
 

 

BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH 

Sè:          / TB-TCKT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

 

Qu¶ng Ninh, ngµy 28 th¸ng 07 n¨m 2014 

THÔNG BÁO 
( V/v: Lịch  thu học phí kỳ 1 học năm học 2014-2015 của các lớp hệ chính quy  dài hạn) 

 Phòng Tài chính Kế toán thông báo lịch thu học phí học kỳ 1 học năm học 2014-2015 

cho các học sinh, sinh viên các lớp hệ chính quy dài hạn.  

 Cụ thể như sau: 

I. Thời gian thu 

Từ ngày 28/07/2014 đến ngày 26/09/2014 

Buổi sáng : Từ 7h30 đến 11h 00.  

Buổi chiều: Từ 13h00 đến 16h 00. 

Vào tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ, tết ) 

II. Địa điểm thu 

04 Phòng thu học phí - Tầng 1 - Khu nhà 2 tầng. 

III. Mức thu 

1. Đối với học sinh, sinh viên các lớp đào tạo theo niên chế: 

Căn cứ theo quyết định số 140/QĐ-ĐHCNQN ngày 20/06/2014 về việc quy định mức 

thu học phí đào tạo theo niên chế đối với sinh viên các lớp chính quy dài hạn như sau: 

+ Đại học :  3.250.000 đ/kỳ/SV (650.000 đ/tháng) 

+ Cao đẳng : 2.600.000 đ/kỳ/SV (520.000 đ/tháng) 

+ Trung cấp : 2.275.000 đ/kỳ/SV (455.000 đ/tháng) 

+ Trung cấp nghề  :  2.550.000 đ/kỳ/SV    (510.000 đ/tháng) 

2. Đối với sinh viên các lớp đào tạo theo tín chỉ: 

 

Đại học K4; Cao đẳng K21 

Căn cứ theo quyết định số 335, 336/QĐ-ĐHCNQN ngày 23/09/2011 về việc quy định 

mức thu học phí đào tạo theo tín chỉ đối với sinh viên các lớp chính quy dài hạn như sau: 

+ Đại học khối kỹ thuật : 148.000 đ/tín chỉ 

+ Đại học Kế toán  : 150.000 đ/tín chỉ 

+ Cao đẳng khối kỹ thuật : 104.000 đ/tín chỉ 

+ Cao đẳng khối kinh tế : 105.000 đ/tín chỉ  

 

Đại học K5; Cao đẳng K22 



 

 

Căn cứ theo Quyết định số 252; 253/QĐ - ĐHCNQN ngày 29/06/2012 V/v quy định 

mức học phí đào tạo theo học chế tín chỉ đối với Sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy dài 

hạn như sau: 

 + Đại học                            : 168.000 đ/tín chỉ 

 + Cao đẳng                          : 123.000 đ/tín chỉ 

 

 

Đại học K6; Cao đẳng K23 

Căn cứ theo Quyết định số 204; 205/QĐ - ĐHCNQN ngày 19/06/2013 V/v quy định 

mức học phí đào tạo theo học chế tín chỉ đối với Sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy dài 

hạn như sau: 

+ Đại học                            : 169.000 đ/tín chỉ 

 + Cao đẳng                          : 135.000 đ/tín chỉ 

 

 

Yêu cầu:    Các học sinh, sinh viên căn cứ Công nợ học phí đã thông báo để nộp theo 

đúng thời gian quy định. Nếu quá thời gian quy định, học sinh - sinh viên nào chưa đóng học 

phí, Nhà trường sẽ xử lý kỷ luật theo quy chế hiện hành. 

 

Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu (4) 

- Các phòng: Đào tạo, CT HS - SV 

- Các Khoa. 

- Các lớp hệ chính quy 

- Lưu  

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG TCKT 

 

Đã Ký 

 

Cát Thị Thu Hường 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


