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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Quy định mức thu học phí của các lớp Chương trình đào tạo
Chất lượng cao áp dụng trong năm học 2015-2016

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Căn cứ Quyết định số 134/2006/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng
Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐH CNTT) thuộc Đại
học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG.HCM);
Căn cứ Quyết định số 530/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 03 tháng 7 năm 2006 của Giám
đốc ĐHQG.HCM về việc Ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của
Trường Đại học Công nghệ Thông tin thuộc ĐHQG.HCM;
Căn cứ Quyết định số 1368/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 21 tháng 11 năm 2008 của
Giám đốc ĐHQG.HCM về việc Ban hành Quy chế đào tạo Đại học, Cao đẳng theo hệ
thống tín chỉ;
Căn cứ Thông tư số 1011/ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 17 tháng 6 năm 2013 của Giám
đốc Đại học Quốc gia TP.HCM về việc triển khai các chương trình thuộc đề án thí điểm
chương trình chất lượng cao với học phí tương ứng tại ĐHQG.HCM năm 2013;
Căn cứ Tờ trình số 015/TTr-VPĐB ngày 20 tháng 08 năm 2015 của Trưởng văn
phòng các Chương trình Đặc biệt về việc điều chỉnh mức học phí các chương trình đào
tạo của văn phòng đặc biệt;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định mức thu học phí hệ Đào tạo đại học Chương trình Chất lượng
cao với học phí tương ứng (CLC) áp dụng trong năm học 2015-2016 như sau:
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STT

1

Nội dung thu

Mức thu học phí

Học phí học mới (bao gồm học phí học kỳ

Khóa áp
dụng

12.500.000 VNĐ/Học kỳ

hè)
Học phần học lại:

2

- Các môn tự chọn của chính quy đại trà
- Giáo dục thể chất

200.000 VNĐ/Tín chỉ học phí

- Các môn Lý luận chính trị
Khóa

Học phần học cải thiện điểm
3

- Các môn tự chọn của chính quy đại trà
- Giáo dục thể chất

2013,
250.000 VNĐ/Tín chỉ học phí

2014,
2015

- Các môn Lý luận chính trị
Học phần học lại, học cải thiện điểm:
4

- Giảng dạy bằng tiếng Việt (học riêng)

450.000 VNĐ/Tín chỉ học phí

- Anh văn
5

9

Học phần học lại, học cải thiện điểm

650.000 VNĐ/Tín chỉ học phí

giảng dạy bằng tiếng Anh
Học phí giáo dục quốc phòng an ninh

455.000 VNĐ/Sinh viên

Khóa
2015

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Ông/Bà Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Trưởng văn phòng các
Chương trình đặc biệt, Trưởng các Phòng, Khoa, Bộ môn có liên quan và sinh viên hệ đào
tạo Chương trình đào tạo Chất lượng cao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHTC.

(Đã ký)

Nguyễn Hoàng Tú Anh
2

