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QUYẾT ĐỊNH
V/v quy định mức thu học phí của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh

doanh thuộc Đại học Thái Nguyên năm học 2020-2021

GIÁM ĐỐC ĐẠĨ HỌC THÁI NGUYÊN

Căn cứ Nghị định số 31/CP ngày 04/4/1994 của Chính phủ về việc thành lập 
Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 quy định về cơ chế thu, 
quản lý học phí đối với cỏ’ sở giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ 
trợ chi phí học tập tù' năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 ;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định số 136/2004/QĐ-TTg ngày 02/8/2004 của Thủ tưóng Chính 
phủ về việc thành lập trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thuộc Đại học 
Thái Nguyên;

Căn cứ Công văn số 756/ĐHKT&QTKD-KHTC ngày 26/8/2020 của trường 
Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh về việc phê duyệt mức thu học phí năm học
2020-2021;

Xét đề nghị của ông Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh
doanh và bà Trưởng Ban Kê hoạch - Tài chính ĐHTN,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định mức thu học phí của trường Đại học Kinh tế và Quản trị

kinh doanh năm học 2020 -  2021, cụ thể theo phụ lục đính kèm.
Đỉều 2. Quy định mức thu học phí này được áp dụng cho năm học 2020-2021.
Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các Ban chức năng của Đại học Thái Nguyên, 

Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tê và Quản trị kinh doanh và Thu tiương cac đon VỊ 
có liên quan chịu trách nhiệm thi banh Quyết định này./.

Nơi nhân:ÓY—

- Ban GĐ (b/c);
- Các Ban có liên quan;
- Trường ĐH KT&QTKD;
- Lưu VT, KH-TC,ĐT.
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PHỤ LỤC

V/v quv định mức thu học phí của Trường Đại học Kinh tê và Quản trị Kinh

doanh thuộc Đại học Thái Nguyên năm học 2020-2021

(Kèm theo Quyết định sô Ỉ837/QĐ-ĐHTN ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Giám đốc ĐHTN)

L Đào tạo đại học chính quy
- Hệ đại học chính quy dài hạn: 301.500 đồng/tín chỉ

- Hệ liên thông cao đẳng lên đại học, trung cấp lên đại học: 301.500 đồng/tín chỉ

- Hệ văn bằng 2: 392.000 đồng/tín chỉ

2. Đào tạo đại học vừa làm vừa học
©  ©  ©  ©

- Hệ văn bằng 2, liên thông, đại học vừa làm vừa học: 451.500 đồng/tín chỉ

3. Đào tạo sau đại học
0  o  ©

- Trình độ thạc sĩ: 14.700.000 đồng/năm (tương đương 490.000 đồng/tín chỉ)

- Trình độ tiến sĩ: 24.500.000 đồng/năm (tương đương 816.500 đồng/tín chỉ)

- Mức thu chi phí đào tạo:

+ Trường họp NCS có bằng thạc sĩ nhưng đăng ký thời gian đào tạo là 4 năm thì NCS phải ơ  

đóng góp chi phí đào tạo trong năm thứ 4 theo mức là 2.450.000 đồng/tháng 

+ Trường hợp NCS gia hạn học tập, mức thu chi phí đào tạo: 2.450.000 đồng/tháng UĨẼN
+ Trường hợp NCS có bằng tốt nghiệp đại học thì phải đóng góp chi phí đào tạo cho việc
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các tín chỉ ở chương trình đạo tạo thạc sĩ tương ứng theo mức 490.000 đồng/tín chỉ
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4. Đào tạo sinh viên và học viên quôc tê
- Hệ đại học chính quy dài hạn: 19.600.000 đồng/năm (Tương đương 603.000 đồng/tín chỉ)

- Hệ liên thông cao đẳng lên đại học: 19.600.000 đồng/năm (Tương đương 603.000 đồng/tín 

chỉ)

- Trình độ thạc sĩ: 29.400.000 đồng/năm (Tương đương 980.000 đồng/tín chỉ)

- Trình độ tiến sĩ: 49.000.000 đồng/năm (Tương đương 1.633.000 đồng/tín chỉ)




