
Bộ Giáo Dục Và Ðào Tạo Mẫu in M7260
Trường Ðại Học Cần Thơ Ngày in 23/06/2014

KẾT QUẢ ÐĂNG KÝ HỌC PHẦN
(Học kỳ : 1 - Năm học: 2014 - 2015)

Tên sinh viên : Nguyễn Quốc Lĩnh  (3118193)
Lớp : TS1113T1 Ngành : Nuôi trồng thủy sản                                                                                 

Thông tin học phí
STT Mã HP Tên học phần TC học phí Thành tiền

1 3 AQ212 Dinh dưỡng động vật thủy sản 3 823,500đ
2 3 AQ304 Quản lý trại giống giáp xác và nhuyễn thể 4 1,098,000đ
3 3 AQ306 Bệnh thủy sản 4 1,098,000đ
4 3 AQ311 Qui hoạch phát triển thủy sản 2 549,000đ
5 3 AQ312 Kinh tế thủy sản 2 549,000đ
6 1  #  + SHCVHT Cố vấn học tập sinh hoạt lớp 0 0đ

Tổng cộng 15 4,117,500đ
Tổng cộng các khoản phải đóng 4,117,500đ

- ($): Học phần đã được đóng học phí theo tháng.
- (#): Học phần ngoài khung chương trình đào tạo (HP khác CT).
- (+): Học phần học thi lại (Học lại).
- (1) Học phần được tính học phí theo mức 1 : Ðại học 183,000đ / 1 TC          Cao đẳng 146,500đ / 1 TC
- (2) Học phần được tính học phí theo mức 2 : Ðại học 216,500đ / 1 TC          Cao đẳng 173,000đ / 1 TC
- (3) Học phần được tính học phí theo mức 3 tiếng anh của thủy sản tiên tiến      : 274,500đ / 1 TC
- (4) Học phần được tính học phí theo mức 4 tiếng anh của công nghệ sinh học : 324,750đ / 1 TC
Các SV bằng 2, chậm tiến độ đóng phí bảo hiểm y tế trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên.
Các SV thuộc diện nghèo, chính sách được địa phương cấp thẻ BHYT: đề nghị mang thẻ BHYT (bản photo copy) và liên hệ PCTSV để được xác nhận
trừ phần phí BHYT và đóng học phí tại Phòng Tài vụ.

Thời khóa biểu - Học kỳ : 1 - Năm học: 2014 - 2015
Thứ Mã HP Ký hiệu Tên HP Tiết học Phòng Tuần học

2 AQ306 01  Bệnh thủy sản *****67*** 305/TS      123456789012345***

AQ311 01  Qui hoạch phát triển thủy sản *******89* 305/TS      123456789012345***

3 AQ306 01  Bệnh thủy sản 12******** 305/TS      123456789012345***

AQ304 01  Quản lý trại giống giáp xác và nhuyễn thể *****67*** 305/TS      123456789012345***

4 AQ212 01  Dinh dưỡng động vật thủy sản **345***** 305/TS      123456789012345***

5 AQ312 02  Kinh tế thủy sản ***45***** 305/TS      123456789012345***

6 AQ304 01  Quản lý trại giống giáp xác và nhuyễn thể ***45***** 305/TS      123456789012345***

7 SHCVHT 458 Cố vấn học tập sinh hoạt lớp ********90 HT1/AQ      ***4***8***2***6**

CN

1. Ðóng học phí bằng tiền mặt tại: Phòng Giao Dịch số 2, số 15 đường Hòa Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ 
     hoặc Phòng Giao Dịch số 3, địa chỉ: số 90 Lý Tự Trọng, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. 
2. Ðóng học phí bằng chuyển khoản, xem chi tiết quy trình đóng tại 
     http://www.ctu.edu.vn/departments/finances/taivu/ vào mục 'Quy trình thủ tục\Quy trình đóng học phí'
3. Hạn chót đóng học phí : 05/11/2014
    Sinh viên không đóng học phí sẽ bị cấm thi (nếu chưa thi), bị hủy kết quả thi (nếu đã thi rồi); đồng thời phải đóng phần nợ học phí trong học kỳ kế tiếp.
    Không đóng học phí 02 học kỳ liên tiếp sẽ bị buộc thôi học.


