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DANH SÁCH QUYỀN LỢI SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ ITEC  
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM 

Tên Đối tượng Thời điểm Số lần Ghi chú 

Thẻ sinh viên 
ĐHKHTN 

Tân sinh viên 
Đầu năm học đầu 
tiên 

1 lần/khóa 
SV cần hoàn thành thủ tục 
nhập học. 

Tập huấn sử dụng 
thư viện 

Tân sinh viên 
Đầu năm học đầu 
tiên 

1 lần/khóa 

SV cần hoàn thành thủ tục 
nhập học. 
SV phải tham dự tập huấn 
sử dụng thư viện theo thời 
gian do Phòng CTSV 
ITEC thông báo.  

Bảo hiểm y tế và 
Bảo hiểm tai nạn 

Tất cả sinh viên Đầu mỗi năm học 

4 năm học chính thức 
đối với SV KEUKA 
4 năm học chính thức 
đối với SV AUT 
Đối với sinh viên AUT 
chưa đủ điều kiện học 
giai đoạn 2, sinh viên 
được xem xét mua bảo 
hiểm nếu có phát sinh 
môn học và hoàn thành 
thủ tục đăng ký học 
phần trong tháng 9. 

SV phải hoàn thành nghĩa 
vụ học phí và không đang 
trong tình trạng tạm 
hoãn/bị kỷ luật đình chỉ 
học tập. 
 
Sinh viên được chọn cơ sở 
khám chữa bệnh BHYT 
theo thời hạn và qui định. 

Các tài khoản điện 
tử: 
- Email SV ITEC 
- ITEC Moodle 
- ITEC Student 
Management  

Tất cả sinh viên Đầu mỗi năm học 1 lần/khóa 

SV cần hoàn thành thủ tục 
nhập học. 
 

Tài khoản sẽ bị khóa khi 
sinh viên thôi học hoặc bị 
kỷ luật đình chỉ học tập. 

Tài khoản 
Microsoft Office 

Tất cả sinh viên 
Đầu năm học đầu 
tiên 

Đăng ký mới 1 
lần/khóa 
 
Gia hạn định kỳ theo 
qui định của Microsoft 
trong thời gian thực 
học tại trường 

SV cần làm thủ tục đăng 
ký theo qui định chung của 
Microsoft và Phòng CTSV 
Trường ĐH KHTN. 

Email SV ĐH 
KHTN 

Chỉ những SV có 
đăng ký tài 
khoản Microsoft 
Office tại trường. 

Đầu năm học đầu 
tiên 

1 lần/khóa 
Theo qui định chung của 
Trường ĐH KHTN 

Giấy xác nhận sinh 
viên 

Tất cả sinh viên 

Khi sinh viên đăng 
ký qua website 
ITEC Student 
Management 

Nhiều lần 

SV cần hoàn thành nghĩa 
vụ học phí và không đang 
trong tình trạng tạm 
hoãn/bị kỷ luật đình chỉ 
học tập. SV nhận trực tiếp 
tại Văn phòng sau 3 ngày 
làm việc 
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Tên Đối tượng Thời điểm Số lần Ghi chú 

Giấy giới thiệu thực 
tập 

Tất cả sinh viên 

Khi sinh viên đăng 
ký qua website 
ITEC Student 
Management 

Nhiều lần 

SV cần hoàn thành nghĩa 
vụ học phí và không đang 
trong tình trạng tạm 
hoãn/bị kỷ luật đình chỉ 
học tập. 
SV nhận trực tiếp tại Văn 
phòng sau 3 ngày làm việc. 

Bảng điểm Tất cả sinh viên 

Khi sinh viên đăng 
ký qua website 
ITEC Student 
Management 

Không quá 5 lần/năm 

SV cần hoàn thành nghĩa 
vụ học phí. 
SV nhận trực tiếp tại Văn 
phòng sau 3 ngày làm việc. 

Các hoạt động 
ngoại khóa do 
Phòng CTSV ITEC 
tổ chức 

Tất cả sinh viên  Nhiều lần 

SV cần hoàn thành nghĩa 
vụ học phí và không đang 
trong tình trạng tạm hoãn/ 
hoặc bị kỷ luật đình chỉ 
học tập. 

Áo đồng phục Tất cả sinh viên  1 lần/năm  

Mượn lễ phục tốt 
nghiệp 

Tất cả sinh viên Lễ tốt nghiệp 1 lần/khóa 

Sinh viên phải đóng tiền 
thế chân khi mượn lễ phục 
và tuân thủ các qui định 
v/v mượn trả lễ phục. 

 

CÁC CHI PHÍ SINH VIÊN TỰ CHI TRẢ 

Tên Đối tượng Nơi liên hệ Ghi chú 

Làm lại thẻ sinh viên ĐHKHTN do 
hư hỏng, mất mát 

Tất cả sinh viên 
Phòng CTSV 
Trường ĐHKHTN 
(*) 

SV trực tiếp liên hệ Phòng CTSV 
Trường ĐHKHTN thực hiện các 
thủ tục và đóng phí theo qui định 
hiện hành. 

Làm lại Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm 
tai nạn do bị hư hỏng, mất mát 

Tất cả sinh viên 
Phòng CTSV 
Trường ĐHKHTN 
(*) 

SV phải hoàn thành nghĩa vụ học 
phí và không đang trong tình 
trạng tạm hoãn/bị kỷ luật đình chỉ 
học tập. 

Tập huấn sử dụng thư viện không 
đúng đợt do ITEC tổ chức 

Tất cả sinh viên 
Thư viện Trường 
ĐHKHTN (**) 

SV trực tiếp liên hệ Thư viện 
Trường ĐHKHTN thực hiện các 
thủ tục và đóng phí theo qui định 
hiện hành. 

Các hoạt động ngoại khóa không do 
Phòng CTSV ITEC tổ chức, bao 
gồm các hoạt động do Đoàn Trường 
và các CLB/đội/nhóm sinh viên tự tổ 
chức. 

Tất cả sinh viên 
đáp ứng điều kiện 
do đơn vị tổ chức 
qui định 

Xem trên các thông 
báo về sự kiện 
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Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm tai nạn 
ngoài thời gian học chính thức 

Các sinh viên đã 
xong tiến độ 4 năm 
học chính thức 
nhưng chưa tốt 
nghiệp, sinh viên 
đang tạm hoãn học 
tập (tại thời điểm 
tháng 9). 

Sinh viên đăng ký 
và đóng tiền trực 
tiếp tại Phòng 
CTSV ITEC vào 
đầu mỗi năm học 
(tháng 9 hàng năm). 

 

  

Ghi chú:  
(*) Phòng CTSV Trường ĐHKHTN: tầng trệt dãy nhà A – dãy nhà bên phải cột cờ hướng từ cổng 
nhìn vào 
(**) Thư viện Trường ĐH KHTN: tầng 9 và tầng 10 tòa nhà I - tòa nhà 11 tầng. Khu vực giáo trình 
chương trình quốc tế ITEC tại thư viện tầng 10. 
Bản danh mục này chưa bao gồm các quyền lợi sinh viên do Đại học AUT, New Zealand cung cấp 
trong giai đoạn đào tạo chuyên ngành (2 năm học cuối) 
 

 TP.HCM, ngày 29 tháng 09 năm 2021 
 Phòng Công tác sinh viên ITEC 


