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I. Hồ sơ nhập học:
Các loại giấy tờ bắt buộc
1
Đơn xin nhập học (theo mẫu của Trường)
2
Giấy báo trúng tuyển (bản chính). Sinh viên nên photo lại 01 bản để lưu.
Lý lịch sinh viên (theo mẫu của Trường) có dán hình, xác nhận , đóng dấu của chính quyền địa
3
phương nơi sinh viên thường trú (đóng dấu giáp lai lên hình)
4
Giấy khai sinh (bản sao trích lục)
5
Học bạ THPT (photocopy có chứng thực)
Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (photocopy có chứng thực) đối với thí sinh tốt nghiệp
6
THPTQG năm 2017 hoặc Bản photocopy có chứng thực Bằng tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt
nghiệp THPTQG trước 2017
Các loại giấy tờ không bắt buộc
Các minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên quy định trong văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT
7
(nếu có)
8
Hồ sơ Đoàn, Đảng (nếu có)
Giấy chứng nhận đăng ký NVQS do BCH quân sự cấp huyện cấp và giấy xác nhận đăng ký vắng
9
mặt do BCH quân sự xã nơi cư trú cấp đối với thí sinh nam (nếu có).
Ghi chú:
- Sinh viên trúng tuyển phương thức xét tuyển theo kết quả học trong học bạ lớp 12 THPT, nộp các
loại giấy tờ bắt buộc từ mục 1 đến mục 4.
- Sinh viên trúng tuyển phương thức xét tuyển theo kết quả thi THPTQG năm 2017, nộp các loại giấy
tờ bắt buộc từ mục 1 đến mục 6.
II. Các khoản tạm thu học phí, lệ phí khi nhập học:
Đơn vị tính: đồng
Các ngành Kỹ thuật:
Kỹ thuật ĐT và TĐH
Ngành
Kỹ thuật Điện – Điện tử
Ngành
STT
Các khoản tạm thu
Quản trị
Kỹ thuật Cơ Điện tử
Điều dưỡng
kinh doanh
Kỹ thuật phần mềm
Truyền thông và MMT
Các khoản bắt buộc:
1
Học phí tạm thu HK1
10.000.000
6.500.000
5.000.000
2
Lệ phí nhập học
60.000
60.000
60.000
3
Lệ phí kiểm tra Anh văn đầu khóa
60.000
60.000
60.000
4
Lệ phí làm thẻ sinh viên (thẻ điện tử)
50.000
50.000
50.000
5
Lệ phí BHYT/15 tháng (*)
438.750
438.750
438.750
Tổng tiền
10.608.750
7.108.750
5.608.750
Các khoản không bắt buộc
6
Tiền ở Ký túc xá/3 tháng
450.000
450.000
450.000
(*)

Ghi chú:
Theo Hướng dẫn 01/HDLN-SGDĐT-BHXH ngày 12/06/2017 của Liên ngành Sở Giáo dục và Đào tạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương, Sinh viên có thể đóng tiền BHYT thành hai đợt:
- Đợt 1: Thu 3 tháng thẻ BHYT có giá trị từ 01/10/2017 đến 31/12/2017 (đóng 87.750 VNĐ)
- Đợt 2: Thu 12 tháng thẻ BHYT có giá trị từ 01/01/2018 đến 31/12/2018 (đóng 351.000 VNĐ)
Lệ phí BHYT có thể thay đổi theo quyết định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Sinh viên đóng tiền theo hướng dẫn đóng tiền trên hoặc xem trên Website
Sinh viên cần biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo của Nhà trường.
Điện thoại: (0274) 6293036 Email: phongdaotao@eiu.edu.vn

Cập nhật 10/07/2017

