
1 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT 

 
Số: 152/QĐ-ĐHFPT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành Quy định tài chính năm 2021 

cho sinh viên các hệ đào tạo Trường Đại học FPT 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT 
  

Căn cứ vào Quyết định số 208/2006/QĐ-TTg ngày 8/9/2006 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc thành lập Trường Đại học FPT; 

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều luật của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học ban hành ngày 

30/12/2019; 

 Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học FPT được ban hành theo 

Quyết định số 240/QĐ-ĐHFPT ngày 05/3/2020 của Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại 

học FPT; 

 Theo đề nghị của Trưởng ban Kế hoạch – Tài chính Trường đại học FPT. 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tài chính sinh viên Trường 

Đại học FPT năm 2021. 

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định 253/QĐ-ĐHFPT ngày 10/3/2020 và các 

quyết định sửa đổi, bổ sung QĐ 253/QĐ-ĐHFPT. Quyết định này có hiệu lực theo ngày 

học đầu tiên của học kỳ mới kể từ ngày 01/9/2021 trở đi đối với các khoản học phí (mục 2 

trong phụ lục) và từ ngày 01/3/2021 trở đi tính theo thời điểm phát sinh đối với các khoản 

phí khác (mục 1 và mục 3 trong phụ lục) trừ trường hợp có quy định khác tại phần ghi chú 

của các phụ lục. 

Điều 3. Giám đốc các Phân hiệu/Khối/Viện/Trung tâm, Viện trưởng Viện quản trị và 

công nghệ FSB, Giám đốc các văn phòng vùng miền, Trưởng ban Kế hoạch Tài chính, 
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Trưởng ban nghiên cứu và phát triển, Kế toán trưởng các văn phòng vùng miền, các phòng 

ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (để t/h); 
- BĐH (để biết); 
- Phòng TS, CTSV, QLĐT, TV; 
- Lưu: VT, KT. 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 

(Đã ký) 
  
 

Nguyễn Khắc Thành 
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QUY ĐỊNH TÀI CHÍNH NĂM 2021  
CHO SINH VIÊN CÁC HỆ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT  

(Ban hành theo Quyết định số 152/QĐ-ĐHFPT ngày 05/02/2021  
của Hiệu trưởng Trường Đại học FPT) 

 
1. Phí thi sơ tuyển, xét tuyển 

1.1. Phí thi sơ tuyển: Sinh viên (sau đây được hiểu bao gồm cả sinh viên và học viên) tham 
dự thi sơ tuyển đầu vào phải nộp phí sơ tuyển (nếu có). Phí sơ tuyển không được hoàn trả 
trong bất kỳ trường hợp nào. 

1.2. Phí xét tuyển: Sinh viên nộp hồ sơ tham gia xét trúng tuyển không qua thi sơ tuyển 
phải nộp phí xét tuyển (nếu có). Phí xét tuyển không được hoàn trả trong bất kỳ trường hợp 
nào. 

2. Phí ghi danh, phí nhập học, học phí và phí giáo trình 

2.1. Phí ghi danh: Sinh viên đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Trường tùy theo 
tình hình số lượng thí sinh ứng tuyển hàng năm và chỉ tiêu tuyển sinh được phép tuyển có 
thể phải nộp phí ghi danh (hay còn gọi là phí giữ chỗ) để Nhà trường làm căn cứ xét duyệt 
ưu tiên trong trường hợp nguyện vọng nhập học vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh. Phí ghi danh 
được quy định bằng phí nhập học và sẽ chuyển thành phí nhập học khi sinh viên hoàn tất 
thủ tục nhập học hoặc sẽ hoàn trả lại cho sinh viên nếu không đủ điều kiện đầu vào theo 
quy định Nhà nước. 

2.2. Phí nhập học: Sinh viên khi nhập học phải nộp phí nhập học (nếu có). Phí nhập học 
không được hoàn trả trong bất kỳ trường hợp nào. 

2.3. Học phí:  

x Mức học phí niêm yết là học phí được cơ sở đào tạo ban hành áp dụng cho các 
sinh viên nhập học trực tiếp tại cơ sở; Mức học phí đại lý áp dụng cho các sinh viên nhập 
học thông qua đại lý tuyển sinh. Mức học phí khu vực A, B.. là học phí niêm yết áp dụng 
riêng cho các sinh viên học tại tỉnh, thành A, B.. Thuật ngữ học phí chuẩn được hiểu là học 
phí niêm yết, học tại TP Hà Nội hoặc TP Hồ Chí Minh. 

2.4. Phí giáo trình: 

x Tùy theo chương trình học sinh viên có thể được yêu cầu mua hoặc được phát 
hoặc được mượn giáo trình theo kỳ.  

x Phí giáo trình (trong trường hợp mua) sẽ được nộp cùng học phí hàng kỳ. Phí 
giáo trình không được hoàn trả trong bất kỳ trường hợp nào. 
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3. Các khoản phí khác 

3.1. Phí học lại:  

x Sinh viên bị trượt môn (do thi không qua môn hoặc không đủ điều kiện điểm 
danh) phải nộp phí học lại. Biểu học phí môn và phí học lại cụ thể cho từng sản phẩm đào 
tạo do ban Kế hoạch – Tài chính chịu trách nhiệm soạn thảo trình Hiệu Trưởng ban hành. 

x Mức phí học lại sớm (học lại ngay trong kỳ hoặc kỳ tiếp theo) bằng 50% học phí 
môn; Mức phí học lại thông thường bằng 100% học phí môn 

x Sinh viên vi phạm quy chế thi bị phạt vi phạm bằng 100% học phí môn; Sinh 
viên thuộc diện học bổng tài năng (ví dụ chọn lựa qua các cuộc thi, cấp cho học sinh giởi 
trường chuyên, cấp cho học sinh có điểm học lực cao hoặc có giải thưởng) nếu phải học lại, 
ngoài phí học lại phải nộp theo quy định sẽ phải nộp thêm phí thu hồi học bổng bằng học 
phí môn nhân với phần trăm học bổng được cấp. Phí vi phạm quy chế thi và phí thu hồi học 
bổng nộp cùng học phí kỳ kế tiếp. 

x Học phí môn đối với các cơ sở đào tạo học phí áp dụng học bổng vùng miền 
cũng được giảm trừ theo tỷ lệ học bổng vùng miền. 

3.2. Phí thi lại: Với một số chương trình hợp tác quốc tế, sinh viên thi không qua môn phải 
nộp phí thi lại theo quy định của đối tác liên kết. 

3.3. Phí phúc tra: Sinh viên có nguyện vọng phúc tra do thi không qua môn sẽ phải nộp 
phí. Phí này sẽ được hoàn trả nếu kết quả chấm lại có thay đổi.   

3.4. Phí làm lại thẻ sinh viên, thư viện: Sinh viên nộp phí khi cần làm lại thẻ sinh viên, thẻ 
thư viện. 

3.5. Phí phạt trả chậm sách: 

x Sinh viên trả chậm sách mượn thư viện phải nộp phí trả chậm tính từ ngày quá 
hạn đầu tiên đến ngày thực tế trả sách (gồm cả ngày nghỉ và ngày lễ). Sinh viên trả chậm 
sách trên 30 ngày ngoài phí trả chậm sẽ phải nộp phạt bổ sung một khoản bằng giá bìa sách. 

x Sinh viên làm mất sách mượn thư viện hoặc làm rách, mất trang… phải bồi 
thường giá trị bằng giá trị ban đầu của cuốn sách đó, đồng thời phải nộp phí trả chậm (nếu 
có) 

x Khoản phạt trả chậm sách tối đa bằng giá trị cuốn sách. 

3.6. Phí bồi thường làm hư hỏng tài sản của trường: Sinh viên làm hư hỏng tài sản của 
nhà trường dù vô tình hay cố ý sẽ phải bồi thường. Mức độ bồi thường dựa trên nguyên tắc 
chịu toàn bộ chi phí để khôi phục lại tài sản về hiện trạng trước khi hư hỏng. 

3.7. Phí phạt vi phạm nội quy sinh viên: Đối với các trường hợp sinh viên vi phạm nội 
quy (theo quy định) phải nộp phí vi phạm nội quy sinh viên. 
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3.8. Phí làm bảng điểm, phó bản bằng tốt nghiệp, xác nhận sinh viên: Sinh viên có nhu 
cầu làm bảng điểm xác nhận kết quả học tập theo nguyện vọng riêng của mình, làm phó 
bản bằng tốt nghiệp trong trường hợp mất bằng chính hoặc làm xác nhận sinh viên phải nộp 
phí. Các khoản phí này được nộp ngay tại thời điểm đăng ký làm các thủ tục trên. 

3.9. Phí nhập học lại, phí bảo lưu: Phí nhập học lại áp dụng đối với các trường hợp sinh 
viên đã có quyết định cho thôi học sau đó được nhà trường đồng ý cho quay lại học tiếp. 
Phí nhập học lại bằng 50% phí nhập học. Phí bảo lưu áp dụng đối với sinh viên bảo lưu; 
mức phí tính theo số tháng bảo lưu hoặc chi phí học vụ xử lý thủ tục bảo lưu; phí bảo lưu 
nộp khi sinh viên làm thủ tục bảo lưu. 

3.10. Phí chuyển ngành học: Sinh viên hệ đại học, cao đẳng chính quy khi được chấp nhận 
chuyển từ nhóm/khối ngành học này sang nhóm/khối ngành học khác hoặc giữa các ngành 
hoặc ngành hẹp (chuyên ngành) trong cùng một nhóm/khối ngành sẽ nộp phí chuyển ngành 
bằng 50% phí nhập học. 

3.11. Phí chuyển đổi môn học: Sinh viên học ở các trường, cơ sở đào tạo ngoài hệ thống 
FE có nhu cầu công nhận chuyển đổi một số môn học (danh sách các môn học có thể chuyển 
đổi và thủ tục thực hiện chuyển đổi căn cứ vào quy định được Nhà trường ban hành) sẽ 
phải nộp phí chuyển đổi môn học. Mức phí chuyển đổi môn học bằng 20% học phí môn 
học được chuyển đổi. 

 Sinh viên chuyển đổi môn học trong nội bộ FE (gồm cả FUNIX) tạm thời chưa thu 
phí chuyển đổi môn học. 

3.12. Phí nhà ở: Sinh viên ở trong ký túc xá của cơ sở đào tạo hoặc được cơ sở đào tạo thuê 
hộ chỗ ở có trách nhiệm nộp phí nhà ở (tiền thuê nhà, dịch vụ điện, nước, internet, vệ sinh) 
theo đúng quy định ban hành. Trường hợp sinh viên đã nộp phí nhà ở vì lý do chủ quan (kể 
cả lý do bị nhà trường kỷ luật) không ở nữa sẽ không được hoàn lại phí nhà ở. Trường hợp 
lý do khách quan từ phía nhà trường sẽ được hoàn lại tiền tương ứng với thời gian chưa ở. 

3.13. Phí chuyển cơ sở: Sinh viên chuyển giữa các cơ sở đào tạo trong cùng một hệ đào tạo 
phải nộp phí chuyển cơ sở tại cơ sở nơi sinh viên chuyển đi. Phí chuyển cơ sở bằng 50% 
phí nhập học. 

4.  Các chính sách liên quan đến học phí 

4.1. Chính sách tín dụng, học bổng tài năng: 

x Tín dụng (áp dụng cho sinh viên đại học chính quy): Sinh viên đủ điều kiện 
tham gia Chương trình Tín dụng ưu đãi sẽ được trường cho trả chậm 50%, 70% học phí 
hàng kỳ, với mức phí trả chậm bằng lãi suất huy động tiền gửi, sau khi ra trường sinh viên 
có trách nhiệm hoàn trả lại, thời gian hoàn trả trong vòng 5 năm kể từ ngày ra trường. Qui 
định chi tiết và biểu mẫu sẽ được ban hành riêng. 
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x Học bổng toàn phần: Sinh viên được cấp học bổng toàn phần (100% học phí) 
thì không phải nộp học phí và không được nhận các hỗ trợ tài chính khác. 

x Học bổng toàn phần kèm chi phí ăn ở: Sinh viên được cấp học bổng toàn phần 
kèm theo chi phí ăn ở sẽ không phải nộp học phí, được chi trả tiền ăn ở hàng tháng theo 
định mức quy định và không được nhận các hỗ trợ tài chính khác. 

x Học bổng từng phần: Sinh viên được nhận các mức học bổng 30%, 50% hoặc 
70% sẽ phải nộp phần học phí còn lại và không được nhận các hỗ trợ tài chính khác. 

x Đối với sinh viên ở diện được cấp nhiều loại học bổng thì chỉ được nhận một 
loại học bổng. 

x Ngân sách cho các loại học bổng được quy định chi tiết tại quyết định khoán 
tuyển sinh. 

4.2. Chính sách khuyến khích tuyển sinh (Promotion) 

x Tùy theo tính chất của sản phẩm đào tạo, tính thời điểm của tuyển sinh hàng năm 
các khối chủ động đề xuất các chương trình khuyến khích nhập học đối với các sản phẩm 
của mình trình hiệu trưởng phê duyệt. 

x Các chương trình promotion cho tuyển sinh nếu áp dụng hình thức giảm học phí 
sẽ được giảm trừ trên hóa đơn nộp học phí; nếu áp dụng hình thức quà tặng hiện vật sẽ được 
tính vào chi phí tuyển sinh. 

x Ngân sách cho các chương trình promotion được quy định chi tiết tại quyết định 
khoán tuyển sinh. 

4.3. Chính sách nộp trước học phí, bảo lưu học phí, hoàn trả học phí 

x Sinh viên thôi học trước ngày đầu tiên (là ngày học hoặc tập trung đầu tiên, lịch 
cụ thể được ghi trong thông báo gửi tới sinh viên) của khóa học hoặc học kỳ sẽ được trả lại 
80% học phí thực nộp trừ đi phí bản quyền (nếu có). Học phí thực nộp là học phí nộp đã 
trừ đi hỗ trợ laptop và các hỗ trợ tài chính khác. 

x Sinh viên thôi học trong vòng 2 tuần kể từ ngày đầu tiên của khóa học hoặc học 
kỳ sẽ được hoàn trả 50% học phí thực nộp sau khi trừ đi phí bản quyền (nếu có). 

x Sinh viên thôi học sau 2 tuần kể từ ngày đầu tiên sẽ không được hoàn trả học phí 
đã đóng. 

x Sinh viên đã nộp học phí sau đó có đơn xin bảo lưu (tạm ngưng) và được chấp 
thuận thì phần học phí này sẽ được bảo lưu, khi sinh viên quay lại học sẽ được trừ vào phần 
học phí phải nộp. 
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x Phần học phí nộp dư (nếu có) sẽ được chuyển thành học phí của kỳ tiếp theo. 
Trong trường hợp nộp dư quá tổng số học phí toàn khóa phải nộp thì sinh viên sẽ được hoàn 
trả lại phần dư so với tổng học phí phải nộp. 

x Sinh viên nếu có môn được chuyển đổi tín chỉ hoặc được công nhận môn đã học 
trước đây sẽ không phải học đồng thời được hoàn lại học phí theo mức học phí môn nhân 
với (1- tỷ lệ học bổng được cấp ở chương trình đang học) 

x Sinh viên nếu được xếp học vượt khung chương trình chuẩn sẽ không phải nộp 
học phí các môn học vượt ngay mà vẫn theo kế hoạch nộp học phí theo kỳ ban đầu (hiểu là 
học phí các môn học vượt sẽ được nộp cùng học phí của kỳ học có các môn này). 

x Sinh viên học thừa số tín chỉ tự chọn sẽ phải nộp bổ sung học phí của những tín 
chỉ thừa theo mức học phí môn, học phí các tín chỉ thừa này không được miễn giảm đối với 
sinh viên thuộc diện học bổng. Thời điểm nộp bổ sung học phí tín chỉ thừa là khi sinh viên 
đăng ký môn học tự chọn thừa tín chỉ. 

4.4. Chính sách tài chính liên quan đến chuyển ngành, chuyển cơ sở, chuyển hệ đào 
tạo, hỗ trợ laptop 

x Sinh viên chuyển nhóm (khối) ngành sẽ được chuyển toàn bộ học phí chưa sử 
dụng nếu có sang nhóm/khối ngành mới. 

x Sinh viên các khối chuyển cơ sở sẽ được chuyển toàn bộ các khoản phí gồm phí 
giữ chỗ, phí nhập học, học phí... chưa sử dụng nếu có sang cơ sở mới. 

x Sinh viên tất cả các khối nếu chuyển cơ sở nộp học phí theo biểu phí tại cơ sở mới 
kể từ thời điểm chuyển đến. 

x Sinh viên chuyển cơ sở sẽ được bảo lưu chính sách học bổng, tín dụng và các ưu 
đãi khác (gọi chung là ưu đãi) phần còn được hưởng tại cơ sở mới nếu chính sách này áp 
dụng chung cho toàn quốc, ngược lại nếu chính sách này áp dụng riêng cho vùng miền thì 
sinh viên sẽ phải hoàn lại ưu đãi đã nhận khi chuyển cơ sở. Với các ưu đãi có giá trị tuyệt 
đối thì được bảo lưu hoặc phải hoàn lại theo giá trị tuyệt đối, với các ưu đãi có giá trị tương 
đối (phần trăm) thì bảo lưu giá trị tương đối hoặc hoàn lại theo giá trị tuyệt đối quy đổi từ 
giá trị tương đối. 

x Sinh viên chuyển giữa các hệ đào tạo trong FE (ví dụ chuyển giữa FGW và FPTU; 
FSCH lên FPTU....) xử lý tài chính giống như sinh viên thông thường rút hồ sơ hoặc thôi 
học ở hệ đào tạo chuyển đi và nhập học mới tại hệ đào tạo chuyển đến. 

x Sinh viên chuyển nhóm (khối) ngành sẽ nộp học phí theo biểu phí của nhóm ngành 
mới từ đầu. Tại các kỳ học ở nhóm ngành mới, nếu có môn đã học ở nhóm ngành cũ sinh 
viên sẽ được hoàn lại học phí mà không phải nộp phí công nhận chuyển đổi tín chỉ; nếu có 
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môn được công nhận chuyển đổi tín chỉ sinh viên sẽ phải nộp phí công nhận chuyển đổi tín 
chỉ và được hoàn lại học phí các môn này. 

x Sinh viên chuyển ngành hẹp (hay còn gọi là chuyên ngành), chuyển ngành trong 
cùng một nhóm ngành sẽ phải nộp bổ sung học phí những môn chuyên ngành mới, ngành 
mới có mà chuyên ngành cũ, ngành cũ không có tại thời điểm chuyển, đồng thời được bảo 
lưu học phí đã nộp ở chuyên ngành cũ, ngành cũ sang chuyên ngành mới, ngành mới. 

x Sinh viên hệ đại học chính quy trong nước (FPTU) khi được chấp nhận chuyển từ 
nhóm (khối) ngành học này sang nhóm/khối ngành học khác sẽ không được duy trì tín dụng 
hoặc học bổng cấp trước đó. Sinh viên chuyển giữa các ngành hoặc chuyên ngành trong 
cùng một khối ngành sẽ phải nộp lại phần học bổng cho các môn học không có trong ngành 
mới hoặc chuyên ngành mới và được duy trì tiếp tục mức học bổng, tín dụng đang được 
hưởng. 

x Tùy từng chương trình đào tạo sinh viên có thể được hỗ trợ tiền trang bị Laptop 
để phục vụ việc học tập. Chính sách hỗ trợ (nếu có) được quy định cụ thể tại các phụ lục. 

4.5. Chính sách điều chỉnh học phí 

x Học phí được quy định cho từng chương trình và từng giai đoạn đào tạo. Học phí 
có thể được điều chỉnh (tăng hoặc giảm) hàng năm và được ban hành bằng phụ lục mới. 
Biên độ điều chỉnh giữa 2 năm liên tiếp không quá 10%. 

x Số lần (kỳ/mức/năm) nộp học phí được công bố tại thời điểm tuyển sinh là cố 
định không thay đổi trong suốt quá trình học. 

5. Quy định về thời hạn nộp học phí và các khoản phí 

5.1. Sinh viên có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ học phí tối thiểu 07 ngày trước ngày đầu 
tiên của khóa học hoặc kỳ học mới đối giai đoạn học chính thức (gồm cả trường hợp học 
tiếng Anh dự bị song song với học chính thức) và tối thiểu 03 ngày trước ngày đầu tiên của 
khóa học hoặc kỳ học mới đối với giai đoạn học tiếng Anh dự bị. Trường hợp xin gia hạn 
học phí cần có bằng chứng về lý do khách quan, phải được giám đốc khối duyệt đồng thời 
thời hạn nộp học phí sau khi gia hạn phải trước ngày đầu tiên của học kỳ. 

5.2. Đối với giai đoạn học Tiếng Anh dự bị học phí sẽ được thu theo từng mức. Đối với giai 
đoạn học chính thức học phí sẽ được thu theo kỳ. Trường hợp tổ chức học song song Tiếng 
Anh dự bị và kỳ học chính thức sẽ quy đổi học phí Tiếng Anh dự bị theo đơn vị học kỳ 
chính thức để thu cùng học phí kỳ học chính thức. 

5.3. Với các khoản thu khác ngoài học phí, sinh viên sẽ nộp ngay khi có phát sinh. 

5.4. Các trường hợp sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ học phí và các khoản phí khác 
đúng hạn được xem như thôi học tự nguyện. 

6. Điều khoản thực hiện 
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6.1. Tất cả các khoản thu từ sinh viên đều được Nhà trường cung cấp hóa đơn. 

6.2. Học phí và các khoản phí khác của từng sản phẩm đào tạo được chi tiết ở các phụ lục 
kèm theo quy định này. 

6.3.  Quy định này được áp dụng cho toàn thể sinh viên học tại Trường Đại học FPT. 

6.4. Trong trường hợp sinh viên vi phạm chính sách tài chính, Trường Đại học FPT có 
quyền xem xét kỷ luật từ mức phê bình đến cảnh cáo hoặc buộc thôi học. Ngoài ra Trường 
Đại học FPT có quyền nhờ các đơn vị bên ngoài nhằm thu hồi các khoản tài chính khó đòi 
theo qui định của pháp luật hiện hành. 

6.5. Trưởng khối, giám đốc cơ sở, giám đốc trung tâm, giám đốc dự án không được tự ý 
ban hành quy định thu vượt mức khung ở quy định này hoặc các khoản thu khác có nội 
dung nằm ngoài quy định này trừ một số khoản có tính chất thu hộ chi hộ như bảo hiểm y 
tế, khám sức khỏe… hoặc các khoản đóng góp mang tính chất tự nguyện dựa trên nguyên 
tắc cân đối thu chi như chi phí thuê xe đi tham quan dã ngoại, chi phí tổ chức sự kiện vui 
chơi tập thể.... Các chính sách promotion tuyển sinh (được ban hành thành quyết định riêng 
hoặc là một phần của các quyết định khác); giảm học phí, phí học lại và các khoản phí khác 
để khuyến khích sinh viên; học bổng cho sinh viên cần được Hiệu trưởng phê duyệt trước 
khi thực hiện.  

6.6. Ban kế hoạch tài chính có trách nhiệm phổ biến và hướng dẫn thực hiện. Trong quá 
trình triển khai nếu có vướng mắc trình Hiệu trưởng ban hành văn bản điều chỉnh thay thế. 
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PHỤ LỤC 1 
BẢNG HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHÍ  

SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CƠ SỞ HN, HCM, DN & BĐ 
(Ban hành theo Quyết định số 152/QĐ-ĐHFPT ngày 05/02/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học FPT) 

STT Nội dung Đơn vị tính Số tiền
1 Phí thi sơ tuyển, phí xét tuyển
1.1 Phí thi sơ tuyển 1 SV/1 lần 200,000                      
1.2 Phí xét tuyển 1 SV/1 lần 100,000                      
2 Phí nhập học, học phí & phí giáo trình
2.1 Phí nhập học (hoặc ghi danh) 1 SV/1 lần 4,600,000                   

2.2 Học phí

2.2.1 Học phí tiếng anh dự bị 1 mức 11,300,000                 

2.2.2 Học phí học chuyên ngành

2.2.2.1 Áp dụng đối với sinh viên Việt Nam 1 kỳ 27,300,000                 

2.2.2.2 Áp dụng đối với sinh viên quốc tế, nhập học qua đại lý (học phí đại lý ) 1 kỳ 27,300,000                 

2.2.2.3 Áp dụng đối với sinh viên quốc tế, nhập học trực tiếp (học phí niêm yết ) 1 kỳ 49,140,000                 

2.2.3 Học phí Top up 1 năm cho SV Pearson, Aptech, Edexcel, HDSE 1 năm/ 3 kỳ 137,730,000               

2.2.4 Học phí dự bị chuẩn hóa đầu vào sinh viên Pearson, Aptech, Edexcel
2.2.4.1 Khóa học dự bị chuẩn hóa đầu vào 3 môn 1 kỳ 18,610,000                 

2.2.4.2 Khóa học dự bị chuẩn hóa đầu vào 4 môn 1 kỳ 24,820,000                 
2.2.4.3 Khóa học dự bị chuẩn hóa đầu vào 5 môn 1 kỳ 31,020,000                 
2.2.4.4 Khóa học dự bị chuẩn hóa đầu vào 6 môn 1 kỳ 37,230,000                 
2.3 Phí giáo trình
2.3.1 Giáo trình chuyên ngành na Sinh viên mượn thư viện

2.3.2 Giáo trình Tiếng Anh dự bị, giáo trình Tiếng Nhật na
3 Các loại phí khác

3.1 Phí học lại
Theo quy định về biểu 

phí môn học và phí học 
lại

3.2 Phí thi lại kỳ thi thẩm định chất lượng môn Online FPT-Coursera 1 SV/1 lần 1,150,000                   
3.3 Phí phúc tra 1 SV/1 lần 50,000                       
3.4 Phí làm lại thẻ sinh viên, thư viện
3.4.1 Phí làm thẻ sinh viên, thẻ thư viện tạm thời 1 thẻ 10,000                       
3.4.2 Phi làm thẻ sinh viên, thư viện chính thức 1 thẻ 50,000                       
3.4.3 Phi làm thẻ sinh viên, thư viện chính thức kết hợp thẻ ATM 1 thẻ 80,000                       
3.5 Phí phạt trả chậm sách
3.5.1 Phí phạt trả chậm sách (phạt tối đa bằng giá trị sách) 1 ngày 5,000                         
3.5.2 Phí làm mất sách hoặc rách, mất trang 1 quyển giá trên bìa sách
3.6 Phí bồi thường làm hư hỏng tài sản của trường 1 tài sản giá trị tài sản
3.7 Phí phạt vi phạm nội quy sinh viên 1 SV/1 lần 50,000                       
3.8 Phí làm bảng điểm, xác nhận sinh viên
3.8.1 Phí làm bảng điểm theo yêu cầu 1 bản 50,000                       
3.8.2 Phí làm phó bản bằng tốt nghiệp (trong trường hợp bị mất bằng chính) 1 bản 100,000                      
3.8.3 Phí xác nhận sinh viên 1 bản 20,000                       
3.8.4 Phí cấp bản sao (bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, bảng điểm…) 1 lần 50,000                       
3.8.5 Phí xét tốt nghiệp & cấp bằng sớm 1 bản 4,600,000                   
3.8.6 Phí gửi thư chuyển phát bảng điểm, xác nhận, chứng chỉ, bằng cấp 1 lần 20,000                       
3.9 Phí nhập học lại sau khi bị dropout, phí đăng ký bảo lưu
3.9.1 Phí nhập học lại sau khi bị dropout 1 SV/1 lần 2,300,000                   
3.9.2 Phí làm thủ tục bảo lưu hoặc gia hạn bảo lưu 1 SV/1 lần 200,000                      
3.10 Phí chuyển ngành trong cùng hoặc khác khối ngành 1 SV/1 lần 2,300,000                   

3.11 Phí chuyển đổi môn học 1 SV/ 1 môn 20% học phí môn

3.12 Phí ở KTX

3.12.1 Áp dụng cho sinh viên Việt Nam

3.12.1.1 Phòng 3 người thông thường 1 kỳ 3,400,000                   
3.12.1.2 Phòng 4 người thông thường 1 kỳ 3,000,000                   
3.12.1.3 Phòng 6 người thông thường 1 kỳ 2,400,000                   
3.12.1.4 Phòng 3 người có điều hòa 1 kỳ 3,800,000                   
3.12.1.5 Phòng 4 người có điều hòa 3,400,000                   

3.12.2 Áp dụng cho sinh viên quốc tế 1 kỳ 9,200,000                   

3.12.3 Áp dụng cho khách vãng lai (gồm cả SV quốc tế exchange ngắn hạn) 1 giường/ 1 đêm 150,000                      

3.13 Phí chuyển cơ sở 1 SV/1 lần 2,300,000                   

Sinh viên được phát

Áp dụng chuyển cơ sở khác tỉnh thành

1.Phòng có điều hòa, được trang bị chăn ga gối đệm, w if i miễn phí
2.Đã bao gồm 1.200.000đ chi phí sử dụng điện & nước sinh hoạt theo định mức (400 
số điện & 24 số nước/ 1 SV/ 1 kỳ)
3.Khi nhập học SV cần nộp luôn 1 năm tiền KTX, tiếp theo sẽ nộp hàng kỳ

1.Phòng được trang bị chăn ga gối đệm; w if i miễn phí

1. Có 9 kỳ học chuyên ngành

Ghi chú

1. Học phí có thể được điều chỉnh hàng năm không quá 10%; 
2. Số kỳ nộp học phí toàn khóa học không thay đổi.
3. Các SV diện ưu đãi HB,TD học phí thực nộp bằng học phí chuẩn trừ đi phần được 
ưu đãi.
4. Học phí tại Campus Đà Nẵng và Bình Định áp dụng chính sách ưu đãi vùng miền cho 
năm học 2021:Học phí bằng 70% mức học phí bên dưới

1. Có 8 kỳ học chuyên ngành, 1 kỳ OJT SV tự chọn
2. Đợt nộp học phí đầu tiên khi nhập học SV nộp 3 kỳ, các lần nộp tiếp theo sẽ nộp 
hàng kỳ

Đơn vị: VND

1. Đã bao gồm 600.000đ chi phí sử dụng 200 số điện và 12 số nước sinh hoạt cả kỳ 
theo định mức
2. Trường hợp sử dụng điện vượt định mức SV sẽ phải nộp tiền phụ trội 2500đ/1 số 
điện và nếu sử dụng nước vượt định mức sẽ phải nộp phụ trội 8000đ/1 số nước. 
Không bù trừ điện, nước sử dụng cho nhau.
3. Số tiền phụ trội được tính theo kỳ, thông báo theo tháng. SV nộp tiền phụ trội cùng 
tiền KTX kỳ mới. Số tiền phụ trội của phòng được chia đều cho các SV trong phòng.
4. CBGV Việt Nam, quốc tế không thuộc diện hưởng chính sách của Nhà trường về 
chỗ ở, nếu có nguyện vọng ở KTX áp dụng chính sách giống sinh viên VN; nếu thuộc 
diện có chế độ về chỗ ở thì hưởng theo chế độ.

SV được nhận tối đa 5 bản sao/ 1 lần

Có 6 mức TA, xếp lớp tùy trình độ

SV được cấp bằng (nếu đủ điều kiện) trong vòng 7 ngày

1. Xem quy định về biểu phí môn học và phí học lại để biết học phí môn
2. Không thu phí nếu chuyển đổi tín chỉ trong nội bộ FE (gồm cả FUNIX)

1.Nếu nội quy KTX có quy định mức phạt khác thì thực hiện theo nội quy KTX
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PHỤ LỤC 2 
BẢNG HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHÍ  

SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY PHÂN HIỆU CẦN THƠ (FPTU CT) 
(Ban hành theo Quyết định số 152/QĐ-ĐHFPT ngày 05/02/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học FPT) 

 

STT Nội dung Đơn vị tính Số tiền
1 Phí thi sơ tuyển, phí xét tuyển
1.1 Phí thi sơ tuyển 1 SV/1 lần 200,000                      
1.2 Phí xét tuyển 1 SV/1 lần 100,000                      
2 Phí nhập học, học phí & phí giáo trình
2.1 Phí nhập học (hoặc ghi danh) 1 SV/1 lần 4,600,000                   

2.2 Học phí

2.2.1 Học phí tiếng anh dự bị 1 mức 7,250,000                   

2.2.2 Học phí học chuyên ngành

2.2.2.1 Học phí chuyên ngành CNTT, thiết kế đồ họa 1 kỳ 17,500,000                 

2.2.2.2 Học phí chuyên ngành kinh tế 1 kỳ 14,800,000                 

2.2.2.3 Học phí chuyên ngành ngôn ngữ

2.2.2.3.1 Học phí chuyên ngành ngôn ngữ áp dụng cho SV K15 trở đi 1 kỳ 14,800,000                 

2.2.2.3.2 Học phí chuyên ngành ngôn ngữ áp dụng cho SV K14 & K13 1 kỳ 12,500,000                 

2.3 Phí giáo trình
2.3.1 Giáo trình chuyên ngành na Sinh viên mượn thư viện

2.3.2 Giáo trình Tiếng Anh dự bị, giáo trình Tiếng Nhật na
3 Các loại phí khác

3.1 Phí học lại
Theo quy định về biểu 

phí môn học và phí học 
lại

3.2 Phí thi lại kỳ thi thẩm định chất lượng môn Online FPT-Coursera 1 SV/1 lần 1,150,000                   
3.3 Phí phúc tra 1 SV/1 lần 50,000                       
3.4 Phí làm lại thẻ sinh viên, thư viện
3.4.1 Phí làm thẻ sinh viên, thẻ thư viện tạm thời 1 thẻ 10,000                       
3.4.2 Phi làm thẻ sinh viên, thư viện chính thức 1 thẻ 50,000                       
3.4.3 Phi làm thẻ sinh viên, thư viện chính thức kết hợp thẻ ATM 1 thẻ 80,000                       
3.5 Phí phạt trả chậm sách
3.5.1 Phí phạt trả chậm sách (phạt tối đa bằng giá trị sách) 1 ngày 5,000                         
3.5.2 Phí làm mất sách hoặc rách, mất trang 1 quyển giá trên bìa sách
3.6 Phí bồi thường làm hư hỏng tài sản của trường 1 tài sản giá trị tài sản
3.7 Phí phạt vi phạm nội quy sinh viên 1 SV/1 lần 50,000                       
3.8 Phí làm bảng điểm, xác nhận sinh viên
3.8.1 Phí làm bảng điểm theo yêu cầu 1 bản 50,000                       
3.8.2 Phí làm phó bản bằng tốt nghiệp (trong trường hợp bị mất bằng chính) 1 bản 100,000                      
3.8.3 Phí xác nhận sinh viên 1 bản 20,000                       
3.8.4 Phí cấp bản sao (bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, bảng điểm…) 1 lần 50,000                       
3.8.5 Phí xét tốt nghiệp & cấp bằng sớm 1 bản 4,600,000                   
3.8.6 Phí gửi thư chuyển phát bảng điểm, xác nhận, chứng chỉ, bằng cấp 1 lần 20,000                       
3.9 Phí nhập học lại sau khi bị dropout, phí đăng ký bảo lưu
3.9.1 Phí nhập học lại sau khi bị dropout 1 SV/1 lần 2,300,000                   
3.9.2 Phí làm thủ tục bảo lưu hoặc gia hạn bảo lưu 1 SV/1 lần 200,000                      
3.10 Phí chuyển ngành trong cùng hoặc khác khối ngành 1 SV/1 lần 2,300,000                   

3.11 Phí chuyển đổi môn học 1 SV/ 1 môn 20% học phí môn

3.12 Phí ở KTX n/a

3.13 Phí chuyển cơ sở 1 SV/1 lần 2,300,000                   Áp dụng chuyển cơ sở khác tỉnh thành

SV được nhận tối đa 5 bản sao/ 1 lần

SV được cấp bằng (nếu đủ điều kiện) trong vòng 7 ngày

1. Xem quy định về biểu phí môn học và phí học lại để biết học phí môn
2. Không thu phí nếu chuyển đổi tín chỉ trong nội bộ FE (gồm cả FUNIX)

1.Nếu nội quy KTX có quy định mức phạt khác thì thực hiện theo nội quy KTX

1.Có 9 kỳ học chuyên ngành. Nộp học phí theo kỳ

1. Học phí có thể được điều chỉnh hàng năm không quá 10%; 
2. Số kỳ nộp học phí toàn khóa học không thay đổi;

Có 6 mức TA, xếp lớp tùy trình độ

Sinh viên mượn thư viện

Ghi chú
Đơn vị: VND

 

moon



