
QUY ĐỊNH TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2022-2023 
CHO SINH VIÊN CÁC HỆ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC FPT 

(Ban hành theo Quyết định số 13/QĐ-CTGDFPT ngày 10/3/2022 
của Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giáo dục FPT) 

1. Phí tuyển sinh 

1.1. Phí tuyển sinh: Là khoản phí tất cả các sinh viên phải đóng khi nộp hồ sơ thi tuyển hoặc xét tuyển. 

1.2. Phí đăng ký học bổng: Là khoản phí các sinh viên có nguyện vọng tham gia thi hoặc xét duyệt 
học bổng phải đóng. 

1.3. Phí nhập học: Tùy từng chương trình đào tạo có thể có phí nhập học. Phí nhập học sinh viên nộp 
khi làm thủ tục đăng ký nhập học và không được hoàn trả trong bất cứ trường hợp nào. 

2. Học phí: Được quy định cho từng chương trình đào tạo. Học phí có thể được điều chỉnh (tăng hoặc 
giảm) hàng năm. Biên độ điều chỉnh hàng năm không quá 10%. 

3. Các khoản phí khác 

3.0. Phí giáo trình: Tùy chương trình đào tạo sinh viên có thể được phát, được mượn hoặc yêu cầu 
mua giáo trình phục vụ học tập.  

3.1. Phí học lại: Sinh viên bị trượt môn (do thi không qua môn hoặc không đủ điều kiện điểm danh) 
hoặc có nguyện vọng học cải thiện điểm hoặc có nhu cầu học ôn tập phải nộp phí học lại. Quy định chi 
tiết về phí học lại được ban hành tại quyết định riêng. 

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: Sinh viên nộp phí khi phải làm lại thẻ sinh viên. 

3.5. Phí phạt trả chậm sách: 

 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. 

 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) 

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

3.6. Phí xác nhận: 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. 



3.7. Phí nhập học lại: 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. 

3.8. Phí chuyển ngành học: Sinh viên khi được chấp nhận chuyển từ ngành học này sang ngành học 
khác hoặc giữa các chuyên ngành hoặc chuyên ngành hẹp sẽ nộp phí chuyển ngành. 

3.9. Phí chuyển đổi môn học: Sinh viên học ở các trường, cơ sở đào tạo ngoài hệ thống giáo dục FPT 
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. 

 Sinh viên chuyển đổi môn học giữa các hệ đào tạo trong nội bộ hệ thống giáo dục FPT (gồm cả 
FUNIX) tạm thời chưa thu phí chuyển đổi môn học. 

3.10. Phí nội trú: Sinh viên ở trong ký túc xá của trường có trách nhiệm nộp phí KTX theo đúng quy 
định ban hành. Trường hợp sinh viên đã nộp phí nội trú vì lý do chủ quan (kể cả lý do bị nhà trường 
kỷ luật) không ở nữa sẽ không được hoàn lại. Trường hợp lý do khách quan từ phía nhà trường sẽ được 
hoàn lại tiền tương ứng với thời gian chưa ở. 

3.11. Phí xe đưa đón: Nhà trường cung cấp dịch vụ xe đưa đón hàng ngày hoặc cuối tuần đối với 
những gia đình có nhu cầu đăng ký. Chi phí xe căn cứ vào số lượng học sinh đăng ký và giá dịch vụ 
của nhà cung ứng theo nguyên tắc thu bù chi. 

 Việc đăng ký đi xe hoặc hủy xe được tiến hành hàng kỳ vào thời điểm trước khi học kỳ mới bắt 

đầu. Tiền xe được thu theo kỳ, không được trừ những ngày không đi học, Nghỉ Lễ, Tết và các ngày 

nghỉ theo kế hoạch năm học của Nhà trường.  

 Ngoài đợt đăng ký đầu kỳ, trong kỳ mỗi học sinh được đăng ký 1 lần đi, 1 lần  hủy xe, và 2 lần 
chuyển tuyến tuy nhiên cần báo trước tối thiểu 2 ngày làm việc. Học sinh đăng ký đi xe sẽ nộp tiền xe 
tiền xe theo tỷ lệ thời gian học còn lại của học kỳ nhân với tiền xe của cả kỳ tại thời điểm đăng ký. 
Học sinh đăng ký hủy xe sẽ được hoàn tiền xe theo tỷ lệ thời gian học còn lại của học kỳ trong vòng 5 
ngày làm việc. Học sinh chuyển tuyến phải nộp thêm tại thời điểm đăng ký hoặc được hoàn lại trong 
vòng 5 ngày làm việc số tiền chênh lệch giữa 2 tuyến nếu có nhân với tỷ lệ thời gian còn lại của học 
kỳ. 

4.  Các chính sách liên quan đến học phí 

4.1. Chính sách trả chậm, ưu đãi, học bổng tài năng: 

4.1.1. Trả chậm học phí: Tùy từng chương trình đào tạo sinh viên đủ điều kiện tham gia 
Chương trình Trả chậm học phí sẽ được nhà 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 
trong vòng 5 năm kể từ ngày ra trường. 

4.1.2. Ưu đãi học phí: Tùy từng chương trình đào tạo hoặc tùy thuộc vào chính sách chung của 
hệ thống giáo dục FPT sinh viên có thể được hưởng các loại ưu đãi học phí khác nhau nếu đáp ứng 
được điều kiện ưu đãi. 



4.1.3. Học bổng tài năng: Tùy từng chương trình đào tạo sinh viên đủ điều kiện có thể được 
cấp học bổng toàn phần (có thể kèm chi phí ăn ở hoặc không) hoặc học bổng từng phần. 

4.1.4. Đối với sinh viên ở diện được cấp nhiều loại học bổng, ưu đãi thì về nguyên tắc chỉ được 
nhận một loại học bổng, ưu đãi tốt nhất, trừ trường hợp có quy định khác. 

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

4.2.1. Sinh viên thôi học trước ngày bắt đầu (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. 

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

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

4.2.4. 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. 

4.2.5. 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. 

4.2.6. 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 thực nộp (bằng học phí 
chuẩn trừ đi ưu đãi, học bổng nếu có) 

4.2.7. 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). 

4.2.8. 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, ưu đãi. Thời điểm nộp bổ sung học phí tín chỉ thừa là khi sinh viên đăng ký môn học 
tự chọn thừa tín chỉ. 

4.3. Chính sách tài chính liên quan đến chuyển ngành, chuyển cơ sở, chuyển hệ đào tạo 

4.3.1. Sinh viên chuyển ngành hoặc chuyển cơ sở sẽ được chuyển toàn bộ học phí chưa sử 
dụng nếu có sang nhóm/khối ngành mới hoặc cơ sở mới 

4.3.2. Sinh viên chuyển ngành, chuyên ngành, chuyên ngành hẹp gọi chung là chuyển ngành 
sẽ nộp học phí theo biểu phí của ngành mới. Tính đến thời điểm chuyển ngành các môn ngành mới có 
tuy nhiên sinh viên đã học ở ngành cũ và các môn sinh viên chưa được học ở ngành cũ sẽ được hoàn 
lại học phí thực nộp (bằng học phí chuẩn trừ đi học bổng, ưu đãi nếu có) theo mức học phí môn đang 
được áp dụng tại thời điểm chuyển ngành. Sinh viên chuyển ngành không được duy trì học bổng, tín 



dụng, ưu đãi ở ngành cũ; Sinh viên chuyển chuyên ngành, ngành hẹp được bảo lưu học bổng, tín dụng, 
ưu đãi khi chuyển ngành. 

4.3.3. Sinh viên nếu chuyển cơ sở nộp học phí theo biểu phí tại cơ sở mới kể từ thời điểm 
chuyển đến. 

4.3.4. 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. 

4.3.5. Sinh viên chuyển giữa các hệ đào tạo trong FE 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. 

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 05 ngày làm việc trước ngày bắt 
đầu 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 làm việc trước ngày đầu tiên của khóa học hoặc 
kỳ học mới đối với giai đoạn học tiếng Anh chuẩn bị. Trường hợp xin gia hạn học phí hoặc các khoản 
phí khác phải được giám đốc khối/ giám đốc điều hành hoặc hiệu trưởng trường phổ thông xem xét 
phê duyệt, đồng thời chịu trách nhiệm thu hồi đầy đủ các khoản này. 

5.2. Đối với giai đoạn học Tiếng Anh chuẩn 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 chuẩn bị 
và kỳ học chính thức sẽ thu học phí Tiếng Anh chuẩn bị cùng học phí học kỳ 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 

6.1. Các đơn vị 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....  

6.2. Các chính sách học bổng, ưu đãi tuyển sinh (được ban hành thành quyết định riêng hoặc là một 
phần của các quyết định khác), các chính sách giảm học phí, phí học lại và các khoản phí khác cần 
được phê duyệt trước khi thực hiện. 
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