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QUY ĐỊNH HỌC PHÍ 

CHƯƠNG TRÌNH CAO ĐẲNG 

 

1. Quy định 

1.1 Quy định chung: 

- Học phí cố định trong suốt thời gian học được quy định của một ngành đào tạo. 

- Từ ngành đào tạo thứ hai trở đi, chính sách học phí mới được áp dụng tại thời điểm sinh 

viên đăng ký học. 

 

1.2 Quy định đối với trường hợp sinh viên chuyển ngành đào tạo:  

- Đơn giá học phí của ngành dự kiến chuyển sang được áp dụng tại thời điểm sinh viên 

thực hiện chuyển đổi ngành đào. 

- Đóng bổ sung học phí cho các môn học (đã học) nằm ngoài chương trình đào tạo của 

ngành dự kiến chuyển sang. 

- Các chính sách khuyến học, học bổng áp dụng tại thời điểm sinh viên nhập học (nếu có) 

ĐƯỢC duy trì đối với các trường hợp liệt kê sau đây:  

+ Chuyển sang các ngành đào tạo chưa đạt chỉ tiêu tuyển sinh (Phòng Đào tạo chịu trách 

nhiệm cung cấp danh sách các ngành đào tạo này cho Phòng Kế toán sau khai giảng). 

+ Chuyển đổi giữa các ngành đào tạo trong cùng 1 khoa, hoặc giữa các khoa liên quan 

(IT và GE, BA và FA). 

1.3 Quy định đối với trường hợp sinh viên bảo lưu: 

- Học phí của các học kỳ xin bảo lưu kết quả học tập phải hoàn tất (không nợ học phí). 

- Học phí đã đóng (nếu có) KHÔNG được xem xét hoàn trả học phí. 

- Các chính sách khuyến học, học bổng áp dụng tại thời điểm sinh viên nhập học lần đầu 

(nếu có) KHÔNG được xem xét duy trì tại thời điểm sinh viên nhập học lại.  

- Quy định học phí dành cho sinh viên mới được áp dụng tại thời điểm sinh viên nhập học 

lại. 

 

2. Quy định đóng học phí 

2.1 Học phí đóng theo năm: 

- Sinh viên có nghĩa vụ đóng học phí đầy đủ cho năm học tiếp theo đúng thời hạn, áp dụng 

cụ thể như sau: 

 Đối với sinh viên nhập học học kỳ Mùa Thu: hạn chót đóng học phí là 4 tuần trước 

khi học kỳ Mùa Thu năm sau bắt đầu; 

 Đối với sinh viên nhập học học Mùa Xuân: hạn chót đóng học phí là 4 tuần trước 

khi học kỳ Mùa Xuân năm sau bắt đầu; 

 Đối với sinh viên nhập học học kỳ Mùa Hè: hạn chót đóng học phí là 4 tuần trước 

khi học kỳ Mùa Hè năm sau bắt đầu. 

- Sau thời hạn đóng học phí, sinh viên chưa thực hiện nghĩa vụ đóng học phí bị xử lý kỷ 

luật theo Quy định Xử lý trường hợp vi phạm.  

Lưu ý:  

- Đối với sinh viên nhập học học kỳ Mùa Xuân 2019: hạn chót đóng học phí cho năm học 

tiếp theo là 4 tuần trước khi học kỳ Mùa Thu năm sau bắt đầu. 

 

2.2 Học phí đóng theo học kỳ:  

- Sinh viên có nghĩa vụ đóng học phí đầy đủ cho học kỳ tiếp theo đúng thời hạn. 

- Hạn chót đóng học phí là 2 tuần trước khi học kỳ tiếp theo bắt đầu. 

- Số tiền học phí của mỗi học kỳ căn cứ vào kế hoạch học tập của học kỳ.  



- Sau thời hạn đóng học phí, sinh viên chưa thực hiện nghĩa vụ đóng học phí bị xử lý kỷ 

luật theo Quy định Xử lý trường hợp vi phạm 

 

 

3. Quy định Xử lý trường hợp vi phạm đóng học phí 

3.1 Học phí đóng theo năm: 

- Trong tuần 1 (tính từ thời điểm hết hạn đóng học phí): Sinh viên bị trừ điểm rèn luyện 

trong học kỳ tương ứng.  

- Trong tuần 2 (tính từ thời điểm hết hạn đóng học phí): Sinh viên bị hạ 1 bậc điểm rèn 

luyện trong học kỳ tương ứng, bị từ chối cung cấp các dịch vụ liên quan đến quyền lợi 

sinh viên. 

- Kể từ tuần 3 (tính từ thời điểm hết hạn đóng học phí): Nhà trường chấm dứt việc thu học 

phí. Sinh viên không nộp học phí được xem như tự nguyện thôi học. Trường hợp những 

sinh viên này có nguyện vọng tiếp tục học, phải làm Thủ tục nhập học lại và đóng Phí 

nhập học lại. 

 Thủ tục nhập học lại: Đơn xin nhập học lại (học phí áp dụng theo mức học phí hiện 

hành của tân sinh viên tại thời điểm nhập học lại) 

 Phí nhập học lại: 1.200.000 VND 

 

3.2 Học phí đóng theo học kỳ: 

- Trong tuần 1 (tính từ thời điểm hết hạn đóng học phí): Sinh viên bị trừ điểm rèn luyện 

trong học kỳ tương ứng.  

- Trong tuần 2 (tính từ thời điểm hết hạn đóng học phí): Sinh viên bị hạ 1 bậc điểm rèn 

luyện trong học kỳ tương ứng, bị từ chối cung cấp các dịch vụ liên quan đến quyền lợi 

sinh viên. 

- Kể từ tuần 3 (tính từ thời điểm hết hạn đóng học phí): Nhà trường chấm dứt việc thu học 

phí. Sinh viên không nộp học phí được xem như tự nguyện thôi học. Trường hợp những 

sinh viên này có nguyện vọng tiếp tục học, phải làm Thủ tục nhập học lại và đóng Phí 

nhập học lại. 

 Thủ tục nhập học lại: Đơn xin nhập học lại (học phí áp dụng theo mức học phí hiện 

hành của tân sinh viên tại thời điểm nhập học lại) 

 Phí nhập học lại: 400.000 VND 

 

4. Quy định học phí học lại 

- Sinh viên đóng học phí học lại theo đơn giá học phí áp dụng tại thời điểm nhập học của 

sinh viên. 

- Trong trường hợp nhà trường điều chỉnh học phí, sinh viên đóng học phí học lại theo 

đơn giá học phí điều chỉnh tương ứng. 

Lưu ý:  

- Đối với sinh viên nhập học học kỳ Mùa Thu 2018, Mùa Xuân 2019, Mùa Hè 2019: 

 Áp dụng đơn giá học phí học lại được phê duyệt ngày 14/11/2019 (đính kèm) 

 Áp dụng đơn giá học phí điều chỉnh trong trường hợp nhà trường điều chỉnh học phí 

(nếu có) 

5. Quy định hoàn trả học phí: 

- Trường Cao Đẳng Sài Gòn chỉ hoàn trả học phí trong trường hợp nhà trường hủy lớp 

học. 

- Trường Cao Đẳng Sài Gòn có quyền hủy lớp học nếu không đủ điều kiện để mở lớp (Sĩ 

số sinh viên quá ít). Nhà trường hoàn trả 100% học phí đã đóng cho các lớp bị hủy bởi 

Trường Cao Đẳng Sài Gòn. 

- Việc hoàn trả học phí hoặc bất cứ loại phí nào (Nếu có) nhà trường có thể trả trực tiếp 

cho sinh viên hoặc phụ huynh. Các trường hợp khác cần có giấy ủy quyền hợp lệ theo 

đúng quy đinh pháp luật. 
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