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HƢỚNG DẪN THỰC HIỆN THỦ TỤC XÁC NHẬN NHẬP HỌC
(Diện xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia)

THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VUI LÒNG ĐỌC KỸ VÀ THỰC HIỆN
I. QUY ĐỊNH
Khi nhận được thông báo trúng tuyển là thí sinh đã đạt tiêu chuẩn trúng tuyển kỳ tuyển
sinh 2018 của Nhà trường. Tuy nhiên để trở thành sinh viên chính thức, các em phải thực
hiện thủ tục nhập học:
1. Thí sinh phải thực hiện thủ tục nhập học theo đúng thời gian quy định của nhà trường;
2. Học phí và lệ phí (tạm thu) đã nộp sẽ không được hoàn trả nếu thí sinh thay đổi quyết
định (chỉ được hoàn trả vì lý do bất khả kháng không thể nhập học: thi hành nghĩa vụ quân
sự, ốm đau không thể nhập học có giấy xác nhận của bệnh viện).
3. Sau thời gian quy định để làm thủ tục xác nhận nhập học, thí sinh nào không đến thực
hiện xem như từ chối nhập học.
II. THỦ TỤC XÁC NHẬN NHẬP HỌC
1. Thời gian nộp hồ sơ nhập học: Từ ngày 06/08/2018 (Thứ hai) đến hết ngày
12/08/2018 (Chủ Nhật). Sáng: 8h30-11h30, Chiều: 13h-16h00.
* Riêng ngày Chủ Nhật 12/08/2018 trường làm việc đến 17h00
* Lưu ý: Các thí sinh gửi hồ sơ xác nhận nhập học qua đường bưu điện sẽ căn cứ ngày
gửi theo dấu bưu điện.
2. Thủ tục:
Nhà trường sẽ gửi Giấy báo trúng tuyển và gọi nhập học (Bản chính) và Hƣớng dẫn
thực hiện thủ tục nhập học theo đường bưu điện cho sinh viên. Sinh viên có tên trong danh
sách trúng tuyển có thể tiến hành nộp hồ sơ nhập học trước khi nhận được giấy báo trúng
tuyển.
2.1 Nộp hồ sơ đăng ký nhập học:
Sau khi chuẩn bị đầy đủ Hồ sơ theo “Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ xác nhận nhập học” tân
sinh viên có thể đến nộp hồ sơ nhập học theo phương thức:
Nộp trực tiếp:
Toà nhà Trường Đại học Quốc Tế (Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức,
Tp.HCM) tại phòng A2.104.
- Toà nhà 234 (234 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM).
Nộp qua bƣu điện:
-

-

Gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến địa chỉ:
Phòng Công tác Sinh viên (O1.105) , Trường Đại Học Quốc Tế
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM.

2.2 Mức thu học phí và lệ phí:
Đối tƣợng

Các khoản tạm thu đầu năm

Sinh viên được nhận học bổng tuyển

2.000.000 vnđ (Hai triệu đồng )

sinh - toàn phần (miễn 100% học phí)
Sinh viên được nhận học bổng tuyển
sinh - bán phần (miễn 50% học phí)
Sinh viên không được nhận học bổng
tuyển sinh

20.000.000 vnđ (Hai mươi triệu đồng)

35.000.000 vnđ (Ba mươi lăm triệu đồng)

* Khoản thu tạm thu bao gồm:
- Học phí tạm thu năm học thứ I;
- Giáo trình;
- Thẻ sinh viên;
- Phí tham gia chương trình về nguồn;
- Phí bảo hiểm y tế
- Phí bảo hiểm tai nạn
+ 4 năm đối với sinh viên học chương trình do trường Đại học Quốc tế cấp bằng;
+ 2 năm đối với sinh viên các chương trình liên kết.
2.3 Cách nộp học phí:
Nộp tiền mặt tại trường hoặc chuyển khoản vào tài khoản của nhà trường qua ngân hàng:
Nộp qua ngân hàng:
Thông tin như sau:
- Tên đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Quốc tế.
- Số tài khoản: 3141 00000 35267
- Tại ngân hàng: BIDV Chi nhánh Đông Sài gòn TP.HCM
- Nội dung ghi: Nộp phí tạm thu năm học 2018 –2019 cho sinh viên (ghi đầy đủ: họ, tên,
số báo danh)
Ví dụ: Nộp phí tạm thu năm học 2018–2019 cho sinh viên Nguyễn Văn A, SBD...
Nộp trực tiếp: Tại phòng nộp hồ sơ đăng ký nhập học.
Mọi chi tiết hoặc cần biết thêm thông tin liên quan học phí, kính đề nghị Quý phụ huynh
và sinh viên liên hệ phòng Kế hoạch Tài chính - số điện thoại: (08) 37244270 – 3420
hoặc 3311, hoặc email: khtc@hcmiu.edu.vn để được hỗ trợ thêm.
2.4 Hƣớng dẫn Ký túc xá (KTX) nội trú
Nhà trường sẽ bố trí xe đưa các sinh viên có nhu cầu tham quan và đăng ký KTX
ĐHQG-HCM (5 chuyến mỗi ngày) trong khoảng thời gian nhận hồ sơ nhập học.

HƢỚNG DẪN CHUẨN BỊ HỒ SƠ XÁC NHẬN NHẬP HỌC
Thí sinh trúng tuyển chuẩn bị các giấy tờ cá nhân bao gồm:
Nội dung

STT
1

Bản chính Giấy chứng nhận Kết quả thi THPT
Quốc Gia

Ghi chú
Phiếu điểm có mã vạch

01 Bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời
2

Hoặc 01 Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT đối với Trường KHÔNG nhận bản photo (chưa
sinh viên đã tốt nghiệp các khóa từ 2017 trở về chứng thực) hoặc bản chính
trước
01 Lý lịch sinh viên dùng cho sinh viên trúng

3

tuyển vào trường Đại học Quốc tế - ĐHQG
Tp.HCM. (Lý lịch không cần xác nhận tại địa
phương)

4

01 Bản sao giấy khai sinh.

5

01 Bản sao học bạ THPT;

6

01 Bản sao chứng minh nhân dân;

(tải

mẫu

hồ

sơ

tại

địa

chỉ:

http://iuoss.com/llsv2018 (tải tại đây)
hoặc
http://tuyensinh.hcmiu.edu.vn/files/lylich-sinh-vien2018.docx (tải tại đây) );

Trường KHÔNG nhận bản photo (chưa

7

8

chứng thực) hoặc bản chính;

01 Bản sao các chứng chỉ tiếng Anh (nếu có):
TOEFL hoặc IELTS;
01 Bản chính phiếu khám sức khỏe do phòng
khám quận, huyện cấp

Thời hạn không quá 06 tháng;
 SV phải nêu trong đơn lý do ngoại
trú, kèm theo địa chỉ nơi cư trú, khi
có sự thay đổi về nơi cư trú, phải báo

Đơn ngoại trú (tải tại đây), nếu sinh viên không ở
9

nội trú KTX ĐHQG-HCM.

địa chỉ cư trú mới với nhà trường.
 Đối tượng thuộc diện nội trú Ký túc
xá ĐHQG-HCM: Tân sinh viên có
HKTT tại các tỉnh, thành phố ngoài
Tp.HCM và các huyện ngoại thành
Tp.HCM đều thuộc diện nội trú ký
túc xá (KTX) ĐHQG-HCM.

Lưu ý: Không cắt hộ khẩu ở địa phương vì trường không nhập hộ khẩu cho sinh viên;

 Tất cả các sinh viên thuộc đối tượng chính sách (từ đối tượng 01 đến đối tượng 07) phải
nộp bản sao các giấy tờ chứng nhận diện chính sách theo quy định;


Sinh viên nộp sổ Đoàn, giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng (nếu có). Đối với bộ đội, cán bộ đi
học phải nộp thêm 03 bản sao quyết định cử đi học, chuyển ngành, xuất ngũ và các giấy
tờ về quyền lợi được hưởng.



Sinh viên sẽ được chụp ảnh và làm thẻ tại trường khi làm thủ tục nhập học. Do đó, sinh
viên chuẩn bị trang phục phù hợp. (Trường không nhận ảnh thẻ/file ảnh nộp trực tiếp).



Tra cứu các tuyến xe buýt di chuyển đến Khu đô thị ĐHQG HCM tại đây:
https://busmap.vn/ . Hiện có các tuyến xe bus đến Khu đô thị ĐHQG HCM là tuyến 8,
10, 19, 33, 50, 53, 99 và 2 tuyến xe bus chạy thẳng từ trung tâm thành phố đến trường
ĐHQT là tuyến số 52 và tuyến số 30.
TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

NHỮNG HOẠT ĐỘNG TÂN SINH VIÊN PHẢI THAM GIA
& CÁC MỐC THỜI GIAN CẦN LƢU Ý
STT

Nội dung

1

Nộp hồ sơ nhập học: Đối
tƣợng xét tuyển bằng kết
quả kỳ thi THPT QG

2

Tham gia kỳ thi tiếng
anh xếp lớp (dành cho
đối tƣợng xét tuyển bằng
kết quả kỳ thi THPT
QG)

Thời gian
Từ 8h30 sáng 6/8/2018
(Thứ hai) đến 17h00
chiều 12/8/2018 (Chủ
Nhật)
Chƣơng trình trong
nƣớc: Từ 15/8/2018
Chƣơng trình liên
kết: Từ 22/8/2018

Từ 8h30 sáng
22/8/2018 (Thứ tƣ)
đến 15h30 chiều
28/8/2018 (Thứ ba).
Tham gia tuần lễ hỗ trợ
tân sinh viên Orientation
Week (Clearing week)

Phòng A2.205

4

Tham gia Tuần sinh hoạt
công dân đầu khóa
 Chuyên đề Hành trình
Về nguồn tại Củ Chi
 Chương trình Welcome
Freshmen của các
Khoa/Bộ Môn
 Các chuyên để sinh
hoạt công dân

Từ 30/8/2018 (Thứ
năm)
đến 09/9/2018 (Chủ
Nhật)
(Sinh viên nghỉ lễ 02/9
theo quy định của nhà
nƣớc)

5

Xem Thời khóa biểu &
Bắt đầu học Học kỳ 1

3

**Trường không hoạt
động vào chủ nhật
26/82018

Ghi chú

Địa điểm & ngày thi cụ thể theo dõi trên
website http://tuyensinh.hcmiu.edu.vn
+Lịch nhận thẻ sinh viên theo Khoa/Bộ
môn như sau:
1. Sinh viên chương trình trong nước:
• Khoa/BM: BT, EE, IT, ISE, BME,
EV (ngày 22,23/8)
• Khoa/BM: MA, CE, SE, BA, EN
(ngày 27,28/8)
2. Sinh viên chương trình liên kết:
ngày 24,25/8
Lưu ý:
+ Sinh viên phải trực tiếp đến trường
nhận thẻ, nếu không đến được trong
tuần lễ này, có thể đến lấy thẻ tại
Phòng CTSV O1.105 sau ngày 10/9.
+ Các bạn chưa chụp hình thẻ do nộp hồ
sơ qua đường bưu điện và chưa được
chụp hình trong những đợt nộp hồ sơ
trước, có thể đến để chụp hình và nhận
thẻ trong ngày, bất cứ ngày nào trong
tuần lễ Clearing Week.

** Sinh viên phải tham dự đầy đủ các buổi
sinh hoạt đầu khóa theo quy định. Lịch học
các chuyên đề sẽ được thông báo trên
website & fanpage Phòng CTSV.

Học tại cơ sở chính Trường Đại học Quốc
Bắt đầu nhập học chính Tế, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận
thức từ 10/9/2018
Thủ Đức, Tp.HCM (Toà nhà A1 A2, Khu
L, Khu B)

