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I.

CÁC GIẤY TỜ PHẢI NỘP

(Những giấy tờ đã nộp trong hồ sơ tuyển sinh không cần nộp lại)
A. Một túi hồ sơ trúng tuyển gồm:
1. Giấy báo nhập học năm 2017.
2. Bản sao công chứng Học bạ phổ thông trung học (PTTH) hoặc tương đương (kèm theo
bản gốc để đối chiếu).
3. Giấy chứng nhận tốt nghiệp PTTH năm 2016. Nếu tốt nghiệp trước năm 2016 thì nộp
bản sao công chứng bằng tốt nghiệp PTTH hoặc tương đương (kèm theo bản gốc để
đối chiếu).
4. Bản sao Giấy khai sinh.
5. Bản sao công chứng Chứng minh thư nhân dân (kèm theo bản gốc để đối chiếu).
6. Hồ sơ trúng tuyển (1 bản, theo mẫu in sẵn của Viện Đào tạo Quốc tế), có dán ảnh 3x4,
đóng dấu giáp lai ảnh, có xác nhận của chính quyền địa phương nơi có hộ khẩu
thường trú. (Lưu ý: không lấy xác nhận của cơ quan bố, mẹ hoặc cơ quan Công an).
B. Các giấy tờ khác:
1. Phiếu khai báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu – Mẫu NK5 của cơ quan Công an (trừ thí
sinh có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội) và lấy xác nhận của Công an phường (xã, thị
trấn) nơi đăng kí nhân khẩu thường trú (có thể chuyển sau).
2. Giấy chuyển nghĩa vụ quân sự, sinh hoạt Đảng, Đoàn (có thể chuyển sau).
II.

HỌC PHÍ VÀ HỌC BỔNG

1. Học phí: được qui định trong Thông báo nộp học phí gửi kèm.
2. Học bổng: những sinh viên đủ điều kiện xét học bổng cần theo dõi và làm đơn đăng ký
theo thông báo về học bổng của chương trình.
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