
Lunch Break

16

16

Recess

Economics 15

Biology 15

Vacant 17

QT dịch vụ du lịch và lữ hành 18

16

15

15

16

SỐ TÍN CHỈ

14,460,000

14,460,000

14,100,000

13,680,000

15,590,000

16,160,000

14,670,000

13,820,000

13,820,000

10,318,000

Ngôn ngữ AnhDịch vụ thương mại HK 18

20

21

14,180,000

15,880,000

16,730,000

Cách nộp tiền:

      Cách 1: NỘP TRỰC TUYẾN: 

sinh viên nộp học phí qua cổng thanh

toán online của nhà trường, từ ngày

được thông báo trúng tuyển đến trước

ngày làm thủ tục nhập học. 

      Cách 2: NỘP TRỰC TIẾP: sinh viên

nộp tiền mặt vào ngày làm thủ tục

nhập học (dành cho các bạn không

thể nộp trực tuyến được).

SV thuộc diện miễn giảm học phí nộp đủ học phí khi nhập học và được

hoàn tiền sau theo thông báo của Bộ phận quản lý sinh viên. 

Năm học 2022-2023: không tiếp nhận sinh viên vào ở KTX cho đến khi có

thông báo mới. 

Đăng ký mua đồng phục trực tiếp tại trường vào ngày thực hiện thủ tục

nhập học.

             

       SĐT hỗ trợ: 02838422199 (giờ hành chính).

       Thông tin hỗ trợ: 

Phòng Kế hoạch – Tài chính: 

028 3842 4761 (giờ hành chính).

     

Công nghệ thông tin

HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN THU

NGÀNH

QL hoạt động bay

TRÌNH ĐỘ: ĐH-CĐ

KHÓA:  2022

Quản trị kinh doanh

Ngôn ngữ Anh

Kinh tế vận tải

CNKT điều khiển và TĐH

CNKT điện tử viễn thông  

CNKT công trình xây dựng*

Kĩ thuật Hàng không

HỌC PHÍ  HK1

Kiểm tra an ninh HK

Kiểm soát không lưu

KT bảo dưỡng cơ khí tàu bay

Khoản 1, 2, 3: đóng chung với Học

phí (trực tuyến hoặc trực tiếp);

Khoản 4: đóng trực tiếp vào ngày

làm thủ tục nhập học.

Riêng ngành CNKT Công trình xây

dựng được giảm 30% học phí năm

học 2022-2023.

1/ BHYT: 705.000đ/SV (15 tháng)

Tất cả SV phải nộp tiền BHYT, bạn nào

đã có BHYT sẽ được hoàn tiền theo

thông báo của Ban Y tế đăng trên

trang sinh viên. 

2/ Tiền làm thẻ SV: 50.000đ/SV

3/ Bìa hồ sơ: 12.000đ/cái

4/ Khám sức khỏe: 60.000đ/SV

Các khoản khác:

QT nhân lực

ĐỊA ĐIỂM  NHẬP HỌC: 104 NGUYỄN VĂN TRỖI, P8, Q. PHÚ NHUẬN, TP.HỒ CHÍ MINH

LƯU Ý:

15 13,680,000

18 14,740,000


