THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC KHÓA 2012 CẦN LƯU Ý
Thí sinh trúng tuyển kỳ thi đại học 2012 của trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên đến trường (cơ sở
Linh Trung – Thủ Đức) làm thủ tục nhập học trong ngày 28/8 hoặc 29/8/2012 (theo giấy báo trúng tuyển)
cần lưu ý:
(Trường hợp thí sinh trúng tuyển nhưng thất lạc giấy báo nhập học, liên hệ với phòng Đào tạo
của trường để được xét cấp giấy báo lần 2. ĐT: 08.38354394)
I. Thí sinh đến nhập học cần mang theo:
A.Các giấy tờ phải nộp:
1) Hai ảnh cỡ 3x4.
2) Bản chính Giấy báo nhập học (TS nên sao y giấy báo nhập học để sử dụng khi cần thiết).
3) Bản sao (có công chứng) bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) hoặc bổ túc THPT, TH
chuyên nghiệp (mang theo bản chính để đối chiếu) hoặc bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm
thời năm 2012.
4) Bản sao giấy khai sinh (không nhận bản photo công chứng).
5) Lý lịch sinh viên: Thí sinh in mẫu lý lịch từ Website của trường, ghi đầy đủ tất cả các mục trong lý
lịch. Website: www.hcmus.edu.vn
6) Bản sao học bạ THPT có công chứng (mang theo bản chính để đối chiếu).
7) Phiếu khám sức khỏe do phòng khám quận, huyện cấp hoặc khám sức khỏe tại phòng Y tế cơ sở
Linh Trung trong ngày làm thủ tục nhập học.
8) Đối với thí sinh trúng tuyển nhờ điểm ưu tiên đối tượng phải nộp giấy chứng nhận ưu tiên (hoặc
bản sao có công chứng).
9) Đối với bộ đội, cán bộ đi học phải nộp thêm 3 bản sao quyết định cử đi học, chuyển ngành, xuất
ngũ và các giấy tờ về quyền lợi được hưởng.
10) Giấy xin phép tạm vắng ở địa phương để đăng ký tạm trú (nếu ở nội trú tại Ký túc xá) hoặc đăng
ký tạm trú tại địa phương nơi thí sinh tự lo chỗ ở.
11) Giấy giới thiệu sinh hoạt Đoàn, Đảng (nếu có) nộp tại văn phòng Đoàn TNCS cơ sở Linh Trung.
* Chú ý: Các hồ sơ phải xếp theo thứ tự từ 1 đến 9.
B. Các khoản tiền phải đóng khi nhập học:
+ Học phí tạm thu học kỳ 1: 2.400.000 đồng (học phí thực thu theo số tín chỉ).
+ Lệ phí hồ sơ nhập học và sinh hoạt đầu khóa: 100.000 đồng (bao gồm chi phí cho tất cả tài liệu,
biểu mẫu, hồ sơ nhập học, thẻ sinh viên, sổ tay sinh viên...).
+ Bảo hiểm tai nạn 23.000 đồng/năm, bảo hiểm y tế 265.000 đồng/năm.
II. Qui trình nộp hồ sơ nhập học:
Khi nộp hồ sơ nhập học, sinh viên (SV) xem sơ đồ hướng dẫn và thực hiện theo thứ tự:
1) Nhận túi đựng hồ sơ và phiếu thứ tự đóng học phí (xuất trình giấy báo nhập học).
2) Khám sức khỏe tại phòng Y tế cơ sở Linh Trung (nếu chưa có giấy khám sức khỏe).
3) Đóng học phí.
4) Nộp hồ sơ.
5) Mặc áo sơ mi chỉnh tề để chụp hình làm thẻ SV.
6) Đăng ký Ký túc xá ĐH Quốc Gia nếu thuộc diện được ở KTX (có thể đăng ký KTX trước khi
đóng học phí).
III. Địa điểm học-Ký túc xá:
SV học 2 năm tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức. Từ năm học thứ ba SV chuyển về học tại 227
Nguyễn Văn Cừ, Q.5.
Ký túc xá ĐHQG TPHCM sẽ giải quyết nội trú cho SV năm thứ nhất. SV xem thông báo và
hướng dẫn đăng ký trên website ktx.vnuhcm.edu.vn. SV ở ký túc xá cần chuẩn bị thêm 1.200.000 đồng, 4
ảnh (3x4) và photo Giấy báo nhập học.
IV. Lịch sinh hoạt đầu khóa và học tập:




Từ ngày 30/8/2012 đến sáng ngày 06/9/2012, SV dự sinh hoạt đầu khóa (bắt buộc).
Từ ngày 10/9/2012 đến ngày 05/10/2012, SV học giáo dục quốc phòng (4 tuần) tại Trung tâm
Giáo dục quốc phòng - ĐHQG.
 Từ ngày 08/10/2012, bắt đầu học học kỳ I tại cơ sở Linh Trung.
V. Các hệ đào tạo đặc biệt:
1) Chương trình tiên tiến ngành Công nghệ thông tin: tuyển 50 SV trúng tuyển đại học khối A,
A1 có tổng điểm 17,5 trở lên (khôngphân biệt ngành trúng tuyển), có trình độ tiếng Anh đạt từ TOEFL
iBT 45 hoặc tương đương. Chương trình đào tạo tiên tiến được giảng dạy bằng tiếng Anh bởi các giáo sư
của Trường và các đại học uy tín quốc tế. Website: http://www.apcs.hcmus.edu.vn. Hotline (dành riêng
cho CTTT): 0917 244 626.
2) Chương trình Cử nhân Công nghệ thông tin liên kết đào tạo với ĐH Claude Bernard
Lyon I (Pháp): tuyển 50 SV, giảng dạy bằng tiếng Pháp, điều kiện trúng tuyển một ngành ĐH khối A.
SV tốt nghiệp nhận hai bằng ĐH (ĐH KHTN và ĐH Lyon I). Website: www.fit.hcmus.edu.vn/PFInfo/
3) Chương trình cử nhân Quốc tế: Trung tâm đào tạo quốc tế trường ĐH KHTN (ITEC) xét
tuyển dựa trên học bạ THPT 200 chỉ tiêu cho hai ngành Công nghệ Thông tin và Quản lý Kinh doanh
Quốc tế. Toàn bộ chương trình sẽ được giảng dạy tại trường ĐH KHTN, do ĐH AUT (New Zealand) và
ĐH Keuka (Mỹ) cấp bằng. Website: www.itec.hcmus.edu.vn.
VI. Kiểm tra Anh văn: Tất cả SV vào trường phải dự kiểm tra tiếng Anh vào chiều ngày 06/9/2012 để
xếp lớp và miễn giảm môn tiếng Anh (xem đề cương kiểm tra Anh văn trên Website trường và thông báo
trong ngày nộp hồ sơ).
* Có các tuyến xe buýt đi từ nội thành TPHCM đến cơ sở Linh Trung Thủ Đức. Xem Website:
www.buyttphcm.com.vn
* Tân SV liên hệ Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Tp. HCM - 33 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1 (nếu có
nhu cầu) để được hỗ trợ về nhà trọ, học bổng, tư vấn đầu năm học. ĐT: 19006836
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