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THÔNG BÁO 
Về mức thu học phí hệ đại học chính quy, văn bằng hai  

và liên thông từ cao đẳng lên đại học chính quy khóa 2016 

năm học 2018-2019 
 

 

Căn cứ quyết định số 850/QĐ-TTg ngày 12 tháng 06 năm 2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường 

Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2017 và Nghị quyết số 117/NQ-

CP ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ 

tháng 10 năm 2017 cho Trường tiếp tục thực hiện thí điểm cho tới khi có Nghị định 

của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của cơ sở giáo dục đại học công lập có hiệu 

lực thi hành; 

Căn cứ Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ 

quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 

2015 -2016 đến năm học 2020-2021; 

Căn cứ Quyết định số 1093/QĐ-ĐHM ngày 21 tháng 6 năm 2018 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh về mức thu học phí hệ đại học 

chính quy, văn bằng hai và liên thông từ cao đẳng lên đại học chính quy khóa 2016 

năm học 2018 – 2019. 

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo mức thu học phí năm 

học 2018 - 2019 như sau: 

1. Học phí đối với đào tạo trình độ đại học chính quy, văn bằng hai và liên thông 

từ cao đẳng lên đại học chính quy khóa 2016 như sau: 

Khối-Ngành Mức thu học phí theo tín chỉ 

Các môn Toán, Lý luận chính trị. 450.000đ/tín chỉ 

Ngành Xã hội học, Công tác xã hội, Đông Nam Á 

học, Kinh tế học. 
320.000đ/tín chỉ 

Ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, 

Kế toán, Kiểm toán, Luật, Luật kinh tế, Kinh doanh 

500.000đ/tín chỉ 



Quốc tế, Quản trị Nhân lực. 

Nhóm ngành Ngôn ngữ chuyên ngữ.  480.000đ/tín chỉ 

Các môn ngoại ngữ không chuyên. 460.000đ/tín chỉ 

Ngành Khoa học máy tính, CNKTCT Xây dựng, 

Quản lý xây dựng, Công nghệ sinh học, Hệ thống 

thông tin quản lý và các môn Tin học không 

chuyên. 

570.000đ/tín chỉ 

 

2. Sinh viên đăng ký môn học chung với khóa nào thực hiện đóng học phí theo 

mức học phí của khóa đó. 

3. Thời gian áp dụng: Năm học 2018-2019. Học phí từ năm học 2019-2020 trở 

về sau được điều chỉnh theo mức thu quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 

02/10/2015 của Chính phủ. 

 

Trân trọng. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

Nơi nhận:                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
-BGH; 

- Các đơn vị thuộc Trường; (Đã ký) 

- Lưu: VT. 
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