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A. Danh sách hồ sơ  
Thí sinh trúng tuyển (TS) lưu ý chuẩn bị các giấy tờ cần mang theo khi làm thủ tục nhập học tại Trường ĐH Khoa 
học Tự nhiên TP. HCM. Các hồ sơ này phải được xếp theo đúng thứ tự bên dưới và để trong bao bìa hồ sơ. 

STT Đề mục Mô tả 
Đánh 
dấu 

1 Giấy báo nhập học 
Bản chính (thí sinh bỏ qua mục này) 
Ban tuyển sinh sẽ bổ sung vào hồ sơ giấy của thí sinh lưu tại trường 

 

2 
Học bạ cấp 3 / 
Highschool Transcript 

01 bản sao có chứng thực  

3 
Bằng tốt nghiệp THPT / 
Highschool Diploma 

01 bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp THPT / Highschool Diploma 
hoặc bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời 2021 

 
 
 

4 
Kết quả kỳ thi THPT Quốc 
gia 2021 

01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực (nếu có)  

5 
Kết quả kỳ thi đánh giá năng 
lực ĐHQG-HCM  2021 

01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực (nếu có)  

6 Khai sinh 01 bản sao trích lục (không nhận bản photo công chứng)  

7 Chứng chỉ IELTS/TOEFL 
01 bản gốc (nếu có) - không nhận bản photo công chứng  
SV đăng ký tại Hội đồng thi gửi trực tiếp về Trường ĐH KHTN 

 

8 Thẻ CMND/ CCCD 03 bản sao có chứng thực  

9 Thẻ BHYT 
01 bản sao thẻ BHYT gần nhất 
Hoặc tờ khai BHYT theo mẫu đính kèm, download tại 
http://tiny.cc/TK1-QD595 

 

 

10 Thỏa thuận đào tạo 
http://tiny.cc/AUT_HCMUS_001 

Thỏa thuận đào tạo giữa sinh viên và trường ĐH KHTN, ĐH AUT 
(đính kèm: AUT-HCMUS-001) – 02 bản  

11 Quy định sử dụng tài nguyên 
http://tiny.cc/AUT_HCMUS_002 

Quy định sử dụng mạng máy tính và thư viện điện tử 
(đính kèm: AUT-HCMUS-002) – 02 bản 

 

12 Ảnh 
05 tấm ảnh chuẩn hộ chiếu (4 x 6 cm, nền trắng, ghi họ tên và  
ngày sinh mặt sau ảnh) 

 

13 Phiếu khám sức khỏe 
Giấy chứng nhận sức khỏe do phòng y tế Quận/Huyện cấp. 
Chỉ cần nộp bản giấy, không cần nộp file khi xác nhận trực tuyến. 

 

 

Các file ảnh của cùng 1 loại hồ sơ (như học bạ/transcript có nhiều trang) cần được kết nối thành 1 file PDF. 

Thí sinh dùng phần mềm hỗ trợ tổng hợp nhiều file ảnh thành 1 file PDF download tại: http://tiny.cc/jpgtopdf. 

Hướng dẫn nhập học 
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B. Các khoản tiền phải đóng khi nhập học 
Học phí chính khóa học kỳ 1 năm học 2021-2022: tương đương 1.100 USD* 
*Học phí thu bằng tiền Việt theo tỉ giá bán ra của ngân hàng Ngoại thương ngày đóng tiền. 
- Thời gian đóng: trước ngày 29/09/2021 
-  Hình thức đóng: Chuyển khoản vào 1 trong 2 ngân hàng sau: 

1. Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn - Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn 
                Tên tài khoản: Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên 
                   STK: 1900 201 446 243  
            2.  Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh TP.HCM 

    Tên tài khoản: Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên 
     STK: 00 71 000 816 644 
Khi chuyển khoản học phí cần ghi rõ:  

Họ tên, Mã hồ sơ dự tuyển, Học phí CNTT HK1 năm 1 
Ví dụ: Phan Văn A, CNCNTT2021/0XX, Học phí CNTT HK1 năm 1 

 
C. Lịch sinh hoạt và học tập 

Thời gian  Sự kiện Ghi chú 

22 – 29/09/2021 Xác nhận nhập học 

Thí sinh scan hoặc chụp rõ nét đầy đủ danh mục hồ sơ 
(mỗi loại 1 bản, ngoại trừ mục 13 phiếu khám sức khỏe) 
như liệt kê ở mục A và nộp qua link http://tiny.cc/itec-
lylichsinhvien. 
 

Thí sinh đóng học phí theo hướng dẫn ở mục B 

11-15/10/2021 
Hoàn thành thủ tục 

nhập học 

Thí sinh nộp hồ sơ bản giấy như liệt kê ở mục A qua kênh 
bưu điện chuyển phát nhanh đến địa chỉ: 
Chương trình quốc tế ITEC – Trường ĐH Khoa học Tự 
nhiên 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP.HCM 
Hotline 0907171140 – 02838303625 

30/09/2021 Sinh hoạt đầu khóa 
Phổ biến Quy chế - quy định, hướng dẫn truy cập tài 
nguyên học tập, thông báo thời khóa biểu… 

11/10/21 – 08/01/2022 Học kỳ 1 

Các môn học chính khóa: 
 Business Communication 
 Introduction to Programming 
 Calculus 

17/01 – 30/04/2022 Học kỳ 2 
Các môn học chính khóa: 

 Principles of Computer & Information System  
 Data Structures  

09/05 – 06/08/2022 Học kỳ 3 
Các môn học chính khóa: 

 Object Oriented Programming 
 Foundations of IT Infrastructure 

Ghi chú:  
- Các hoạt động ngoại khóa dành cho sinh viên: thể thao, tham quan, dã ngoại, … sẽ được tổ 

chức nếu tình hình dịch bệnh tại TP.HCM được kiểm soát tốt.  
- Các sinh viên chưa đạt mức IELTS 6.0 với các điểm thành phần từ 5.5 trở lên cần tự lên kế 

hoạch luyên và thi lấy chứng chỉ IELTS đạt mức trên trước tháng 5/2023. 
 

D. Thông tin liên hệ 
Trung tâm Đào tạo Quốc tế ITEC: VP Thông tin, trường ĐH KHTN, 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp.HCM 
Điện thoại: 028.38 303 625 – 0907.171.140; Email: itec@hcmus.edu.vn ; Website: www.itec.hcmus.edu.vn 


