
DIỄN GIẢI CÁC MỨC HỌC PHÍ LỚP HỌC PHẦN 

& PHÂN BỔ HỌC PHÍ HỌC KỲ RA HỌC PHÍ THEO HỌC PHẦN 

CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO – NĂM HỌC 2019-2020 

A. Lớp học phần mở chính khóa cho chương trình truyền thống: 

TT 
Loại lớp học phần mở chính khóa 

cho chương trình truyền thống 
Mã lớp học phần 

Đơn giá tín 

chỉ 

1 Khóa tuyển năm 2015 HHHHHHH.1910.15.XX 333.000 đ/tc 

2 
Khóa tuyển sinh năm 2016, 2017, 

2018, 2019 

HHHHHHH.1910.16.XX 

HHHHHHH.1910.17.XX 

HHHHHHH.1910.18.XX 

HHHHHHH.1910.19.XX 

299.000 đ/tc 

3 Giáo dục thể chất  299.000 đ/tc 

B. Lớp học phần mở chính khóa cho CTĐT chất lượng cao tuyển trước năm 2018: 

TT 
Loại lớp học phần mở chính khóa 

cho chương trình chất lượng cao: 
Mã lớp học phần 

Đơn giá tín 

chỉ 

1 Giáo dục thể chất  299.000 đ/tc 

2 Khóa tuyển năm 2015 HHHHHHH.1910.15.XX 666.000 đ/tc 

3 Khóa tuyển sinh năm 2016, 2017 

HHHHHHH.1910.16.XX 

HHHHHHH.1910.17.XX 

HHHHHHH.1910.18.XX 

HHHHHHH.1910.19.XX 

747.500 đ/tc 

C. Lớp học phần mở chính khóa cho CTĐT chất lượng cao khóa tuyển năm 2018, 

Chương trình PFIEV, Chương trình tiên tiến: 

TT 

Học phần theo 

kế hoạch đào 

tạo của học kỳ 

Số tín 

chỉ học 

phần 

Tổng số tín 

chỉ 

Học phí 

học kỳ 

(đ/SV) 

Đơn giá tín 

chỉ 

Học phí lớp 

học phần 

1 Học phần 1 TC1 
TC = TC1 + 

TC2 +… + 

TCn 

HP 
D =  

(HP-GD)/TC 

HP1= D x TC1 

2 Học phần 2 TC2 HP2= D x TC2 

.. … … … 

N Học phần N TCn HPn= D x TCn 

Trong đó:  

- Học phí học phần Giáo dục thể chất (nếu trong học kỳ có): GD= 299.000 đ 

- Học phí theo học kỳ của các chương trình như sau: 

CTĐT chất lượng cao khóa tuyển năm 2018 và 2019 HP = 15.000.000 đ/SV/kỳ 

Chương trình PFIEV khóa tuyển năm 2015 HP = 5.300.000 đ/SV/kỳ 

Chương trình PFIEV khóa tuyển năm 2016, 2017 HP = 8.000.000 đ/SV/kỳ 

Chương trình PFIEV khóa tuyển năm 2018 HP = 10.500.000 đ/SV/kỳ 

Chương trình PFIEV khóa tuyển năm 2019 HP = 9.500.000 đ/SV/kỳ 

Chương trình tiên tiến khóa tuyển năm 2016, 2017 HP = 15.000.000 đ/SV/kỳ 

Chương trình tiên tiến khóa tuyển năm 2018 HP = 17.000.000 đ/SV/kỳ 

❖ Sinh viên học đúng tiến độ thiết kế của CTĐT sẽ đóng học phí theo mức HP.  



❖ Sinh viên học khác tiến độ thiết kế của CTĐT (ít hoặc nhiều số tín chỉ hơn so với tiến độ 

thiết kế) hoặc chọn lớp học phần mở chính khóa cho ngành khác sẽ đóng học phí theo 

các lớp học phần mà sinh viên đăng ký trong học kỳ. 

D. Lớp học phần mở chính khóa ở học kỳ 1 cho CTĐT chất lượng cao khóa tuyển 

năm 2019, Chương trình tiên tiến: 

TT 

Học phần theo 

kế hoạch đào 

tạo của học kỳ 

Số tín 

chỉ học 

phần 

Tổng số tín 

chỉ 

Học phí 

học kỳ 

(đ/SV) 

Đơn giá tín 

chỉ 

Học phí lớp học 

phần 

1 Học phần 1 TC1 

TC = TC1 + 

TC2 +… + 

TCn + 

TCav 

HP 

D =  

(HP-GD)/ TC 

HP1= D x TC1 

2 Học phần 2 TC2 HP2= D x TC2 

.. … … … 

N Học phần N TCn HPn= D x TCn 

O 

Khóa học Tiếng 

Anh (đối với các 

ngành học ở học 

kỳ 1)  

TCav  HPav=D x TCav 

Trong đó:  

- Học phí học phần Giáo dục thể chất (nếu trong học kỳ có): GD= 299.000 đ 

- Học phí theo học kỳ của các chương trình như sau: 

CTĐT chất lượng cao khóa tuyển năm 2019 HP = 15.000.000 đ/SV/kỳ 

Chương trình tiên tiến khóa tuyển năm 2019 HP = 17.000.000 đ/SV/kỳ 

❖ Sinh viên Chương trình chất lượng cao khóa 2019, Chương trình tiên tiến khóa 2019 sẽ 

đóng học phí theo mức HP.  

❖ Sinh viên khóa trước học ghép lớp với khóa 2019: sẽ đóng học phí theo các lớp học phần 

mà sinh viên đăng ký trong học kỳ. 


