GHI DANH HỌC KỲ I
NIÊN KHÓA 2013 – 2014


Thời gian nhận ghi danh (VP Học vụ KHÔNG

nhận ghi danh qua E-Mail và điện thoại)

Từ thứ năm, 01.08.2013 – thứ năm, 29.08.2013
 Giờ làm việc:
 Thứ hai đến thứ sáu:
Sáng: 08g00 – 11g30
Chiều: 14g00 – 17g30
 Thứ bảy:
Sáng: 08g00 – 11g30

 Học phí:
 Thần học – Mục vụ: 200.000đ/Giảng khóa / Học kỳ
 Thánh nhạc:
250.000đ/Giảng khóa / Học kỳ
 Các lớp đàn:
700.000đ/Giảng khóa / Học kỳ (tối đa 15 học viên/lớp)
 Anh văn:
500.000đ/ khóa (4 tháng, 2 buổi/tuần) – chưa kể tài liệu
 Thi xếp lớp: (Lệ phí thi xếp lớp: 50.000đ/Học viên)
 Đợt 1: 10g-11g, thứ bảy 10.08.2013 tại phòng lớp A 203
 Đợt 2: 10g-11g, thứ bảy 17.08.2013 tại phòng lớp A 203
 Đợt 3: 10g-11g, thứ bảy 24.08.2013 tại phòng lớp A 203

 Hồ sơ:
 Phiếu ghi danh (Học viên cũ – mang theo Thẻ học viên khi đến ghi danh)
 1 ảnh 3x4 / File (nếu là Học viên mới)
 Bản sao bằng tốt nghiệp PTTH / CĐ / ĐH (ngoại trừ Học viên các lớp Thánh Nhạc
và đàn)

 Hủy khóa học
Việc chuyển đổi môn học có thể được thực hiện trước ngày khai giảng hoặc trong
vòng 4 tiết học đầu tiên (1 tiết = 45 phút). Sau ngày khai giảng, học phí không được
bảo lưu trong mọi trường hợp.

 Phân khóa/Lớp học
Một khóa học có ít nhất 12 học viên. Nếu trước thời điểm khai giảng có quá ít học
viên, Học viện được quyền thông báo hủy, hoặc sẽ giới thiệu một giảng khóa
khác, hoặc trả lại toàn bộ tiền học phí cho học viên.
Chỉ khi thời hạn ghi danh kết thúc, Học viện mới xác định được số lượng
học viên, vì thế chúng tôi đề nghị học viên vui lòng đăng ký đúng thời hạn.

