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          Số:  54  /TB-ALS                                    TP Huế, ngày 29 tháng 05 năm 2020 

 
 

THÔNG BÁO 
(V/v Thu học phí, phụ phí Học kỳ II Lớp liên thông ngành 

Giáo dục Mầm non từ trình độ Cao đẳng) 
 

Căn cứ kế hoạch đào tạo lớp liên thông ngành Giáo dục Mầm non liên kết giữa 
trường ĐH Quảng Bình và trường Trung cấp Âu Lạc - Huế. 

Trường Trung cấp Âu Lạc - Huế thông báo đến toàn thể sinh viên lớp liên thông 
ngành Giáo dục Mầm non (LT từ trình độ CĐ) về các khoản thu học kỳ II cụ thể như sau: 

1. Mức học phí: 4.437.000 đồng/sinh viên (17 tín chỉ x 261.000đ/tc) 

 + Đối tượng CB-NV-GV Trường Mầm non Âu Lạc: Giảm 15% học phí toàn khóa, 

vậy Học phí: 3.771.450 đồng/sinh viên. 
 + Đối tượng Trường Mầm non Sơn Ca và Trường Mầm non Anh Đào: Giảm 10% 

học phí toàn khóa, vậy Học phí: 3.993.300 đồng/sinh viên. 
 + Đối tượng đối với sinh viên không thuộc 2 đối tượng trên: Giảm 5% học phí 

toàn khóa, vậy Học phí: 4.215.150 đồng/sinh viên. 
           2. Phụ phí đi lại của giảng viên giảng dạy, coi thi (tính cho lớp 29 sinh viên): 

160.000/sinh viên. 
           3. Tổng các khoản phải nộp Học kỳ II: 
 + Đối tượng CB-NV-GV Trường Mầm non Âu Lạc: 3.937.450 đồng/sinh viên 
(Thực hiện lộ trình đóng 2 lần). 

 + Đối tượng Trường Mầm non Sơn Ca và Trường Mầm non Anh Đào: 4.159.300 
đồng/sinh viên (Thực hiện lộ trình đóng 2 lần). 

 + Đối tượng đối với sinh viên không thuộc 2 đối tượng trên: 4.381.150 đồng/sinh 
viên (Thực hiện đóng 1 lần). 
          4. Thời gian nộp học phí: kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/06/2020 (đối 

với đối tượng thực hiện lộ trình đóng học phí 2 lần, lần thứ nhất sẽ đóng 50% tổng các 

khoản theo thông báo này lần tiếp theo sau 05 ngày, từ ngày 11/06/2020 đến 

18/06/2020). 
          5. Hình thức nộp học phí: theo quy định của Trường Trung cấp Âu Lạc - Huế. 

 

Nơi nhận: 
- BĐH, BGH; 
- P.QLĐT-CTSV&HN; 
- Khoa KT-DL-NN; 

- Lưu VT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

        (Đã ký) 
    NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 



 
 

 


