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THÔNG BÁO 
V/v Thu học phí HK2 năm học 2014-2015 hệ đào tạo  

Đại học chính quy đại trà, Cử nhân tài năng, Kỹ sư tài năng, Chương trình 

tiên tiến, Chất lượng cao  

 
Căn cứ quyết định 136A/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH ngày 22 tháng 08 năm 2014 về 

việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ cho hệ đại học 

chính quy của Trường Đại học Công nghệ Thông tin ban hành kèm theo Quyết định số 

28/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH ngày 23/01/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ 

Thông tin; 

Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-ĐHCNTT-KHTC ngày 12/09/2014 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Công nghệ Thông tin về việc Quy định mức thu học phí hệ đào tạo Đại 

học chính quy đại trà, Cử nhân tài năng, Kỹ sư tài năng năm học 2014-2015; 

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-ĐHCNTT-KHTC ngày 03/11/2014 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Công nghệ Thông tin về việc Quy định mức thu học phí hệ đào tạo Đại 

học Chương trình Tiên tiến; 

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-ĐHCNTT-KHTC ngày 03/11/2014 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Công nghệ Thông tin về việc Quy định mức thu học phí hệ đào tạo Đại 

học Chương trình Chất lượng cao.  

Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐH CNTT) thông báo: 

I. Về việc thu học phí HK2 năm học 2014-2015 hệ đào tạo Đại học chính quy đại 

trà, Cử nhân tài năng, Kỹ sư tài năng, Chương trình Tiên tiến, Chương trình 

Chất lượng cao: 

1. Số tiền học phí phải nộp: sinh viên kiểm tra học phí tại địa chỉ:  

http://daa.uit.edu.vn/tracuu/hocphi 

2. Thời gian và hình thức nộp học phí: 

 Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/04/2015.       . 

 Hình thức nộp: Sinh viên nộp học phí qua ngân hàng sau: 

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) - Chi nhánh Sài Gòn 



Tên tài khoản: Trường Đại học Công nghệ Thông tin 

Số tài khoản: 25083649 

 Sinh viên xem quy trình Nộp học phí qua ngân hàng tại địa chỉ: 

http://khtc.uit.edu.vn/node/206 

3. Gia hạn thời gian nộp học phí: 

Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về tài chính, làm đơn xin gia hạn nộp học phí 

đến hết ngày 10/04/2015 theo quy trình gia hạn nộp học phí tại địa chỉ:  

http://khtc.uit.edu.vn/node/230 

II. Về các Quy định khác: 

Các trường hợp mất biên lai thu học phí do Trường cấp, Trường không cấp lại 

biên lai và không hoàn trả học phí (nếu có). 

Trường Đại học Công nghệ Thông tin sẽ không giải quyết mọi khiếu nại liên quan 

khi sinh viên không thực hiện đúng theo thông báo này. 

Sinh viên không nộp học phí đầy đủ và đúng hạn sẽ bị xem xét kỷ luật theo quy 

định hiện hành.  

 

Nơi nhận: 

- Phòng ĐTĐH; CTSV; DL&CNTT; VP các  

CTĐB; 
- Sinh viên hệ ĐHCQ đại trà; CNTN; KSTN; 
- Lưu: VT, KHTC. 
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