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THÔNG BÁO 
V/v: Thu học phí Khóa 12, hệ Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học 

Hình thức đào tạo VLVH và CQ 
(Học tại trường Đại học Sài Gòn - Thi tuyển sinh ngày 06, 07/10/2012)  

    

Theo kế hoạch thu học phí, phòng Kế hoạch - Tài chính trường Đại học Sài Gòn, 

đề nghị lãnh đạo các Khoa thông báo đến sinh viên Khóa 12 hệ liên thông từ Cao đẳng 

lên Đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học và chính quy, nộp học phí học kỳ 4 

khoá thi 2012 (đối với sinh viên ngành Công nghệ thông tin) và học phí bổ sung các 

học kỳ trước đối với sinh viên còn nợ học phí (danh sách đính kèm). 

- Thời gian nộp học phí : Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/02/2014 

-  Mức thu học phí : 2.250.000 đ/ học kỳ. 

-  Địa điểm nộp học phí: quầy thu ngân, HB 006, phòng Kế hoạch – Tài chính   

Để hoàn thành việc thu học phí chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ của lãnh 

đạo các Khoa, thông báo kịp thời đến sinh viên các diện trên nghiêm túc thực hiện 

đóng học phí theo đúng lịch . 

Quá thời gian qui định trên, sinh viên chưa đóng học phí sẽ không có tên trong 

danh sách lớp học (đối với sinh viên ngành CNTT), và không được xét công nhận tốt 

nghiệp theo quy định (đối với sinh viên các ngành khác). 

 Trân trọng thông báo./. 

 

 

Nơi nhận: TL.HIỆU TRƯỞNG 
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