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Đơn vị liên kết đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học

Căn cứ Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ
chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ các quy định hiện hành củaTrường Đại học Bách khoa (ĐHBK) Hà Nội,
Trường ĐHBK Hà Nội thông báo tới Quý đơn vị một số vấn đề liên quan đến công tác thu, nộp
học phí bắt đầu áp dụng với các hợp đồng đang thực hiện, cũng như các hợp đồng ký kết từ tháng 1/2016
như sau:
a) Mức học phí cố định theo Quyết định số 351/QĐ-ĐHBK-ĐTLT do Hiệu trưởng Trường ĐHBK Hà
Nội ký ngày 21 tháng 9 năm 2015 là 3.200.0000đ/sinh viên/học kỳ, đảm bảo gửi 100% về Trường ĐHBK
Hà Nội. Nếu có quy định về mức học phí mới, mức học phí này sẽ áp dụng từ học kỳ tiếp theo;
b) Mức học phí bổ sung hỗ trợ Quý đơn vị trong liên kết đào tạo (quản lý lớp học, cơ sở vật chất, đón trả,
bố trí chỗ ăn nghỉ cho giảng viên,...) sẽ căn cứ theo thỏa thuận hợp đồng giữa hai bên, nhưng mức thu
đảm bảo không vượt quá mức trần học phí theo quy định;
c) Hình thức thu nộp học phí cố định: Trường ĐHBK Hà Nội dự kiến áp dụng hình thức thu qua thẻ ATM
của Ngân hàng Vietinbank, trước mắt là tất cả các sinh viên nhập học năm 2016 và dự kiến áp dụng cho
toàn bộ sinh viên bắt đầu từ năm học 2016-2017. Viện Đào tạo liên tục sẽ hướng dẫn chi tiết để sinh viên
và các đơn vị liên kết cùng phối hợp thực hiện, đảm bảo quyền lợi các bên liên quan;
d) Để có cơ sở xử lý học tập cho các sinh viên, Trường ĐHBK Hà Nội đề nghị:
- Với học phí cố định: Ngân hàng sẽ quét thẻ ATM dự kiến vào ngày 30 hàng tháng của học kỳ và căn cứ
vào kế hoạch học tập của mỗi học kỳ, Viện ĐTLT sẽ có thông báo tới Quý đơn vị các sinh viên chưa hoàn
thành nghĩa vụ đóng học phí;
- Đối với thu học phí theo các hợp đồng đang thực hiện và thu học phí bổ sung hỗ trợ cơ sở vật chất do
đơn vị liên kết thu: Chậm nhất 30 ngày sau môn học đầu tiên theo kế hoạch học tập của mỗi học kỳ, Quý
đơn vị nộp tiền về Trường ĐHBK Hà Nội và gửi danh sách sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí
về Viện Đào tạo liên tục, làm cơ sở xử lý học tập cho sinh viên.
Trường ĐHBK Hà Nội rất mong nhận được ý kiến góp ý và sự ủng hộ của Quý đơn vị cũng như
sinh viên, nhằm đảm bảo sự hợp tác lâu dài giữa hai bên trong giai đoạn tiếp theo.
Trân trọng cảm ơn.
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