Hướng dẫn hồ sơ nhập học
KHI ĐẾN TẬP TRUNG THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2017
CẦN MANG THEO
I. HỒ SƠ NHẬP HỌC GỒM:
1. Giấy báo nhập học của trường (Bản chính - Thí sinh nên photo thêm nhiều bản để sử dụng vào
các việc khác khi cần thiết).
2. Giấy chứng nhận kết quả thi - kỳ thi THPT quốc gia 2017 (Bản chính)
3. Học bạ THPT hoặc tương đương (Bản photo có chứng thực – có thể mang theo bản chính để
đối chiếu).
4. Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (THPT hoặc tương đương) đối với thí sinh tốt nghiệp
năm 2017 hoặc bản sao Bằng tốt nghiệp (THPT hoặc tương đương) đối với thí sinh tốt nghiệp các
năm trước.
5. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương và đóng dấu giáp lai ảnh (thí sinh có thể
download mẫu sơ yếu lý lịch tại Website www.hcmufa.edu.vn)
6. Chứng minh nhân dân: 02 bản (Bản photo – Kèm bản chính để đối chiếu)
7. Giấy khai sinh (chỉ chấp nhận Bản sao).
8. Ảnh: 05 ảnh 3x4 (Ghi rõ họ tên, ngày sinh, ngành dự thi sau mỗi ảnh)
9. Thí sinh thuộc diện hưởng chế độ chính sách ưu tiên cần nộp các giấy tờ liên quan.
10. Hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng, Đoàn.
11. Túi đựng hồ sơ (ghi đầy đủ thông tin, số điện thoài cá nhân và số điện thoại gia đình khi
cần liên hệ).
II. CÁC KHOẢN PHÍ PHẢI ĐÓNG NGAY KHI NHẬP HỌC
1. Học phí: 8.700.000đ/ năm học (Thí sinh có thể đóng Học phí theo từng học kỳ:
4.350.000đ/ Học kỳ).
2. Bảo hiểm y tế bắt buộc: 614.250đ/ 15 tháng (40.950đ/ tháng)
3. Lệ phí làm thẻ sinh viên (Tích hợp thẻ ngân hàng): 50.000đ
4. Khám sức khỏe đầu khóa: Nhà trường sẽ thông báo khi nhập học.
III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ
1. Thời gian nhận hồ sơ nhập học: Ngày 09 và 10/8/2017
- Đề nghị thí sinh trúng tuyển đến nhập học tại trường đúng thời gian quy định và mang đầy
đủ các giấy tờ cần thiết.
- Đối với thí sinh đến trường nhập học chậm sau 15 ngày trở lên kể từ ngày nhập học ghi
trong giấy báo trúng tuyển (kể cả thí sinh đã nộp hồ sơ):
a. Nếu không có lý do chính đáng thì coi như bỏ học;
b. Nếu đến chậm do ốm đau, tai nạn, có giấy xác nhận của bệnh viện quận, huyện trở lên
hoặc do thiên tai có xác nhận của UBND quận, huyện trở lên nhà trường sẽ xem xét quyết định
tiếp nhận vào học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh để thí sinh vào học năm sau.
2. Địa điểm: Lầu 1, Trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh
- Đóng học phí: Phòng Tài vụ
- Nộp hồ sơ trúng tuyển: Phòng Công tác chính trị và quản lý sinh viên

