
 

 

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

 

Thư gửi sinh viên khóa 23 

Các em thân mến! 

Nhà trường bắt đầu chuyển phương thức đào tạo từ niên chế sang đào tạo theo hệ 

thống tín chỉ bắt đầu từ khóa 23. Năm học đầu tiên (2017 – 2018), các em đã được học 

tập theo chương trình ấn định và tạm thời đóng học phí theo một mức cố định như đã 

công bố từ đầu năm học. 

Tuy nhiên, từ năm học này (2018 – 2019), Nhà trường đã xây dựng xong phương án 

đóng học phí theo tín chỉ để giúp các em có thể đóng học phí theo tiến độ thực học của 

mình. Do đó, hình thức thu học phí sẽ có sự thay đổi, từ thu theo mức học phí ấn định 

từng học kỳ (dù tổng số tín chỉ học nhiều hay ít) chuyển sang thu học phí theo khối lượng 

tín chỉ mà các em đăng ký học. Tuy nhiên, dù áp dụng hình thức thu học phí nào thì Nhà 

trường vẫn giữ nguyên cam kết ban đầu “học phí của toàn khóa học không thay đổi”. 

Vừa qua, trong quá trình chạy thử nghiệm chương trình thu học học phí online trên 

hệ thống edusoft.NET, khi đăng ký môn học các em đã biết số học phí tạm tính trên số 

tín chỉ học phần mà các em đã đăng ký và đã có những thắc mắc về việc này. Để các em 

hiểu rõ hơn, Nhà trường cung cấp cho các em một số thông tin như sau: 

- Từ học kỳ này, các em sẽ đóng học phí theo số tín chỉ mà các em đăng ký học tập 

ở mỗi học kỳ. Tùy vào số tín chỉ đăng ký, học phí sẽ tăng lên hoặc giảm đi so với mức 

đóng ấn định của 2 học kỳ đầu. Khi hoàn thành khóa học, tổng số học phí toàn khóa 

không thay đổi.  

- Căn cứ trên số tín chỉ các em đã học ở năm thứ nhất, mức học phí tín chỉ và tổng 

học phí các em đã đóng năm học vừa rồi, Nhà trường sẽ quyết toán phần học phí còn 

dư hoặc thiếu của năm thứ 1 cho từng sinh viên. 

- Các em có thể tham khảo tổng phí toàn khóa của các em theo hai hình thức đóng 

(theo từng học kỳ hay theo tín chỉ đăng ký học) ở bảng đính kèm để yên tâm Nhà trường 

cam kết và thực hiện đúng cam kết. 

- Thời gian đóng học phí của học kỳ 1 năm học 2018 - 2019: bắt đầu từ 24/9/2018 

đến hết ngày 06/10/2018. 

- Từ nay đến 24/9/2018 các em sẽ nhận được bảng tính chi tiết học phí của toàn 

khóa học và có thêm thời gian để chuẩn bị. 

Các em yên tâm để học tập thật tốt nhé. Chúc các em thành công. 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 9 năm 2018 

 HIỆU TRƯỞNG 
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HỌC PHÍ CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO KHÓA 23 
Đơn vị tính: đồng 

STT NGÀNH  HỌC 
TỔNG  

TC/KHÓA 

Tổng học phí toàn Khóa 

Đóng theo từng 

học kỳ  

(Học phí niên chế) 

Đóng theo tín chỉ 

(Học phí tín chỉ) 

1 Kế toán 126 104.000.000 104.000.000 

2 Kinh doanh Thương mại - Marketing 124 104.000.000 103.970.000 

3 Kinh doanh Thương mại - Logistics 122 104.000.000 103.940.000 

4 Kinh doanh Thương mại - TMQT 121 104.000.000 103.970.000 

5 
Chuyên ngành Quản trị Hệ thống Thông 

tin (ISM) 
123 120.000.000 119.990.000 

6 Quản trị Kinh doanh 123 104.000.000 103.920.000 

7 Tài chính Ngân hàng 126 104.000.000 103.940.000 

8 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành 124 120.000.000 119.920.000 

9 Quản trị Khách sạn 125 112.000.000 111.930.000 

10 Thiết kế Công nghiệp 130 128.000.000 127.940.000 

11 Thiết kế Đồ họa 125 128.000.000 127.970.000 

12 Thiết kế Đồ họa - Truyền thông TT 133 128.000.000 127.970.000 

13 Thiết kế Nội thất 121 128.000.000 127.980.000 

14 Thiết kế Thời trang 124 128.000.000 128.000.000 

15 Kiến trúc 160 160.000.000 159.940.000 

16 Kỹ thuật Công trình xây dựng 148 112.500.000 112.470.000 

17 Kỹ thuật Nhiệt 157 103.500.000 103.470.000 

18 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường 127 104.000.000 104.000.000 

19 Công nghệ Sinh học 126 104.000.000 103.990.000 

20 Kỹ thuật phần mềm  130 144.000.000 143.970.000 

21 Luật kinh tế 135 108.000.000 108.000.000 

22 Ngôn ngữ Anh 131 104.000.000 103.970.000 

23 Quan hệ Công chúng 128 108.000.000 107.980.000 

24 Piano 125 92.000.000 91.950.000 

25 Văn học (ứng dụng) 126 92.000.000 91.970.000 

26 Thanh nhạc 125 92.000.000 91.950.000 

27 Đông phương học - Hàn Quốc 121 92.000.000 91.970.000 

28 Đông phương học - Nhật bản 123 92.000.000 91.990.000 

                                                                          Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 9 năm 2018 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

                                                                                          

 


