
                                                          

HỒ SƠ, THỦ TỤC NHẬP HỌC CỦA KHÓA TUYỂN SINH 2019 
 
Các thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đợt 1 kỳ tuyển sinh 2019 

theo hình thức xét điểm thi THPT Quốc gia 2019 sẽ nhập học vào các ngày 12, 13, 14, 15 

tháng 8 năm 2019. 

- Các thí sinh đã trúng tuyển vì bận việc không đến làm thủ tục nhập học được phải gởi bản 

chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia 2019 đến Trường Đại học Sư phạm 

Kỹ thuật để xác nhận nhập học qua đường bưu điện chậm nhất là trước 17h00 ngày 15 

tháng 8 năm 2019 (căn cứ theo dấu bưu điện) theo địa chỉ:  

Phòng Đào tạo – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Số 48 Cao Thắng, Quận Hải Châu, 

Thành phố Đà Nẵng. 

Sau thời hạn nhập học, thí sinh không đến làm thủ tục nhập học hoặc không xác nhận nhập 

học xem như từ chối vào học tại Trường. 

Hồ sơ nhập học: 

1. Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia 2019 đối với thí sinh tốt 

nghiệp năm 2019. 

2. Giấy triệu tập trúng tuyển, thí sinh đến nhận trực tiếp tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ 

thuật khi nhập học; 

3. Quyết định cử đi học (bản chính) đối với thí sinh là cán bộ, bộ đội do cơ quan quản lý; 

4. Bản chính Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp 

THPT hay BTVHTH; Bản sao hợp lệ học bạ; Bản chính bằng tốt nghiệp và học bạ để đối 

chiếu kiểm tra; 

5. Bản sao hợp lệ giấy khai sinh và chứng minh nhân dân (CMND); 

6. Giấy chuyển sinh hoạt Ðảng (nếu có); Ðoàn viên nộp Sổ đoàn tại Văn phòng Ðoàn 

trường; 

7. 04 ảnh chụp theo kiểu CMND cỡ 3x4cm; 

7.  Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có); 

8. Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự và xác nhận đăng ký vắng mặt/giấy giới thiệu 

di chuyển NVQS do BCH quân sự xã, phường cấp (đối với thí sinh nam). 

Các khoản phí phải nộp: 

1. Học phí học kỳ I năm học 2019-2020 (tạm thu): 309.000đ/tín chỉ x 20 tín chỉ = 6.180.000 

đồng; Đối với các thí sinh trúng tuyển vào ngành Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp sẽ được 

miễn học phí. 

2. Bảo hiểm thân thể (tự nguyện): 80.000 đồng;  

3. Bảo hiểm y tế (3 tháng 10, 11, 12 năm 2019): 131.355 đồng. Nếu đã có Thẻ BHYT còn 

thời hạn ít nhất đến ngày 31/12/2019 thì chỉ cần nộp bản photo Thẻ BHYT. 

4. Phí khám sức khỏe đầu khóa học: 78.000 đồng 

5. Phí kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào: 60.000 đồng 

 

 



                                                          

Một số lưu ý: 

1. Các thí sinh trúng tuyển vào ngành Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp sẽ được lựa chọn đăng 

ký vào học các chuyên ngành đào tạo tại Trường khi đến làm thủ tục nhập học. 

2. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật bố trí chỗ ở nội trú (ưu tiên đối tượng chính sách) cho 

các thí sinh có nhu cầu. 

3. Thí sinh chưa chuẩn bị kịp đầy đủ các giấy tờ có thể bổ sung sau khi nhập học ngoại trừ 

bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia 2019.  

4. Tân sinh viên khóa 2019 sẽ bắt đầu tuần sinh hoạt đầu khóa từ ngày 19/8/2019, và bắt đầu 

học chính thức từ ngày 03/9/2019.  

5. Danh sách lớp sinh hoạt và mã sinh viên sẽ được phòng Đào tạo cập nhật trên trang web 

http://daotao.ute.udn.vn/viewmsg.asp   


