TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH
CÁC KHOẢN TIỀN NỘP KHI NHẬP HỌC
(Hệ Cao đẳng nghề khối các nghề Máy tính và Công nghệ kỹ thuật)

Nội dung các khoản thu

TT

Số tiền (đ)

1. Học phí học kỳ I năm học 2014 - 2015 (560.000đ/tháng x 5 tháng)

2.800.000

2. Sổ tay sinh viên

50.000

3. Tài liệu học tập (tạm thu)

300.000

4. Bảo hiểm y tế (cho 01 năm)

289.800

5. Khám sức khỏe

50.000

6. Phòng ở nội trú ký túc xá: 60.000đ/tháng x 10 tháng (tiền điện, nước sinh

600.000

hoạt trả theo số lượng tiêu thụ thực tế trên công tơ)
Tổng:

4.089.800

Ghi chú:
- Nhà trường bố trí 100% sinh viên năm thứ nhất có hộ khẩu thường trú ngoài thành phố Nam Định ở ký túc xá
4 tầng khép kín.
- Phòng ở: 10 SV/phòng. Nếu sinh viên có nhu cầu ở ít hơn 10 SV/phòng thì liên hệ với phòng Công tác Học
sinh - Sinh viên theo số điện thoại: 03503.640.862
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH HCQ NĂM 2014

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH
CÁC KHOẢN TIỀN NỘP KHI NHẬP HỌC
(Hệ Cao đẳng nghề khối các nghề Kinh tế)

Nội dung các khoản thu

TT

Số tiền (đ)

1. Học phí học kỳ I năm học 2014 - 2015 (300.000đ/tháng x 5 tháng)

1.500.000

2. Sổ tay sinh viên

50.000

3. Tài liệu học tập (tạm thu)

300.000

4. Bảo hiểm y tế (cho 01 năm)

289.800

5. Khám sức khỏe
6.

50.000

Phòng ở nội trú ký túc xá: 60.000đ/tháng x 10 tháng (tiền điện, nước sinh

600.000

hoạt trả theo số lượng tiêu thụ thực tế trên công tơ)
Tổng:

2.789.800

Ghi chú:
- Nhà trường bố trí 100% sinh viên năm thứ nhất có hộ khẩu thường trú ngoài thành phố Nam Định ở ký túc xá
4 tầng khép kín.
- Phòng ở: 10 SV/phòng. Nếu sinh viên có nhu cầu ở ít hơn 10 SV/phòng thì liên hệ với phòng Công tác Học
sinh - Sinh viên theo số điện thoại: 03503.640.862
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH HCQ NĂM 2014

