
          ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     

           Số:          /TB-KHTC                Đà Nẵng, ngày      tháng 01 năm 2016 
 

 

THÔNG BÁO 
Về việc tạm thu học phí học kỳ II năm học 2015-2016 

 
 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc 

 
Thực hiện Thông báo số: 5099/TB-ĐHĐN ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Giám 

đốc Đại học Đà Nẵng về việc thông báo mức tạm thu học phí hệ chính qui học kỳ I năm 

học 2015-2016; 

Thực hiện qui định số 624/QĐ-ĐHSP ngày 31/8/2015 của Hiệu trưởng trường 

ĐHSP qui định về thủ tục thu học phí hệ đào tạo chính qui; 

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016 hệ chính qui của trường 

ĐHSP. 

Nay nhà trường thông báo mức tạm thu học phí và thời hạn thu học phí kỳ II 

năm học 2015-2016 như sau: 
 

1. Mức tạm thu học phí: 

 

STT Khối ngành, cấp đào tạo, hệ đào tạo Mức thu 

1  Đại học chính quy  

  Cử nhân khoa học, Cử nhân Sư phạm (nếu không phục vụ 

trong ngành GD&ĐT) 

 

  a. Khối khoa học tự nhiên 181.000đ/tín chỉ 

  b. Khối khoa học xã hội 153.000đ/tín chỉ 

2  Học phần Giáo dục thể chất  

  a. Khối khoa học tự nhiên 181.000đ/tín chỉ 

  b. Khối khoa học xã hội 153.000đ/tín chỉ 

3  Tín chỉ thí nghiệm, thực hành, thực tập, thực tế (hệ số 1,3)   
 

 

2. Thủ tục nộp học phí:  

 - Đối với sinh viên khóa 2012, 2013, 2014:  Nộp tiền vào tài khoản thẻ ATM 

sinh viên của ngân hàng Đông Á 

 - Đối với sinh viên khóa 2015:  Nộp tiền vào tài khoản thẻ ATM sinh viên của 

ngân hàng Nông nghiệp và PTNN 



3. Thời hạn nộp học phí:  

 Đợt 1:  Từ ngày 18/01/2016 đến hết ngày 28/01/2016 

 Đợt 2:  Từ ngày 15/02/2016 đến hết ngày 25/02/2016 

 Đợt 3:  Từ ngày 02/05/2016 đến hết ngày 12/05/2016 

 (Lưu ý: Đối với những sinh viên có mức nộp học phí cả học kỳ dưới 1 triệu 

đồng nhất thiết phải nộp đủ trong đợt 1) 

 Quá thời hạn nêu trên, sinh viên nào chưa nộp học phí sẽ bị xử lý theo quy định 

của Nhà trường. 
 

 Nhà trường đề nghị thủ trưởng các đơn vị liên quan, Ban Chủ nhiệm các Khoa 

quán triệt nội dung thông báo đến tận Giáo viên Chủ nhiệm và Sinh viên các lớp để biết 

và thực hiện. 

 Ghi chú: 

- Dự phòng trường hợp ngân hàng trừ các khoản phí thẻ ATM, để không bị 

ảnh hưởng đến số tiền nộp học phí, sinh viên nên để số dư trong tài khoản trên 

100.000đ. 

- Trường hợp sinh viên mất thẻ hoặc chưa có thẻ sinh viên, đề nghị sinh viên 

liên hệ trực tiếp với Phòng Công tác Sinh viên trường Đại học Sư phạm để đăng ký 

làm thủ tục cấp thẻ./. 

 

HIỆU TRƯỞNG 
 Nơi nhận: 
 - Như trên;  

- BGH (để b/cáo) 

 - Lưu VT, P. KHTC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


