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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG 

 

THÔNG BÁO 

Công khai tài chính  năm học 2018 – 2019 

 

STT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Học 

phí/1SV/năm 

năm học 

2018-2019 

Dự kiến Học 

phí/1SV của 

cả khóa học 

I 
Học phí chính quy chương 

trình đại trà 
      

1 Tiến sĩ 
Triệu 

đồng/năm 
 -   

  Khối ngành... 
Triệu 

đồng/năm 
 -   

2 Thạc sỹ 
Triệu 

đồng/năm 
 -   

  Khối ngành... 
Triệu 

đồng/năm 
 -   

3 Đại học 
Triệu 

đồng/năm 
    

  Khối ngành 
Triệu 

đồng/năm 
    

  Khối ngành II (Nghệ thuật)       

  Thiết kế Đồ họa   16,2 81 

  
Khối ngành III (Kinh doanh và 

quản lý, pháp luật) 
      

  Kế toán   13,75 55 

  Tài chính - Ngân hàng   13,75 55 

  Quản trị Kinh doanh   13,75 55 

  

Khối ngành V (Toán thống kê, 

máy tính và công nghệ thông 

tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ 

thuật, sản xuất chế biến, kiến 

trúc xây dựng, nông lâm và 

thủy sản, thú ý) 

      

  Kiến trúc   15,7 78,5 

  Quy hoạch vùng và đô thị   15,7 78,5 
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  Thiết kế nội thất   16,2 81 

  Kỹ thuật xây dựng   14,1 70,5 

  Quản lý xây dựng   14,1 70,5 

  
Kỹ thuật xây dựng công trình 

giao thông 
  14,1 70,5 

  Kỹ thuật cơ sở hạ tầng   14,1 70,5 

  Công nghệ thông tin   14,1 70.,5 

  
Công nghệ kỹ thuật điện, điện 

tử 
  14,1 70,5 

  

Khối ngành VII (Nhân văn, 

khoa học xã hội và hành vi, báo 

chí thông tin, dịch vụ xã hội, 

khách sạn du lịch, thể thao, và 

dịch vụ cá nhân, dịch vụ vận 

tải, môi trường và bảo về môi 

trường, an ninh quốc phòng) 

  -    

  
Ngôn ngữ  Anh,TiếngAnh du 

lịch 
  13,75 55 

  Ngôn ngữ Trung quốc   13,75 55 

  Quản trị du lịch và lữ hành   13,75 55 

II 
Học phí chính quy chương 

trình khác 
      

1 Tiến sĩ 
Triệu 

đồng/năm 
-    

  Khối ngành... 
Triệu 

đồng/năm 
-    

2 Thạc sỹ 
Triệu 

đồng/năm 
 -   

  Khối ngành... 
Triệu 

đồng/năm 
-    

3 Đại học Liên thông 
Triệu 

đồng/năm 
 -   

  Khối ngành... 
Triệu 

đồng/năm 
    

  

Khối ngành V (Toán thống kê, 

máy tính và công nghệ thông 

tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ 

thuật, sản xuất chế biến, kiến 

trúc xây dựng, nông lâm và 

thủy sản, thú ý) 

  -    
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  Kỹ thuật xây dựng   
425.000đ/ 

1TC 

Tùy thuộc số 

lượng tín chỉ 

SV cần phải 

học  

  Quản lý xây dựng   
425000đ/ 

1TC 

Tùy thuộc số 

lượng tín chỉ 

SV cần phải 

học  

  
Kỹ thuật xây dựng công trình 

giao thông 
  

425000đ/ 

1TC 

Tùy thuộc số 

lượng tín chỉ 

SV cần phải 

học  

4 Cao đẳng sư phạm 
Triệu 

đồng/năm 
-    

5 Trung cấp sư phạm 
Triệu 

đồng/năm 
-    

III 
Học phí hình thức vừa học 

vừa làm 
      

1 Đại học 
Triệu 

đồng/năm 
-    

  Khối ngành... 
Triệu 

đồng/năm 
-    

IV Tổng thu năm 2017 Tỷ đồng    

1 Từ ngân sách Tỷ đồng -    

2 Từ học phí Tỷ đồng 60,7   

3 
Từ nghiên cứu khoa học và 

chuyển giao công nghệ 
Tỷ đồng -    

4 Từ nguồn hợp pháp khác Tỷ đồng 4,98   

  

  

                                                              Đà Nẵng, ngày 26 tháng 9 năm 2018 

                                                                               HIỆU TRƯỞNG 

 

 

                                                                                        (Đã ký) 

 

 

                                                                        TS.KTS. Phạm Anh Tuấn 
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