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THÔNG BÁO 

Về việc thu học phí Học kỳ 1 - Năm học 2021-2022  

Hệ đào tạo đại học chính quy – Khóa 2021 

 

Trường Đai học Công nghệ Thông tin (ĐH CNTT) thông báo về việc thu học phí học 

kỳ 1 – năm học 2021-2022, hệ đào tạo đại học chính quy khóa 2021 như sau: 

1. Học phí và các khoản thu hộ 

STT Chương trình đào tạo 

Số tiền phải nộp (VNĐ) 

Học phí  

tạm tính 

BHYT 3 tháng 

cuối năm 2021 
Tổng cộng 

1 Chính quy đại trà 12.500.000 140.805 12.640.805 

2 Chất lượng cao 17.500.000 140.805 17.640.805 

3 Chương trình Tiên tiến 22.500.000 140.805 22.640.805 

4 Chương trình liên kết (BCU) 40.000.000 140.805 40.140.805 

 

2. Hình thức và thời gian nộp tiền 

2.1. Hình thức nộp tiền: Sinh viên chọn một trong hai hình thức 

- Thanh toán bằng Internet Banking tại https://student.uit.edu.vn/tracuu/hocphi (đăng 

nhập bằng tài khoản chứng thực) 

- Chuyển khoản với thông tin tài khoản như sau: 

Tên tài khoản  : <Họ tên SV> 

Số tài khoản  : 963123<MSSV> 

Tại ngân hàng : BIDV – CN Đông Sài Gòn 

Nội dung  : Thanh toan hoc phi HK1/2021 va BHYT 

https://student.uit.edu.vn/tracuu/hocphi


2.2. Thời gian nộp tiền:  

- Đối với thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021 hoặc đã tốt nghiệp 

THPT từ năm 2020 trờ về trước (Gọi chung là “Thí sinh đợt 1”): Từ ngày 01/8/2021 đến 

trước ngày 22/8/2021 

- Đối với thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021 hoặc được đặc cách 

xét tốt nghiệp THPT năm 2021 (Gọi chung là “Thí sinh đợt 2”): Từ ngày 25/8/2021 đến 

trước ngày 03/9/2021 

3. Gia hạn thời gian nộp học phí 

- Sinh viên có khó khăn về tài chính liên hệ phòng Công tác Sinh viên để được hỗ trợ và 

phải thanh toán trước các khoản thu hộ (BHYT 3 tháng cuối năm 2021) và một phần học phí. 

- Sinh viên phải hoàn thành số tiền học phí còn lại trước ngày 13/9/2021 (Đối với “Thí 

sinh đợt 1”) và trước ngày 25/09/2021 (đối với “Thí sinh đợt 2”). 

4. Quy định về mức hoàn trả học phí 

- Sau khi nhâp học, vì hoàn cảnh cá nhân, sinh viên có thể gửi đơn xin thôi học. Nhà 

trường sẽ xem xét và cho phép sinh viên thôi học và xóa tên khỏi danh sách sinh viên khóa 

2021. 

- Sinh viên sau khi có Quyết định thôi học chỉ được nhận lại một phần học phí tạm tính 

học kỳ 1, năm học 2021-2022 (Không bao gồm các khoản thu hộ). Mức hoàn trả được quy 

định cụ thể như sau: 

Thời gian làm đơn xin thôi học Mức hoàn trả học phí 

Trước ngày 27/8/2021  80% 

Từ ngày 28/8/2021 đến ngày 03/9/2021 60% 

Từ ngày 03/9/2021 đến ngày 10/9/2021 30% 

Sau ngày 10/9/2021 0% 

 

Nơi nhận: 

- Sinh viên hệ ĐTĐHCQ Khóa 2021; 

- Phòng, Ban, Khoa liên quan; 

- Lưu: VT, KHTC. 
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