi

Tập đoàn Danh Khôi

Tháng 9

6

HB Thắp sáng tương lai

Deloitte Việt Nam và ACCA

Tháng 9

7

HB Kumho Asiana

Quỹ HB Kumho Asiana

Tháng 10

8

HB Mitsubishi

Công ty Mitsubishi VN

Tháng 10

9

HB Thakral In Seaw Ltd

Quỹ HB Thakral In Seaw Ltd

Tháng 10

10

HB AmCham

Quỹ học bổng AmCham

Tháng 10

11

HB Đồng hành vượt khó Đợt 1

Quỹ học bổng Đồng hành

Tháng 10

12

HB TA

Công ty THNN Công nghiệp TA

Tháng 10

13

HB Đạm Cà Mau

Công ty CP phân bón Cà Mau

Tháng 10

14

HB YKVN

Công ty TNHH YKVN

Tháng 11

HỌC KỲ 2
1

HB Đồng hành vượt khó Đợt 2

Quỹ học bổng Đồng hành

Tháng 4

2

HB Đồng hành Singapore

Quỹ Đồng hành Singapore

Tháng 4

3

HB toàn phần Nutifood

Công ty Nutifood

Tháng 4

4

HB Mobifone

Công ty Mobifone

Tháng 5

5

HB Vừ A Dính

Quỹ học bổng Vừ A Dính

Tháng 5

6

HB Vũ Đình Liệu

Quỹ học bổng Vũ Đình Liệu

Tháng 5

7

HB Khánh Hòa

Tổng công ty Khánh Việt (Khataco)

Tháng 6

8

HB KOVA

Quỹ HB KOVA

Tháng 6

9

HB Vallet

Quỹ HB Vallet

Tháng 6
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VAY VỐN HỌC TẬP
VAY VỐN HỌC TẬP TỪ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
I. ĐỐI TƯỢNG
- Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ
côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không
có khả năng lao động.
- Sinh viên là thành viên của hộ gia đình
thuộc các đối tượng sau: (i) Hộ nghèo theo
tiêu chuẩn quy định của pháp luật. (ii) Hộ gia
đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối
đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu
người của hộ gia đình nghèo theo quy định
của pháp luật.
- Sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài
chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn,
dịch bệnh trong thời gian theo học có xác
nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị
trấn nơi cư trú.
- Sinh viên là bộ đội xuất ngũ phục viên có
nhu cầu học nghề và lao động nông thôn học
nghề theo đề án được duyệt của Thủ tướng
Chính phủ.
II. ĐIỀU KIỆN CHO VAY
- Sinh viên đang sinh sống trong hộ gia đình
cư trú hợp pháp tại địa phương nơi cho vay vốn.
- Sinh viên năm 1 phải có giấy báo trúng tuyển
hoặc giấy xác nhận được vào học của trường.
- Sinh viên năm 2 trở đi phải có xác nhận
của trường về việc đang theo học tại trường
và không bị xử phạt hành chính trở lên về
các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp,
buôn lậu.
III. MỨC VỐN, LÃI SUẤT, THỜI HẠN CHO VAY
Mức vốn cho vay: Tối đa là 2.500.000 đồng/
tháng/SV (áp dụng từ ngày 01/12/2019)
Lãi suất cho vay:
- Lãi suất cho vay từ 06/06/2014 là 0,6%/
tháng (7,2%/năm)
- Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi xuất khi
cho vay.
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Trả nợ vay
+ Trong thời hạn phát triển tiền vay đối với đối
tượng được vay vốn chưa phải trả nợ gốc và
lãi; lãi tiền vay được tính kể từ ngày đối tượng
được vay nhận món vay đầu tiên đến ngày trả
hết nợ gốc.
+ Người vay phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần
đầu tiên ngay sau khi sinh viên có việc làm,
có thu nhập nhưng không quá 12 tháng kể từ
ngày sinh viên kết thúc khoá học, kể cả thời
gian sinh viên được trường cho phép nghỉ
học có thời hạn và được bảo lưu kết quả
học tập (nếu có).
IV. PHƯƠNG THỨC CHO VAY
- Ngân hàng CSXH thực hiện cho vay trực tiếp
thông qua đại diện hộ gia đình sinh viên, có
ủy thác một số công việc cho các tổ chức chính
trị - xã hội và thông qua Tổ tiết kiệm và vay
vốn theo quy định. Đại diện hộ gia đình là
người trực tiếp vay vốn và có trách nhiệm trả
nợ Ngân hàng CSXH. Sinh viên đem giấy xác
nhận của nhà trường về địa phương gửi về để
gia đình nộp hồ sơ vay vốn.
- Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ
côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không
có khả năng lao động, được trực tiếp vay vốn
tại Ngân hàng CSXH nơi theo học.
- Sinh viên đăng ký Giấy xác nhận vay vốn
học tập trên trang: www.myuel.uel.edu.vn
(mục đăng ký Giấy xác nhận) và nhận tại
phòng CTSV (A.007) theo thời gian thông tin.
- Cụ thể thông tin sinh viên xem tại các Văn
bản Luật, hướng dẫn của Ngân hàng CSXH
tại địa phương và Website phòng CTSV.

VAY VỐN ƯU ĐÃI ĐỂ HỌC TẬP TẠI ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
I. ĐỐI TƯỢNG - TIÊU CHÍ ĐƯỢC VAY:
Sinh viên hiếu học có hoàn cảnh khó khăn
đang theo học chương trình đào tạo dài
hạn, hệ chính quy tập trung tại các cơ sở
đào tạo của ĐHQG-HCM, gồm:
- Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ
mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại
không có khả năng lao động.
- Sinh viên là thành viên của gia đình thuộc
một trong các đối tượng:
+ Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của
pháp luật;
+ Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân
đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập
bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo
theo quy định của pháp luật;
+ Sinh viên mà gia đình gặp khó khăn
về tài chính do tai nạn, bệnh tật, hỏa hoạn,
dịch bệnh trong thời gian theo học có xác
nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị
trấn nơi cư trú.
II. ĐIỀU KIỆN CHO VAY:
- Sinh viên Chính quy của ĐHQG-HCM;
- Đối với sinh viên năm nhất phải có giấy
xác nhận nhập học của cơ sở đào tạo;
- Đối với sinh viên năm thứ 2 trở lên, sinh
viên phải có kết quả học tập đạt Trung bình
- Khá (tương đương 6.5/10) trở lên và đạt
điểm đánh giá rèn luyện 70/100 trở lên;
- Sinh viên cam kết tốt nghiệp trong thời gian
quy định của khóa học (không tính thời gian
được phép gia hạn);
- Sinh viên chưa tham gia vay ở các tổ chức
tín dụng khác;
- Sinh viên đang không trong quá trình bị kỷ
luật, đình chỉ học tập.
III. HỒ SƠ VAY:
- Đơn đề nghị vay (theo mẫu, có xác nhận
của cha mẹ hoặc người bảo hộ hợp pháp,
số tiền vay tương ứng với học phí thông báo
của trường);

- Photo có công chứng: Giấy chứng minh
nhân dân, Hộ khẩu thường trú, Giấy tạm trú.
(Hoặc các giấy tờ khác xác định nhân thân
theo quy đinh của pháp luật);
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương
hoặc cơ sở đào tạo;
- Đối với sinh viên năm nhất phải có giấy
xác nhận nhập học của cơ sở đào tạo;
- Đối với sinh viên năm thứ 2 trở đi phải có
xác nhận của cơ sở đào tạo về kết quả học
tập và hạnh kiểm;
- Thông báo đóng học phí của cơ sở đào tạo.
Lưu ý: Tất cả các sinh viên chỉ cần làm 01 bộ
hồ sơ vay đầy đủ cho lần vay đầu. Những
lần vay tiếp theo, sinh viên chỉ cần bổ sung
thêm Đơn xin vay, Xác nhận của cơ sở đào
tạo về kết quả học tập, điểm rèn luyện và
hạnh kiểm và Thông báo đóng học phí của
cơ sở đào tạo để xét vay tiếp.
IV. THỜI GIAN CHO VAY:
Thời gian cho vay: là khoảng thời gian được
tính từ ngày sinh viên được phát món vay
đầu tiên cho đến ngày trả hết nợ gốc và lãi
(nếu có).
Sinh viên phải trả nợ gốc lần đầu tiên ngay
sau khi có việc làm, có thu nhập nhưng
không quá 12 tháng kể từ ngày sinh viên
kết thúc khóa học (kể cả trường hợp chưa có
việc làm ổn định).
Thời gian cho vay tối đa là 8 năm và được
xác định theo công thức sau:
Thời gian cho vay = Thời gian ân hạn trả nợ
gốc + Thời hạn trả nợ
- Thời gian ân hạn trả nợ gốc = thời gian học
tập còn lại của sinh viên tại khóa đào tạo
(tối đa 05 năm) + 01 năm (tính từ thời điểm
sinh viên tốt nghiệp)
- Thời hạn trả nợ (tối đa 02 năm): là khoảng
thời gian được tính từ ngày người vay phải
trả nợ gốc đầu tiên đến ngày trả hết nợ gốc
và lãi.
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?

Sinh viên xem thông tin
thông báo học bổng tại đâu?

-> Toàn bộ thông tin mới của
Trường sẽ được gửi email qua hệ
thống email sinh viên. Đối với các
loại học bổng, sinh viên có thể xem
thông báo qua email cá nhân do
trường cấp, website hoặc fanpage
của Phòng Công tác sinh viên.

?

Sinh viên có thắc mắc về
vấn đề học phí thì liên hệ
đơn vị nào?

-> Sinh viên có thể tra cứu học phí
trên hệ thống website:
myuel.uel.edu.vn
Trường hợp có thắc mắc, sinh
viên gửi phản hồi qua email:
thacmachocphi@uel.edu.vn hoặc
liên hệ Phòng Kế hoạch - Tài chính
để được hỗ trợ.
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?

Sinh viên nhận học bổng
khuyến khích học tập của
Trường bằng hình thức nào?

-> Nhà trường sẽ tạo tài khoản
ngân hàng mới cho sinh viên trong
thời gian sinh viên nhập học. Trong
suốt 4 năm đại học, sinh viên cần
sử dụng tài khoản để nhận học
bổng hoặc các khoản chi trả khác
từ Trường.

?

Sinh viên tham gia học kỳ
hè có được gia hạn học
phí không?

-> Gia hạn học phí chỉ dành cho
sinh viên đại học chính quy có
hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc
vướng mắc đột xuất, không thể nộp
học phí học kỳ chính theo đúng thời
hạn quy định của Trường. Do đó,
sinh viên không được gia hạn học
phí của học kỳ hè.
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CÁC CHỨC NĂNG VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
CỔNG THÔNG TIN ĐÀO TẠO (MYUEL)

Ảnh: Cử tri trẻ UEL tham gia
tiếp xúc cử tri tại Nhà điều
hành ĐHQG-HCM năm 2021

QUY TRÌNH XÁC NHẬN
HỒ SƠ SINH VIÊN
Đăng ký Giấy xác nhận trực tuyến
trên hệ thống myuel.uel.edu.vn(*)

Nhận trực tiếp tại
Phòng Công tác sinh viên

Đăng ký từ 12h Thứ 2
đến 12h Thứ 5

Nhận Thứ 6

Đăng ký từ 12h Thứ 6 đến
12h Thứ 2

Nhận thứ 3

(*) Giấy xác nhận đăng ký trực tuyến bao gồm: Giấy xác nhận sinh
viên, Giấy xác nhận vay vốn, Giấy chứng nhận điểm rèn luyện.
Đối với Giấy xác nhận khác sinh viên vui lòng nộp trực tiếp mẫu đầy
đủ thông tin tại Phòng Công tác sinh viên theo thời gian quy định trên.
Sinh viên đăng ký giấy xác nhận để hoãn nghĩa vụ quân sự tại địa
phương, sinh viên thực hiện đăng ký "Giấy xác nhận sinh viên" tại hệ
thống myuel.uel.edu.vn.
Sinh viên có nhu cầu đăng ký "Bảng ghi nhận thành tích sinh viên" thì
đăng ký trực tiếp tại hệ thống tra cứu Ctxh.uel.edu.vn.
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I. KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG CỦA MYUEL
Cổng thông tin đào tạo Trường Đại học
Kinh tế - Luật (MyUEL) cung cấp thông tin
về chương trình đào tạo, thông báo về kế
hoạch năm học, kế hoạch đăng ký học &
đóng học phí, lịch học & lịch thi, kế hoạch
công nhận tốt nghiệp và lễ trao bằng, kết
quả xét học vụ, công khai & xác thực bằng
tốt nghiệp đã cấp,... đồng thời tiếp nhận
thông tin phản hồi của sinh viên đối với lớp
học phần, khóa học, các hoạt động quản lý
của Trường.
Tên miền: http://myuel.uel.edu.vn;
Đơn vị quản lý: Phòng Công nghệ thông tin;
Phòng A.513
Tài khoản và đăng nhập
Trường cấp mỗi sinh viên một tài khoản
email có dạng: [tên][viết tắt họ và chữ lót]
[mã lớp]@st.uel.edu.vn
Sinh viên đăng nhập vào cổng MyUEL
thông qua email Trường cấp.
Hướng dẫn sử dụng email: sinh viên xem
thêm tại http://helpdesk.st.uel.edu.vn
II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG
Sau khi đăng nhập, sinh viên hệ chính
quy sẽ thấy các chức năng dưới dạng menu:
1. Bảng tin chung: Cung cấp thông tin từ
các phòng cho sinh viên
2. Thông tin cá nhân
- Cung cấp thông tin về hồ sơ của sinh viên
- Cho phép cập nhật thông tin cá nhân
- Cho phép cập nhật thông tin nội trú ngoại trú
3. Hướng dẫn cập nhật thông tin cá nhân
- Cập nhật thông tin cá nhân: Đăng nhập
vào hệ thống -> mở tab Thông tin cá nhân ->
mở tab Thông tin cá nhân -> click vào “Cập
nhật” ở cửa sổ Thông tin liên lạc -> nhập
thông tin cập nhật -> bấm nút Lưu để lưu lại
thông tin cập nhật.
- Cập nhật thông tin Nội trú - Ngoại trú:

Đăng nhập vào hệ thống -> mở tab “Thông
tin nội trú - ngoại trú -> sinh viên chọn “Nội
trú” hoặc “Ngoại trú” trong menu Thông
tin cá nhân -> điền vào các thông tin cần
thiết vào tab “Đăng ký nội trú” -> Điền vào
số điện thoại nhận tin nhắn -> bấm nút Lưu
đăng ký để hoàn tất.
4. Học vụ
- Chương trình đào tạo: thông tin về
chương trình đào tạo của sinh viên
- Đăng ký học phần: đăng ký môn học
(xem thêm quy trình đăng ký môn học)
- Thời khoá biểu: thông tin về thời khoá
biểu của sinh viên
- Xem điểm: thông tin về điểm (gồm bảng
điểm quét và điểm số)
- Xem lịch thi: thông tin về lịch thi học kỳ
- Đăng ký phúc khảo: thông tin về đăng
ký phúc khảo môn học (xem thêm Quy trình
đăng ký phúc khảo)
- Đăng ký giấy xác nhận: đăng ký các loại
giấy xác nhận (xác nhận điểm rèn luyện,
xác nhận vay vốn, xác nhận sinh viên)
- Thông tin về kỷ luật của sinh viên
5. Tài khoản sinh viên
Thông tin về các khoản học phí phải nộp
và tình trạng nộp phí/học phí, dự nợ của
sinh viên
Lưu ý: Sau khi đóng tiền ở ngân hàng,
sinh viên kiểm tra đối chiếu các khoản đã
nộp, trường hợp không khớp với số tiền đã
đóng hoặc dữ liệu không đúng với danh
sách môn học đã đăng ký, sinh viên liên hệ
Phòng Kế hoạch Tài chính để được hỗ trợ.
6. Khen thưởng kỷ luật
Xem thông tin về khen thưởng, kỷ luật đã
được Trường ra quyết định.
7. Đăng ký nơi Khám chữa bệnh (KCB)
ban đầu
Chức năng: Cho phép sinh viên chọn cơ
sở đăng ký KCB ban đầu
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Hướng dẫn sử dụng: Đăng nhập vào hệ
thống MyUEL -> mở tab Đăng ký nơi KCB
-> chọn nơi ĐKKCB -> bấm nút Lưu đăng ký
8. Khảo sát đánh giá
- Khảo sát môn học
- Tự chấm điểm rèn luyện
Hướng dẫn Sử dụng:
- Cuối học kỳ, để xem điểm sinh viên phải
tiến hành điền phiếu khảo sát môn học.
- Truy cập vào bảng khảo sát:
o Cách 1: truy cập vào tab Học vụ -> Xem
điểm -> chọn môn học để xem ảnh điểm

STT
1

SỰ CỐ
Không truy cập vào được
http://myuel.uel.edu.vn

quyét -> hệ thống chuyển sang trang Khảo
sát môn học
o Cách 2: truy cập vào tab Khảo sát
đánh giá -> Khảo sát môn học -> click vào
môn học ở cột Nhận xét để truy cập vào
phiếu khảo sát. Trường hợp sinh viên đã
hoàn thành khảo sát sẽ không thể truy cập
lại vào phiếu khảo sát.
Sau khi điền hoàn thành phiếu khảo sát,
bấm nút lưu để thoát và xác thực quyền truy
cập điểm môn học đã khảo sát.

2

3

http://myuel.uel.edu.vn

Bước 1. Truy cập hệ thống
https://elearning.uel.edu.vn
-> click chọn nút “Đăng nhập”
hoặc có thể vào trực tiếp theo
link https://elearning.uel.edu.
vn/login/

CÁCH XỬ LÝ
Thông báo cho Phòng Công nghệ thông tin
qua mail: cntt@uel.edu.vn
Thử đăng nhập trước vào email sinh viên

Không đăng nhập được vào

HƯỚNG DẪN TRUY CẬP HỆ THỐNG
E-LEARNING CỦA UEL (UEL E-LEARNING)

Đăng nhập bằng trình duyệt khác

Bước 2. Tại giao diện đăng
nhập, click chọn “Log in with
Google” -> Đăng nhập vào hệ
thống bằng tài khoản Email do
Trường cung cấp.

Thông báo cho Phòng Công nghệ thông tin
nếu đăng nhập không thành công qua mail
cntt@uel.edu.vn, để lại MSSV để phòng hỗ
trợ kiểm tra

Thông báo cho Phòng Công nghệ thông tin
Đăng nhập vào được nhưng không
qua mail: cntt@uel.edu.vn, để lại MSSV để
hiển thị bất kỳ thông tin nào
Phòng hỗ trợ kiểm tra

Bước 3. Sau khi đăng nhập, tại
trang chủ sẽ hiển thị các khóa
học đã được đăng ký, người
học chọn khóa học muốn tham
gia để truy cập
Ngoài ra để xem thêm các
hướng dẫn khác, sinh viên có
thể truy cập “Hướng dẫn sử
dụng UEL E-Learning dành cho
người học” hoặc quét mã sau:

Trong quá trình sử dụng hệ thống UEL E-Learning, mọi thông tin cần giải đáp hỗ trợ hoặc thông
báo các sự cố phát sinh, vui lòng liên hệ về Phòng Công nghệ thông tin theo địa chỉ sau:
+ Địa chỉ: Phòng A.513 – Tòa nhà điều hành Kinh tế - Luật.
+ Điện thoại: 028 37244555 (Ext – 6621)
+ Hotline dành riêng cho UEL E-Learning: 028 37244539
+ Email: cntt@uel.edu.vn
+ Facebook: fb.com/cntt.uel.edu.vn
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HỖ TRỢ HỌC TẬP
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP
CENTER FOR ENTERPRISE RELATIONS
Hoạt động chính của Trung tâm dành cho
sinh viên:
- Xây dựng hồ sơ và vận động tài trợ học
bổng, khóa học; vận động tài trợ chương
trình, hoạt động, sự kiện theo kế hoạch
cụ thể;
- Tổ chức các chương trình hội thảo, giao
lưu về định hướng nghề nghiệp, hòa nhập
môi trường văn hóa doanh nghiệp và tham
quan thực tế doanh nghiệp;
- Cung cấp nguồn thông tin tuyển dụng,
thực tập, việc làm uy tín và chất lượng với
sự hợp tác của doanh nghiệp:
• Tổ chức quản lý chương trình đào tạo
kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên;

• Triển khai các chương trình đào tạo
ngắn hạn: hợp tác, liên kết với doanh
nghiệp, địa phương và đào tạo theo nhu
cầu của doanh nghiệp, địa phương;
- Phát triển các đề án của hoạt động khởi
nghiệp, ươm mầm ý tưởng; hỗ trợ sinh viên
trong các hoạt động khởi nghiệp, trang bị
các kiến thức, kỹ năng và nuôi dưỡng ý
tưởng, hiện thực hóa các giải pháp khởi
nghiệp hiệu quả.
- Tổ chức các hoạt động bổ ích, hấp dẫn
cho sinh viên về khởi nghiệp và tăng cường
ngoại ngữ tại Không gian Khởi nghiệp và
Ngoại ngữ UEL.

Buổi thực tế doanh nghiệp do
Trung tâm QHDN tổ chức

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC
THE CENTER OF FOREIGN LANGUAGES AND
INFORMATICS SCIENCE

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA TRUNG TÂM
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ
* DYNAMIC ENGLISH (DE) – TIẾNG ANH
GIAO TIẾP VẬN ĐỘNG
Chương trình củng cố ngữ âm và phát
triển kỹ năng giao tiếp thông qua trò chơi và
vận động, kết hợp giữa GVVN và GVNN,
sinh hoạt câu lạc bộ mỗi cuối tuần.
* ENGLISH FOUNDATION (EF) – TIẾNG
ANH TĂNG CƯỜNG CẬN DƯỚI
Chương trình đào tạo xây dựng kiến thức,
kỹ năng đáp ứng chuẩn ngoại ngữ đầu vào
tại Trường Đại học Kinh tế - Luật.
* UNIENGLISH (UNI) – CHƯƠNG TRÌNH
ĐẢM BẢO CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA
Chương trình đảm bảo chuẩn ngoại ngữ
đầu ra Đại học cho sinh viên theo chứng chỉ
IELTS /TOEIC/ VNU-EPT.
* AMERICAN ENGLISH COMMUNICATION
(AEC) – LUYỆN GIAO TIẾP GIỌNG MỸ
Chương trình luyện tiếng Anh giao tiếp
theo giọng Mỹ, bắt đầu từ nền tảng ngữ âm,
ngữ điệu tiếng Anh.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIN HỌC
Chứng chỉ Tin học ứng dụng kinh tế - quản lý
đáp ứng chuẩn đầu ra Tin học của Trường.
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* ENGLISH SKILLS (ES) – TIẾNG ANH KỸ
NĂNG CHUYÊN SÂU
Chương trình rèn luyện các kỹ năng tiếng
Anh chuyên sâu: Luyện nghe và viết IELTS/
VNU-EPT, Thực hành giao tiếp 100%
GVNN, ….
* ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSE (ESP) –
TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH
Chương trình tiếng Anh chuyên ngành
Luật, Kinh tế, Tài chính, …
* 1:1 ONLINE ENGLISH COURSE (OE) –
TIẾNG ANH ONLINE 1:1
Chương trình tiếng Anh online học 1 kèm
1 với giáo viên nước ngoài.
* NGOẠI NGỮ KHÁC:
Tiếng Pháp, Tiếng Hoa

CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC
Du học tiếng và chuyên môn kết hợp với
trải nghiệm văn hoá, du lịch ở các nước
Philippines, Malta, Canada, New Zealand,
Singapore, Malaysia.

77

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU
KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH
CENTER OF ECONOMIC AND FINANCIAL RESEARCH
1. Chủ đề nghiên cứu

2. Khóa đào tạo
- Kinh tế lượng cơ bản và nâng cao
- Tài chính định lượng
- Kinh tế phát triển nâng cao định lượng
- Phương pháp phân tích nghèo đa chiều
- Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế
- Kỹ năng nghiên cứu, khai thác, phân tích
và xử lý số liệu
- Ứng dụng Stata, SPSS, Eview, R trong
nghiên cứu kinh tế

3. Dịch vụ nghiên cứu
- Cung cấp dữ liệu và hỗ trợ sinh viên thực
hiện các nghiên cứu phục vụ cho học tập,
nghiên cứu khoa học,viết khóa luận, luận
văn, luận án
- Tư vấn chọn mẫu, thiết kế bảng hỏi, và
điều tra trong nghiên cứu khoa học
- Tư vấn các nguồn số liệu khác nhau phục
vụ cho nghiên cứu
- Tư vấn phương pháp khai thác, xử lý và
phân tích số liệu
- Thực hiện các module thực hành phân
tích dữ liệu cho các môn học

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG ĐHQG-HCM
VNUHCM INSTITUDE FOR DEVELOPMENT AND
RESEARCH IN BANKING TECHNOLOGY
Viện Nghiên cứu Phát triển Công nghệ
Ngân hàng ĐHQG-HCM sẽ trở thành một
trong những trung tâm hàng đầu của Việt
Nam trong lĩnh vực nghiên cứu, tư vấn, phản
biện chính sách, phát triển công nghệ ngân
hàng, quản trị, ứng dụng và đào tạo công
nghệ ngân hàng ở Việt Nam.
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU
Xây dựng chiến lược quản trị công nghệ
ngân hàng, ứng dụng và phát triển sản
phẩm dịch vụ công nghệ ngân hàng hiện
đại để hỗ trợ cho hoạt động của hệ thống
ngân hàng Việt Nam;
Tư vấn, phản biện chính sách tiền tệ, các
hoạt động của Ngân hàng Nhà nước, cơ
quan quản lý nhà nước và các chính sách
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liên quan đến phát triển công nghệ ngân
hàng ở Việt Nam;
Tư vấn, chuyển giao công nghệ cho các tổ
chức tài chính về chiến lược phát triển, công
nghệ quản trị và các hoạt độư vấn, chuyển
giao công nghệ cho các tổ chức tài chính về
chiến lng;
Cung cấp các dịch vụ đào tạo cho các tổ
chức tài chính ngân hàng.
Tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học
và thực hiện đề tài, các công trình nghiên
cứu khoa học thường niên trong lĩnh vực
ngân hàng và tài chính;
Tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học
phù hợp với quy định của pháp luật và
ĐHQG-HCM.

VIỆN PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VÀ SO SÁNH
INSTITUTE OF INTERNATIONAL AND
COMPARATIVE LAW

HỖ TRỢ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Thiết kế các dịch vụ hỗ trợ tìm các bài
báo cũng như các tài liệu nước ngoài
bên cạnh các dữ liệu có sẵn tại phòng thí
nghiệm cho các đối tượng có nhu cầu;
Cung cấp dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu, học
thuật trong quá trình học đối với các học viên
UEL và các trường đại học khác, đặc biệt là
học viên cao học, nghiên cứu sinh trong việc
tiếp cận các nguồn tài liệu nước ngoài phục
vụ cho việc viết luận văn, luận án;
Hỗ trợ cho các học viên, nghiên cứu sinh

về phương pháp, kỹ năng nghiên cứu, phản
biện góp ý bài viết trước khi công bố, bảo
vệ hội đồng.
KHÓA HỌC NGẮN HẠN
UEL Summer School là khóa học chất
lượng cao (có thu phí) được tổ chức thường
niên với mục đích tạo cơ hội cho các
chuyên gia, giảng viên, nghiên cứu sinh,
học viên cao học, sinh viên tại Việt Nam
và sinh viên các trường quốc tế tiếp cận
và học hỏi kiến thức cùng với các giáo sư
hàng đầu của Hoa Kỳ.

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

CENTRE FOR INTERNATIONAL PROGRAMS - CIP
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC
1. Chương trình cử nhân Anh Quốc
Gloucestershire (UoG)
2. Cử nhân topup Anh Quốc
Birmingham City
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC THẠC SĨ
1. Chương trình Thạc sĩ Luật Kinh doanh
quốc tế liên kết với Đại học Panthéon-Assas,
Paris 2, Cộng hòa Pháp.
2. Chương trình Thạc sĩ Luật Dân sự liên
kết với ĐH Pantheon-Sorbonne Paris 1,
Cộng Hòa Pháp.
3. Chương trình Thạc sĩ Luật Dân sự liên
kết với ĐH Pantheon-Assas Paris 2, Cộng
Hòa Pháp.
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THƯ VIỆN UEL

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

HỆ THỐNG THƯ VIỆN
HỢP LỰC - CHIA SẺ - PHÁT TRIỂN
Hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM là một
mạng lưới các thư viện liên thông, liên kết,
cùng phối hợp cung cấp các nguồn tài
nguyên thông tin và các dịch vụ thông tin
cho tất cả độc giả là sinh viên, học viên sau
đại học, giảng viên, nhà nghiên cứu và cán
bộ của ĐHQG-HCM.
Hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM cung cấp
nguồn tài nguyên thông tin đa dạng gồm
các bộ sưu tập tài liệu của các thư viện, tài
nguyên thông tin điện tử với những bài báo
nghiên cứu từ các tạp chí khoa học, sách
điện tử và nhiều tài liệu khoa học khác được
mua quyền truy cập từ các Nhà xuất bản có
uy tín trên thế giới.
Hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM cung
cấp các Dịch vụ mượn tài liệu liên thư viện;
Thông tin và Tham khảo; Hỗ trợ học tập,
giảng dạy, nghiên cứu; Lưu hành tài liệu và
nhiều dịch vụ khác nhằm hỗ trợ tối đa khả
năng tiếp cận và khai thác tất cả nguồn tài
nguyên thông tin hiện có của các thư viện
thành viên. Sinh viên có thể dùng thẻ sinh
viên/thẻ Thư viện Trung tâm để đến sử dụng
tài liệu và các dịch vụ của các thư viện.
Hệ thống thư viện ĐHQG-HCM cam kết
làm việc hết lòng, khoa học và sáng tạo để
cung cấp cho các bạn nguồn tài liệu khoa
học và các dịch vụ với chất lượng cao nhất,
đáp ứng mục tiêu đào tạo và nghiên cứu
chất lượng cao của ĐHQG-HCM.
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THƯ VIỆN TRUNG TÂM
Thư viện Trung tâm phục vụ cho hoạt động
học tập, nghiên cứu và giảng dạy của sinh
viên, học viên sau đại học, giảng viên,
nhà nghiên cứu và cán bộ trong và ngoài
ĐHQG-HCM. Với không gian học tập tiện
nghi, cơ sở vật chất khang trang cùng các
trang thiết bị và công nghệ hiện đại, đặc
biệt là nguồn tài liệu chất lượng tốt bao gồm
nguồn tài liệu điện tử có giá trị học thuật và
các dịch vụ thư viện chất lượng cao, hỗ trợ
độc giả từ xa qua các phương tiện truyền
thông, tổ chức các khóa tập huấn nâng cao
kỹ năng thông tin, cung cấp tài liệu điện tử
qua mạng internet.
Phương châm phục vụ “Sự hài lòng của
độc giả là niềm hạnh phúc của chúng tôi”,
đội ngũ cán bộ Thư viên Trung tâm luôn
mong muốn cung cấp nguồn tài nguyên và
các dịch vụ tốt nhất dành cho các bạn.
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Cơ sở 1: Thư viện Trung tâm - Địa chỉ: Khu
phố 6, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, Tp. HCM
Thứ Hai - Thứ Bảy: 8h00 - 18h00
Chủ nhật, ngày lễ: nghỉ.
Cơ sở 2: TVTT - Chi nhánh Ký Túc Xá - Địa
chỉ: Ký Túc Xá Khu B - ĐHQGHCM (Tòa nhà
C1-C2).
Thứ Hai - Thứ Sáu: 14h00 - 21h00
Thứ Bảy, Chủ nhật: 8h00 - 16h00

Thư viện Trường Đại học Kinh tế - Luật có
sứ mạng hỗ trợ học tập, nghiên cứu và khai
phá năng lực khoa học tiềm ẩn trong mỗi
giảng viên, học viên và sinh viên UEL. Thư
viện thúc đẩy sự tự học, tự nghiên cứu của
độc giả thông qua các nguồn tài nguyên
thông tin và dịch vụ có sẵn tại Thư viện, trực
tuyến và liên kết với các Trung tâm Thông tin
- Thư viện trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.
Thư viện Trường cung cấp các sản phẩm
dịch vụ thông tin cơ bản sau:
• Mượn – trả - gia hạn – đặt trước tài liệu
của Thư viện Trường, Thư viện các trường
thành viên trong Hệ thống Thư viện Đại học
Quốc gia Hồ Chí Minh (HTTV ĐHQG HCM)
• Cấp quyền truy cập vào các cơ sở dữ
liệu điện tử của Trường và của Hệ thống
• Hỗ trợ nghiên cứu khoa học
• Tập huấn, đào tạo và hướng dẫn kỹ
năng thông tin từ cơ bản đến nâng cao
• Kiểm tra sự trùng lắp và/hoặc sao chép
các sản phẩm khoa học trước và sau công bố
• Hợp tác, liên kết và chia sẻ nguồn lực
thông tin
• Phát hành giáo trình phục vụ các chương
trình đào tạo

• Tổ chức các sự kiện, tạo sân chơi lành
mạnh cho sinh viên
Bên cạnh đó, Thư viện là nơi cung cấp
môi trường, không gian tiện ích, xanh, sạch,
đẹp, nhằm kích thích sự sáng tạo và tinh
thần học tập hiệu quả của sinh viên. Đây
cũng là nơi sinh viên có thể trao đổi, thảo
luận, học nhóm hay thư giãn sau những giờ
học tập căng thẳng. Thư viện tạo môi trường
trải nghiệm bổ ích cho sinh viên thông qua
các hoạt động tình nguyện, sự kiện và đồng
hành cùng sự phát triển của Thư viện. Sinh
viên có thể tham gia đăng ký vào đội ngũ
Tình nguyện viên tại Thư viện, từ đó góp
phần phát triển văn hoá đọc và học tập suốt
đời trong sinh viên.
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Thư viện UEL tòa nhà KTL B2 (tầng 1, 2, 3)
Fanpage: www.facebook.com/uel.lib
Địa chỉ email: thuvien@uel.edu.vn
Điện thoại: 028.37244555 - Số nhánh:
Bộ phận phục vụ: 6421 (Phòng B2.001)
Bộ phận nghiệp vụ: 6323 (Phòng B2.101)
Bộ phận công tác giáo trình: 6325
(Phòng A503)

81

HỖ TRỢ ĐỜI SỐNG SINH VIÊN
KHÔNG GIAN CHIA SẺ VÀ TƯ VẤN UEL

KHÔNG GIAN KHỞI NGHIỆP VÀ NGOẠI NGỮ
UEL STARTUP AND LANGUAGES SPACE
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Mục đích:
- Tạo môi trường cho sinh viên trò chuyện,
cùng chuyên gia chia sẻ tâm tư, tình cảm;
- Tư vấn sức khỏe giới tính và tâm lý cho
sinh viên; chia sẻ khám phá bản thân; định
hướng nghề nghiệp;
- Gợi mở giải pháp giúp sinh viên vượt
qua trở ngại khó khăn: chuyện gia đình,
học tập;
- Cùng chia sẻ những phát sinh trong mối
quan hệ giao tiếp, ứng xử với gia đình, bạn
bè, thầy cô.
Nguyên tắc hoạt động:
- Lắng nghe và tôn trọng
- Bảo mật thông tin
- Sẻ chia những mối quan tâm và gợi ý
giải pháp
Hình thức chia sẻ:
- Chia sẻ riêng 1:1 với chuyên gia
- Chia sẻ nhóm theo chuyên đề cụ thể.

Thông tin liên hệ:
Không gian chia sẻ và tư vấn UEL
- Phòng B1.306, Tòa nhà KTL-B1, UEL
- Thời gian hoạt động: 8h30 -11h30 sáng
thứ 6 hàng tuần (trực tiếp)
Trực tuyến qua các kênh:
- Email: gocchiase@uel.edu.vn
- Fanpage: www.facebook.com/UELSSC
- Hotline: 0797.00.37.37
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THƯ QUÁN SINH VIÊN
Thư quán Sinh viên là một cơ sở do Đoàn Thanh niên Trường quản lý và điều hành. Đây
là mô hình do chính sinh viên tự phục vụ tại Trường, xây dựng một môi trường kinh doanh
thân thiện, gần gúi, đáp ứng tốt các nhu cầu cần thiết của sinh viên.
Thư quán Sinh viên hiện đang kinh doanh các loại sản phẩm và dịch vụ:
• Photocopy, in ấn tài liệu phục vụ học tập, sinh hoạt;
• Các loại văn phòng phẩm;
• Sách tham khảo, giáo trình chuyên ngành về kinh tế, tài chính, quản trị, luật;
• Sản phẩm lưu niệm gắn với thương hiệu của Trường;
• Cung cấp lễ phục, đồng phục Trường;
• Các sản phẩm khác phù hợp với nhu cầu sinh viên, đoàn viên, hội viên.
Việc tổ chức hoạt động và kinh doanh Thư quán Sinh viên cũng nhằm mục đích tạp thêm
nguồn kinh phí cho các hoạt động Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường, giúp nâng cao
chất lượng cũng như hiệu quả của các hoạt động hỗ trợ, phục vụ các nhu cầu của sinh viên.
Ngoài ra Thư quán sinh viên còn tạo điều kiện cho các bạn làm việc bán thời gian, tăng
thêm thu nhập và học tập kỹ năng bán hàng, quản lý.
Nhân dịp nhập học của Tân Sinh viên khóa 2021, xin mời các bạn cùng đến với Thư
quán sinh viên để được nhận những ưu đãi chỉ dành riêng cho K21.

TRUNG TÂM QUẢN LÝ
KÝ TÚC XÁ ĐHQG-HCM

TỔNG QUAN
* Diện tích 50,77ha, gồm khu A và khu B
với 47 tòa nhà từ 5 đến 16 tầng, đáp ứng
khoảng 50.000 chỗ ở cho sinh viên
* SV tham gia nhiều hoạt động CLB học tập,
văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù
hợp sở thích, năng khiếu
* Môi trường an ninh – an toàn: Bảo vệ trực
24/24 giờ kiểm tra người ra vào bằng các
trang thiết bị hiện đại.
* Hệ thống dịch vụ phục vụ sinh viên đa
dạng, giá cả phù hợp sinh viên
* Hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu, tư
vấn tâm lý, sức khỏe sinh sản đáp ứng yêu
cầu của sinh viên
KHOẢNG CÁCH & GIAO THÔNG ĐI LẠI
Khoảng cách: KTX khu B, cách Trường
khoảng 1.5km
Giao thông đi lại: Đi bộ, xe đạp, xe máy,
xe bus (từ 5 đến 20 phút tùy theo phương
tiện di chuyển)
Các tuyến bus kết nối với UEL: Tuyến số 33 & 53
Các tuyến bus khác có trạm dừng tại KTX –
Khu B: Tuyến số 99
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TẤT CẢ sinh viên Trường Đại học Kinh
tế - Luật (UEL) có nhu cầu đều được ưu
tiên đăng ký ở tại Ký túc xá ĐHQGHCM (Khu B)

HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ & NỘP TIỀN
Sinh viên có thể đăng ký chỗ ở và đóng tiền
cho Ký túc xá:
* Trực tuyến (Online): theo form đăng ký
trong thông báo của KTX.
* Trực tiếp (Offline): tại Văn phòng các cụm
của KTX theo thông báo.
Lưu ý: Đối với hình thức đăng ký trực tuyến
(online): Sinh viên chuẩn bị hồ sơ bản giấy
để nộp, đối chiếu thông tin khi đến ở KTX.
SV nộp tiền qua ngân hàng lưu giữ biên
lai, phiếu chuyển tiền, tin nhắn… để làm
minh chứng)
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CHI PHÍ LƯU TRÚ
Loại phòng

Số tiền/tháng

HOẠT ĐỘNG CLB PHÙ HỢP
VỚI SỞ THÍCH CỦA SINH VIÊN

Số tiền/năm (10 tháng)

Phòng 8 người

140.000 đ

1.400.000 đ

Phòng 6 người

190.000 đ

1.900.000 đ

Phòng 4 người

350.000 đ

3.500.000 đ

Phòng 4 người, máy lạnh

580.000 đ

5.800.000 đ

* Trường hợp muốn đóng theo Học kỳ phải làm đơn đề nghị xem xét
CÁC KHOẢN THU KHÁC

Phòng ở và góc học tập sạch sẽ, thoáng mát

(1) Thế chân tài sản: 100.000 đồng (SV được rút lại tiền khi rời khỏi KTX)
(2) Tiền hồ sơ và làm thẻ KTX: 60.000 đồng
(3) Thu tiền BHYT (bắt buộc), BHTN (tự nguyện): số tiền thu tùy thuộc vào có hoặc không
có thẻ BHYT, thời hạn còn lại của thẻ BHYT cũ.

THỦ TỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ
ĐỐI VỚI TÂN SINH VIÊN
1) 02 bản photo CCCD hoặc CMND
2) 01 bản photo Giấy báo nhập học hoặc
hồ sơ minh chứng đã làm thủ tục nhập học
trở thành sinh viên của Trường (xác nhận
nhập học, phiếu xác nhận, biên lai, hóa
đơn đóng tiền học phí…)
3) 01 bản photo Bảo hiểm Y tế (nếu không
có BHYT, sinh viên nộp thêm 01 bản photo
CCCD, CMND, thông tin hộ khẩu)
Đối với sinh viên đăng ký Online, cần chuẩn
bị thêm khi nộp hồ sơ trực tiếp:
4) Phiếu xác nhận kết quả từ Ký túc xá (in từ
email phản hồi của KTX)
5) Các chứng từ, biên lai, tin nhắn chứng
minh đã đóng tiền ở KTX
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SINH VIÊN RỜI KHỎI
KÝ TÚC XÁ TRƯỚC THỜI HẠN
ĐĂNG KÝ Ở
1) Thực hiện Đơn xin ra khỏi Ký túc xá trước
hạn (gửi Phòng CTSV, Trường ĐH Kinh tế Luật xác nhận)
2) Thực hiện các thủ tục rời khỏi KTX theo
Quy định, nội quy của KTX

Hành lang rộng rãi, thoáng mát, thang máy
thuận tiện trong việc đi lại

Với mục tiêu “Ký túc xá không chỉ là nơi
ở mà còn là nơi tự rèn luyện của sinh viên”,
Ký túc xá không chỉ đáp ứng tốt về cơ sở vật
chất, đời sống văn hóa tinh thần mà còn tạo
môi trường cho sinh viên tự rèn luyện khả
năng tự lập, chuẩn mực ứng xử, ý thức trách
nhiệm với tập thể, với cộng đồng nhằm góp
phần rèn luyện đạo đức, lối sống và bồi
dưỡng nhân cách cho sinh viên.
Sinh viên ở Ký túc xá được trải nghiệm,
tự rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh chính trị
thông qua các chương trình, hoạt động định
hướng, giáo dục chính trị - tư tưởng, văn
hóa, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật,
trang bị kỹ năng mềm, hướng nghiệp, giới
thiệu việc làm cũng như các hoạt động vănthể-mỹ; xây dựng Ký túc xá văn hóa, bóng
đá mini các Ký túc xá, hội thao sinh viên
các Ký túc xá toàn thành; văn hóa sử dụng
phương tiện công cộng, chương trình tư vấn.
Ngoài ra, sinh viên còn được tham gia
các CLB, sân chơi do chính sinh viên tổ chức
tại Ký túc xá phù hợp với sở thích, ngành
học của sinh viên: CLB Phát thanh sinh viên,
CLB Nữ sinh, CLB Anh văn, CLB Hiphop,
CLB Guitar, CLB Võ thuật, CLB Bóng đá, CLB
Bóng chuyền, CLB Bóng bàn,…
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KÝ TÚC XÁ CỎ MAY
Tọa lạc trong khuôn viên Trường Đại học
Nông Lâm TP.HCM (Đường số 4, Khu phố
6, phường Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM),
Ký túc xá Cỏ May có diện tích rộng hơn
2.600 m2, thiết kế 4 tầng hiện đại, khang
trang, gồm một trệt, ba lầu, tổng diện tích
sàn xây dựng trên 4.100 m2, với 54 phòng
ở cho sinh viên (sức chứa tối đa 432 sinh
viên), 3 phòng học chung, 1 sảnh lớn dành
cho sinh hoạt chung
Hằng năm, KTX Cỏ May dự kiến tuyển
100 tân sinh viên các trường đại học công
lập trong phạm vi xét tuyển. Các sinh
viên được nhận vào KTX Cỏ May đủ các
điều kiện sau: là sinh viên trúng tuyển các
trường đại học công lập tại TP.HCM; gia
đình nghèo, khó khăn, mồ côi cha hoặc mẹ
không có tài chính để tiếp tục việc học; học
sinh giỏi cấp 3, ưu tiên học sinh giỏi cấp
huyện, tỉnh, thành phố.
Nơi học tập và rèn luyện giá trị sống
Với mục đích: “Tiếp bước sinh viên nghèo
– học giỏi”, KTX Cỏ May xây dựng nên
nhằm giúp các sinh viên tuy hoàn cảnh khó
khăn nhưng có ý chí vươn lên, có được điều
kiện thuận lợi để hoàn thành bậc đại học,
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trở thành những công dân ưu tú góp phần
xây dựng đất nước. Đó là tâm nguyện của
một Doanh nhân người Nam Bộ đã viết nên
nhiều câu chuyện, nhiều mảnh đời qua các
thế hệ sinh viên trên cả nước, học tập và sinh
sống tại TP.HCM.
Sinh viên trúng tuyển vào Ký túc xá Cỏ
May được ở hoàn toàn miễn phí và được hỗ
trợ tiền ăn hằng tuần, được trợ cấp toàn bộ
học phí trong học kỳ đầu tiên, bảo hiểm y
tế, bảo hiểm tai nạn. Các học kỳ tiếp theo
sẽ căn cứ vào kết quả học tập của học kỳ
trước đó để xét cấp tiếp, được hỗ trợ kinh
phí học ngoại ngữ, đi thực tập, học tập nước
ngoài, tin học, và các kỹ năng mềm... đảm
bảo phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu
công việc.
Sinh viên học tập và rèn luyện trên tinh
thần “Tự giác - Tôn trọng - Trách nhiệm”.
Tuy nhiên, trong quá trình học tập sinh
hoạt, những sinh viên có kết quả học tập
không đạt, thiếu rèn luyện đạo đức tư cách
... sẽ bị đưa ra khỏi Ký túc xá Cỏ May.
Đối với sinh viên học giỏi, rèn luyện hạnh
kiểm tốt sẽ được thưởng đi du lịch trong và
ngoài nước.
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CHI BỘ SINH VIÊN
5

CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG

Chi bộ Hành chính

TIẾP
NHẬN
HỒ SƠ
ĐẢNG

8

Chi bộ Giảng viên

4

Chi bộ sinh viên

1. Đảng viên thực hiện hồ sơ:
a) Giấy đề nghị chuyển sinh hoạt Đảng
b) Bản kiểm điểm
c) Photo Giấy báo nhập học
2. Hồ sơ nộp cho Chi bộ đang sinh hoạt tại Trường THPT để viết Giấy giới thiệu
chuyển sinh hoạt Đảng.
3. Đảng viên chuyển nội dung này đến Chi bộ:
a) Nơi chuyển đến sinh hoạt Đảng: Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - Luật
b) Kính chuyển: Đảng ủy Đại học Quốc gia TP.HCM
Sinh viên nhận hồ sơ đảng viên nộp về:
Đảng ủy Đại học Quốc gia TP.HCM (Nhà điều hành, Khu phố 6, phường Linh
Trung, Thủ Đức, TP.HCM)
Sinh viên nhận lại Hồ sơ đảng viên từ Đảng ủy Đại học Quốc gia TP.HCM và nộp
về Văn phòng Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế - Luật

KÊNH YOUTUBE CỦA TUỔI TRẺ KINH TẾ - LUẬT -> ĐĂNG KÝ NGAY

Văn phòng Đảng ủy giới thiệu đảng viên về sinh hoạt tại Chi bộ Sinh viên và địa
phương cư trú theo quy định 213.

ĐOÀN VIÊN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN
Phấn đấu trở thành Đoàn viên ưu tú
- Có kết quả học tập tốt (từ 7.0
trở lên)
- Có kết quả rèn luyện loại Tốt trở lên
- Tích cực các hoạt động phong
trào Đoàn - Hội, hoạt động xã hội,
ngoại khóa
- Đạt các danh hiệu, giải thưởng sinh
viên: Nghiên cứu khoa học, Thanh niên
làm theo lời Bác, Sinh viên 5 Tốt...
- Có được uy tín và sự tín nhiệm của
đoàn viên trong chi Đoàn

LIÊN HỆ
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Đoàn viên ưu
tú trở thành Đối
tượng Đảng
- Có nguyện vọng
tìm hiểu và có
mong muốn đứng
vào hàng ngũ
của Đảng
- Đoàn các cấp
giới thiệu tham gia
học lớp Nhận thức
về Đảng

Giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng
- Chi đoàn họp xét và biểu quyết
giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng
xem xét kết nạp.
- Chi bộ Sinh viên phân công các
Đảng viên hướng dẫn Đoàn viên
trong các công tác khai báo hồ sơ,
xác minh lý lịch và hoàn tất hồ sơ
kết nạp vào Đảng.
- Chi bộ tạo điều kiện tham gia sinh
hoạt cùng với Chi bộ trong những
buổi sinh hoạt chuyên đề mở rộng.

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT - VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY
Phòng A.203. Điện thoại: (028) 37244555 (Số máy nhánh 6431)
Email: vpdanguy@uel.edu.vn / Website: https://dangbo.uel.edu.vn
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ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường
Đại học Kinh tế - Luật là hai tổ chức chính
trị - xã hội đồng hành cùng sinh viên xuyên
suốt quá trình học tập tại trường. Đoàn
thanh niên – Hội Sinh viên trường có 18 cơ
sở, 30 Câu Lạc bộ, Đội, Nhóm trực thuộc,
thông quá đó tạo nên một môi trường rèn
luyện để sinh viên phát triển toàn diện
phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, kỹ
năng thực hành xã hội. Đoàn – Hội trường
tự hào là đơn vị có đa dạng hoạt động
cùng đồng hành với sinh viên trong nâng
cao kiến thức chuyên ngành qua các sân
chơi học thuật, gắn liền với việc nâng cao
đời sống vật chất, tinh thần cho sinh viên.
Trước những sự chuyển đổi mạnh mẽ của
thế hệ trẻ, Đoàn – Hội trường xung kích
luôn phát huy sức trẻ và xây dựng những
giải pháp mới, sáng tạo đáp ứng nhu cầu
phù hợp của sinh viên. Đây cũng là cầu
nối vững chắc cho các bạn sinh viên với

các đơn vị trong và ngoài trường, giúp
sinh viên rèn luyện và phát huy năng lực
bản thân, tự do lựa chọn và hoàn thiện cá
nhân mình.
Từ năm 2002 đến nay, Đoàn Thanh
niên – Hội sinh viên trường luôn đạt danh
hiệu Đơn vị Xuất sắc, được trao tặng Huân
Chương Lao động Hạng 3 của Nhà Nước,
Bằng Khen của Thủ Tướng Chính phủ, liên
tục nhiều năm liền nhận cờ đầu của Toàn
thành phố, 08 lần nhận Cờ thi đua của Ủy
ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là
đơn vị dẫn đầu công tác Đoàn – Hội và
phong trào Thanh niên Sinh viên Thành phố
trong các cụm thi đua. Thành tích này là sự
nỗ lực không mệt mỏi của cán bộ Đoàn –
Hội các cấp với sự nhiệt tình của các bạn
sinh viên tạo nên một thương hiệu sinh viên
năng động, luôn nhiệt huyết và tiên phong
trong mọi công tác và các bạn cũng sẽ là
một phần lịch sử tự hào ấy!

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
Chắc hẳn rằng bạn không còn xa lạ với
tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh ở trung học, bạn sẽ thấy thật bất ngờ
và đầy thú vị với môi trường Đoàn ở Đại học
đa dạng và gần gũi với các bạn trong mỗi
hoạt động tại Trường. Đoàn Trường Đại học
Kinh tế - Luật ra đời từ năm 2001, đến nay
đã trải qua 8 nhiệm kỳ và chúng tôi thật sự
là người bạn thân thiết của đoàn viên, thanh
niên UEL theo đúng nghĩa “Học hết sức –
Chơi hết mình”.
Khi mới bước vào Đoàn, bạn cũng chưa
hình dung được hết tổ chức Đoàn lớn đến
dường nào, hoạt động Đoàn nhiều ra sao
và tổ chức Đoàn mang lại quyền và nghĩa
vụ gì cho thanh niên. Ở môi trường đại học,
Đoàn sẽ đồng hành suốt quãng đời sinh viên
bạn sẽ biết được nhiều hơn về tổ chức Đoàn

7000 +
ĐOÀN VIÊN
THANH NIÊN
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của chúng ta. Ngoài những hoạt động giáo
dục chính trị với sự đổi mới về nội dung và
phong phú về hình thức nhằm tạo sự thích
thú trong những kiến thức chính trị liên tục
cập nhật, Đoàn Thanh niên có rất nhiều
chương trình trên rất nhiều lĩnh vực mà bạn
phải lựa chọn để tham gia học tập và vui
chơi như: học thuật, kỹ năng, thể dục thể
thao, văn hóa văn nghệ…
Qua những chương trình này, sự chủ
động của bạn được thể hiện nhiều hơn, sự
sáng tạo của bạn được nêu cao, kỹ năng
của bạn được rèn luyện…Và sau 4 năm là
sinh viên của Trường Đại học Kinh tế - Luật
bạn tự tin bước vào đời với tấm bằng cử
nhân và những kỹ năng thực hành xã hội;
Đây là hành trang vững chắc cho sự thành
công của bạn trong tương lai.

9 ĐOÀN KHOA VỚI HƠN 150 CHI ĐOÀN
2 CHI ĐOÀN CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN TRẺ
13 CÂU LẠC BỘ TRỰC THUỘC
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HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ - ĐỘI - NHÓM

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
Trở thành sinh viên, các bạn sẽ được biết
đến tổ chức Hội Sinh viên - đây là người
bạn mới luôn cùng đồng hành và hỗ trợ
bạn trên từng bước đi xuyên suốt quãng
thời gian Đại học. Hội Sinh viên Trường là
tổ chức đại diện cho tiếng nói của toàn thể
sinh viên trong trường. Vậy tổ chức này là
gì và chúng tôi sẽ làm gì để giúp đỡ các
bạn sinh viên phát triển toàn diện bên cạnh
tổ chức Đoàn?
Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học
Kinh tế - Luật được thành lập năm 2004
và luôn sát cánh cùng Đoàn Thanh niên
Trường mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho
các bạn đoàn viên, sinh viên. Ngoài nhiệm
vụ hàng đầu là hỗ trợ cho sinh viên học tập
tốt thì các vấn đề về rèn luyện đạo đức,
tư tưởng, rèn luyện sức khỏe, nhu cầu hội
nhập, tình nguyện của sinh viên luôn được
Hội Sinh viên Trường quan tâm và tạo điều
kiện tối đa để sinh viên có thể an tâm học
tập và rèn luyện.
Các hoạt động của Hội Sinh viên cũng
rất đa dạng và phong phú. Bên cạnh
những hoạt động học thuật, Hội Sinh viên
Trường còn tổ chức các hoạt động văn
hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt
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động tình nguyện như: Mùa hè xanh, Xuân
tình nguyện, Tiếp sức mùa thi…. Ngoài ra,
Hội Sinh viên Trường cũng thực hiện các
chương trình tư vấn, hỗ trợ sinh viên thông
qua các hoạt động tư vấn sinh viên, hỗ trợ
học bổng, giới thiệu việc làm cho sinh viên.
Các hoạt động này đã góp phần nâng cao
đời sống tinh thần và rèn luyện các kỹ năng
mềm cho sinh viên - điều không thể thiếu để
các bạn có thể tự tin hơn trong cuộc sống.
Để ghi nhận quá trình học tập và rèn luyện
của các bạn sinh viên trong bốn năm đại
học, Hội Sinh viên Trường đã phát động
phong trào Sinh viên 5 tốt - là một danh
hiệu cao quý dành tặng cho các bạn sinh
viên đã phấn đấu, nỗ lực và đạt thành tích
tốt trong năm lĩnh vực: Đạo đức, Học tập,
Thể lực, Tình nguyện và Hội nhập. Hội Sinh
viên Trường sẽ luôn đồng hành và tạo cơ
hội cho các bạn sinh viên đạt được các tiêu
chí trên.
Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường
Đại học Kinh tế - Luật nồng nhiệt chào đón
bạn đã trở thành thành viên của ngôi nhà
chung UEL và sẽ sớm trở thành một thành
viên xuất sắc học tập tốt và tham gia phong
trào giỏi bạn nhé!

Ngoài nhiệm vụ chính trị hàng đầu của sinh viên là học tập thì vấn đề giáo dục đạo đức,
rèn luyện nhân cách, tạo sân chơi tinh thần, hỗ trợ sinh viên, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh
hoạt của sinh viên luôn được Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường quan tâm và có vai
trò quan trọng, không thể thiếu đối với mỗi đoàn viên, hội viên.
Các hoạt động phong trào luôn được chú trọng đẩy mạnh, đa dạng hình thức nhằm mang
đến một sân chơi bổ ích và toàn diện cho các bạn sinh viên. Thông qua các hoạt động
đồng hành của Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên Trường, các bạn sinh viên sẽ có nhiều
cơ hội rèn luyện bản thân, phát triển kỹ năng, xây dựng ý thức, trách nhiệm cộng đồng và
đạo đức nghề nghiệp.
Ngoài hoạt động của hệ thống Đoàn - Hội từ cấp lớp đến cấp Trường, các bạn sinh viên
còn có thể tham gia 30 câu lạc bộ, đội, nhóm hoạt động trực thuộc Đoàn - Hội Trường, như:
Nhóm Câu lạc bộ học thuật: Đồng hành cùng các bạn sinh viên nâng cao kiến thức
chuyên ngành qua các sân chơi học thuật. Hình thức hoạt động mới mẻ, luôn tìm tòi và xây
dựng những giải pháp mới, sáng tạo để đáp ứng nhu cầu càng cao của sinh viên. Các cuộc
thi là cầu nối vững chắc giữa sinh viên và doanh nghiệp, giúp các bạn phát huy năng lực
bản thân mình.

NHÓM CÂU LẠC BỘ HỌC THUẬT
- CLB Kinh tế học (ECS);
- CLB Kinh doanh quốc tế (IBC);
- CLB Tài chính – Ngân hàng (FBG);
- CLB Công nghệ tài chính (Fintech);
- CLB Kế toán – Kiểm toán;
- CLB Hệ thống thông tin (ITB);
- CLB Tiềm năng quản trị (GPA);
- CLB Marketing (MUC);
- CLB Nghiên cứu và tư vấn pháp luật
(LRAC);
- CLB Sáng tạo trẻ (YCU);
- CLB Phiên tòa giả định (UMC);
- CLB Nghiên cứu khoa học (ERC);
- Nhóm Sàn giao dịch chứng khoán ảo
(FESE).
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Nhóm Câu lạc bộ kỹ năng: Ngoài nhiệm vụ hàng đầu là học tập thì Nhóm Câu lạc bộ
kỹ năng còn tổ chức các hoạt động, sân chơi hỗ trợ, rèn luyện các kỹ năng mềm cho sinh
viên – điều không thể thiếu để các bạn có thể tự tin hơn trong công việc và cuộc sống.
Các bạn được tiếp xúc với nhiều môi trường khác nhau một cách thân thiện, cởi mở và
được chia sẻ nhiều giá trị bổ ích.

NHÓM CÂU LẠC BỘ KỸ NĂNG
-

CLB Kỹ năng (Skills);
CLB Lý luận trẻ;
CLB Thắp sáng ước mơ (LyD);
Đội Kinh doanh vì cộng đồng (ENS);
Đội Công tác xã hội;
Đội Hỗ trợ sinh viên nội trú.

Nhóm Câu lạc bộ theo sở thích: Các bạn xây dựng môi trường thân thiện giúp các thành
viên cùng chung sở thích có cơ hội được giao lưu, thực hiện các chương trình hoạt động vừa
học tập, vừa rèn luyện mà còn đúng sở thích của mình.
Các nhóm sinh viên có thể cùng nhau học ngoại ngữ, văn hóa các nước hoặc tham gia sự
kiện giao lưu với khách nước ngoài. Còn có nhóm sinh viên học nhảy, hát, múa hay giao
lưu, thi đấu các môn thể thao mình yêu thích.

NHÓM CÂU LẠC BỘ THEO SỞ THÍCH
-

CLB Truyền thông 3600
CLB tiếng Anh (EFFI)
CLB tiếng Hoa (WAN)
CLB Thể dục thể thao
CLB Sách và Hành động
Đội Văn nghệ xung kích

ĐỘI SINH VIÊN XUNG KÍCH
- Hỗ trợ Nhà trường giám sát sinh viên
việc chấp hành Nội quy, quy định của
Trường và công tác an ninh, trật tự trong
sinh viên Trường.
- Đồng hành cùng với sinh viên trong thực
hiện Văn minh học đường.
- Tham gia hỗ trợ, điều phối tổ chức các
sự kiện, lễ hội của Trường.
- Tham gia tiếp, hỗ trợ giải đáp thắc mắc
của sinh viên đến liên hệ công việc tại
Phòng Công tác sinh viên.
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH SINH VIÊN THAM GIA GIAO LƯU QUỐC TẾ

HOẠT ĐỘNG TRAO ĐỔI/GIAO LƯU SINH VIÊN QUỐC TẾ
Với mối quan hệ rộng rãi cùng các trường
Đại học và Viện nghiên cứu trên thế giới, hoạt
động giao lưu và trao đổi sinh viên quốc tế
được Trường Đại học Kinh tế - Luật thực hiện
với mục đích tạo điều kiện cho sinh viên UEL
nâng cao kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ,
hiểu biết về nền giáo dục của nhiều đất nước
khác nhau. Đây cũng là cơ hội để sinh viên
tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa
cũng như các hoạt động tình nguyện.

CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG NIÊN

• Trao đổi sinh viên – Giảng viên theo
chương trình ngắn hạn và dài hạn: Trường
liên tục tiếp nhận sinh viên quốc tế đến từ các
nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan,
Indonesia, Lào, Campuchia sang học tập và
giao lưu tại Trường ngắn hạn hoặc dài hạn.
• Chương trình trao đổi học thuật trong và
ngoài nước: Trường thực hiện quốc tế hóa
hoạt động đào tạo và nghiên cứu tại Trường
bằng việc mời các học giả hàng đầu trong
lĩnh vực kinh tế, luật và quản lý sang giảng
dạy tại Trường như GS. Soon-Gwon Choi
(Trường ĐH Quốc gia Pukyong), GS. Nguyễn
Ngọc Xuân Thảo (Trường ĐH Indiana), Nhà
báo Thomas Friedman (tác giả cuốn sách Thế
giới phẳng), đoàn doanh nhân REI đến từ tổ
chức phi chính phủ Hoa Kỳ,...
• Chương trình trao đổi SV thông qua đào
tạo công nhận tín chỉ lẫn nhau cùng cấp
đại học: Trường là thành viên của Hệ thống
P2A (Passage to ASEAN - Con đường đến
ASEAN). Đây được xem là một cơ hội rất lớn
để tất cả sinh viên Trường được giao lưu học
hỏi ở nước ngoài, tham gia các hoạt động
trong chuỗi các sự kiện của các trường thành
viên trong hệ thống các nước ASEAN.
• Chương trình giao lưu văn hóa: Trường
thường xuyên tổ chức các hoạt động bổ ích,
sôi nổi như: Chương trình giao lưu sinh viên
Pháp; Gian hàng văn hóa ẩm tực trong Ngày
truyền thống Trường; Các hoạt động tình
nguyện bảo vệ môi trường; Các lớp tập huấn
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kỹ năng pháp luật thực hành; các lớp chuyên
đề, chương trình giao lưu văn hóa và trải
nghiệm cuộc sống nông thôn Việt Nam, v.v...
• Hội thảo/Hội nghị khoa học quốc tế:
Trường mở các cơ hội và tạo điều kiện cho
sinh viên tham gia các hoạt động trao đổi,
giao lưu học thuật với giảng viên, sinh viên
các quốc gia trong khu vực và trên thế giới
thông qua các chương trình hội thảo/hội
nghị khoa học liên quan đến lĩnh vực kinh tế,
toán học, luật và quản lý.

GIÁ TRỊ MANG LẠI

Khi tham gia hoạt động trao đổi sinh viên
quốc tế tại UEL, sinh viên nhận được rất nhiều
lợi ích như: chương trình học gần như miễn
phí; được cấp giấy chứng nhận; có cơ hội
nâng cao một số kỹ năng mềm như: kỹ năng
thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, v.v…
Điều quan trọng nhất là các bạn được hoạt
động trong môi trường quốc tế, thân thiện,
cởi mở và hết sức chuyên nghiệp.
Không những thế, qua các chương trình
trao đổi và giao lưu sinh viên quốc tế, sinh
viên sẽ nhận thấy được những thế mạnh cũng
như những điểm còn thiếu sót của bản thân
để rèn luyện trở thành những công dân ưu tú
trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay.

99

LỚP HỌC “XUYÊN BIÊN GIỚI”

Rút ngắn khoảng cách nhờ công nghệ

Sinh viên trong phòng học
“thông minh” tại Trường ĐH
Kinh tế - luật (ĐH Quốc gia
TP.HCM)

Học kỳ 1 năm học 2020-2021, Trường Đại học Kinh tế - Luật có gần 20 sinh viên từ các
nước ASEAN đăng ký học trọn học kỳ bằng hình thức trực tuyến, phần lớn ở các môn như
kinh tế, tài chính, kế toán. Để đón các sinh viên quốc tế, lớp học “đầu cầu” TP.HCM được
chuyển thành phòng học “thông minh”. Giảng viên dạy trực tiếp cho sinh viên Việt Nam
như bình thường nhưng được thu hình, âm thanh, kết nối trực tuyến với sinh viên quốc tế
đăng ký tham dự.
Cũng nhờ công nghệ, những hoạt động tưởng chừng chỉ gói gọn trong bốn bức tường như
thảo luận nhóm, thuyết trình... nay được mở rộng ra đến những nơi xa hàng ngàn cây số.
Lớp học không chỉ là học kiến thức mà còn để trao đổi ngôn ngữ, văn hóa và phát triển
hơn bản thân mình.Ngoài ra, khá nhiều sinh viên theo những chương trình ngắn hạn như
tham gia vài buổi học, hội thảo... Nhóm này đến từ nhiều nơi như Thái Lan, Malaysia, Hàn
Quốc, Đài Loan, chủ yếu muốn giao lưu học thuật hơn là lấy điểm chính thức cũng tham gia
học tập trong năm học qua.

SV Trần Thị Bảo Ngọc – K184010088
và SV Trần Tú Anh – K184070949 trong
hành trình trao đổi sinh viên quốc tế
Erasmus tại Châu Âu - Học kỳ trao đổi
trong bối cảnh Covid-19 đáng nhớ.
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TÓM LƯỢC QUY TRÌNH LIÊN QUAN SINH VIÊN
VÀ ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH
ĐƠN VỊ LIÊN HỆ
028.37244555 + Số nhánh

STT
1

2

STT

- Thời khóa biểu học tập
- Cấp bảng điểm sinh viên
- Đăng ký môn học: học chính, học vượt, học lại, cải thiện
- Xử lý kỷ luật học vụ
- Chứng chỉ giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất, chứng chỉ
ngoại ngữ (chuẩn đầu ra)
- Bằng tốt nghiệp, chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, chứng nhận
hoàn thành chương trình học
- Đăng ký mượn phòng học bù, tăng tiết, đổi giờ
- Đăng ký bảo lưu, tạm dừng học, thôi học, chuyển trường

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
Phòng A.007
Email: phongctsv@uel.edu.vn
Số nhánh: 6331/ 6335
Hoặc SĐT: 028 3 7244 535
Website: ctsv.uel.edu.vn
Fanpage: www.facebook.com/uelosa

- Xác nhận sinh viên: vay vốn tín dụng, sổ ưu đãi giáo dục, miễn
nghĩa vụ quân sự, tham gia chương trình quốc tế, xác nhận rèn
luyện sinh viên; Bảng ghi nhận thành tích SV; Thẻ sinh viên
- Chế độ chính sách sinh viên
- Đánh giá điểm rèn luyện sinh viên, Ngày Công tác xã hội
- Khen thưởng, kỷ luật sinh viên
- Công tác sinh viên nội, ngoại trú, an ninh sinh viên
- Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên
- Học bổng khuyến khích học tập, Học bổng ngoài ngân sách
- Chương trình trao đổi sinh viên quốc tế
- Gia hạn học phí học kỳ chính
- Đội Sinh viên xung kích
- Giải quyết thắc mắc sinh viên, khiếu nại, kiến nghị sinh viên
và tư vấn hỗ trợ sinh viên

CÔNG VIỆC LIÊN QUAN

7

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
Phòng A.113
Email: phongtchc@uel.edu.vn
Số nhánh: 6351
Website: tchc.uel.edu.vn

- Bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn sinh viên
- Sao y, chứng thực văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ do
Trường cấp
- Phòng Y tế - số nhánh: 6911
- Bảo vệ - số nhánh: 6919

8

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Phòng A.513
Email: cntt@uel.edu.vn
Số nhánh: 6621
Website: cntt.uel.edu.vn

- Vấn đề liên quan đến email sinh viên, wifi, hệ thống myUEL,
hệ thống elearning

9

PHÒNG SAU ĐẠI HỌC & KHOA
HỌC CÔNG NGHỆ
(Phụ trách Khoa học công nghệ)
Phòng A.311
Email: phongsdh-khcn@uel.edu.vn
Số nhánh: 6651
Website: qlkh.uel.edu.vn

- Nghiên cứu khoa học sinh viên (đăng ký đề tài, hướng dẫn,
bảo vệ)
- Giấy giới thiệu khảo sát dữ liệu nghiên cứu khoa học
- Chứng nhận SV tham gia nghiên cứu khoa học

CÔNG VIỆC LIÊN QUAN

PHÒNG ĐÀO TẠO
Phòng A.008
Email: phongdaotao@uel.edu.vn
Số nhánh: 6311, 6313
Website: pdt.uel.edu.vn
Facebook: www.fb.com/PDT.UEL
Văn phòng Đề án Chất lượng lượng cao
Số nhánh: 6312
Email: deanclc@uel.edu.vn

ĐƠN VỊ LIÊN HỆ

- Quản lý đào tạo Sau đại học
PHÒNG SAU ĐẠI HỌC & KHOA
- Chương trình liên thông trình độ đại học lên trình độ thạc sĩ
HỌC CÔNG NGHỆ
(Phụ trách Sau đại học)
Phòng A.109
Email: phongsdh-khcn@uel.edu.vn
Số nhánh: 6373/6371
Website: psdh.uel.edu.vn
10

THƯ VIỆN
Tầng 1,2,3 Tòa KTL-B2
Số nhánh: 6421- 6422- 6423
Email: thuvien@uel.edu.vn
Website: lib.uel.edu.vn

- Mượn tài liệu, giáo trình, báo, tạp chí, luận án, luận văn và
tất cả các tài liệu khác phục vụ cho học tập và NCKH
- Mua giáo trình tài liệu học tập; đăng ký cấp tài khoản truy
cập cơ sở dữ liệu điện tử; đăng ký tham gia các lớp tập huấn
sử dụng thư viện và kỹ năng thông tin

11

TT QUAN HỆ DOANH NGHIỆP
Phòng A.001-2
Email: qhdn@uel.edu.vn
Số nhánh: 6631
Website: qhdn.uel.edu.vn

- Giao lưu tham quan doanh nghiệp
- Giới thiệu thực tập, việc làm SV
- Khóa học nghiệp vụ ngắn hạn

12

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
Cơ sở 1 : Phòng A.605
Số nhánh: 6651
Email: international@uel.edu.vn
Website: http://ueli.uel.edu.vn

- Thông tin về chương trình học liên kết quốc tế
- Tư vấn tuyển sinh các chương trình liên kết quốc tế

PHÒNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI
Phòng A.108
Email: phongqhdn@uel.edu.vn
Số nhánh: 6361
Website: externalrelations.uel.edu.vn

- Học bổng du học nước ngoài
- Hội thảo quốc tế
- Hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên quốc tế
- Các chương trình giao lưu sinh viên quốc tế

PHÒNG KHẢO THÍ &
ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Phòng A.209
Email: phongkt-dbcl@uel.edu.vn
Số nhánh: 6401, 6402
www.ktdbcl.uel.edu.vn

- Phúc khảo điểm thi cuối kỳ
- Khiếu nại điểm thi quá trình, giữa kỳ
- Lịch thi cuối kỳ, chuyển ca thi cuối kỳ
- Khảo sát chất lượng giảng dạy môn học, khóa học, chất
lượng quản lý và phục vụ, cố vấn học tập
- Nhận góp ý của sinh viên về chất lượng giảng dạy, chất
lượng cơ sở vật chất và phục vụ của các đơn vị trong Trường

5

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phòng A.005
Email: phongkhtc@uel.edu.vn
Số nhánh: 6321
Website: khtc.uel.edu.vn

- Thu các khoản phí, lệ phí
- Thanh toán các khoản học bổng, trợ cấp, miễn giảm học phí
- Thủ tục xác nhận, tư vấn, thực hiện các vấn đề về tài chính sinh viên
- Kinh phí nghiên cứu khoa học, các lớp chất lượng cao, cử
nhân tài năng
- Mở tài khoản thẻ ngân hàng

13

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG & - Công tác truyền thông, sự kiện
- Liên hệ tư vấn tuyển sinh
TƯ VẤN TUYỂN SINH
- Website Tư vấn tuyển sinh:tuyensinh.uel.edu.vn
Phòng A.001-1
- Fanpage Tư vấn tuyển sinh:tuyensinh.uel.edu.vn
Email: cca@uel.edu.vn
Số nhánh: 6551
Website: cca.uel.edu.vn

6

PHÒNG CƠ SỞ VẬT CHẤT
Phòng A.006
Email: phongcsvc@uel.edu.vn
Số nhánh: 6341
Website: csvc.uel.edu.vn

- Mượn phòng học, thiết bị học tập (máy chiếu, micro, …)
- Phản hồi để sửa chữa hư hỏng các trang thiết bị học tập

14

TT NGOẠI NGỮ - TIN HỌC
Phòng A.002
Email: ttnnth@uel.edu.vn
Số nhánh: 6641
Website: cfis.uel.edu.vn

3

4

102

- Khóa học Ngoại ngữ
- Khóa học Tin học
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ĐƠN VỊ LIÊN HỆ

CÔNG VIỆC LIÊN QUAN

15

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU
KINH TẾ - TÀI CHÍNH
Phòng A.805
Email: cefr@uel.edu.vn
Số nhánh: 6671 - 6675
Website: cefr.uel.edu.vn

- Truy cập, tìm kiếm dữ liệu phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu
- Xây dựng đội ngũ Cộng tác viên nghiên cứu là sinh viên UEL
- Thường xuyên thực hiện các khóa tập huấn
- Tư vấn thực hiện nghiên cứu khoa học lĩnh vực kinh tế - tài chính

16

VIỆN PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VÀ
SO SÁNH - Phòng A.104
Email: iicl@uel.edu.vn
Số nhánh:6525
Website: iicl.uel.edu.vn

- Tổ chức khóa học summer school
- Hỗ trợ tiếp đón đoàn sinh viên quốc tế đến tham gia trao đổi
học thuật khối ngành Luật
- Tư vấn nghiên cứu khoa học và hỗ trợ tài liệu trong lĩnh vực luật

17

VĂN PHÒNG ĐOÀN - HỘI
Phòng A.210
Email: doanhoi@uel.edu.vn
Số nhánh: 6391
Website: youth.uel.edu.vn

- Hoạt động phong trào Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên
- Đánh giá rèn luyện Đoàn viên, Hội viên
- Sinh hoạt chủ điểm, 6 bài học lý luận chính trị Đoàn viên
- Thư quán sinh viên
- Chuyển sinh hoạt Đoàn

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN
CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO, HỌC THUẬT, CỐ VẤN HỌC TẬP
KHOA KINH TẾ
Lầu 6, Tòa nhà KTL-B2
Email: khoakinhte@uel.edu.vn
Số nhánh: 6451
Website: kt.uel.edu.vn

KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN
Lầu 5, Tòa nhà KTL-B2
Email: khoaktkt@uel.edu.vn
Số nhánh: 6471
Website: ktkt.uel.edu.vn

KHOA LUẬT
Lầu 3, Tòa nhà KTL-B2
Email: khoaluat@uel.edu.vn
Số nhánh: 6501
Website: law.uel.edu.vn

KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
Lầu 6, Tòa nhà KTL-B2
Email: khoaktdn@uel.edu.vn
Số nhánh: 6441
Website: ktdn.uel.edu.vn

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN
Lầu 4, Tòa nhà KTL-B2
Email: khoahttt@uel.edu.vn
Số nhánh: 6491
Website: is.uel.edu.vn

KHOA LUẬT KINH TẾ
Lầu 3, Tòa nhà KTL-B2
Email:
khoaluatkinhte@uel.edu.vn
Số nhánh: 6661
Website: lkt.uel.edu.vn

KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
Lầu 5, Tòa nhà KTL-B2
Email: khoatcnh@uel.edu.vn
Số nhánh: 6481
Website: fb.uel.edu.vn

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
Lầu 4, Tòa nhà KTL-B2
Email: khoaqtkd@uel.edu.vn
Số nhánh: 6461
Website: qtkd.uel.edu.vn

KHOA TOÁN KINH TẾ
Phòng A.306
Email: khoatkt@uel.edu.vn
Số nhánh: 6601
Website: maths.uel.edu.vn

BỘ MÔN NGOẠI NGỮ
Phòng A.404
Email: bomonngoaingu@uel.edu.vn
Số nhánh: 6611
Website: nn.uel.edu.vn
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THÔNG TIN CÁC ĐƯỜNG DÂY NÓNG
VỀ AN NINH, TRẬT TỰ, Y TẾ
TRUNG TÂM QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN
KHU ĐÔ THỊ ĐHQG-HCM
Hotline: 028.68090020
Đồng chí: ThS Trần Việt Thắng
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại: 0903.113.350
BAN CÔNG TÁC SINH VIÊN ĐHQG-HCM
TS. Lưu Trung Thủy
Chức vụ: Phó Trưởng ban
Điện thoại: 0909.758.482
CỤC AN NINH CHÍNH TRỊ NỘI BỘ
BỘ CÔNG AN
Đồng chí: Trần Thị Thùy Trang
Điện thoại: 0913.770.622
PHÒNG AN NINH CHÍNH TRỊ NỘI BỘ
CÔNG AN TP.HCM (PA03)
Đồng chí: Nguyễn Thanh Vân
Điện thoại: 0983.669.677
PHÒNG AN NINH CHÍNH TRỊ NỘI BỘ CÔNG AN BÌNH DƯƠNG (PA03)
Đồng chí Lê Hoài Nguyên
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Điện thoại: 0902.667.660
CÔNG AN PHƯỜNG ĐÔNG HÒA
Đồng chí: Dương Đình Thanh
Chức vụ: Phó phụ trách
Điện thoại: 0913.666.609

CÔNG AN PHƯỜNG LINH XUÂN
Đồng chí: Nguyễn Hoài Nam
Chức vụ: Trưởng công an
Điện thoại: 0933.937.677
BAN CÁN SỰ ĐOÀN ĐHQG-HCM
Đồng chí: Phùng Thị Diệu Hương
Chức vụ: Bí thư Ban Cán sự Đoàn
Điện thoại: 0987.259.408
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
1. PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó
Hiệu trưởng
Điện thoại: 0903.637.456
2. ThS. Võ Văn Trọng
Chức vụ: Trưởng phòng CTSV
Điện thoại: 0988.171.567
3. ThS Ngô Lê Mạnh Hiếu
Chức vụ: Bí thư Đoàn trường
Điện thoại: 0938.262.177
PHÒNG Y TẾ
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ - LUẬT
Hotline: 028.3724.4555 (6911)
Y sĩ: Nguyễn Thị Phi Nga
KHÔNG GIAN CHIA SẺ VÀ TƯ VẤN
(Phụ trách tư vấn sức khỏe tinh thần)
Hotline: 0797.00.37.37
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CÁC TUYẾN XE BUÝT
TRẠM DỪNG KINH TẾ - LUẬT

19

Bến Thành - KCX Linh Trung - Đại học Quốc Gia
Hoạt động từ 05h00 - 20h00

Bến xe An Sương - KDL Suối Tiên - Đền Vua Hùng

53

Hoạt động từ 04h30 - 20h30

Lê Hồng Phong - Đại học Quốc gia
Hoạt động từ 05h00 - 18h00
Bến Thành - Trường ĐH Nông Lâm
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Hoạt động từ 05h15 - 18h30

Phòng Đào tạo

CÔNG TÁC TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC
TRỰC TUYẾN TRONG BỐI CẢNH COVID-19
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

93

SINH VIÊN 5 TỐT - DANH HIỆU CAO QUÝ CỦA
SINH VIÊN, GƯƠNG 5 TỐT TIÊU BIỂU
Hội Sinh viên Trường

Bến xe An Sương - Trường ĐH Nông Lâm
Hoạt động từ 04h40 - 19h45

Bến xe Biên Hòa - Bến xe Miền Tây
Hoạt động từ 05h00 - 18h30

Tham khảo, lựa chọn tuyến phù hợp tại:
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33

CÔNG TÁC TRIỂN KHAI DẠY VÀ HỌC TRỰC
TUYẾN TRONG BỐI CẢNH COVID-19

601

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN
HÀNH TRÌNH TRỞ THÀNH NHÀ KHOA HỌC TRẺ
Ban Học tập - Nghiên cứu khoa học Đoàn trường

MỘT SỐ THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU CỦA SINH VIÊN
KINH TẾ - LUẬT, NĂM HỌC 2020 - 2021

Phòng Công tác sinh viên
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CÔNG TÁC TRIỂN KHAI DẠY VÀ HỌC
TRỰC TUYẾN TRONG BỐI CẢNH COVID-19

CÔNG TÁC TRIỂN ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC
TRỰC TUYẾN TRONG BỐI CẢNH COVID-19

Phòng Đào tạo
Đại dịch Covid-19 xuất hiện đầu năm 2020 và ngày càng diễn biến phức tạp trong năm
2021 đã gây ra nhiều xáo trộn, tác động đến nhiều mặt của cuộc sống. Với phương châm
“dừng đến trường, không dừng học” đồng thời nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám hiệu
và sự nỗ lực của tập thể viên chức, người lao động và người học, Trường Đại học Kinh tế - Luật
(UEL) đã tích cực triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quản lý, tổ chức đào
tạo và đã giúp cho việc giảng dạy, học tập không bị gián đoạn
Từ tháng 2/2020, dịch bệnh Covid-19
xuất hiện đã làm gián đoạn việc dạy và
học trực tiếp của nhiều trường trong đó có
UEL. Khó khăn lớn nhất lúc này của UEL đó
là Trường chưa có thế mạnh về công nghệ
thông tin; tập thể giảng viên, sinh viên UEL
chưa quen với việc dạy và học qua mạng,
đặc biệt là sử dụng hệ thống UEL E-learning
(UELE); cơ sở pháp lý để thực hiện giảng
viên dạy học qua mạng chưa rõ ràng; đa số
giảng viên và sinh viên chưa an tâm hình thức
dạy và học online với tâm lý chờ đợi hết dịch
sẽ tiếp tục dạy và học trực tiếp;…Với sự chỉ
đạo quyết liệt của Ban Giám hiệu, cùng với
nỗ lực của tập thể viên chức, người lao động
và người học, UEL là đơn vị tiên phong trong
ĐHQG-HCM khi quyết định vừa triển khai
đồng loạt việc dạy và học trực tuyến (online)
tất cả các lớp học phần với phương châm
“dừng đến trường, không dừng học”, vừa
triển khai vừa rút kinh nghiệm để nâng cấp
hệ thống UELE (tích hợp các công cụ giảng
dạy trực tuyến hiệu quả như: BigBlueButton,
Quickcom, Zoom,…) bên cạnh các công cụ
hỗ trợ trực tuyến khác như: Google Meet,
Youtube, Facebook,...
Trong thời gian này, Nhà trường đã ban
hành nhiều công văn, thông báo hướng dẫn
kịp thời đến giảng viên, sinh viên để điều
chỉnh kế hoạch năm học kịp thời; Nhiều
buổi tập huấn online và trực tiếp (chia làm
nhiều ca nhỏ đảm bảo giãn cách) đã diễn
ra để hướng dẫn giảng viên và sinh viên
trước khi dạy và học online chính thức.
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Bên cạnh việc giảng dạy trực tuyến thích
ứng với bối cảnh Covid-19 thì việc đổi mới
phương pháp giảng dạy đáp yêu cầu của
cách mạng Công nghiệp 4.0 là một xu
thế tất yếu. UEL đã ban hành Quy định số
786/QĐ-ĐHKTL ngày 11/9/2020 về ứng
dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ
chức đào tạo qua mạng (gọi tắt là quy định
786). Quy định 786 là cơ sở pháp lý để
giảng viên phát huy phương pháp giảng
dạy theo Blended Learning (kết hợp giảng
dạy truyền thống qua mạng và ứng dụng
công nghệ số) nâng cao chất lượng và hiệu
quả bài giảng.
Đến nay UEL là một trong những đơn vị
đi đầu trong ĐHQG-HCM khi hoàn tất kế
hoạch năm học đúng tiến độ; 02 học kỳ
chính, 01 học kỳ hè ở mỗi năm học đều
diễn ra đúng theo kế hoạch; giúp sinh viên
hoàn thành tiến độ học tập đúng hạn, không
ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch tốt nghiệp và
nhận bằng của sinh viên./.

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang
có những diễn biến phức tạp, công tác
phòng chống dịch bệnh cả nước nói chung
và Trường Đại học Kinh tế - Luật nói riêng
tập trung ở mức độ cao nhất để vừa đảm
bảo công tác phòng chống dịch bệnh đồng
thời đảm bảo công tác đào tạo theo kịp với
kế hoạch đề ra và đạt chất lượng. Trường
Đại học Kinh tế - Luật đã có nhiều văn bản
hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời các đơn vị trong
Trường và người học đẩy mạnh ứng dụng
công nghệ thông tin trong dạy và học. Trong
đó, đặc biệt là việc hướng dẫn về công tác
quản lý, tổ chức dạy học, kiểm tra và đánh
giá trong đào tạo trực tuyến, nhằm đảm bảo
hoạt động đào tạo của các hệ đào tạo thực
hiện đúng theo kế hoạch và đạt chất lượng.
Công tác kiểm tra đánh giá môn học trực
truyến của Trường diễn ra với ba hình thức:
thi vấn đáp, thi tự luận viết trên giấy qua
giám sát trên Zoom, thi trắc nghiệm online
trên hệ thống Elearning qua giám sát trên
phần mềm tương tác trực tuyến Zoom. Công
tác triển tổ chức thi trực tuyến được Trường
chuẩn bị rất kỹ từ giai đoạn xếp lịch thi,
đề thi, tổ chức thi để đáp ứng được chất
lượng kiểm tra đánh giá phù hợp đảm bảo

sự công bằng trong đánh giá và thuận lợi
cho người học cũng như cán bộ tham gia
quá trình này. Công tác giám sát thi diễn ra
nghiêm ngặt cùng với việc hỗ trợ xuyên suốt
giữa sinh viên và cán bộ coi thi. Sinh viên bị
sự cố kỹ thuật hay không đủ điều kiện để thi
đều được hướng dẫn hỗ trợ. Các quy trình
hướng dẫn người học thi trực tuyến và cán
bộ coi thi được biên soạn và phổ biến công
khai cùng với việc tập huấn và thi thử trên
hệ thống thi trực tuyến của Trường. Thi kết
thúc học phần học kỳ 2, UEL tổ chức 910
lớp học phần thi trực tuyến với 39.241 lượt
người học tham gia dự thi. Trong quá trình
diễn ra thi trực tuyến, người học UEL đã thi
nghiêm túc và đầy trách nhiệm thể hiện niềm
tin của Trường đối với tinh thần tự giác nói
không với gian lận trong thi cử.
Với mục tiêu cải tiến, nâng cao chất lượng
giảng dạy và kiểm tra đánh giá môn học,
viên chức, người lao động và người học của
Trường Đại học Kinh tế - Luật cùng chung sức
xây dựng hợp tác đầy trách nhiệm để nâng
cao chất lượng đào tạo, vượt qua khó khăn
trong đại dịch Covid-19.
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“SINH VIÊN 5 TỐT”

DANH HIỆU CAO QUÝ CỦA SINH VIÊN

LỄ TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT
CẤP TRƯỜNG NĂM 2020
Với mỗi cấp học chúng ta đều có những
giải thưởng để phấn đấu để đạt được như
một minh chứng toàn diện cho quá trình
học tập và rèn luyện. Với sinh viên các
trường đại học thì chắc chắn đó là danh
hiệu “Sinh viên 5 tốt” do Đoàn Thanh niên
– Hội Sinh viên triển khai với 05 tiêu chí.
Danh hiệu ra đời trong bối cảnh thực
hiện lời phát động thi đua của đồng chí
Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thành ủy với
sinh viên thành phố vào dịp kỷ niệm 51
năm ngày truyền thống sinh viên học sinh
(09/01/1950 - 09/01/2001) phong trào
“Sinh viên 3 tốt” (Học tập tốt, Rèn luyện tốt,
Thể lực tốt) ra đời. Trong vòng 10 năm kể từ
khi phát động, phong trào “Sinh viên 3 tốt”
đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ trong
việc xác định mẫu hình của sinh viên Thành
phố trong thời đại mới.
Sau đó, từ phong trào “Sinh viên 3 tốt”
của Hội Sinh viên TP. HCM, Ban Thư ký
Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã
nhân rộng thành cuộc vận động “Sinh viên
5 tốt” trong phong trào sinh viên cả nước.
Ngày 29/12/2013 Đại hội đại biểu
toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ
IX với tinh thần “Sinh viên Việt Nam học
tập - Sáng tạo - Tình nguyện - Hội nhập” đã
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Trường Đại học Kinh tế - Luật là đơn
vị luôn có số lượng Sinh viên 5 tốt các
cấp tăng đáng kể qua từng năm, đều
có sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên
5 tốt cấp cao như cấp Đại học Quốc
gia, cấp Thành phố và cấp Trung
ương trong năm học. Cụ thể trong năm
2020, Trường có 246 Sinh viên 5 tốt
cấp Trường, 48 Sinh viên 5 tốt Đại
học Quốc gia (đứng đầu trong khối
Đại học quốc gia), 05 Sinh viên 5 tốt
cấp Thành và 02 Sinh viên 5 tốt cấp
Trung ương.
chính thức phát động phong trào Sinh viên
5 tốt với các tiêu chí: Đạo đức tốt, Học tập
tốt, Thể lực tốt, Tình nguyện tốt và Hội nhập
tốt. Như vậy, qua một chặng đường dài
xây dựng và phát triển, phong trào Sinh
viên 5 tốt trên cả nước đã được hoàn thiện
và trở thành một danh hiệu cao quý mà bất
kỳ sinh viên nào cũng đặt mục tiêu phấn
đấu để đạt được như một cánh cửa đến với
nhà tuyển dụng tốt hơn ngay khi còn trên
ghế nhà trường.
Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” là một danh
hiệu cao quý của sinh viên Việt Nam, là
minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng trong
mỗi cá nhân sinh viên để rèn luyện, hoàn
thiện mình ở 05 tiêu chí. Danh hiệu là cơ sở
quan trọng cho việc xét học bổng, du học,
tuyển dụng,... Sinh viên 5 tốt gồm có 06
cấp: cấp Chi hội, cấp Khoa, cấp Trường,
cấp Đại học Quốc gia, cấp Thành phố Hồ
Chí Minh và cấp Trung ương. Theo đó,
ở mỗi cấp sẽ có 05 tiêu chí mức độ tăng
dần theo các cấp. Thông qua phong trào
sinh viên 5 tốt, Hội Sinh viên Trường sẽ là
“người đồng hành” để hỗ trợ sinh viên đạt
được từng tiêu chí.

Mỗi một gương sinh viên 5 tốt là một gương điển hình trong các lĩnh vực riêng, dưới
đây là 03 gương đã được tuyên dương tiêu biểu giới thiệu với các bạn tân sinh viên.

Lê Nguyễn Hồng Nhung, SV Khóa 16 lớp
Luật Tài chính – Ngân hàng
Cử nhân tài năng,
Sinh viên 5 tốt cấp TW năm 2019,
Sinh viên 5 tốt 03 năm liền ĐHQG 2019
Hiện tại đang là Chuyên viên tư vấn Pháp lý
tại Công ty Luật TNHH KPMG

Huỳnh Mạnh Phương, SV Khóa 16
lớp Luật Tài chính – Ngân hàng
Cử nhân tài năng,
Sinh viên 5 tốt cấp TW năm 2020,
nguyên Chủ tịch Hội Sinh viên Trường,
hiện là Chuyên viên Phòng Công tác Sinh viên
Trường ĐH Kinh tế - Luật.

Lê Hữu Tuấn Anh, SV Khóa 18
Lớp Kiểm toán CLC
Sinh viên 5 tốt cấp TW năm 2020
Hiện đang là Sinh viên năm tư và
làm việc tại EY

Các sinh viên nhận danh hiệu
Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương và Giải
thưởng Sao Tháng Giêng năm 2020
tại Thủ đô Hà Nội

HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG
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Nghiên cứu khoa học sinh viên
HÀNH TRÌNH TRỞ THÀNH NHÀ KHOA HỌC TRẺ

Với một bạn sinh viên tất nhiên cần phải học tập tốt và rèn luyện cũng phải
giỏi. Và theo lời khuyên của rất nhiều sinh viên ưu tú thì các bạn nhất định phải
nghiên cứu khoa học ngay khi còn trên ghế nhà trường. Hãy cùng chúng mình
tìm hiểu về nghiên cứu khoa học và hệ sinh thái nghiên cứu ở Trường Đại học
Kinh tế - Luật.

Một số nhóm nghiên
cứu tiêu biểu trong Giải
thưởng Nhà Khoa học
trẻ UEL 2021

MỤC ĐÍCH CỦA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

- Thực hiện triết lý giáo dục “Học đi đôi với hành”, nâng cao chất lượng đào tạo, phát hiện
và bồi dưỡng các sinh viên tài năng trong nghiên cứu khoa học;
- Trang bị cho sinh viên phương pháp học tập, làm việc chủ động và hiệu quả, phát huy
tư duy sáng tạo và khả năng tự học của sinh viên;
- Phát hiện và giải quyết một số vấn đề trong lý thuyết và thực tiễn, góp phần tạo ra sản
phẩm, giải pháp, tri thức mới cho xã hội.

HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
Tính từ năm 2015, toàn trường có 833 đề
tài được đăng ký, trong đó số đề tài hoàn
thành và tham gia các giải thưởng là 691
đề tài, đạt gần 83%. Số lượng giải thưởng
Euréka và giải thưởng Sinh viên nghiên cứu
khoa học cấp Bộ cũng gia tăng. Đáng chú
ý, nghiên cứu khoa học sinh viên liên tục
đạt những thứ hạng cao trong những năm
gần đây: 02 giải nhì nghiên cứu khoa học
cấp bộ và luôn là trường có số đề tài lớn,
đạt giải nhất trong lĩnh vực Kinh tế, Luật tại
giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên
EURÉKA cấp thành.
Ngoài ra, Đoàn Trường định hướng nâng
cao năng lực nghiên cứu khoa học của
sinh viên thông qua việc phát triển các đề
tài nghiên cứu trở thành các bài báo khoa
học đăng trên các tạp chí uy tín trong nước

và quốc tế. Xây dựng Câu lạc bộ học thuật
cho ra mắt nhiều chuyên san, ấn phẩm
khoa học sinh viên: đây là những sân chơi
chuyên ngành, hướng dẫn sinh viên tiếp cận
phương pháp khoa học, tư duy lý luận, ứng
dụng các lý thuyết vào giải quyết các vấn đề
thực tế và được giảng viên trực tiếp hướng
dẫn, cố vấn trong quá trình thực hiện.
Như vậy việc nghiên cứu khoa học mà
chúng ta vẫn hay nghĩ là rất khó thì đôi
khi chính là những điều chúng ta tư duy,
hệ thống và lặp lại nhiều lần trong một thời
gian về thực hành, việc ứng dụng kiến thức
để lý giải những điều quanh cuộc sống rất
thú vị. Còn ở UEL thì nghiên cứu khoa học
như một điều hiển nhiên của mỗi sinh viên
khi học tập tại Trường. Các bạn cùng tìm
hiểu và làm điều đó ngay bây giờ nhé!

Bạn và tôi
hãy tiếp nối
để trở thành
Nhà Khoa
học trẻ UEL
tương lai
nhé!

BAN HỌC TẬP - NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐOÀN TRƯỜNG
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MỘT SỐ THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU CỦA
SINH VIÊN KINH TẾ - LUẬT,
NĂM HỌC 2020 - 2021
Trường Đại học Kinh tế - Luật luôn tạo
điều kiện thuận lợi nhất để sinh viên phát
huy sở trường, thế mạnh của mình trên các
lĩnh vực học thuật, nghiên cứu khoa học,
văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao,…
Trong những năm qua, sinh viên Trường
đã không ngừng nỗ lực và đạt được nhiều
thành tích xuất sắc tại các đấu trường trong
nước và quốc tế.
Trường Đại học Kinh tế - Luật có nhiều
sinh viên chinh phục thành công danh hiệu
“Sinh viên năm tốt” các cấp (SV5T) – một
danh hiệu cao quý ghi nhận sự phấn đấu
học tập và rèn luyện của sinh viên (Năm
học 2020 – 2021, Trường có 146 SV5T
cấp Trường, 48 SV5T cấp ĐHQG, 5 SV5T
cấp Thành phố và 2 SV5T cấp Trung ương).
Trong lĩnh vực học thuật, nghiên cứu
khoa học, sinh viên Trường đã đạt được
nhiều giải thưởng cao tại các cuộc thi trong
và ngoài nước như Huy chương Bạc hạng
mục Hòa giải viên và Huy chương Đồng
cho hạng mục Luật sư tham gia hòa giải
tại Cuộc thi hòa giải quốc tế International
Mediation Singapore 2022 (nhóm sinh viên
khoa Luật); Giải Nhất hạng mục Marketer
Student tại Cuộc thi Vietnam Young Lion
2020 – 2021 (nhóm sinh viên khoa Quản
trị kinh doanh); Giải Khuyến khích khu
vực phía Nam tại Cuộc thi Tài năng trẻ
Logistics năm 2020 (nhóm sinh viên khoa
Kinh tế đối ngoại); Huy chương Bạc cuộc
thi phiên tòa giả định Luật nhân đạo quốc
tế 2020 (nhóm sinh viên khoa Luật Kinh tế);
Giải Khuyến khích tại Kỳ thi ICPC Khu vực
phía Nam năm 2020 (nhóm sinh viên khoa
Hệ thống thông tin). Ngoài ra, sinh viên
Lâm Nhựt Thịnh (lớp K19414C) đã tham
gia và có thành tích thi đấu xuất sắc tại
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Nhóm sinh viên khoa Kinh
tế đối ngoại tham gia và đạt
giải Khuyến khích khu vực phía
Nam tại Cuộc thi Tài năng trẻ
Logistics năm 2020

Sinh viên Trần Hiếu
Ngân và sinh viên
Nguyễn
Xuân
Nhi
(K18502C) đạt Huy
chương Bạc tại Cuộc thi
phiên tòa giả định Luật
nhân đạo quốc tế 2020
cuộc thi Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2; sinh
viên Đỗ Thị Thanh Trúc (lớp K19502) đã
thi đấu và đạt Giải Khuyến khích tại Cuộc
thi Tìm hiểu trực tuyến 90 năm truyền thống
vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ
chức. Đội thi gồm 5 sinh viên Ngành Kinh
doanh số và Trí tuệ nhân tạo đạt giải Nhì
với Chủ đề mở tại Cuộc thi SOICT – IBM
HACKATHON 2021 - cuộc thi do Viện
Công nghệ thông tin và Truyền thông – Đại
học Bách Khoa Hà Nội và Công ty IBM
Việt Nam tổ chức tại Việt Nam. Bốn nhóm
sinh viên đến từ khoa Toán Kinh tế, khoa Kế
toán - Kiểm toán, khoa Quản trị kinh doanh
đã vượt qua những trở ngại mà dịch bệnh
Covid-19 mang lại, cống hiến những phần
thi đấu ấn tượng và xuất sắc giành một giải
Nhất, một giải Nhì, một giải Ba và một giải
Khuyến khích tại Hội thi khoa học sinh viên
toàn quốc "Olympic kinh tế lượng và ứng
dụng" lần thứ VI năm 2021 do Trung ương
Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp cùng Học
viện Tài chính tổ chức.

Nhóm múa - Đội văn nghệ xung kích VND đạt Giải Nhất
Liên hoan Giai điệu Lạc Hồng lần thứ XII năm 2020

Lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục thể
thao, sinh viên Đậu Hải Minh Anh (lớp
K19504CP) đã tham dự và đạt danh hiệu
Người đẹp được yêu thích nhất Cuộc thi
Hoa hậu Việt Nam 2020; sinh viên Trường
cũng được tạo điều kiện để tham gia các
Câu lạc bộ (CLB) sở thích như CLB Văn
nghệ xung kích, CLB Thể dục thể thao,
đã tham gia thi đấu và đạt Giải Ba Liên
hoan nhóm nhảy toàn thành năm 2020,
Giải Nhất Liên hoan Giai điệu Lạc Hồng
lần thứ XII năm 2020, Giải Khuyến khích
Giải bóng đá U23 Sinh viên Thủ Đức năm
2020, Giải Nhì Giải Bóng đá Sinh viên
Khu vực Thành phố Thủ Đức năm 2021,
03 Huy chương Bạc đối kháng Giải cúp
Taekwondo Trường Đại học Văn Hiến mở
rộng lần thứ V, năm 2021, đội tuyển thể
thao điện tử Trường đã tham dự và giành
ngôi Vô địch tại Giải Thể thao điện tử Sinh
viên VIRESA Mùa Xuân.

Sinh viên Đậu Hải Minh Anh (K19504CP)
đạt danh hiệu Người đẹp được yêu thích
nhất Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020
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Sinh viên Ngô Trọng Nguyễn (K17503)
- Chủ tịch Hội Sinh viên Trường nhiệm kỳ
VII (2019 - 2023), đạt Giải thưởng Sao
Tháng Giêng năm 2020

Đội tuyển bóng đá Trường đạt Giải Nhì
Giải Bóng đá Sinh viên Khu vực Thành phố
Thủ Đức năm 2021

Giảng viên và sinh viên Trường Đại học
Kinh tế - Luật nhận giải thưởng “Sinh viên
Nghiên cứu khoa học” năm 2020

Đội tuyển thể thao điện tử Trường Đại học
Kinh tế - Luật - Never Back Down đạt cúp Vô
địch giải thể thao điện tử VIRESA mùa xuân
năm 2021

SV Đặng Nhật Hạ và SV Lâm Anh Thư
(K18410C) đạt Giải Nhất (Gold Winner)
hạng mục Marketer Student tại Cuộc thi
Vietnam Young Lion 2020 – 2021
Sinh viên Lâm Nhựt Thịnh (K19414C) thành viên biệt đội Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2

Nhóm nhảy - Đội văn nghệ xung kích
VNB đạt Giải Ba Liên hoan nhóm nhảy
toàn thành năm 2020
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Nhóm SV đạt Huy chương Bạc Cuộc thi
hòa giải quốc tế International Mediation
Singapore 2020

Sinh viên Trần Thị Diệu Linh
nhận giải ICAEW toàn cầu

Đội thi UELauChay Khoa Hệ thống thông tin
- UEL đạt trao giải Nhì cuộc thi SOICT – IBM
HACKATHON năm 2021.
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Nhóm SV khoa Luật Kinh tế: Nguyễn Minh
Ngọc, Phạm Linh Giang, Phạm Phương
Uyên đạt giải Nhì giải thưởng “Sinh viên
nghiên cứu khoa học” năm 2020

SV Trần Thị Kiều Anh - Khoa Quản trị kinh
doanh, Quán quân Hội thi Thủ lĩnh sinh
viên Kinh tế - Luật lần III, năm 2021

Cựu sinh viên cùng sinh viên UEL biểu diễn
tại Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống
Trường 06/11/2020

Đại diện Đảng ủy - Ban Giám hiệu cùng Bí thư
Đoàn trường các thời kỳ chúc mừng Lễ kỷ niệm 90
năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
(26/3/1931-26/3/2021)

Đội thi The Cinema Team gồm: Đoàn Thùy
Minh Nguyệt, Mỗ Thị Trà My, Trần Nguyễn
Quốc Huy SV khoa Quản trị kinh doanh đạt
Á quân cuộc thi Marketing On Air 2020
Sinh viên Nguyễn Hoàng Kim Thái
(K20410) - Từ "Học sinh 3 Tốt" cấp Trung ương
đến sinh viên UEL năng động, đạt giải Nhất hội thi
“Niềm tin tất thắng” năm 2020, Giải Ba tuần 4 hội
thi “Ánh sáng soi đường” bảng Cá nhân của Trung
ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2021
Đội thi gồm SV Hoàng Thụy Vân Khanh và
Nguyễn Thị Hồng Nga (K18413) - Khoa Toán
Kinh tế đạt giải Nhất Hội thi Olympic Kinh tế
lượng và ứng dụng 2021
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Đ/c Lương Hữu Phước
Đoàn khoa Tài chính - Ngân hàng là Quán quân
Hội thi Bí thư Chi đoàn giỏi Trường Đại học
Kinh tế - luật năm 2021

Hoạt động Kỷ niệm 203 năm Ngày sinh
Karl Marx (05/5/1818 - 05/5/2021) được
tổ chức tại Khu vườn tượng UEL

Chiến sĩ Mùa hè xanh UEL năm 2021 với
trải nghiệm đặc biệt trong tình hình dịch
bệnh Covid-19
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