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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TPHCM 

TRUNG TÂM TIN HỌC – THƯ VIỆN  

 

QUY ĐỊNH TÀI CHÍNH 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỌA SỸ THIẾT KẾ ĐỒ HỌA CHUYÊN NGHIỆP 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2010/QĐ-TTTHTV, 

 ngày 29 tháng 03 năm 2010 của Giám đốc Trung tâm POLYGON) 

 
Chương trình Đào tạo Họa sỹ Thiết kế Đồ họa chuyên nghiệp (tên tiếng Anh viết tắt là 

Graphic Design Pro) do Trung tâm POLYGON - Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ 

Chí Minh đào tạo dựa trên nguyên tắc tài chính tự nguyện của học viên. 

Học viên khi đã đăng ký tham dự chương trình được hiểu là đã đọc và đã hiểu rõ về các 

mức học phí cũng như các điều khoản về tài chính của chương trình. Cụ thể      như sau: 

1. HỌC PHÍ VÀ CÁC CHI PHÍ: 

- Học phí (Học tại Trung tâm POLYGON- Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí 

Minh): 25.000.000 đồng/khoá/học viên (Hai mươi lăm triệu đồng). 

- Mức học phí trên đã bao gồm các khoản chi phí như sau: phí các môn học, phí phục vụ, 

phí phương tiện giảng dạy, tài liệu bài giảng, giáo trình cùng một số tài liệu tham khảo 

trong toàn bộ khóa học. 

- Những chi phí khác bao gồm tài liệu tham khảo thêm, chi phí cho các hoạt động ngoại 

khóa, các chi phí mang tính cá nhân khác sẽ do cá nhân tự trang trải và được hiểu là 

không nằm trong số tiền học phí này. 

2. THANH TOÁN 

- Học viên của Chương trình sẽ thanh toán học phí trong ba đợt. Thông báo nộp học phí 

sẽ được Trung tâm POLYGON gửi tới từng học viên theo mỗi đợt đóng. Học viên có 

trách nhiệm nộp học phí trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông báo được phát hành. 
 

ĐỢT THANH TOÁN THỜI ĐIỂM GỬI THÔNG BÁO HỌC PHÍ 

Đợt 1 Theo giấy báo gọi nhập học 15.000.000 

Đợt 2 Sau ngày khai giảng khóa học hai tháng 5.000.000 

Đợt 3 Sau ngày khai giảng khóa học bốn tháng 5.000.000 

3. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 

- Học viên tham dự khóa học nộp học phí bằng tiền mặt theo đồng Việt Nam. Mức thu và 

thời gian thu căn cứ theo Mục 1&2 của Quy định này.  
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- Các trường hợp được giảm học phí:  

 Học viên đóng 100% học phí của khóa học được giảm học phí 3.000.000 đồng      

(Ba triệu đồng chẵn). 

 Học viên hiện đang là sinh viên bậc Đại học của các Trường Đại học thuộc địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh (chi tiết theo danh sách đính kèm) và có thẻ sinh viên còn 

thời hạn sử dụng được giảm học phí 1.000.000 đồng (một triệu đồng chẵn). Số tiền 

học phí được giảm sẽ được trừ vào đợt đóng lần 3 nếu học viên thanh toán học phí 

làm 3 đợt. 

- Học phí được thu tại Phòng Tài chính của Trung tâm POLYGON vào tất cả các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (08h – 17h30). Địa chỉ: Số 5 Phan Đăng Lưu,   Phường 3, 

Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Việc thông báo tất cả các khoản học phí và thời hạn thanh toán được gửi trực tiếp đến 

từng học viên trong quá trình học.  

- Học viên phải có giấy xác nhận từ  Phòng Tài chính về việc hoàn thành các thủ tục về 

tài chính của từng đợt mới được tiếp tục học tập. 

- Học viên phải hoàn thành các thủ tục về tài chính toàn khóa mới được Trung tâm 

POLYGON tiến hành các thủ tục xét tốt nghiệp. 

4 . HOÀN TRẢ HỌC PHÍ 

- Mức hoàn trả học phí được tính theo 100% học phí của toàn khóa học. 

- Ngày nộp đơn là ngày được xác định làm mốc thời gian áp dụng cho việc hoàn trả học 

phí. 

- Học viên xin rút học phí phải làm đơn theo mẫu của Trung tâm POLYGON và phải 

được sự chấp thuận của Ban Giám Đốc.  

- Các trường hợp được rút học phí: 

 Nếu học viên xin rút học phí trước ngày khai giảng khóa học thì sẽ được hoàn trả 

toàn bộ học phí đã đóng.  

 Trường hợp học viên vì bất kỳ lí do gì xin rút học phí đã đóng, mức hoàn trả được 

xác định tùy thuộc vào từng thời điểm rút học phí được quy định cụ thể như sau: 

STT 
Thời điểm rút học phí  

(Tính từ ngày học buổi đầu tiên) 
Mức hoàn trả học phí  

1 Tuần đầu tiên của khóa học 80% 

2 Tuần thứ 2 của khóa học 70% 

3 Tuần thứ 3 của khóa học 60% 

4 Tuần thứ 4 của khóa học 50% 

5 Tuần thứ 5 của khóa học 40% 

6 Tuần thứ 6 trở đi Không hoàn lại học phí 
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5. CÁC NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH PHÁT SINH KHÁC 

- Phí học lại môn học: Theo phụ lục số 012012 Quy chế Đào tạo ngoại khóa năm 2012. 

- Phí thi bỏ qua môn (đối với các môn thi phần mềm) : 100.000 đồng/môn. 

- Phí chấm bài do nộp bài trễ so với quy định của môn học (đối với các môn thiết kế): 

50.000 đồng/môn học. 

- Phí thi cải thiện điểm: 50.000 đồng/môn học. 

- Phí tổ chức lễ tốt nghiệp: tính theo thực tế tại thời điểm tổ chức lễ. 

6. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG  

- Các học viên trúng tuyển của Chương trình Đào tạo Họa sỹ Thiết Kế Đồ Họa Chuyên 

nghiệp. 

- Phòng Đào tạo ngoại khóa và Phòng Tài chính có trách nhiệm phối hợp phổ biến, hướng 

dẫn các học viên thực hiện đúng Quy định này. 

 

  

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06  tháng 01 năm 2012 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Hồ Sĩ Minh Tuấn 
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DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC  
 

1. Đại Học Luật   

2. Đại Học Sư Phạm   

3. Trường Đại Học Kinh Tế -Tài Chính 

4. Học Viên Bưu Chính Viễn Thông 

5. Đại Học Sài Gòn 

6. Đại Học Giao Thông Cơ Sở 2 

7. Đại Học Kinh Tế 

8. Đại Học Mở 

9. Đại Học Hùng Vương 

10. Đại Học Nông Lâm 

11. Đại Học Công Nghệ Thực Phẩm 

12. Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng 

13. Đại Học Công Nghiệp  

14. Đại Học Y Dược 

15. Đại Học Tôn Đức Thắng 

16. Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học 

17. Đại Học Mỹ Thuật 

18. Đại Học Tài Chính Marketing 

19. Đại Học Bách Khoa 

20. Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn 

21. Đại Học Khoa Học - Tự Nhiên  

22. Đại Học Văn Lang 

23. Đại Học Văn Hiến 

24. Đại Học Kiến Trúc 

25. Đại Học FPT 

26. Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ 

27. Đại Học An Ninh 

28. Đại Học Hoa Sen 

29. Đại Học Kinh Tế- Luật 

30. Đại Học Nguyễn Tất Thành 

31. Đại Học RMIT 

32. Đại Học Thủy Lợi 

33. Đại Học Sân Khấu Điện ảnh 

34. Đại Học Quốc Tế Sài Gòn 

35. Đại Học Sư Phạm Thể Dục Thể Thao 

36. Đại Học Văn Hóa 

 

 


