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Hội đồng tuyển sinh thông báo đến thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy theo phương thức xét tuyển sử dụng kết quả
học tập THPT (Học bạ) đến trường làm thủ tục nhập học với nội dung như sau:
1. Thời gian làm thủ tục nhập học:
Theo thời gian ghi trong Giấy báo trúng tuyển. Thí sinh đến trường nhập học chậm sau 15 ngày trở lên kể từ ngày nhập học
nếu không có lý do chính đáng thì coi như bỏ học.
2. Địa điểm: Phòng Công tác Sinh viên, Học sinh – Tầng trệt – Toà nhà A11.105.
Địa chỉ: số 126, Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, Tp Trà Vinh. ĐT: 0294.3.855735
3. Thủ tục hồ sơ nhập học:
a. Học bạ;
b. Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) tạm thời (thí sinh trúng tuyển ngay trong năm tốt nghiệp) hoặc
bằng tốt nghiệp THPT (thí sinh đã tốt nghiệp các năm trước). Những thí sinh mới nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời,
đầu năm học sau phải xuất trình bản chính bằng tốt nghiệp THPT để đối chiếu kiểm tra;
c. Giấy khai sinh;
d. Các minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
e. Giấy báo trúng tuyển;
Những giấy tờ từ mục b đến mục e thí sinh nộp bản sao hợp lệ (trường hợp thí sinh nộp bảng photocopy không công chứng
phải mang theo bản chính để đối chiếu).
4. Các khoản thu:
a. Học phí được tính theo số tín chỉ thực học của từng học kỳ:
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Bạn cần hỗ trợ?

1
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Quản trị kinh doanh, Tài chính – ngân hàng, Kế toán, Luật, Kinh tế, Công tác xã hội,
1

Văn hoá học, Ngôn ngữ Khmer, VH các dân tộc thiểu số VN, Chính trị học, Nông
nghiệp, Nuôi trồng thủy sản, Quản trị văn phòng, Thương mại điện tử, Hệ thống thông

(https://m.me/tvu.edu.vn)

6.000.000

tin quản lý, Chăn nuôi, Quản lý nhà nước, Thú y, Ngôn ngữ Anh.
Quản trị DV du lịch và lữ hành, Âm nhạc học, Thiết kế công nghiệp, Khoa học vật liệu,
Toán ứng dụng, Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Công
2

nghệ thông tin, CNKT công trình xây dựng, CNKT cơ khí, CNKT Điện, Điện tử, CNKT

6.500.000

Điều khiển & Tự động hoá, Công nghệ thực phẩm, CNKT hoá học, Công nghệ sinh học,
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Quản lý thể dục thể thao.
3

Kỹ thuật xét nghiệm y học, Điều dưỡng, Y tế công cộng, Kỹ thuật phục hồi chức năng.

4

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống.

8.500.000
Miễn học phí toàn khoá học.

b. Phí bảo hiểm: Bảo hiểm y tế (bắt buộc): mức đóng 43.785 đồng/tháng x 16 tháng = 700.560 đồng/SV (thời gian từ
01/9/2018 đến 31/12/2019). Bảo hiểm thân thể: 100.000 đồng/sinh viên.
c. Phí kiểm tra Năng lực Tiếng Anh để xếp lớp học Anh văn không chuyên (không áp dụng đối với thí sinh trúng tuyển ngành
Ngôn ngữ Anh): 50.000 đồng/sinh viên. Lưu ý: Tân sinh viên có các chứng chỉ tiếng Anh của các tổ chức quốc tế liên hệ
Phòng Đào tạo để được xem xét miễn kỳ kiểm tra Tiếng Anh đầu vào. Trường hợp sinh viên không tham gia kỳ kiểm tra
được xếp vào học Anh văn không chuyên 1./.
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