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THÔNG BÁO
Về việc thu học phí bổ sung các lớp Cầu đường Anh
Kính gửi: - Sinh viên các lớp Cầu đường bộ Anh từ K55 đến K58
Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải thông báo đến sinh viên các lớp Cầu
đường Anh từ khóa 55 đến khóa 58 về việc nộp học phí bổ sung học kỳ II năm học 20172018 như sau:
1. Mức học phí bổ sung: 4.500.000 đồng/học kỳ
2. Thời gian thu học phí: từ ngày 16/04-20/04/2018.
3. Hình thức thu học phí: sinh viên thực hiện đóng học phí trực tuyến qua trang:
nophocphi.utc2.edu.vn
4. Lưu ý:
- Trong thời gian thu học phí, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn phải nộp
đơn xin gia hạn có xác nhận của chính quyền địa phương nơi đăng ký hộ khẩu
thường trú; trường hợp bị ốm đau, bệnh tật phải nộp đơn xin gia hạn kèm các giấy tờ
minh chứng của bệnh viện cấp Quận, Huyện trở lên về Phòng Đào tạo Phân hiệu
(Phòng 10D3) trước khi kết thúc hạn thu học phí.
- Trường hợp sinh viên gặp các sự cố liên quan đến thẻ sinh viên, tài khoản
Ngân hàng liên kết phải liên hệ với Phòng Đào tạo Phân hiệu trong thời hạn thu học
phí để được hướng dẫn.
- Sau thời hạn đóng học phí, đề nghị toàn thể sinh viên lưu ý xem danh sách
chưa hoàn thành học phí đăng tại website htttp://utc2.edu.vn;
Nơi nhận:
1.
- Như kính gửi;
- Các đơn vị, CVHT;
- Phòng TC-KT,CTCT&SV;
- Đăng Webiste http://utc2.edu.vn;
- Lưu Đào tạo,TCHC.
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