
   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

TT Néi dung §¬n vÞ tÝnh Häc phÝ 1SV/n¨m (10 

th¸ng)I Häc phÝ hÖ chÝnh quy ch¬ng tr×nh ®¹i trµ n¨m 2014-2015

1 TiÕn sü

 - C¸c ngµnh khoa häc x· héi triÖu ®ång/n¨m 13.75

 - C¸c ngµnh khoa häc tù nhiªn, TDTT triÖu ®ång/n¨m 16.25

2 Th¹c sü

 - C¸c ngµnh khoa häc x· héi triÖu ®ång/n¨m 8.25

 - C¸c ngµnh khoa häc tù nhiªn, TDTT triÖu ®ång/n¨m 9.25

3 Chuyªn khoa Y cÊp II triÖu ®ång/n¨m

4 §¹i häc

 - C¸c ngµnh khoa häc x· héi triÖu ®ång/n¨m 5.50

 - C¸c ngµnh khoa häc tù nhiªn, TDTT triÖu ®ång/n¨m 6.50

5 Chuyªn khoa Y cÊp I triÖu ®ång/n¨m

6 Cao ®¼ng

 - C¸c ngµnh khoa häc x· héi triÖu ®ång/n¨m 4.40

 - C¸c ngµnh khoa häc tù nhiªn, TDTT triÖu ®ång/n¨m 5.20

7 Trung cÊp chuyªn nghiÖp triÖu ®ång/n¨m

II Häc phÝ hÖ chÝnh quy ch¬ng tr×nh kh¸c n¨m 2014-2015 triÖu ®ång/n¨m

1 TiÕn sü triÖu ®ång/n¨m

2 Th¹c sü triÖu ®ång/n¨m

3 Chuyªn khoa Y cÊp II triÖu ®ång/n¨m

4 §¹i häc triÖu ®ång/n¨m

 - HÖ CQ§C

             + C¸c ngµnh khoa häc x· héi triÖu ®ång/n¨m 6.00

             + C¸c ngµnh khoa häc tù nhiªn, TDTT triÖu ®ång/n¨m 7.00

5 Chuyªn khoa Y cÊp I triÖu ®ång/n¨m

6 Cao ®¼ng triÖu ®ång/n¨m

7 Trung cÊp chuyªn nghiÖp triÖu ®ång/n¨m

III Häc phÝ hÖ võa häc võa lµm t¹i trêng n¨m häc 2014-2015 triÖu ®ång/n¨m

1 TiÕn sü triÖu ®ång/n¨m

2 Th¹c sü triÖu ®ång/n¨m

3 Chuyªn khoa Y cÊp II triÖu ®ång/n¨m

4 Chuyªn khoa Y cÊp I triÖu ®ång/n¨m

5 §¹i häc hÖ võa häc, võa lµm triÖu ®ång/n¨m 4,200 ®Õn 5,400

6 Cao ®¼ng triÖu ®ång/n¨m

7 Trung cÊp chuyªn nghiÖp triÖu ®ång/n¨m

Biểu mẫu 24

(Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014

của Bộ giáo dục và Đào tạo

THÔNG BÁO
Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học

Năm học 2014-2015



IV Tæng thu n¨m 2013  379.20

1 Tõ ng©n s¸ch tû ®ång 208.53

2 Tõ häc phÝ, lÖ phÝ tû ®ång 123.01

3 Tõ nghiªn cøu khoa häc vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tû ®ång

4 Tõ nguån kh¸c tû ®ång 47.65

                    ThS. Khuất Tuệ Minh

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2014

P. Hiệu Trưởng

PGS.TS. Nguyễn Văn Trào

(đã ký)

Người lập biểu


