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THÔNG BÁO 
Về mức thu học phí, thời gian và địa điểm nộp học phí  

năm học 2022-2023 
 
 

 

Căn cứ Nghị quyết số 257/NQ-ĐHPVĐ-HĐT ngày 07 tháng 6 năm 2022 

của Hội đồng trường Trường Đại học Phạm Văn Đồng về việc ban hành Quy 

định mức thu học phí đối với các chương trình đào tạo bậc cao đẳng, đại học tại 

Trường Đại học Phạm Văn Đồng, nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên, 

học viên (SV) mức thu học phí năm học 2022-2023 như sau: 

1. Mức thu học phí 

Mức thu học phí được quy định sau đây áp dụng theo tín chỉ, cho SV học 

đúng tiến độ, cụ thể: 

Bậc/Nhóm ngành 

  

Mức thu học phí theo tín chỉ  

(1.000 đồng/tín chỉ) 

Khóa 

2018 - 

2023 

Khóa 

2019 - 

2024 

Khóa 

2020 - 

2025 

Khóa 

2021 - 

2026 

Khóa 

2022 - 

2027 

1. Bậc cao đẳng           

Giáo dục mầm non       300 350 

2. Bậc đại học           

Khối ngành 1: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo 
viên (Bao gồm các ngành: Sư phạm Ngữ văn, Sư 

phạm Tiếng Anh, Sư phạm Tiểu học, Sư phạm Toán)        

360 420 

Khối ngành 3: Kinh doanh và quản lý, pháp luật 
(Ngành Quản trị Kinh doanh)    

370 390 390 420 

Khối ngành 4: Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên 
(Ngành Sinh học ứng dụng)   

450     450 

 Khối ngành 5: Toán, Thống kê máy tính, Công nghệ 
kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và 

xây dựng, nông lâm nghiệp và thủy sản, thú y (Bao 
gồm các ngành: Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ 

thuật cơ khí, Kỹ thuật điện tử) 

420 420 430 430 490 

 Khối ngành 7: Nhân văn, Khoa học xã hội và hành 
vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, du lịch, 
khách sạn, thể dục thể thao, dịch vụ vận tải, môi 

trường và bảo vệ môi trường (Bao gồm các ngành: 
Ngôn ngữ Anh, Kinh tế phát triển, Du lịch)   

270 340 380 440 
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Lưu ý: 

- Mức thu học phí theo tín chỉ áp dụng cố định trong suốt khóa học (đối với 

khóa tuyển sinh năm học 2022 – 2023), cố định trong suốt thời gian học tập còn 

lại đối với các khóa tuyển sinh trước năm học 2022 – 2023), được xác định theo 

Khoản 8 Điều 11 Nghị định 81/2021/NĐ-CP. 

- Mức học phí đào tạo hình thức vừa làm vừa học: khối ngành 1 bằng 1,5 

lần chính quy; khối ngành 4 và khối ngành 5 bằng 1,3 lần chính quy; khối ngành 

3 và khối ngành 7 bằng 1,2 lần chính quy. Phương thức thu theo niên chế hoặc 

tín chỉ tùy thuộc vào quá trình tổ chức đào tạo. 

- Đối với ngành sư phạm:  

+ SV đào tạo bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy khóa tuyển sinh năm học 

2020 - 2021 trở về trước: miễn học phí đối với các học phần học đúng tiến độ;  

+ SV khóa tuyển sinh năm học 2021 – 2022 và năm học 2022 - 2023: sinh 

viên diện đào tạo theo nhu cầu xã hội, diện được giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc 

đấu thầu… có viết đơn cam kết thì được miễn học phí theo quy định. 

- Trường hợp chương trình đào tạo bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học, 

người học đóng học phí của các tín chỉ thực học theo chương trình đào tạo. 

- SV nhập học tạm nộp học phí theo thông tin ở giấy báo nhập học. 

2. Thời gian nộp học phí 

Theo quy định về đăng ký học phần tại Thông báo số 320/TB-ĐHPVĐ 

ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Trường Đại học Phạm Văn Đồng về việc triển 

khai đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2022 – 2023 đối với bậc Đại học khóa 

18 (ngành Kỹ thuật Cơ điện tử), 19, 20, 21; Cao đẳng khóa 20, 21; Đại học, Cao 

đẳng liên thông khóa 20, 21; đại học văn bằng 2 khóa 20: 

Nộp học phí các học phần đã đăng ký (Học phí phải nộp = Số tín chỉ đã 

đăng ký × Mức học phí/tín chỉ) trước ngày 18/6/2022. 

3. Phương thức nộp học phí:  

3.1. Thực hiện nộp học phí online qua website: hocphi.pdu.edu.vn (Sinh 

viên có thể sử dụng tài khoản của tất cả các ngân hàng để nộp - có hướng dẫn 

kèm theo).   

3.2. Trường hợp không nộp qua hệ thống trực tuyến, sinh viên có thể nộp 

tiền mặt trực tiếp tại các điểm giao dịch của Ngân hàng Viettin Bank – Chi 

nhánh Quảng Ngãi. 
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Mọi thông tin chi tiết về học phí của sinh viên, các đơn vị liên hệ Phòng 

KHTC qua Đ/c Nguyễn Thị Kiều Liên (số điện thoại: 0255 3828324, email: 

ntklien@pdu.edu.vn). 

Lưu ý: Sinh viên không nộp học phí bằng chuyển khoản hoặc Internet 

Banking. Nếu có trường hợp nào thắc mắc về nợ học phí thì liên hệ Phòng Kế 

hoạch - Tài chính trường để được kiểm tra, đối chiếu kịp thời (kèm theo chứng 

từ nộp học phí). 

Đề nghị các đơn vị thuộc trường triển khai, SV nghiêm túc thực hiện./.

  

Nơi nhận: 
- Hội đồng trường; 
- HT, các PHT; 
- Các đơn vị thuộc trường; 
- CVHT các lớp; 
- Các lớp; 
- Viettinbank Quảng Ngãi; 
- Website trường; 
- Lưu VT, KHTC. 

 HIỆU TRƯỞNG 
 

 
 

 
 

Trần Đình Thám 
 

 

mailto:ntklien@pdu.edu.vn
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HƯỚNG DẪN NỘP HỌC PHÍ 
 

1. Nộp học phí trực tuyến 
 

Bước 1: Sinh viên truy cập vào Website của Trường Đại học Phạm Văn Đồng, 

www.pdu.edu.vn; klick chọn mục “ĐÓNG HỌC PHÍ TRỰC TUYẾN”  

 
 

Bước 2: Tại giao diện của website thu học phí (http://hocphi.pdu.edu.vn:8090), 
sinh viên đăng nhập bằng tài khoản đã được cấp để truy cập website quản lý 

đào tạo (http://quanly.pdu.edu.vn) 
 

 
Tại giao diện này, sinh viên có thể vào mục “Hướng dẫn đóng học phí trực 
tuyến” để tải File chi tiết các bước thực hiện. 

http://www.pdu.edu.vn/
http://hocphi.pdu.edu.vn:8090/
http://quanly.pdu.edu.vn/
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Bước 3: 

 
 

Bước 4: 

 



 
6 

 

Bước 5: 

 
Bước 6: Nhập thông tin ngân hàng 
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Bước 7: Nhập mã OTP 

 
 
Bước 8: Giao dịch thành công 

 
 

 

2. Nộp bằng tiền mặt tại các điểm giao dịch của Vietinbank Quảng 

Ngãi 

SV nộp học phí trong ngày làm việc (thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần) như sau: 

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút  đến 11 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút  đến 17 giờ 00 phút.  
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Khi nộp tiền học phí, sinh viên hoặc người nộp tiền thay cho sinh viên 

phải ghi đầy đủ thông tin dưới đây: 

Thông tin cá nhân SV: 

- Tên người nộp tiền hoặc chuyển tiền: (Họ và tên sinh viên) 

- Địa chỉ: Lớp........, Khoa.......... 

- Mã số SV (phải chính xác) 

- Số tiền học phí:.......... đồng (Viết bằng chữ : …………) 

- Nội dung nộp tiền: Học phí học kỳ ...... năm học ……… 

Thông tin tài khoản thu học phí của Trường ĐH Phạm văn Đồng: 

- Tên tài khoản: Trường Đại học Phạm Văn Đồng 

- Số tài khoản: 119000078273  

Ngân hàng Công thương Việt Nam, Chi nhánh Quảng Ngãi (ViettinBank) 
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