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THÔNG BÁO 

Về thời hạn sử dụng các tài khoản cấp cho  

sinh viên của Trường Đại học Công nghệ Thông tin 
 

 
Trường ĐH Công nghệ Thông tin  thông báo đến sinh viên của Trrường về thời hạn sử 

dụng các tài khoản Nhà trường cấp cho sinh viên như sau: 

1) Tài khoản chứng thực: 

 Tài khoản chứng thực được Nhà trường cấp cho sinh viên khi sinh viên trúng 

tuyển vào Trường và được in trong giấy báo nhập học. 

 Tài khoản chứng thực sinh viên được lưu giữ trong vòng 05 năm kể từ khi sinh 

viên tốt nghiệp. Sau đó Trường sẽ xóa tài khoản chứng thực khỏi hệ thống. 

 Nhà trường sẽ thu hồi tài khoản chứng thực trước thời hạn trong các trường hợp 

sau:  

 Sinh viên trúng tuyển nhưng không đến làm thủ tục nhập học theo qui định. 

 Sinh viên đã nghỉ học: bao gồm sinh viên chuyển trường, du học, sinh viên 

xin nghỉ học,  sinh viên bị buộc thôi học tại Trường. 

2) Tài khoản email sinh viên 

 Tài khoản email sinh viên được Nhà trường cấp cho sinh viên khi sinh viên trúng 

tuyển vào Trường và được in trong giấy báo nhập học. 

 Email sinh viên sẽ được sử dụng vĩnh viễn kể cả khi sinh viên đã sinh viên tốt 

nghiệp. 

 Nhà trường sẽ thu hồi tài khoản email sinh viên đối với các trường hợp sau: 

 Sinh viên trúng tuyển nhưng không đến làm thủ tục nhập học theo qui định. 

 Sinh viên đã nghỉ học: bao gồm sinh viên chuyển trường, du học, sinh viên 

xin nghỉ học,  sinh viên bị buộc thôi học tại Trường. 



Sinh viên có trách nhiệm bảo quản các tài khoản được cấp vả chỉ được sử dụng cho 

mục đích học tập. Mọi hành vi sử dụng tài khoản sai mục đích sẽ bị xử lý theo qui định 

của Nhà trường. 

 

 

Nơi nhận: 

 Sinh viên; 

 Lưu: VT, CTSV. 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
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Vũ Đức Lung 

 

 

 


