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THÔNG BÁO 
Về việc hoàn tất thủ tục nhập học  

Đối với thí sinh đã nộp hồ sơ Tại Trường ĐHSPKT TP.HCM 

Để công tác tổ chức nhập học được thực hiện tốt, trường Đại học Sư phạm Kỹ 
thuật TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh đã trúng tuyển đại học hệ Vừa làm 
vừa học theo Quyết định số 1060/QĐ-ĐHSPKT ký ngày 03 tháng 6 năm như sau: 

I. Trình tự thực hiện thủ tục nhập học: 
Thí sinh thực hiện đúng theo các bước sau: 
Bước 1: Nhận Giấy báo nhập học: 

- Địa điểm: Phòng Đào tạo Không Chính quy. 
- Thời gian: giờ hành chính, từ ngày 24/06/2019. 

Bước 2: Đóng học phí nhập học: 
1. Địa điểm: Phòng Kế hoạch tài chính A1-102 – Tòa nhà Trung tâm. 
2. Mức học phí học kỳ 1/Năm học 2019-2020 (viết tắt là MHP) được tính như 

sau:  
MHP = Tổng số tín chỉ phải học ở HK1 năm học 2019-2020 x 380,000 đ 

Mức học phí này sẽ được thu theo 2 đợt như sau: 
Đợt  Số tiền phải đóng Thời gian thu 

1 5,000,000 đ/SV 
Từ ngày: 01/7/2019 đến 15/7/2019. 

- Buổi sáng:   từ 08h00 – 11h00 
- Buổi chiều:  từ 13h30 – 16h00 

2 

Mức phí còn lại 
= MHP - 5,000,000 đ 

 Lưu ý: Nếu Tổng số tiền học 
phí học cho Học kỳ 1/2019-
2020 thấp hơn mức 5,000,000đ 
thì số tiền chênh lệch sẽ được 
chuyển qua Học kỳ 2/2019-
2020. 

Từ ngày: 01/10/2019 đến 04/10/2019. 
- Buổi sáng:   từ 08h00 – 11h00 
- Buổi chiều:  từ 13h30 – 16h00 

 
Bước 3: Nộp hồ sơ nhập học: 
- Địa điểm: Phòng Đào tạo Không Chính quy. 
- Thời gian nhận hồ sơ nhập học: từ ngày 01/07/2019 – 15/07/2019. 

II. Hồ sơ nhập học: bao gồm: 
1. Bản photo Phiếu nộp tiền ngân hàng có xác nhận của bộ phận kế toán (Phòng 

Kế hoạch tài chính A1-102). 
2. Giấy báo nhập học. 
3. Bản photo hộ khẩu  
4. 2 ảnh 3x4 (chụp mới trong vòng 3 tháng trở lại, ghi rõ học tên và ngày tháng 

năm sinh ở mặt sau). 
5. Giấy khám sức khỏe do phòng khám quận, huyện cấp. 



 
III. Thời gian học chính thức:  dự kiến bắt đầu từ 01/08/2019. 

Mọi vấn đề thắc mắc vui lòng liên hệ phòng Đào tạo Không chính quy trường 
ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM để được hướng dẫn. 

Điện thoại: 0283 722 3504. 
Website: http://nmo.hcmute.edu.vn 

Trân trọng. 

Nơi nhận: 
- Các thí sinh TT; 
- BGH (để biết); 
- Lưu: VT, ĐTKCQ. 
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