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Sô: 755/QĐ-ĐHK r&QTKD-KHTC

Thái nguyên, ngày 01 tháng 9 năm 2020

QUYÉT ĐỊNH
V/v Quy định mức thu học phí chưong trình chất lượng cao
HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
Căn cứ Quyết định sổ 136/QĐ-TTg ngày 02/8/2004 của Thủ Tướng Chính phủ về việc
thành lập trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên ■
Can cư Nghị đinh so 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 quy định vê cơ chê thu quản lý
học phí đôi với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm
học phỉ, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 ■
Căn cứ Thông tư 10/2020/TT-BGD Đ T ngày 14/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào ta »
ban hành Quy chê tô chức và hoạt dộng của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đạỳmféíRỰỜNO
thành viên;
.
ị h í )ẠỊHỌCRINH
Cần cứ Quyết định số 997/QĐ-ĐHTN ngày 31/5/2017 của Đại học Thái Nguyên
phê duyệt Đê án đào tạo chương trình chất lượng cao trình độ dại học hệ chính
Trường Đại học Kinh tê và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên (Chương Tình đạo'
tạo: Quản trị Kinh doanh);
Căn cứ Quyết định số 998/QĐ-ĐHTN ngày 31/5/2017 của Đại học Thái Nguyên về việc
phe duyệt Đe an đao tạo chương Tình chát lượng cao trình độ đại học hệ chính quy của
Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên (Chương Tình dạo
tạo: Tài chính);
Căn cứ Quyết định sổ 999/QĐ-ĐHTN ngày 31/5/2017 của Đại học Thái Nguyên về việc
phê duyệt Đề án đào tạo chương trình chất lượng cao Tình độ đại học hệ chính quy của

Trường Đại học Kinh tế và Quán trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên (Chương trình đạo
tạo: Quản trị du lịch và khách sạn);
Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 25/8/2020 về việc xây dựng mức thu học phí năm
học 2020-2021 của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh •
Căn cứ công văn sổ 756/ĐHKT&QTKD-KHTC ngày 26/8/2020 của Trường Đại
học Kinh tê và QTKD trình Đại học Thái Nguyên về việc phê duyệt mức thu học phí năm
học 2020-2021;
Theo đề nghị của Phó Trưởng phòng Ke hoạch - Tài chính,
QUYÉT ĐỊNH:
Điêu 1. Quy định mức thu học phí dối với chương trình chất lượng cao tại
Trường Đại học Kinh tê và Quản trị Kinh doanh (Bảng chi tiết kèm theo).

ps.

Điêu 2. Mức học phí trên được áp dụng kể từ năm học 2020-2021. Những quy
định khác trái với quy định tại Điều 1 đều không còn hiệu lực.
Điêu 3. Các Ong (Bà) trưởng các đơn vị có liên quan và các sinh viên thuộc đối
tượng trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
-

TRƯỞNG

Ban giám hiệu (để B/c);

- Như điều 3 (T/h);
- Lưu VT, KH-TC

rần Quang Huy

MỨC THU HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO
(Kèm theo Quyết định số 755/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHTC ngày 01 tháng 9 năm 2020 của
Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh)

1. Học phí chương trình chất lượng cao K17 (khóa học 2020-2024):
1.1. Đối vói sinh viên Việt Nam
- Học dự bị tiếng Anh: 15.000.000 đồng/năm
- Đối với các học phần giáo dục thể chất và các học phần thuộc bộ môn Lý luận
chính trị: Mức học phí theo mức thu của hệ đại học chính quy dài hạn.
- Đối vói các học phần thuộc khóa học chuyên môn: 704.000 đồng/tín chỉ.
1.2. Đối với sinh viên Philỉipine (nằm trong chưong trình họp tác giữa Nhà trường
vói đối tác)
Tổng học phí toàn khóa: 147.200.000 đồng/khóa học (tương đương 21.028.571
đồng/học kỳ (học 7 kỳ). Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh áp dụng mức
giảm học phí cho sinh viên thuộc diện này như sau:
- Học kỳ I: Giảm 50% học phí, tương đương mức học phí phải nộp là 10.514.000
đồng/học kỳ.
- Hoc kỳ II đến hoc kỳ VII:
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+ Đối với sinh viên có điểm trung bình học tập (theo thang điểm 10) từ
lên: Nhà trường miễn 100% học phí.
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+ Đối với sinh viên điểm trung bình học tập (theo thang điểm 10) từ 6,0 đến
'

9,0: Nhà trường giam 50% học phí, tương đương mức học phí phải nộp là 10.514.000
đồng/học kỳ.
+ Đối với sinh viên có điểm trung bình học tập (theo thang điểm 10) dưói 6,0:
Nhà trường giảm 30% học phí, tương đương mức học phí phải nộp là 14.720.000
đồng/học kỳ.
1.3. Đối vói sinh viên quốc tế đăng ký học tự do
- Học dự bị liếng Anh: 15.000.000 đồng/năm (nếu có)
- Đối với các học phần giáo dục thể chất và các học phần thuộc bộ môn Lý luận
chính trị: Mức học phí thu bằng mức thu của hệ đại học chính quy dài hạn.
- Đối với các học phần thuộc khóa học chuyên môn: 704.000 đông/tín chỉ
2. Học phí tổ chức lóp riêng đối vói tất cả sinh viên chương trình chất lượng cao
(học cải thiện)
2.1. Đối vói các học phần thuộc khóa học chuyên môn
+ Lóp > 10 sinh viên: Mức thu học phí/tín chỉ là 704.000 đồng/tín chỉ.

+ Lớp < 10 sinh viên: Mức thu học phí/tín chỉ là 704.000 đồng/tín chỉ X 10
Số sinh viên
2.2. Đối với các học phần GDTC và học phần thuộc bộ môn Lý luận chính trị
+ Lóp >15 sinh viên: Mức học phí theo mức thu của hệ đại học chính quy dài hạn.
+ Lớp < 15 sinh viên: Mức thu học phí/tín chỉ nhu sau:
Mức thu/tín chỉ của hệ ĐHCQ dài hạn X 15
Sô sinh viên
2.3. Đối vói học phần GDQP
Trường hợp sinh viên phải thi lại, học lại học phần GDQP thì nộp học phí theo
mức thu của hệ đại học chính quy dài hạn.

