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THÔNG BÁO
Về việc giải quyết chi trả lại tiền học phí tín chỉ
Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
(Ban hành kèm theo Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);
Căn cứ Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ
quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo
dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015 2016 đến năm 2020 - 2021;
Căn cứ Kế hoạch giảng dạy đại học, cao đẳng, trung cấp hệ chính quy Trường
Đại học Quảng Nam theo khung đào tạo tín chỉ được ban hành theo Quyết định số
783/QĐ-ĐHQN ngày 23/9/2009;
Nay Trường Đại học Quảng Nam thông báo:
Theo Khoản 9, Điều 5, Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015
của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc
hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập
từ năm 2015 - 2016 đến năm 2020 - 2021 quy định mức thu học phí của một tín chỉ
được xác định căn cứ vào tổng thu học phí của toàn khóa học theo nhóm ngành, nghề
đào tạo và tổng số tín chỉ toàn khóa theo nhóm ngành đào tạo trong đó không bao
gồm tín chỉ Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất.
Theo Mục d, Khoản 1, Điều 27 của Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT các học
phần đặc biệt thuộc các môn học không tính tín chỉ tích lũy nhưng sinh viên phải học
và được cấp chứng chỉ mới đủ điều kiện tốt nghiệp bao gồm Giáo dục quốc phòng,
Giáo dục thể chất và các môn thi chính trị cuối khóa.
Vì vậy học phí của Nhà trường trong những năm qua thu theo học kỳ và không
thu học phí của tín chỉ Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất nên không thể chi
trả lại học phí tín chỉ Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất, các học phần tín chỉ
khác nếu có yêu cầu Nhà trường sẽ chi trả.
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Riêng đối với hệ Trung cấp, học phần Giáo dục thể chất nằm trong khung
chương trình đào tạo chuyên ngành nên Nhà trường sẽ trả lại tiền cho những sinh viên
đã có chứng chỉ Giáo dục thể chất trước khi nhập học hệ trung cấp tại Trường./.
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