
 
 

 

B. Các quy định liên quan đến học phí, chi phí (trích từ quy định quản lý nguồn thu từ hoạt 
động giáo dục) 

Điều 4. Nguyên tắc chung 

2. Sinh viên có nghĩa vụ nộp học phí theo thời gian đã thông báo để đảm bảo các quyền lợi học 

và thi. Sinh viên được quyền xin gia hạn thời gian nộp học phí theo quy chế đào tạo và quy chế công 

tác sinh viên của Trường. 

3. Sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ học phí đúng thời gian quy định (và không được xét 

gia hạn học phí) sẽ không đủ điều kiện tham gia nhóm học, không đủ điều kiện dự thi tất cả các môn 

học và không được công nhận điểm học phần. Phần học phí này được ghi nợ và sinh viên có nghĩa vụ 

hoàn thành học phí này ở các lần đóng tiếp theo. 

Điều 5. Học phí chương trình tiêu chuẩn 

Học phí được xác định theo các môn học mà sinh viên đăng ký thành công theo từng học kỳ.  

Học phí môn học = (tín chỉ lý thuyết x đơn giá tín chỉ lý thuyết) + (tín chỉ thực hành x đơn giá tín chỉ 

thực hành). 

Điều 6. Học phí chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình đại học bằng tiếng Anh, 

chương trình liên kết quốc tế (luân chuyển campus) 

 Học phí được tính theo học kỳ và theo lộ trình đào tạo đã được phê duyệt trong dự toán mở 

chương trình, công bố khi tuyển sinh hoặc công bố học phí vào đầu mỗi năm học. 

Điều 15. Hoàn học phí cho sinh viên mới nhập học vào Trường. 

1. Các khoản thu khác: 

a. Nhà trường không hoàn trả các khoản thu khi đã làm thủ tục nhập học. Các khoản thu khác 

bao gồm: chi phí nhập học, chi phí thi xếp lớp tiếng Anh đầu vào, chi phí kiểm tra sức khỏe. 

b. Đối với khoản thu mua bảo hiểm cho sinh viên: 

- Nếu Trường chưa mua bảo hiểm sẽ hoàn trả tiền phí này lại cho sinh viên 

- Nếu Trường đã mua bảo hiểm, sinh viên được nhận thẻ bảo hiểm y tế mà Trường đã mua.  

2. Học phí: Học phí hoàn trả = Tỷ lệ hoàn học phí x số tiền học phí đã đóng 

- Số tiền học phí đã đóng thể hiện trên Hóa đơn – Phiếu thu tiền và sinh viên đã đóng khi 

làm thủ tục nhập học. 

- Tỷ lệ hoàn học phí được tính theo thời gian từ ngày đóng tiền (ngày in trên Hóa đơn – Phiếu 

thu tiền) đến ngày nhận đơn xin hoàn học phí theo bảng tính như sau: 

 

STT Thời gian Tỷ lệ % hoàn học phí 

1 Từ ngày thứ 01 đến ngày thứ 07  100% 

2 Từ ngày thứ 08 đến ngày thứ 14  75% 

3 Từ ngày thứ 15 đến ngày thứ 21  50% 

4 Từ ngày 22 trở đi 0% 

Điều 16. Trường hợp sinh viên đã theo học tại Trường  

1. Đối với chương trình tiêu chuẩn, chương trình thạc sĩ 



 
 

Trường chỉ đồng ý xem xét về vấn đề rút học phí cho trường hợp sinh viên có lý do chính đáng 

(kèm minh chứng). Mức học phí được hoàn trả sẽ được tính dựa theo công thức :  

Học phí hoàn trả = Tổng học phí đã nộp – Tổng học phí các môn đã và đang học 

2. Đối với chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình đại học bằng tiếng Anh, 

chương trình liên kết quốc tế (luân chuyển campus), chương trình tiến sĩ, chương trình trung 

cấp và cao đẳng 

- Trường không hoàn trả học phí cho sinh viên theo học các chương trình đào tạo chất lượng 

cao, chương trình đại học bằng tiếng Anh, chương trình liên kết quốc tế (luân chuyển campus), chương 

trình tiến sĩ, chương trình trung cấp và cao đẳng  

- Hoàn học phí đối với các môn học được xét miễn học thực hiện theo các qui định học vụ của 

Trường. 

 

  


