
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

 

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 2015-2016 

 

TT Nội dung Đơn vị tính 

Học phí 

1SV/ năm 

(10 kỳ) 

I Học phí hệ chính quy chương trình đại trà năm 2015-2016 triệu đồng/ năm   

1 Tiến sỹ     

   - Các ngành khoa học xã hội triệu đồng/ năm 15.25 

   - Các ngành Khoa học tự nhiên, TDTT triệu đồng/ năm 18.00 

2 Thạc sỹ     

   - Các ngành khoa học xã hội triệu đồng/ năm 9.15 

   - Các ngành Khoa học tự nhiên, TDTT triệu đồng/ năm 10.8 

3 Chuyên khoa Y cấp II triệu đồng/ năm   

4 Đại học     

   - Các ngành khoa học xã hội triệu đồng/ năm 6.1 

   - Các ngành Khoa học tự nhiên, TDTT triệu đồng/ năm 7.2 

5 Chuyên khoa Y cấp I triệu đồng/ năm   

6 Cao đẳng     

   - Các ngành khoa học xã hội triệu đồng/ năm   

   - Các ngành Khoa học tự nhiên, TDTT triệu đồng/ năm 5.8 

7 Trung cấp chuyên nghiệp triệu đồng/ năm   

II Học phí hệ chính quy chương trình khác năm 2015-2016     

1 Tiến sỹ triệu đồng/ năm   

2 Thạc sỹ triệu đồng/ năm   

3 Chuyên khoa Y cấp II triệu đồng/ năm   

4 Đại học     

   - Hệ CQĐC     

            + Các ngành khoa học xã hội triệu đồng/ năm 6.0 

            + Các ngành Khoa học tự nhiên, TDTT triệu đồng/ năm 7.0 

5 Chuyên khoa Y cấp I triệu đồng/ năm   

6 Cao đẳng triệu đồng/ năm   



7 Trung cấp chuyên nghiệp triệu đồng/ năm   

III Học phí hệ vừa học vừa làm tại trường năm học 2015-2016     

1 Tiến sỹ triệu đồng/ năm   

2 Thạc sỹ triệu đồng/ năm   

3 Chuyên khoa Y cấp II triệu đồng/ năm   

4 Chuyên khoa Y cấp I triệu đồng/ năm   

5 Đại học hệ vừa học, vừa làm triệu đồng/ năm 4,2 đến 5,4 

6 Cao đẳng triệu đồng/ năm   

7 Trung cấp chuyên nghiệp triệu đồng/ năm   

IV Tổng thu năm 2015            420,768  

1 Từ ngân sách tỷ đồng          224,357  

2 Từ học phí, lệ phí tỷ đồng          151,560  

3 Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tỷ đồng   

4 Từ nguồn khác tỷ đồng            44,851  

 

 

Người lập biểu 

 

 

 

 

 

ThS. Khuất Tuệ Minh 
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