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THÔNG BÁO 
Về việc mức thu học phí các chương trình đào tạo bậc đại học 

Học kỳ I, năm học 2021-2022 

 

 Trường Đại học Quốc tế thông báo mức thu học phí các môn học của chương trình đào 

tạo bậc đại học Học kỳ I năm học 2021-2022 như sau: 

1. Các môn Anh văn 

a) Chương trình tiếng Anh tăng cường (các môn IE): 

- Chương trình do Trường Đại học Quốc tế tổ chức: 507.320 VNĐ/tín chỉ. 

- Chương trình do Trường Đại học Quốc tế và Trường Đại học West of England phối 

hợp tổ chức: 807.100 VNĐ/tín chỉ.   

 b) Chương trình tiếng Anh học thuật (các môn AE): 507.320 VNĐ/tín chỉ. 

 Lưu ý: Các sinh viên chương trình trong nước có nhu cầu đăng ký chọn học chương 

trình tiếng Anh tăng cường do Trường Đại học Quốc tế và Trường Đại học West of England 

phối hợp tổ chức, đóng học phí: 807.100 VNĐ/tín chỉ.   

 2. Các môn chuyên ngành và cơ sở ngành 

 a) Chương trình đào tạo do Trường Đại học Quốc tế cấp bằng: 1.337.480VNĐ/tín chỉ. 

 b) Chương trình liên kết đào tạo do Trường nước ngoài cấp bằng 

- Giai đoạn 1 (2 năm đầu) học tại Trường Đại học Quốc tế: 1.890.920VNĐ/tín chỉ; 

- Giai đoạn 2 (2 năm cuối) học tại Trường Đại học đối tác: Theo mức học phí của trường 

đối tác. 

 c) Chương trình liên kết 4+0, do Trường Đại học West of England cấp bằng 

- Năm thứ nhất và năm thứ hai: 1.890.920 VNĐ/tín chỉ; 

- Năm thứ ba: 3.459.000 VNĐ/tín chỉ; 

- Năm thứ tư: 3.574.300 VNĐ/tín chỉ. 

d) Chương trình liên kết 2+2; 2,5; 3+1 do Trường Đại học Deakin cấp bằng: 

- Năm thứ nhất và năm thứ hai: 1.890.920 VNĐ/tín chỉ; 

- Sau năm thứ hai trở đi: 3.113.100 VNĐ/tín chỉ.  
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 3. Các môn khác  

 a) Các môn giảng dạy bằng tiếng Việt: 126.830 VNĐ/tín chỉ. 

 b) Các môn Giáo dục Thể chất: theo thông báo của Trung tâm Thể dục Thể thao 

 c) Các môn Giáo dục Quốc phòng: 980.000 VNĐ/sinh viên. 

 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 
  - BGH ( để báo cáo); 

 - Các đơn vị trực thuộc (để thực hiện); 

  - Đoàn TNCS HCM, Hội sinh viên (để phối hợp); 

  - Lưu VT, P.KHTC. 

 

 

  Trần Tiến Khoa 
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