BO GIAO DTJC VA DAO TAO
TRISONG BA! HQC MO
THANH PHO HO CH MINH
S& 1204/TB-DHM

CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM
Bc 1p — Ttr do — Hanh phüc
Thành p/ni FM ChIMinh, ngày 14 tháng 7 nãm 2020

THÔNG BAO
V mfrc thu hQc phi chuing trInh dào to di hçc cht hrçrng cao khóa 2020
ti khoa Bào to dc bit ap dting näm hçc 2020-202 1
CAn cCr Nghj djnh 86/2015/ND-CF ngày 02 tháng 10 nAm 2015 cUa ChInh phü
quy djnh v c ch thu, quAn 1 hçc phi di vOi cci sâ giáo diic thuc h thng giáo
diic qu& dan và chInh sách min, giAm h9c phi, h trq chi phi hçc tp t1r nAm h9c
2015 -2016 dn nAm h9c 2020-2021;
CAn cCr QuyEt djnh s6 1239/QD-DHM ngày 29 tháng 6 nAm 2020 cüa Hiu
truâng Tnr?ing Dai h9c Ma Thành ph H Chi Minh v mirc thu hQc phi chucxng
trInh dào t?o di h9c chAt luqng cao khóa 2020 tai khoa Dào to dc bit nAm h9c
2020-202 1.
Tnimg D?i h9c Ma Thành ph H Chi Minh thông báo mirc thu hçc phi chiwng
trmnh dào to d?i h9c chAt lucing cao khóa 2020 ti khoa Dào tto dc bia nAm hpc
2020-2021 nhix sau:
1. MrcthuhQcphI:
Ngãnh hçc

Hçc phi näm h9c 2020-2021

Tài chInh - Ngan hang, QuAn trj kinh doanh,
Lust kinh t& K toán, Ngoi ngü, Kinh t hc

34.500.000d (11.500.000dIh9c kS'/sinh viên)

Khoa h9c may tinh, Cong ngh k thut Cong
trInh Xây dirng
Cong ngh sinh h9c (bao gm xc dua don di
thrc tip)

37.500.000d (12.500.000ct/hoc kS'/sinh viên)
37.500.000ct (12.500.000d/hQc kS'/sinh vien)

2. Sinh viên dang k mon hpc chung vâi khóa nào thi,rc hin dóng h9c phi theo
mrc hçc phi cüa khóa do.
3. Th?yi gian áp diing: NAm hçc 2020-202 1.
Trân trong.
•

Noinhçmn:
- BGH;
- Các don vj thuc Truôrng;
- Luu: VT, P.TC-KT.
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