HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC
CHO TÂN SINH VIÊN KHÓA 10
I. Hồ sơ nhập học:
Hồ sơ nhập học

STT
1

Phiếu đăng ký nhập học (theo mẫu của Trường)

2

Giấy báo trúng tuyển (bản chính)

3

Lý lịch sinh viên (theo mẫu của Trường) có dán hình

4

Giấy khai sinh (bản trích lục)

5

Học bạ (bản photocopy có chứng thực)

6

Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (bản chính hoặc bản photocopy có chứng thực)
Bằng tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp THPT trước năm 2020 (bản photocopy có chứng thực)

7

Giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đối với thí sinh tham dự thi tốt nghiệp
THPT năm 2020 (bản chính)

8

Giấy khám sức khỏe (theo mẫu Phụ lục 1- Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế)

9

Chứng minh nhân dân (bản photocopy)

10

Các giấy tờ khác (nếu có):…………………………………………………………………………………..

Ghi chú:
1. Sinh viên nhập học theo phương thức xét tuyển học bạ lớp 12 THPT chính quy, nộp các loại giấy tờ mục
1,2,3,4,8,9 và mục 7 (nếu có).
2. Sinh viên nhập học theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020, nộp các loại giấy tờ từ mục
1 đến mục 9.
II. Các khoản tạm thu học phí, lệ phí khi nhập học: Đơn vị tính: đồng
KT ĐK và TĐH
KT điện
Quản trị
STT
Các khoản tạm thu
KT cơ điện tử
Điều dưỡng
Kinh doanh
KT phần mềm
Mạng MT và TTDL
Các khoản bắt buộc:
1
Học phí tạm thu HK1
10.000.000
6.500.000
5.000.000
2
Lệ phí nhập học
60.000
60.000
60.000
3
Lệ phí kiểm tra Anh văn đầu khóa
60.000
60.000
60.000
4
Lệ phí làm thẻ sinh viên (thẻ điện tử)
50.000
50.000
50.000
5
Lệ phí BHYT/15 tháng tạm tính (*)
704.025
704.025
704.025
Tổng tiền
10.874.025
7.374.025
5.874.025
Các khoản không bắt buộc
6
Tiền phí Ký túc xá 1 phòng/tháng (**)
800.000
800.000
800.000
Ghi chú:
(* ) Lệ phí BHYT/15 tháng gồm: 3 tháng cuối năm 2020 số tiền là 140.805 VNĐ và 12 tháng năm 2021 số tiền
là 563.220 VNĐ. (Số tiền này đã được Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%).
(** ) Tiền phí Ký túc xá chưa bao gồm tiền điện và tiền nước sử dụng hàng tháng. Phòng có thể ở đến 04 sinh
viên.
Sinh viên đóng tiền theo hướng dẫn đóng tiền này hoặc xem thông tin trên trang tuyển sinh
https://tuyensinh.eiu.edu.vn
Sinh viên cần biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo của Nhà trường.
Điện thoại: (0274) 629 3036 Email: phongdaotao@eiu.edu.vn

