
 1 

I. QUY ĐỊNH VỀ HỌC PHÍ  

Kinh phí để tổ chức đào tạo một ngành học bao gồm kinh phí từ ngân sách nhà nước, kinh phí do 

người học đóng góp (học phí) và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.  

Sinh viên theo học bất kỳ ngành học nào đều phải trả học phí (trừ sinh viên thuộc đối tượng được 

miễn giảm theo quy định hiện hành của Nhà nước) (trích Điều 8, Quy chế đào tạo đại học của Đại học Quốc 

gia Hà Nội, ban hành theo Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN). 

Kết quả đăng ký học phần chỉ được chấp nhận sau khi sinh viên hoàn thành nộp học phí trong thời 

gian quy định (trích Khoản 7, Điều 8, Quy định một số nội dung về đào tạo đại học tại Trường ĐHKT - 

ĐHQGHN, ban hành theo Quyết định số 5267/QĐ-ĐHKT). 

Đối với các học phần học lại, học cải thiện, học ngoài ngành của sinh viên: Việc rút học phí do bớt 

học phần chỉ được chấp nhận trong 2 tuần kể từ đầu học kỳ chính, 1 tuần kể từ đầu học kỳ phụ thì người 

học mới được trả lại học phí. Ngoài thời hạn trên, học phần vẫn được giữ nguyên trong phiếu đăng ký học, 

nếu sinh viên không học sẽ phải nhận điểm F và không được trả lại học phí (trích Điểm 2, Điều 21, Quy chế 

đào tạo đại học của ĐHQGHN). 

Có hai hình thức thu cụ thể như sau: 

 Thu theo tín chỉ (đối với sinh viên học lại, học cải thiện, học ngoài ngành): Sinh viên nộp học phí 

theo tổng số tín chỉ đã đăng ký học của từng kỳ học. 

 Thu theo niên chế : Sinh viên nộp học phí theo kỳ học (mỗi năm được tính 02 kỳ học chính) trên 

cơ sở thông báo của Nhà trường. 

Đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình đào tạo, học phí chương trình đào tạo thứ hai: Số học 

phí phải nộp trên cơ sở số tín chỉ đăng ký học của từng kỳ đó (thực hiện Điểm 1, Điều 24, Quy chế đào tạo 

đại học của ĐHQGHN). 

Sinh viên chỉ được dự thi kết thúc học phần khi đã hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí (thực hiện theo 

Điểm 1, Điều 35, Quy chế đào tạo đại học của ĐHQGHN). 

Số tiền phải nộp được tính như sau: 

 Nộp theo tín chỉ: Học phí phải nộp = Số tín chỉ đăng ký học x Định mức học phí tín chỉ của từng 

loại hình đào tạo. 

 Nộp theo niên chế: Sinh viên nộp theo thông báo của Nhà trường trước mỗi kỳ học.  

 


