THÔNG BÁO
Thu học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018
(dành cho gửi tin nhắn SMS)
I. HỆ TRUNG CẤP
1. Trường CĐNTHN thu học phí hệ trung cấp chính quy tất cả các chuyên ngành:
3.050.000đ/học kỳ.
2. Trường CĐNTHN thu học phí hệ trung cấp ngoài ngân sách (hệ mở)
- Trung cấp Thanh nhạc, Piano: 4.500.000đ/học kỳ
- Trung cấp Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (bầu, nhị, nguyệt, thập lục, tam thập
lục, sáo,…): 4.000.000đ/học kỳ
- Trung cấp Biểu diễn nhạc cụ phương tây (violon, saxophone, guitare, clarinet,
cello, trống,…) : 4.000.000đ/học kỳ
- Trung cấp Hội họa, thiết kế thời trang, diễn viên múa: 4.000.000đ/học kỳ.
*Thời gian thu học phí từ ngày 8/9 đến 29/9/2017
II. HỆ CAO ĐẲNG
1.
Trường CĐNTHN thu học phí đối với sinh viên cao đẳng hệ chính quy các
chuyên ngành: 3.500.000đ/học kỳ.
2.
Trường CĐNTHN thu học phí đối với sinh viên cao đẳng hệ ngoài ngân sách
(hệ mở)
- Ngành Thanh nhạc, Diễn viên kịch sân khấu: 5.000.000đ/học kỳ
- Ngành Piano, Quản lý văn hóa, Văn hóa du lịch: 4.500.000đ/học kỳ
- Ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (bầu, nhị, nguyệt, thập lục, tam
thập lục, sáo,…): 4.500.000đ/học kỳ.
- Ngành Biểu diễn nhạc cụ phương tây (violon, saxophone, guitare, clarinet,
cello, trống,…): 4.500.000đ/học kỳ.
- Ngành Hội họa, Thiết kế thời trang: 4.500.000đ/học kỳ
- Ngành Thiết kế đồ họa, Truyền thông đa phương tiện: 4.500.000đ/học kỳ.
*Thời gian thu học phí từ ngày 8/9 đến 29/9/2017
III. Hình thức nộp học phí:
Phụ huynh nộp HP tại Phòng Tài chính kế hoạch trong giờ hành chính hoặc nộp
online qua ngân hàng. Nội dung nộp tiền
Đơn vị thụ hưởng: Trường Cao Đẳng Nghệ Thuật Hà Nội
Số tài khoản: 10401 000000 8545 hoặc
Hoặc tài khoản: 121 000000 829.
Tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa.
Nội dung nộp tiền: Nộp học phí kỳ … năm học ……., cho học sinh …, Mã học sinh…
Lớp (TC, CĐ)….., hệ (CQ, Mở)

