Hồ sơ nhập học Đại học Yersin Đà Lạt 2017
Trường Đại học Yersin Đà Lạt thông báo những giấy tờ cần khi nhập học và các
khoản phải đóng khi làm thủ tục nhập học năm 2017 như sau
A. HỒ SƠ NHẬP HỌC BẬC ĐẠI HỌC
Lưu ý: Sinh viên sắp xếp hồ sơ theo đúng thứ tự dưới đây
1. 01 bản sao học bạ Trung học phổ thông hoặc tương đương;
2. 01 bản sao Bằng tốt nghiệp THPT, THCN, THBT (đối với thí sinh mới tốt
nghiệp năm 2017 phải nộp bản chính Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bổ sung
bản sao Bằng tốt nghiệp trong vòng 01 năm);
3. 01 bản sao Giấy khai sinh;
4. Các minh chứng để hưởng chế độ ưu tiên quy định trong văn bản hướng dẫn
của Bộ GDĐT (ví dụ các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu đãi: con liệt sĩ; con Anh hùng
Lực lượng vũ trang nhân dân; con thương binh, bệnh binh mất sức lao động, con của
người hưởng chính sách như thương binh; con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị
nhiễm chất độc hóa học (đang hưởng chế độ theo Quyết định số 120/2004/QĐ-TTG
ngày 05 tháng 07 năm 2004); con của người có công với Cách mạng…);
5. Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển: 01 bản chính và 02 bản sao;
6. 01 Lý lịch trích ngang sinh viên trúng tuyển theo mẫu (TẢI TẠI ĐÂY);
7. 02 bản sao Chứng minh nhân dân;
8. 01 bản sao sổ hộ khẩu;
9. Hình thẻ: Sinh viên nộp 03 tấm ảnh 2x3cm, 02 tấm ảnh 3x4cm chụp trong vòng
06 tháng gần đây (hình chụp theo quy định hình làm CMND); mặt sau ghi rõ họ tên,
mã số sinh viên (ghi theo Giấy triệu tập), ngày, tháng, năm sinh;
10. Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi THPT Quốc gia (bản chính);
11. Giấy giới thiệu sinh hoạt Đoàn, Đảng: Đoàn viên phải nộp Sổ đoàn; nếu là Đảng
viên phải có giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng hợp lệ;
Ghi chú:
+ Các giấy tờ số 1,2,10 bắt buộc phải nộp trong ngày nhập học; các giấy tờ khác có
thể bổ sung sau.

+ Các giấy tờ số 1,2,3,4,7,8 trên đây, nhà trường chỉ thu bản photocopy (có chứng
thực hoặc không chứng thực nhưng sinh viên mang theo bản gốc để đối chiếu).
+ Tất cả các giấy tờ trên đây được xếp theo thứ tự và bỏ vào 1 túi đựng hồ sơ (sẽ
được nhà trường phát).
+ Trường có Ký túc xá 250 chỗ trong khuôn viên Trường (200.000đ/SV/tháng).
Ngoài ra, Trường trả tiền để SV ở xa được ở miễn phí trong khu KTX Sinh viên
TP. Đà Lạt: 8 SV/phòng.
+ Thí sinh đến nhập học chậm sau 15 ngày trở lên kể từ ngày nhập học ghi trong
Giấy báo trúng tuyển nếu không có lý do chính đáng xem như bỏ học.
B. CÁC KHOẢN TIỀN PHẢI ĐÓNG KHI LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC
1. Học phí (tạm thu học kỳ I): 7.000.000đ
2. Bảo hiểm y tế (bắt buộc, có giá trị 4 tháng, tạm
thu): 164.000đ
3. Bảo hiểm thân thể (tự nguyện, có giá trị 1 năm): 125.00đ
4. Lệ phí khám sức khỏe đầu khóa học: 284.000đ
5. Thẻ sinh viên + Thẻ thư viện: 20.000đ
6. Đồng phục thể dục (thu hộ): 120.000đ
7. Chi phí ở ký túc xá của Trường (thu 3 tháng): 600.000đ
8. Lệ phí xét tuyển đối với thí sinh xét tuyển: 30.000đ

