HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC
(Dành cho sinh viên Khóa 11 trúng tuyển đại học năm 2017 – đợt 1)

I. Thời gian nhập học: Thứ tư, ngày 16/08/2017
(Sáng từ 8h00 đến 11h00, Chiều từ 14h00 đến 17h00)
II. Địa điểm: Học viện Quản lý giáo dục, số 31 Phố Phan Đình Giót, Phường Phương
Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
III. Các loại giấy tờ
1. Giấy báo nhập học (bản chính - Thí sinh nên sao thêm nhiều bản để giải quyết các việc khác
khi cần thiết);
2. Học bạ THPT (bản chính + 01 bản sao công chứng);
3. Bằng tốt nghiệp THPT (bản chính + 01 bản sao công chứng) hoặc Giấy chứng nhận tốt
nghiệp tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2017);
4. Giấy khai sinh (01 bản sao công chứng) và 4 ảnh màu cỡ 4x6.;
5. Lý lịch Học sinh - Sinh viên có xác nhận của chính quyền địa phương (01 bộ hồ sơ gồm 2
bản).
6. Các giấy tờ xác nhận được hưởng chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu
có);
7. Giấy chứng minh nhân dân (01 bản sao công chứng).
8. Hồ sơ sinh hoạt Đảng (nếu là đảng viên) giới thiệu về Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào
tạo (Đảng bộ Học viện Quản lý giáo dục); hồ sơ sinh hoạt Đoàn (nếu là đoàn viên) giới
thiệu về BCH Đoàn TNCSHCM Học viện Quản lý giáo dục.
9. Giấy chuyển nghĩa vụ quân sự đối với thí sinh là Nam giới.
10. Bản khai nhân khẩu và Phiếu báo thay đổi hộ khẩu do cơ quan công an phường (xã)
cấp đối với thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội (sinh viên có hộ khẩu tại Hà
Nội không làm phiếu này).
IV. Các khoản tiền cần nộp:
1. Tiền khám sức khỏe đầu khóa: 120.000 đ/sinh viên.
2. Tiền làm thẻ sinh viên: 30.000 đ/sinh viên
3. Tiền mua bảo hiểm y tế (bắt buộc): 491.400 đ/năm .
4. Tiền mua bảo hiểm thân thể (tự nguyện): 246.000 đ/4 năm học
(mức bảo hiểm 15.000.000đ)
5. Học phí tạm tính học kỳ 1 năm học 2017-2018:
- Ngành Công nghệ Thông tin: 4.680.000 đ (260.000đ/1 tín chỉ x 18 tín chỉ)
- Ngành Kinh tế giáo dục: 3.960.000 đ (220.000đ/1 tín chỉ x 18 tín chỉ)
- Ngành Quản lý giáo dục, Giáo dục học, Tâm lý học giáo dục: Sinh viên được miễn học phí.

