DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG ĐỢT 1 NĂM 2016
Thứ sáu, 26 Tháng 8 2016 03:38

Thí sinh xem danh sách trúng tuy?n t?i ?ây.

THÍ SINH TRÚNG TUY?N CHU?N B? H? S? THEO H??NG D?N, KHI ??N
NH?P H?C N?P GI?Y CH?NG NH?N K?T QU? THI THPT VÀ NH?N GI?Y
BÁO NH?P H?C T?I PHÒNG ?ÀO T?O (A.107)

L?CH NH?P H?C: t? 07 h 30 ??n 11h 30 và t? 13h30 ??n 17h00
NGÀY 06/09/2016.
??a ch? nh?p h?c: 280 An D??ng V??ng, ph??ng 4 Qu?n 5 Tp.
H? Chí Minh

H??NG D?N THÍ SINH TRÚNG TUY?N KHI ??N NH?P H?C
Khi ??n nh?p h?c, thí sinh c?n mang theo ??y ?? các lo?i
gi?y t? sau:
1)
Gi?y báo nh?p h?c b?n chính (Sinh viên sao y, công
ch?ng nhi?u b?n ?? s? d?ng v? sau);
2)
Lý l?ch h?c sinh-sinh viên theo m?u c?a B? Giáo d?c &
?ào t?o (có xác nh?n c?a ??a ph??ng);
3)
B?n sao Gi?y khai sinh ho?c sao y công ch?ng Gi?y
khai sinh;
4)

B?n sao y công ch?ng H?c b? THPT ho?c BTVH.

5)
B?n sao y công ch?ng B?ng t?t nghi?p THPT (??i v?i
sinh viên t?t nghi?p tr??c n?m 2016) ho?c gi?y ch?ng nh?n
t?t nghi?p THPT t?m th?i (??i v?i sinh viên t?t nghi?p n?m
2016);
6)
??i v?i nam sinh viên: mang theo gi?y ??ng ký ngh?a
v? quân s? do BCH QS c?p Qu?n, Huy?n c?p,
gi?y xác nh?n ??ng ký v?ng m?t do BCH QS c?p xã, ph??ng n?i
c? trú c?p
7)
Gi?y ch?ng nh?n ?u tiên: Con li?t s?, con th??ng
binh, con b?nh binh, con m? côi c? cha l?n m? không n?i
n??ng t?a, dân t?c ít ng??i, vùng cao, h? nghèo, h? c?n
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nghèo m?i th? 2 b?n (n?u có).
8)

H? s? chuy?n sinh ho?t ??ng, ?oàn TNCS HCM (n?u có).

L?u ý:
Sinh viên các ngành S? ph?m n?u không n?p b?n cam k?t
ph?c v? trong ngành Giáo d?c và nh?ng sinh viên các ngành
ngoài S? ph?m Tr??ng t?m thu H?c phí h?c k? I n?m h?c 2016
- 2017 :
3.500.000 ??ng :
Các kho?n nh?p h?c ph?i ?óng: 210.000 ??ng, bao g?m: b?o
hi?m y t?: 115.000 ??ng (Th?i h?n b?o hi?m t? 01/10/2016
??n 31/12/2016), khám s?c kh?e: 25.000 ??ng, h?c ph??ng
pháp s? d?ng th? vi?n và th? th? vi?n: 60.000 ??ng, s? tay
sinh viên: 10.000 ??ng. (Nh?ng sinh viên có th? b?o hi?m y
t? ??n 31/12/2016 không ph?i ?óng ti?n b?o hi?m Y t?)
Sinh viên n?p các kho?n trên vào tài kho?n tr??ng ??i
h?c S? ph?m Tp. H? Chí Minh s? 1606201036044 t?i ngân hàng
Nông nghi?p và Phát tri?n Nông thôn – Chi nhánh An Phú. N?i
dung n?p ghi s? báo danh: DTT008731 và h? tên: V? KIM
ANH TH?, khi nh?p h?c mang theo gi?y n?p ti?n.
Các lo?i gi?y t? t? m?c 1 ??n m?c 6 ??ng trong túi h? s?
(theo m?u c?a B? Giáo d?c & ?ào t?o )
Sinh viên ??n tr??ng nh?p h?c ch?m sau 15 ngày k? t? ngày
nh?p h?c ghi trong gi?y báo nh?p h?c n?u không có lý do
chính ?áng s? b? xóa tên kh?i danh sách trúng tuy?n
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