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THÔNG BÁO
Về việc thu học phí Học kỳ II – Năm học 2017 – 2018
Các hệ: Vừa làm vừa học; Văn bằng 2 tại Đại học Bình Dương
Căn cứ theo Quyết định số 162/QĐ-ĐHBD ngày 26 tháng 04 năm 2017 của Hiệu
trưởng Trường Đại học Bình Dương về việc ban hành mức thu học phí, lệ phí các hệ
đào tạo thuộc Trường Đại học Bình Dương;
Nay, thông báo thời gian và mức thu học phí đối với hệ Đại học Vừa làm Vừa
học và hệ Đại học Văn bằng 2 (chính quy và không chính quy), học kỳ II – Năm học
2017 – 2018 như sau:
I. Đối tượng thu và tổng số tín chỉ:
1. Hệ đại học Vừa làm Vừa học
• Ngành Luật kinh tế : Lớp 141LK4411 – thu 16 tín chỉ
2. Hệ đại học Văn bằng 2
• Ngành ngôn ngữ Anh:
- Lớp 172AV4411 – thu 13 tín chỉ
- Lớp 176AV4411 – thu 13 tín chỉ
II. Mức thu học phí :

III.

• 300.000 đồng / 1 tín chỉ (không chính quy)
• 350.000đồng / 1 tín chỉ (chính quy)
Thời gian, Địa điểm thu học phí:
•
•

Thời gian thu học phí: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 14/4/2018 (thu
trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu)
Địa điểm thu học phí: Phòng Tài chính – Kế toán

Lưu ý:
Những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn không đóng học phí theo đúng thời
gian quy định phải làm đơn xin gia hạn có xác nhận của chính quyền địa
phương, gởi đến Phòng Đào tạo – Bộ phận không chính qui trước ngày hết hạn
đóng học phí 07 ngày làm việc.
Những sinh viên không đóng học phí đúng hạn sẽ không có tên trong danh sách
dự thi kết thúc học phần./.
Nơi nhận:
- Phòng TCHC;
- Phòng Tài chính – Kế toán;
- Sinh viên các lớp;
- Lưu VT.
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