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THÔNG BAO
Ye mfrc thu hçc phi h di hQc chInh quy, vAn bang hal
và lien thông tir cao dAng len diii hQc chInh quy khóa 2017
nAm h9c 2020-202 1
Cn cü Nghj djnh 86/201 5/ND-CP ngày 02 tháng 10 nAm 2015 cUa ChInh phü quy
djnh v co ch thü, quán 1 hçc phi d6i vOl co sO giáo dc thuc h thng giáo dc qu6c
dan và chInh sách min, giám hQc phi, h trçi chi phi hpc tp tr nm hçc 2015 -2016 dn
nämh9c2020-2021;
CAn ccr Quyt dlnh s6 A-.DD /QD-DHM ngàyL tháng nAm 2020 cüa Hiu truOng
Trithng Dai hçc MO Thành ph H ChI Minh v mCrc thu h9c phi h di h9c chinh quy,
vAn bang hai va lien thông tr cao dâng len di hQc chInh quy khóa 2017 nAm hc 2020 —
202 1.
Tmng Di h9c MO Thành ph H ChI Minh thông báo müc thu h9c phi nAm hQc
2020 -2021 thu sau:
1. Hçc phi di vOi dào to trinh dO dai h9c chInh quy, vAn bang hai và lien thông tir
cao dâng len d?i h9c chInh quy khOa 2017 thu sau:
Khi-NgInh

Mfrc thu hçc phi theo tin chi

Các mon Toán, L 1u.n chInh trj.

480.000d/tin chi

Ngành XA hOi h9c, Cong tác xA hOi, Dông nam A h9c.

400.000d/tIn chi

Nganh Kinh té h9c.

400.000d/tin chi

Nganh Quân trj kinh doanh, Tài chInh ngAn hang, K
toán, Kim toán, Lut, Lut kinh té, Kinh doanh Qu6c
té, Quan trj Nhãn hrc.

590.000d/tIn chi

Nhóm ngành Ngon ngü chuyên ngü: ting Trung,
tiêng Nht.

520.000d/tIn chi

Ngành ngôn ngU chuyên ng: ting Anh.

560.000dJtIn chi

Các mon ngoi ng không chuyên.

490.000dltIn chi

NgAnh Cong ngh k thut cOng trinh Xây drng,
QuAn l xây drng, Cong ngh sinh hQc.

630.000d/tIn chi

Nhóm ngành Cong ngh thông tin, H th6ng thông tin
quãn 1, Khoa h9c may tInh và các mon Tin hQc
không chuyên.

660.000d/tIn chi

2. Sinh viên däng k mon h9c chung vâi khóa nào thrc hin dong h9c phi theo
miIc h9c phi cüa khóa do.
3. Thai gian ap ding: Nãrn h9c 2020-202 1.
Trân trQng.
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