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THÔNG BÁO
Về thời gian thu học phí, kinh phí đào tạo học kỳ II năm học 2017-2018

Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM thông báo thời gian thu học phí học kỳ II
năm học 2017-2018 đối với sinh viên các hệ như sau:
1. Thời gian đóng học phí
- Đối với sinh viên đại học hệ chính quy, liên thông: Từ ngày 02/01/2018 đến
11 giờ 00 ngày 22/01/2018.)
- Đối với sinh viên hệ vừa làm vừa học: Đến hết tuần thứ 4 của học kỳ (theo kế
hoạch và lịch giảng dạy cụ thể của Phòng Đào tạo và Công tác Sinh viên).
- Đối với sinh viên làm đồ án tốt nghiệp: Đến hết tuần thứ 4 kể từ ngày có thông
báo (hoặc Quyết định) sinh viên đủ điều kiện làm tốt nghiệp.
- Sau thời gian đóng học phí nêu trên, sinh viên chưa đóng học phí và không có
đơn xin gia hạn đóng học phí theo quy định thì việc đăng ký sẽ bị hủy, sinh viên sẽ
không có tên trong danh sách các lớp học phần.
2. Hình thức nộp tiền:
- Sinh viên nộp học phí vào tài khoản của Trường tại Ngân hàng BIDV – CN
SGDII theo các thông tin sau:
+ Đơn vị nhận tiền: Trường đại học Kiến trúc TP.HCM
+ Địa chỉ: 196 Pasteur, Quận 3, TP.HCM.
+ Số tài khoản: 13010000421884 tại Ngân hàng BIDV– CN Sở giao dịch II
TP.HCM.
Khi nộp tiền, sinh viên cần ghi rõ nội dung: Họ Tên sinh viên, Mã số sinh viên,
Lớp, học phí học kỳ .. năm học… trên phiếu nộp tiền.
Sinh viên lưu ý:
- Việc đăng ký học phần chỉ hợp lệ khi sinh viên đã đăng ký học phần và đóng
học phí đầy đủ hoặc có đơn gia hạn theo qui định.
- Sinh viên vui lòng kiểm tra và nộp đúng số tiền trên tài khoản học phí.
- Sinh viên không chuyển tiền từ cây ATM (vì khi chuyển tiền không có thông
tin của sinh viên để phòng chức năng nhập vào dữ liệu phần mềm QLĐT và xuất biên
lai).
- Trong trường hợp đặc biệt, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn chưa thể
đóng học phí đúng thời hạn quy định. Sinh viên làm đơn xin gia hạn đóng học phí theo
thông báo số 128/TB-ĐHKT ngày 18/08/2017.

Nhận biên lai thu học phí.
Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền sinh viên học tại cơ sở TP.HCM đến
Phòng Kế hoạch Tài chính để nhận Biên lai.
Đối với sinh viên học tại cơ sở Cần Thơ và Đà lạt sẽ nhận Biên lai thu học phí
tại Văn phòng làm việc của cơ sở.
Các Phòng chức năng, sinh viên các lớp thực hiện nghiêm túc Thông báo này.
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