
DI HQC QUOC GIA 
THANFI PHO HO Clii MINH 

TRIS1NG DAd HQC QUOC TE 

S. /TB-HQT 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc Ip — Ty do — Hanh phüc 

Thành ph H ChI Minh, ngày,tháng 10 nãm 2020 

THÔNG BAO 
V vic dóng hQc phi lun an tin si và 

các thay di trong qua trInh thirc hin 1un an 

Duçic sr dng cüa Ban Giãm hiu ti t trinh ngày 24 tháng 9 näm 2020 cüa phông 
Dào to Sau £i h9c ye vic dOng h9c phi và chi trã thu lao huâng dn cho lun an chucing 
trinh tiên si, trithng Di hc Quôc tê (DHQT) thông báo ye cãc mtirc thu lien quan den h9c 
phân lun an tiên si nhu sau: 

I. Hçc phi 1un an tin Si 

H9c phi lun an tin si se thrçc chia thành 5 dçt dOng lien tVc  ti'x hçc kS'  d.0 tiên dn 
hçc kS'  thir 5 cüa chuong trinh hçc (dôi vii chucing trinh 3 näm) hoc hçc kS'  thir 3 den h9c 
k' thr 7 cüa chuo'ng trinh h9c (dôi vOi chiicing trinh 4 näm). 

Bn dçit du h9c phi cüa lu.n an s tilclng throng 15 tin chi h9c phi, h9c k5' cu6i ngành 
Quàn l Cong là 8 tin chi, các ngành cOn li là 15 tin chi. 

Hçc phi s thrçic tr dng diza vào h th6ng du mi hçc kI (trr nhng hçc k' NCS 
bão hru hay tm dirng). Trung hçp NCS nghi hçc khi chtra hoàn thành lun an së không 
thrçc nhn li h9c phi d dóng truàc do. NCS phài hoàn thành h9c phi mOi di.rçic bâo v 
tmg giai don cüa lun an. 

Nu NCS hoàn thành tin d 1un an sam han thai hn chinh thrc cüa chixong trInh 
phâi hoàn thành toàn b h9c phi cUa lu.n an trixâc khi bào v cap don vj chuyên mon. 

II. Các mtrc hçc phi dong b sung trtr&ng hçrp thay dÔi trong qua trinh thirc hin 
1un an: 

Ngoài h9c phi tiêu chun cüa bce phn lun an tin si, NCS cn dong hc phi b sung 
theo các mrc tiên dQ dà hoàn thành hiiàng nghien cru cQ, cii the: 

1. Thay di htrOng nghiên cü'u: 

- Dä bào v d cuang chi tit: 20 tin chi 

- D hoàn thành tin d giQa k' hoc các chuyên d tin si: 40 tin chi 

- D bão v c.p don vj chuyên môn: 70 tin chi 

Hc phi b sung cUa NCS së duçic chia dOng theo cac hçc k' tip theo trong qua trInh 
hc cüa NCS (tInh trong thai gian gia hn hc tap). 

A. A , ... , 2. Thay doi ye can bQ htro'ng dan, khong anh htro'ng den htro'ng nghien cuu: 

NCS tip tVc  thçrc hin lun an vâi can b huang dn mai, không dOng hçc phi b 
sung. 



IIU TRJJONG 
U TRUONG 

III. Các tru'ng hçp phát sinh hQc phi khác: 

Các trtro'ng hQ'p Nghiên cthi sinh 

Bão v 1i hi dng cp don vj 
chuyên mon 

NCS dOng 15 triu phi thành 1p hi dng 

Bào ye 1i hOi  dong CaP CO 

dào to 
NCS dóng 20 trieu phi thành 1p hi dng 

Gia h?n  thai gian dào to 
NCS dóng phI quãn 1 chu'ong trInh là 12 trieu /näm gia 
han. Thii hn dóng tin vào h9c kS'  d.0 tiên cüa näm 
gia han. 

D nghj KhoalTrung tam va các dn vj có lien quan thông báo dn giàng viên, nghien 
cru sinh thrçic biêt va thrc hien./.- 

No'inhân: 
Khoa: QTKD, CNSH, KTYS, (de thiic hin); 
Trung tam: DTQLC (iM thrc hin); 

Phàng KHTC (d phi hqp); 
Ban Giám hiu (d báo cáo); 

Liiu: VT, DTSDH. 



DiI HQC QUOC GIA 
THANI-I PHO HO CHIt M[NH 

TRJXONG DAI HQC QUOC TE 

S6. /TB-EHQT 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Bc  Ip — Ttr do — Hanh phñc 

Thành ph H Chi Minh, ngày30tháng 10 näm 2020 

THÔNG BAO 
V vic dOng h9c phi 1un an tin Si Va 

các thay diii trong qua trInh thip'c hin tun an 

Ducc sr dng cüa Ban Giám hiu ti ti trinh ngày 24 tháng 9 näm 2020 cUa phOng 
Dào to Sau Di h9c ye vic dOng bce phi và chi trã thu lao huàng dn cho lun an chtxong 
trInh tiên si, triiOng Di h9c Quôc tê (DHQT) thông báo ye các mirc thu lien quan dn hçc 
phân lu.n an tiên si nhu sau: 

I. Hçc phi 1un an tin si 

HOC phi lun an tin si sê thrçic chia thành 5 dçit dOng lien tçic t1r h9c k' du tiên dn 
h9c k' thir 5 eüa chucing trinh h9c (dôi vi chrnmg trmnh 3 näm) hoc h9c kS'  thir 3 den h9c 
kS' thir 7 cüa chi.rong trInh h9c (doi vâi chixang trinh 4 näm). 

Bn dçt d.0 h9c phi cüa luan  an s tucing duong 15 tin chi h9c phi, hçc kS'  cui ngành 
Quãn l Cong là 8 tin chi, các ngành con li là 15 tin chi. 

H9c phi së duc tr dng dt.ra vào h thng du mi h9c kI (trr nhng h9c k' NCS 
bào luu hay tm di'sng). Tru?ng hcp NCS nghi hçc khi ehua hoàn thành lu.n an sê không 
duçc nhan  li h9c phi d dóng triràc do. NCS phãi hoàn thành h9e phi mOi ducie bão v 
t1rng giai dotn cüa lun an. 

Nu NCS hoàn thành tin d lun an sam han thai hn chInh thüc cüa chuang trinh 
phãi hoàn thành toàn b h9c phi cüa lu.n an truàc khi bào v cap dan v chuyên mon. 

II. Các mtrc h9c phi dOng b sung trtrOng hçp thay dôi trong qua trInh thic hin 
lun an: 

Ngoài h9c phi tiêu chun cüa h9c phn lun an tin si, NCS c.n dong h9c phi b sung 
theo các mcrc tiên d dä hoàn thành huOng nghiên cru cQ, ct the: 

1. Thay di htró'ng nghiên ctru: 

- Pa bão v d cucing chi tit: 20 tin chi 

- Pa hoàn thành tin d gifla k' hoc các chuyên d tin Si: 40 tin chi 

- Da bào v cp don vj chuyên môn: 70 tin chi 

Hçc phi b sung cüa NCS Se duqc chia dong theo các hçc k' tip theo trong qua trinh 
h9c cUa NCS (tinh trong thO'i gian gia hn h9c tsp). 

2. Thay di v can b htrO'ng dan, không ãnh hu'&ng dn hix&ng nghiên cfru: 

NCS tip tiic thirc hin lu.n an vai can b hung dn mai, khong dOng hçc phi b 
sung. 



KT. HI1U TRIXONG 
PHO HIEU TRIXONG 

III. Các tru'èrng hçrp phát sinh hQc phi khác: 

Các trLro'ng hqp Nghiên ciru sinh 

Bão v Iai hOi dng cp don vj 
chuyên mon 

NCS dong 15 triu phi thành 1p hi dng 

Bão v 1i hQi dng CaP CO SG 

dào tao 
NCS dOng 20 triu phi thành 1p hi dng 

Gia han  thai gian dào tao 
NCS dOng phi quán 1' chiang trInh là 12 triu /näm gia 

han. Thai  han  dOng tin vào h9c k' d.0 tiên cüa nãm 
gia han. 

D nghj Khoa/Trung tam và các don vj có lien quan thông báo dn giãng viên, nghien 
cCru sinh duçc biêt và thc hin./.- 

Nii nhn: 
Khoa: QTKD, CNSH, KTYS, (dê th,rc hin); 

Trung tam: DTQLC (d thirc hin); 
Phông KHTC (d phi hqp); 
Ban Giám hiu (d báo cáo); 

Liiu: VT, DTSDH. 

Dinh Dtrc Anh Vu 
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