HƯỚNG DẪN SINH VIÊN LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC
I. Thời gian làm thủ tục nhập học:
- Ngày 22 đến 26/8/2016: thí sinh nhận giấy báo nhập học
- Ngày 29 đến 31/8/2016: tân sinh viên làm thủ tục nhập học tại trường.
- 08h00 ngày 05/9/2016: Lễ chào mừng đón tân sinh viên. Địa điểm: Sân khấu Quay - Nhà hát
Thế Giới Trẻ.
- Ngày 05 đến 07/9/2016: Tân sinh viên học tuần lễ sinh hoạt công dân (xem lịch học tại Phòng
CTCT & QL HSSV).
- Từ ngày 12/9/2016: Tân sinh viên học Giáo dục Quốc phòng. (Thí sinh đăng ký mua đồng
phục thể dục trước ngày học quốc phòng).
II. Thí sinh làm thủ tục nhập học nộp các giấy tờ gồm: (Căn cứ Khoản 3 - Điều 14 - Quy
chế Tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2015)
1. Học bạ THPT (có công chứng và kèm theo bản chính để đối chứng)
2. Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy Chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2016 (bản
sao có công chứng và kèm theo bản chính để đối chứng).
3. Giấy khai sinh (Bản sao hoặc bản photo có công chứng).
4. Các minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên theo quy định (có công chứng.)
5. Giấy báo nhập học (Bản chính).
6. 4 tấm hình 3x4.
7. Hồ sơ HS-SV (có công chứng).
III. Các khoản tiền cần nộp khi nhập học:
1. Học phí HK1 (năm học 2016 - 2017):
Theo Quyết định số 164/QĐ-ĐHSKĐA ngày 25 tháng 7 năm 2016, quy định cụ thể như sau:
- Sinh viên hệ Đại học: 3.950.000 đồng/học kỳ
- Sinh viên hệ Cao đẳng: 3.150.000 đồng/học kỳ
- Sinh viên hệ Trung cấp: 2.750.000 đồng/học kỳ
2. BHYT bắt buộc: 571.725 đồng/15 tháng (từ 01/10/2016 đến 31/12/2017) (các sinh
viên đã đóng BHYT ở nơi khác, không phải đóng tiền và photo BHYT nộp kèm theo).
3. Đồng phục thể dục và Giáo dục Quốc phòng: 180.000 đồng.
* Những điều cần lưu ý:
- Sinh viên là bộ đội xuất ngũ phải có QĐ ra quân và lý lịch quân nhân.
- Sinh viên thuộc diện được hưởng ưu tiên chính sách phải xuất trình đủ giấy tờ để làm căn cứ
minh chứng.
- Các giấy tờ mang theo cần rõ ràng: ngày, tháng, năm sinh; họ tên, địa chỉ phải thống nhất,
không tẩy xoá. Các giấy tờ bản sao có chứng thực và ảnh 3x4 thời gian không quá 06 tháng.
- Sau ngày 05/9/2016, nếu thí sinh không đến làm thủ tục nhập học xem như bỏ học và sẽ
không được khiếu nại về sau.
- Trường hợp không nhận được Giấy báo nhập học, cần liên hệ trực tiếp với trường trước ngày
nhập học để được nhận lại Giấy báo nhập học.

