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THÔNG BÁO
Về việc thu học phí kỳ II năm học 2017 - 2018
Kính gửi:
-

Sinh viên hệ Vừa làm vừa học, Liên thông, Bằng 2 tại Phân hiệu;

-

Học viên Cao học tại Phân hiệu.

Căn cứ theo kế hoạch học tập năm học 2017-2018 đã được Ban Giám hiệu phê duyệt;
Căn cứ vào Quyết định số 1398/QĐ-ĐHGTVT ngày 04 tháng 08 năm 2017 về việc quy
định học phí các hệ đào tạo năm học 2017 – 2018 của Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông Vận
tải;
Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo đến các
lớp hệ Cao học, Vừa học vừa làm, Liên thông, Bằng 2 tại Phân hiệu thời gian đóng học phí học
kỳ II năm học 2017-2018 cụ thể như sau:
I.

Mức học phí hệ Cao học:

1. Học phí Luận văn tốt nghiệp khóa 24.2:
-

Khối kỹ thuật: Số tín chỉ x Đơn giá 1 TC/Khối kỹ thuật

-

Khối kinh tế: Số tín chỉ x Đơn giá 1 TC/Khối kinh tế

2. Học phí các học phần của khóa 25.1 được xác định như sau:
HP = HP học kỳ I + HP học kỳ II –TT
Trong đó:
- HP: Học phí học kỳ II năm học 2017-2018 các lớp Cao học khóa 25.1 phải đóng
- HP học kỳ I: Học phí học kỳ I năm học 2017-2018 được tính như sau:
+ Khối kỹ thuật: Số tín chỉ x Đơn giá 1 TC/Khối kỹ thuật
+ Khối kinh tế: Số tín chỉ x Đơn giá 1 TC/Khối kinh tế
- HP học kỳ II: Học phí học kỳ II năm học 2017-2018 được tính như sau:
+ Khối kỹ thuật: Số tín chỉ x Đơn giá 1 TC/Khối kỹ thuật
+ Khối kinh tế: Số tín chỉ x Đơn giá 1 TC/Khối kinh tế
- TT: Số tiền tạm thu khi học viên nhập học:
+ Khối kỹ thuật: 10,336,000 đồng

+ Khối kinh tế: 8,797,000 đồng
II.

Mức học phí hệ Vừa làm vừa học:
-

Khối kỹ thuật: 3,5 tháng x Mức học phí/tháng/khối kỹ thuật

-

Khối kinh tế: 3,5 tháng x Mức học phí/tháng/khối kinh tế

III. Mức học phí hệ Liên thông, Bằng 2 K58:
-

Khối kỹ thuật: HP = HP HK II + HP HK I – TT

-

Trong đó: Khoản Tạm thu lúc sinh viên nhập học là 4,160,000 đồng/sinh viên.

IV. Thời gian đóng học phí:

TT

Tổng

TÊN LỚP

số TC

MỨC THU

SỐ TIỀN

THỜI HẠN

ĐÓNG

ĐÓNG

HỆ CAO HỌC
1

Các lớp khối ngành kỹ thuật 24.2

09

9*544,000

4,896,000

2

Các lớp khối ngành kinh tế 24.2

09

9*463,000

4,167,000

3

Kỹ thuật xây dựng CTGT K25.1

14+25

4

Kỹ thuật cơ khí động lực K25.1

20+19

5

Quản lý xây dựng K25.1

14+25

6

Công nghệ thông tin K25.1

15+20

7

Tổ chức và quản lý vận tải K25.1

20+19

(14+25) * 544,000
-10,336,000
(20+19) * 544,000
-10,336,000
(14+25) * 463,000
-8,797,000
(15+20) * 544,000
-10,336,000
(20+19) * 463,000
-8,797,000

10,880,000

10,880,000

16/0420/04/2018

9,260,000

8,704,000

9,260,000

HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC
2

Cầu đường bộ K56-Q9

3,5 tháng x
1,305,000

4,567,500

16/0420/04/2018

HỆ LIÊN THÔNG
1

2

Liên thông – Cầu đường bộ K58
Liên thông - Xây dựng dân dụng
và công nghiệp K58

(19+14)*260,0004,160,000
(20+14)*260,0004,160,000

4,420,000

4,680,000

16/0420/04/2018

*Lưu ý:
- Trong thời gian thu học phí, sinh viên hoặc học viên hệ Cao học 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 hoặc 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 về Phòng Đào tạo Phân hiệu (Phòng 10D3) trước khi kết
thúc thời 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 nộp học phí để được hướng dẫn.
- Hiện nay, để thuận lợi cho các sinh viên, học viên trong việc nộp học phí. Nhà trường đã
chuyển đổi hình thức thu học phí trực tuyến thông qua mã OTP. Vậy, các trường hợp sinh viên,
học viên chưa đăng ký gói dịch vụ thanh toán trực tuyến đề nghị liên hệ gấp với Ngân hàng
VietinBank để kích hoạt dịch vụ, hoặc có thể liên hệ Phòng Công tác Chính trị và Sinh viên (phòng
6D3) để được hướng dẫn chi tiết.
- Sau thời hạn đóng học phí, đề nghị toàn thể sinh viên lưu ý xem danh sách chưa nộp học
phí đăng tại website htttp://utc2.edu.vn;
- Để thuận tiện trong quá trình đóng học phí, sinh viên xem hướng dẫn quy trình nộp học
phí qua thẻ ATM trong file đính kèm hoặc liên hệ Phòng đào tạo (phòng 10D3) để được hướng dẫn
chi tiết trong thời hạn nộp học phí./.
Nơi nhận:
- Các đơn vị, CVHT;
- Sinh viên và học viên Cao học;
- Phòng TC-KT,CTCT&SV;
- Đăng Webiste http://utc2.edu.vn;
- Lưu Đào tạo,TCHC.
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