
NHỮNG ĐIỂM THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CẦN LƯU Ý 

Thí sinh nhập học cần mang theo: 

 
A. Giấy tờ phải nộp: 

1. Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương). 

2. Bản sao giấy khai sinh (chứng thực). 

3. Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (chứng thực). 

4. Bản sao học bạ THPT hoặc tương đương (chứng thực). 

5. Phiếu báo điểm dự thi đại học. 

6. 02 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ cần báo tin. 

7. Bản sao chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có). 

8. Ảnh (3x4) 04 tấm.  

B. Các khoản phí phải đóng khi nhập học: 

Cao đẳng chất lượng cao 
   Học phí: 22.000.000 đồng/năm 

1. Học phí tạm tính học kỳ I: 

- 11.000.000 đồng 

2. Lệ phí xét tuyển: 50.000đ/ trọn khóa 

3. Lệ phí nhập học: 50.000đ/ trọn khóa 

4. Bảo hiểm tai nạn: 150.000đ/ trọn khóa  

5. Bảo hiểm y tế: 550.000đ/ năm 

6. Đồng phục: 240.000 đ/ 2 áo  

7. Đồng phục thể dục: 170.000đ / 1 bộ 

8. Dụng cụ học tập: 280.000 đ/trọn khóa 

9. Thẻ SV, Giấy thi: 250.000đ/ trọn khóa 

10. Khám sức khỏe: 30.000 đồng 

11. Sinh hoạt đầu khóa: 120.000 đồng 

 

C. Lợi ích khi học tại trường: 

- Chương trình đào tạo giảm tải lý thuyết, tăng thời gian thực hành nhằm giúp SV dễ tìm việc. 

- Đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp. 

- Số lượng sinh viên/lớp: tối đa 50 SV/lớp.  

- Được giám sát chất lượng bởi trường Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM 

- Đào tạo miễn phí tin học MOS 2010 và Anh văn TOEIC 350. 

- Liên thông Đại học tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG–HCM và các trường khác 

trên toàn quốc. 

- Chế độ chính sách theo quy định hiện hành (hoãn nghĩa vụ quân sự). 

- 100% phòng học máy lạnh. 

- Có ký túc xá, hỗ trợ tìm phòng trọ cho sinh viên và ưu tiên giới thiệu việc làm sau tốt nghiệp. 

- Chính sách học bổng: Toàn phần, bán phần cho sinh viên. 

- Ban giảng viên là các Tiến sỹ, Thạc sỹ đang giảng dạy tại trường Khoa học tự nhiên, ĐHQG-

HCM và của Trường Cao đẳng Quốc tế TpHCM. 

 

D. Thời gian khai giảng: 

- Hạn chót nhận hồ sơ: 26/08/2017   - Khai giảng: 28/08/2017 

 

E. Thời gian nhập học:  

-   Thời gian: Đúng 07h30, ngày 28 tháng 8 năm 2017. 

- Địa điểm: Hội trường 4.1, trụ sở chính số 460D Kinh Dương Vương, P. An Lạc A, Q. Bình 

Tân, TP. HCM (đối diện bến xe Miền Tây và bệnh viện Triều An) để dự buổi sinh hoạt đầu 

khóa. 



 


