NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

HƯỚNG DẪN NHẬP HỌC
HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC, VĂN BẰNG 2 THÁNG 4 NĂM 2019
(Kèm theo giấy báo nhập học)
Thời gian nhập học: từ 8h00 ngày 07/06/2019 đến 17h00 ngày 08/06/2019
Địa điểm:
1. Tại Hà Nội: Phòng Quản lý người học (phòng 104 - nhà A2), Trụ sở chính Học viện Ngân hàng (Số 12,
Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội).
2. Tại Phú Yên: Phòng Đào tạo và Quản lý người học, Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên, số 441
đường Nguyễn Huệ, TP Tuy Hòa, Phú Yên.
I. CÁC GIẤY TỜ PHẢI NỘP:
A - Một túi hồ sơ trúng tuyển gồm:
1. Giấy báo nhập học năm 2019 (Bản chính - Thí sinh nên sao thêm nhiều bản để giải quyết các việc khác khi
cần thiết).
2. Bằng tốt nghiệp Trung cấp đối với hệ Liên thông Trung cấp lên Đại học; Cao đẳng đối với hệ Liên
thông Cao đẳng lên Đại học; Đại học đối với hệ Văn bằng 2 (Bản sao có công chứng).
3. Bảng điểm tốt nghiệp Trung cấp đối với hệ Liên thông Trung cấp lên Đại học; Cao đẳng đối với hệ
Liên thông Cao đẳng lên Đại học; Đại học đối với hệ Văn bằng 2 (Bản sao có công chứng).
4. Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân: 02 bản (Bản sao có công chứng).
5. Giấy khai sinh (Bản sao).
6. Sổ hộ khẩu (Bản sao có công chứng).
7. Ảnh: 02 ảnh loại 3 x 4 cm bỏ vào túi hồ sơ và chuẩn bị thêm 06 ảnh 3 x 4 cm để làm các loại thẻ khác.
8. Các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên:
8.1. Nhóm ưu tiên 1: Đối tượng 01, 02, 03, 04: Bản sao có công chứng các giấy tờ liên quan.
8.2. Nhóm ưu tiên 2: Đối tượng 05, 06, 07: Bản sao có công chứng các giấy tờ liên quan.
B - Các giấy tờ khác:
9. Phiếu khai báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu và Bản khai nhân khẩu (Trừ thí sinh có HKTT tại các
quận nội thành Hà Nội) theo quy định của cơ quan Công an để làm thủ tục đăng ký tạm trú theo quy định
của Luật Cư trú.
10. Giấy giới thiệu di chuyển nghĩa vụ quân sự (đối với nam sinh viên), Giấy chuyển sinh hoạt Đảng, Đoàn.
II. HỌC PHÍ, HỌC BỔNG, XẾP CHUYÊN NGÀNH HỌC:
1. Học phí:
Mức nộp dự kiến: 250.000đ/tín chỉ; học thứ 7, chủ nhật học phí nhân hệ số 1,3=325.000đ/tín chỉ.
2. Học bổng: Sau mỗi học kỳ, năm học, Học viện căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên để
xét, cấp học bổng khuyến khích học tập, học bổng Thống đốc, học bổng Ngành và các học bổng khác...
3. Xếp chuyên ngành học: Căn cứ vào ngành học đã đăng ký và kết quả xét tuyển, Học viện sẽ sắp xếp thí sinh
vào từng chuyên ngành học theo quy định. Chương trình đào tạo và kế hoạch học tập sẽ được thông báo
cụ thể sau khi Hội đồng nhà trường họp xét công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng
kiến thức, kỹ năng được miễn trừ cho sinh viên khi học liên thông trình độ trung cấp, cao đẳng lên
đại học tại Học viện Ngân hàng.
Sau khi nhập học sinh viên phải tham dự đầy đủ các buổi học trong “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” đầu
khoá học để nắm bắt các thông tin cần thiết về đào tạo theo hệ thống tín chỉ (lịch cụ thể sẽ phát khi nhập học).
III. CÁC KHOẢN THU KHI NHẬP HỌC:
- Học phí (15 tín chỉ x 250.000đ x 1,3)
4.875.000đ
- Bảo hiểm y tế đối với các trường hợp chưa có (6 tháng)
262.710đ
- Lệ phí nhập học
80.000đ
- Sổ tay sinh viên
30.000đ
- Lệ phí khám sức khỏe đầu khóa
240.000đ
- Túi hồ sơ in sẵn
15.000đ
- Lệ phí làm thẻ và dây đeo thẻ
15.000đ
IV. KÝ TÚC XÁ VÀ LIÊN HỆ CHỖ Ở:
Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo: Tổ quản lý nội trú: ĐT 0243.852.3412 (Đối với sinh viên học tập tại trụ sở
Học viện Ngân hàng).
Ghi chú: Khi đến nhập học sinh viên không phải mua túi hồ sơ bên ngoài, Học viện sẽ phát túi hồ sơ
thống nhất theo mẫu của Học viện tại bàn đón tiếp khi nhập học.

