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THÔNG BÁO  
Kế hoạch thu học phí kỳ I năm học 2014 - 2015 

 
Thực hiện Quyết định số 326/QĐ-ĐHM ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Viện Đại 

học Mở Hà Nội về mức thu học phí năm học 2014 - 2015, Ban chủ nhiệm Khoa Luật 

thông báo kế hoạch thu học phí học kỳ I năm học 2014 - 2015 đối với sinh viên hệ Chính 

quy như sau: 

1. Số tiền học phí: 

1.1 Khóa 2011 

- Mức học phí : 550.000đ/1 tháng 

- Số tiền 1 học kỳ :  5 tháng   x  550.000đ  =  2.750.000đ 

     1.2 Khóa 2012  

- Mức học phí  : 154.000đ/1 tín chỉ 

- Ngành Luật Kinh tế : 17 tín chỉ x 154.000đ = 2.618.000đ 

- Ngành Luật Quốc tế : 18 tín chỉ x 154.000đ = 2.772.000đ 

1.3 Khóa 2013 

- Mức học phí    : 154.000đ/1 tín chỉ 

- Ngành Luật Kinh tế + Luật Quốc tế : 16 tín chỉ x 154.000đ = 2.464.000đ 

2. Thời gian thu học phí: ngày 04, 05/9/2014 

- Các lớp học buổi sáng thu học phí từ 14h00 - 17h00 

- Các lớp học buổi chiều thu học phí từ 8h00 - 11h00 

3. Địa điểm: Phòng Giáo viên (tầng 2) - Cơ sở 2 Khoa Luật 

Yêu cầu:  
- Sinh viên nộp học phí phải mang theo thẻ sinh viên; 

- Sinh viên nộp học phí muộn phải có đơn và có chữ ký của gia đình gửi Giáo viên 

chủ nhiệm lớp trước ngày 04,05/9/2014 và hạn cuối cùng phải hoàn thành nghĩa vụ học 

phí là ngày 19/9/2014. 

- Sau ngày 04,05/9/2014 sinh viên phải nộp học phí trực tiếp tại ngân hàng và 

mang giấy nộp tiền (giấy chuyển tiền) báo lại cho Giáo viên chủ nhiệm lớp trước ngày 

19/9/2014. 

- Đề nghị sinh viên nộp học phí theo đúng lịch đã thông báo, sau ngày 19/9/2014 

sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ học phí Khoa sẽ thực hiện theo đúng qui chế. 

 

Nơi nhận: 

- Phòng KHTC (để báo cáo); 

- Sinh viên CQ Khoa Luật (để thực hiện); 

- Lưu VPK.  
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    PHÓ CHỦ NHIỆM KHOA 

 

 

 

 

       ThS. Đinh Thị Hằng 

 

 


