HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC
I. Các loại giấy tờ nộp cho trường khi đến nhập học:
1. Giấy báo nhập học năm 2016 (bản chính + bản sao).
2. Bản sao học bạ, bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (kèm theo bản chính để
đối chiếu). Đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2016 nộp giấy chứng nhận tạm thời,
đầu năm học phải xuất trình bằng tốt nghiệp để nhà trường đối chiếu kiểm tra.
3. Giấy khai sinh, 02 bản CMND ( bản sao).
4. Hồ sơ trúng tuyển ghi đầy đủ thông tin theo mẫu của Bộ giáo dục – Đào tạo có
dánh ảnh, đóng dấu giáp lai và xác nhận của địa phương nơi cư trú.
5. 03 ảnh (3x4), 2 ảnh (2x3)Ảnh chụp trong thời gian 3 tháng tính đến ngày nhập
học.
6. Hồ sơ sinh hoạt Đoàn TNCSHCM, Đảng, các giấy tờ ưu tiên nếu có.
7. Sổ hộ khẩu (bản sao).
8. 05 tem thư.
II. Học phí và các khoản tiền nộp khi nhập học:
Căn cứ theo nghị định số 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học
phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn
miễn, giảm học phí, hỗ trợ học phí từ năm 2015 – 2016 đến năm 2020 – 2021.
1. Học phí Học kỳ I năm học 2016 - 2017: 3.150.000đ (Ba triệu một trăm năm mươi
ngàn đồng).
2. Lệ phí bảo hiểm y tế: 457.380đ/12 tháng (Bốn trăm năm mươi bảy ngàn ba trăm
tám mươi đồng, thẻ có giá trị từ ngày 1/1/2017 đến hết ngày 31/12/2017).
3. Lệ phí bảo hiểm tai nạn (tự nguyện): 100.000đ/12 tháng (Một trăm ngàn đồng).
4. Khám sức khỏe tại trường: 150.000đ/ SV (Một trăm năm mươi nghìn đồng).
5. Ký túc xá: 1.400.000đ/10 tháng (Một triệu bốn trăm ngàn đồng).
Lưu ý:
1. Thí sinh chính thức trúng tuyển sau khi:
- Nộp đầy đủ hồ sơ như đã qui định ở trên.
- Đạt tiêu chuẩn sức khỏe.
- Có biên lai nộp học phí và các khoản lệ phí.
2. Thí sinh đến trường nhập học chậm sau 10 ngày trở lên kể từ ngày nhập học ghi trong
giấy triệu tập trúng tuyển, nếu không có lý do chính đáng thì coi như bỏ học.
3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhập học thí sinh muốn rút hồ sơ và tiền học phí để
thôi học thì phải làm đơn Nhà trường sẽ trừ 10% mức tạm thu học phí thí sinh đã nộp.
Qúa thời hạn trên nhà trường không giải quyết.
4. Các khoản lệ phí trên thí sinh có thể chuyển khoản như sau: Họ tên thí sinh, số báo
danh, số CMND, theo số tài khoản: 050031944233 ngân hàng Sacombank Đồng Nai
hoặc: 0121000616457 ngân hàng Vietcombank Đồng Nai.

ĐC: TRƯỜNG CAO ĐẲNG MỸ THUẬT TRANG TRÍ ĐỒNG NAI
* Điện thoại: 0613. 816 820
Fax: 0613. 819 932
* Email: tuyensinh.cdn@moet.edu.vn
http:// www.dongnaiart.edu.vn

