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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 8 năm 2015

THÔNG BÁO
Về việc thu học phí Học kỳ 1 - Năm học 2015-2016
Hệ đào tạo Đại học chính quy - Khóa 2015
Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐH CNTT) thông báo về việc thu học phí
Học kỳ 1 năm học 2015-2016 Hệ Đào tạo Đại học Chính quy Khóa 2015 như sau:
I.

Học phí và lệ phí nhập học

1. Học phí

Chất lượng cao, Chương
trình Tiên tiến
(VNĐ)
3.250.000
12.500.000

2. Lệ phí nhập học

1.350.000

1.350.000

2.1. Hồ sơ nhập học, sinh hoạt đầu khóa

351.625

351.625

2.2. Bảo hiểm Y tế

543.375

543.375

2.3. Giáo dục quốc phòng

455.000

455.000

4.600.000

13.850.000

NỘI DUNG

Chính quy đại
trà (VNĐ)

TỔNG CỘNG
II.

Hình thức nộp tiền: Sinh viên có thể nộp tiền bằng 02 hình thức

1.

Sinh viên nộp học phí bằng cách chuyển khoản qua Ngân hàng đến hết ngày
27/8/2015:
Tên tài khoản:

Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Số tài khoản:

3141.000.1210304

Tại ngân hàng:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Đông
Sài Gòn (BIDV – CN Đông Sài Gòn)

Khi chuyển khoản, sinh viên ghi rõ nội dung nộp tiền: “Họ và tên, MSSV, Học phí
và lệ phí nhập học”
Ví dụ: Huỳnh Tuấn An, 15520001, Học phí và lệ phí nhập học
2.

Sinh viên nộp tiền mặt trực tiếp tại Trường khi làm thủ tục nhập học.
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III. Gia hạn thời gian nộp học phí:
- Đối với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về tài chính, khi làm thủ tục nhập học,
sinh viên liên hệ Phòng Công tác sinh viên (Phòng A.101) làm Đơn cam kết nộp
trước lệ phí nhập học và một phần học phí.
- Sinh viên đã làm Đơn cam kết phải hoàn thành học phí Học kỳ 1 năm học 2015 2016 đến hết ngày 15/09/2015.
IV. Quy định về rút học phí Học kỳ 1 năm học 2015-2016:
- Sau khi nhập học, vì hoàn cảnh cá nhân, sinh viên có thể gửi đơn xin thôi học.
Trường sẽ xem xét và quyết định cho phép sinh viên thôi học và xóa tên khỏi
danh sách sinh viên Khóa 2015.
- Sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo Đại học (ĐTĐH) (Phòng A.102) để làm đơn xin
thôi học từ ngày 03/09/2015 đến hết ngày 25/09/2015.
- Sau khi Trường ban hành quyết định thôi học, sinh viên liên hệ:
Phòng Công tác sinh viên (Phòng A.101) để nhận lại hồ sơ nhập học.
Phòng Kế hoạch – Tài chính (Phòng A.113) để nhận lại một phần tiền
học phí HK1 năm học 2015 - 2016.
- Sinh viên có Quyết định thôi học chỉ được nhận lại một phần tiền học phí HK1
năm học 2015-2016. Mức hoàn trả học phí được qui định như sau:

V.

Thời gian sinh viên làm đơn xin thôi học

Mức hoàn trả học phí nhập học

Từ ngày 03/09/2015 đến hết ngày 07/09/2015

90%

Từ ngày 08/09/2015 đến hết ngày 16/09/2015

70%

Từ ngày 17/09/2015 đến hết ngày 25/09/2015

50%

Sau ngày 25/09/2015

0%

Bảo lưu kết quả tuyển sinh đại học năm 2015:
- Sinh viên được thông báo trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2015 vào
Trường ĐH CNTT có nhu cầu bảo lưu kết quả tuyển sinh Đại học năm 2015 liên
hệ Phòng ĐTĐH (Phòng A.102) làm Đơn xin bảo lưu đến hết ngày 15/09/2015.
- Thời gian bảo lưu không quá 01 năm. Khi hết thời gian bảo lưu, sinh viên muốn
nhập học lại phải làm đơn xin nhập học kèm theo quyết định bảo lưu nộp Phòng
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ĐTĐH của Trường trước khi bắt đầu năm học mới ít nhất 1 tháng để được giải
quyết.
- Sinh viên phải hoàn thành học phí và lệ phí nhập học trước khi nộp đơn Bảo lưu
kết quả tuyển sinh Đại học năm 2015.
- Trường ĐH CNTT sẽ công bố danh sách sinh viên được bảo lưu kết quả tuyển
sinh Đại học năm 2015 vào ngày 21/09/2015.
Nơi nhận:

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Sinh viên Hệ ĐTĐHCQ Khóa 2015;
- Phòng: ĐTĐH; CTSV;
- Lưu: VT, KHTC.

(Đã ký)

Nguyễn Hoàng Tú Anh
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