CÁC THỦ TỤC CẦN THIẾT KHI NHẬP HỌC
I. CÁC LOẠI GIẤY TỜ CẦN NỘP CHO TRƯỜNG:
- Khi đến làm thủ tục nhập học, sinh viên cần đem theo Bản chính và 1 bản photocopy các giấy tờ
sau (Nhà trường sẽ giữ lại bản photocopy và trả lại bản chính sau khi đối chiếu):
1. Giấy báo nhập học. (Nhà trường giữ lại bản gốc)
2. Học bạ THPT.
3. Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với sinh viên vừa tốt nghiệp PTTH năm 2016) hoặc
Bằng tốt nghiệp PTTH ( đối với sinh viên đã tốt nghiệp trước năm 2016).
4. Giấy khai sinh.
5. Hộ khẩu thường trú.
6. Các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên (nếu có) (các đối tượng thuộc diện ưu
tiên.)
7. Tất cả các giấy tờ đựng trong một bì đựng hồ sơ bên ngoài có ghi rõ Họ tên, ngày tháng năm sinh,
nơi sinh, hộ khẩu thường trú..
II. HỌC PHÍ VÀ LỆ PHÍ BẢO HIỂM
1. Học phí: mức học phí theo ngành học, sẽ nộp thành 2 đợt:
đợt 1: Nộp vào lúc làm thủ tục nhập học; đợt 2: Nộp vào đầu học kỳ 2
Các chế độ về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập được thực hiện theo thông tư liên tịch số
09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH về hướng daaxnn thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP
ngày 02/10/2015 quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học
phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2015-2016 đến năm học
2020-2021. Các sinh viên thuộc diện miễn giảm học phí sẽ được Nhà trường giải quyết miễn giảm
học phí theo qui định.
2. Lệ phí bảo hiểm:
-

Bảo hiểm y tế
Bảo hiểm thân thể

: 479.200 đồng/sinh viên/năm
: 100.000 đồng/sinh viên/năm.

