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Về mức học phí đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ  
năm học 2021-2022 

 

Điều 1. Mức học phí đào tạo thạc sĩ 

1. Học phí được tính theo số tín chỉ học phí (TCHP) của các học phần được học viên 
đăng ký học ở mỗi học kỳ. 

2. Mức học phí/một TCHP đối với các học phần nằm trong khung chương trình đào 
tạo được quy định cho 2 học kỳ chính của năm học theo đơn vị nghìn đồng như sau: 

Nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ 720 

Nhóm ngành kinh tế-quản lý 780 

3. Mức học phí các học phần học lại, học phần bổ sung kiến thức nằm trong khung 
chương trình đào tạo được tính bằng mức học phí tại khoản 2 Điều này. 

4. Mức học phí đối với các học phần học quá thời gian thiết kế của chương trình đào 
tạo được tính bằng 1,5 lần mức học phí tại khoản 2 Điều này. Đối với luận văn thạc sĩ phải 
bổ sung kết quả nghiên cứu để hoàn thành trong học kỳ được gia hạn theo quy chế đào tạo, 
mức học phí là 5.000.000 đồng/học kỳ (năm triệu đồng/học kỳ).   

5. Mức học phí đối với các học phần có ngôn ngữ giảng dạy tiếng Anh được tính bằng 
1,5 lần mức học phí tại khoản 2 Điều này. 

6. Đối với các học phần được thực hiện ngoài trường, mức học phí được tính bằng 
mức học phí tại khoản 2 Điều này, cộng thêm các chi phí triển khai thực tế.  

 7. Đối với sinh viên ngoại quốc tự chi trả kinh phí học tập, mức học phí được tính 
bằng 1,5 lần mức học phí quy định tại khoản 2 Điều này. 

 Điều 2. Mức học phí đào tạo tiến sĩ 

1. Mức học phí một năm học đối với một nghiên cứu sinh, kể cả nghiên cứu sinh được 
gia hạn thêm thời gian học tập, nghiên cứu: 26.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi sáu 
triệu đồng). 

2. Mức học phí học lại một học phần tiến sĩ: 850.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm năm 
mươi nghìn đồng); thực hiện lại một chuyên đề tiến sĩ: 2.200.000 đồng (Bằng chữ: Hai 
triệu hai trăm nghìn đồng). 

 

 


