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QUY ĐỊNH HỌC PHÍ 

 

1. Quy định chung 

- Học phí đóng theo từng năm. 

- Sinh viên có nghĩa vụ đóng học phí đầy đủ cho năm học tiếp 

theo đúng thời hạn, áp dụng cụ thể như sau: 

 Đối với sinh viên nhập học học kỳ Mùa Thu và Mùa 

Xuân: 04 tuần trước khi học kỳ Mùa Thu năm sau bắt 

đầu 

 Đối với sinh viên nhập học học kỳ Mùa Hè: 04 tuần 

trước khi học kỳ Mùa Hè năm sau bắt đầu 

- Sau thời hạn đóng học phí, sinh viên chưa thực hiện nghĩa vụ 

đóng học phí bị xử lý kỷ luật theo Quy định Xử lý trường hợp 

vi phạm.  

 

2. Quy định Xử lý trường hợp vi phạm 

- Trong tuần 1 (tính từ thời điểm hết hạn đóng học phí): Sinh 

viên bị trừ điểm rèn luyện trong học kỳ tương ứng.  

- Trong tuần 2 (tính từ thời điểm hết hạn đóng học phí): Sinh 

viên bị hạ 1 bậc điểm rèn luyện trong học kỳ tương ứng, bị từ 

chối cung cấp các dịch vụ liên quan đến quyền lợi sinh viên. 

- Kể từ tuần 3 (tính từ thời điểm hết hạn đóng học phí): Nhà 

trường chấm dứt việc thu học phí. Sinh viên không nộp học 

phí được xem như tự nguyện thôi học. Trường hợp những sinh 

viên này có nguyện vọng tiếp tục học, phải làm Thủ tục nhập 

học lại và đóng Phí nhập học lại. 

 Thủ tục nhập học lại: Đơn xin nhập học lại (học phí áp 

dụng theo mức học phí hiện hành của tân sinh viên tại 

thời điểm nhập học lại) 

 Phí nhập học lại 

 

 



 


