Hồ sơ nhập học trường ĐH Thái Bình Dương 2017
Thí sinh trúng tuyển bậc đại học chính quy Trường Đại học Thái Bình
Dương vui lòng chuẩn bị hồ sơ và các thủ tục theo hướng dẫn dưới
đây khi nhập học:
Địa điểm nhập học: Số 79 Mai Thị Dõng, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh
Hòa.
1. Thời gian nhập học: từ ngày 02/08 đến 04/08/2017.
2. Hồ sơ nhập học gồm:
(1) Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản gốc);
Hoặc Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao c ng chứng);
(2) Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia (bản gốc);
(3) Học bạ THPT (bản sao c ng chứng);
(4) Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương);
(5) Giấy khai sinh (bản sao có dấu đỏ);
(6) MND; S h kh u (bản photo kh ng cần c ng chứng);
(7) nh 3 x 4: 02 tấm (ch p chưa quá 6 tháng);
(8) S đoàn vi n (nếu có).
4. Mức học phí, học bổng
4.1. Mức học phí học kỳ thứ nh tTừ năm thứ 2 trở đi: dao đ ng tăng 100%
STT Bậc học

1

Đại học chính quy
(Lý thuyết: 400.000 đồng/tín chỉ; Thực hành, thực tập: 550.000 đồng/tín chỉ)

2

Diện xét tuyển thẳng đại học theo quy định của Nhà nước
(Được giảm 50% học phí trong suốt khóa học: được giảm học phí đối với học
phần đăng ký lần thứ nhất, không được giảm học phí đối với các học phần đăng

Mức học
phí
6.000.000
đồng

3.000.000
đồng

ký trả nợ, học phần đăng ký cải thiện điểm)
3.000.000 đồng

Từ năm thứ 2 trở đi: dao đ ng tăng 5-10%
4.2. Học b ng (theo nguồn tài trợ của Quỹ Bảo trợ doanh nghiệp nhà trường
và chủ đầu tư).
- Học kỳ thứ nhất:
STT Đối tượng nhận học bổng

Mức học
bổng

1

Sinh viên có kết quả học tập cả năm lớp 12 từ 8,0 trở lên

3.000.000
đồng

2

Sinh viên có kết quả học tập cả năm lớp 12 từ 7,0 trở lên, nhập học trước
ngày 20/09/2017.

1.800.000
đồng

3

Sinh viên đợt 1 (trước ngày 30/08/2017).

1.200.000
đồng

Ghi chú: Trường hợp sinh viên được nhiều mức học bổng thì chỉ được hưởng mức học bổng cao
nhất.

- Từ học kỳ thứ 2 trở đi
STT

Đối tượng nhận học bổng

Mức học bổng

1

Sinh viên đạt danh hiệu Xuất sắc học kỳ

4.000.000 đồng

2

Sinh viên đạt danh hiệu Giỏi học kỳ

2.000.000 đồng

4.3. Miễ
n, giảm

học phí theo quy định của Nhà nước:
Sinh vi n thu c đối tượng miễn, giảm học phí theo Nghị định số 49/2010/NĐP ngày 14/5/2010; Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 và các quy

định hiện hành khác; nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để HSSV được
miễn giảm từ ngân sách nhà nước.


Lệ phí nhập học, bảo hiểm, đồng phục thể dục, k túc á n u c nhu
c u
- ệ phí nhập học: 1.000.000 đồng (Đồng ph c, ba l , mũ bảo hiểm, thẻ sinh

vi n, giấy thi…);

- Bảo hiểm y tế (b t bu c): 614.250 đồng (Thời hạn bảo hiểm từ ngày

01/10/2017 đến 31/12/2018);

- Bảo hiểm tai nạn (t nguyện): 100.000 đồng/năm (hiệu l c từ ngày

01/10/2017 đến 30/09/2018);

- ệ phí khám sức khỏe (b t bu c): 150.000 đồng.
- Ký t c xá (nếu sinh vi n có nhu cầu): 120.000 đồng/tháng (đóng theo học

kỳ 5 tháng, đặt cọc 500.000 đồng thế chấp tài sản, khi sinh vi n kh ng ở sẽ
hoàn lại tiền đặt cọc).
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Địa điểm nhận hồ sơ và nhập học:
Trường Đại học Thái Bình Dương
Số 79 Mai Thị Dõng. Nha Trang, Khánh Hòa
Số 27 T Hiến Thành, Nha Trang, Khánh Hòa
Hotline:
0983 375 456 (Thầy Hoàng); 01266 505 777 (Cô Vân);
0935 870 906 (

Thảo); 0165 993 0295 (Thầy Kiệt);

(058) 656 55 77; (058) 656 55 88; (058) 656 55 99

