Hướng dẫn thí sinh trúng tuyển nhập học năm 2018
Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung thông báo hướng dẫn nhập học dành cho thí sinh
trúng tuyển kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 như sau:
I. THỜI GIAN NHẬP HỌC
Thí sinh trúng tuyển các đợt đến trường làm hồ sơ nhập học theo thời gian sau:


Đợt 1: ngày 12/8/2018 (xét tuyển điểm học bạ lớp 12 THPT)



Đợt 2: ngày 16/8/2018 (xét tuyển điểm thi THPT Quốc gia)



Đợt 3: Từ ngày 17/8/2018 - 30/08/2018



Thời gian học tập HK1: Từ ngày 13/8/2018 - 25/12/2018

II. CÁC GIẤY TỜ CẦN THIẾT
Thí sinh trúng tuyển nhập học cần chuẩn bị trước các giấy tờ theo thứ tự sau:
1. Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia 2018 (nếu thí sinh đăng ký xét
tuyển theo điểm thi THPT Quốc gian năm 2018);
2. Phiếu đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2018 (thí sinh in từ địa chỉ website:
tuyensinh.viu.edu.vn và điền đầy đủ thông tin ghi trong phiếu);
3. Bản sao hợp lệ các loại giấy tờ sau:
a. Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời 2018 (2 bản);
b. Học bạ trung học phổ thông (2 bản);
c. Giấy khai sinh;
d. Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân;
e. Các giấy tờ để được hưởng chế độ ưu tiên (nếu có);
f. Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển.
4. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú.
5. Phiếu thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu có xác nhận của UBND xã, phường (thí sinh có hộ
khẩu thường trú trùng với địa chỉ nhập học không phải thực hiện mục này).
6. Giấy giới thiệu sinh hoạt đoàn gửi về Đoàn trường ĐHCN Việt - Hung; giấy giới thiệu
sinh hoạt Đảng gửi về Đảng uỷ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội (nếu có).
7. Giấy di chuyển nghĩa vụ quân sự (đối với nam sinh viên).
8. Ảnh 3x4: 04 chiếc.
* Lưu ý: các bản sao có công chứng hoặc mang theo bản chính để đối chiếu.
III. HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC
Thí sinh đến nhập học cần nộp các khoản tiền sau:


Học phí học kỳ I năm học 2018 - 2019: 17 tín chỉ
+ Các ngành khối Kinh tế:
4.590.000 đ
+ Các ngành khối Kỹ thuật: 4.989.000 đ



Bảo hiểm y tế năm 2019 (bắt buộc theo quy định của luật BHYT): 525.420 đ (01/01 - 31/12)



Bảo hiểm thân thể năm 2019 (Không bắt buộc):

100.000 đ



Thẻ sinh viên:

Miễn phí



Khám sức khỏe: Miễn phí

* Phương thức: đóng học phí trực tiếp tại trường bằng tiền mặt khi đến nhập học.
IV. CÁC BƯỚC LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC
1. Trước khi đến trường nộp hồ sơ nhập học, thí sinh cần:
a. Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại địa chỉ:
tuyensinh.viu.edu.vn
hoặc
thisinh.thithptquocgia.edu.vn hoặc gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp về địa chỉ: Phòng
Đào tạo - KHCN, Trường ĐHCN Việt - Hung, số 16, phố Hữu Nghị, Xuân Khanh, Sơn Tây,
Hà Nội để nhận “Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển” của nhà trường.
b. Liên hệ với cán bộ tuyển sinh theo số điện thoại ghi trên “Giấy triệu tập thí sinh trúng
tuyển” hoặc số điện thoại Hotline của các Khoa ngành để được tư vấn, hướng dẫn các thủ tục
đăng ký xét tuyển và nhập học năm 2018.
1. Phòng Đào tạo - KHCN:

0974.966.966 (Thầy Vinh)

2. Ngành CNKT Điện, Điện tử:

0982.797.815 (Thầy Tuyên)

3. Ngành CNKT Cơ khí:

0983.437.091 (Thầy Tùng)

4. Ngành CNKT Ô tô:

0918.324.366 (Thầy Thắng)

5. Ngành CNKT Xây dựng:

0986.050.938 (Thầy Nội)

6. Ngành Công nghệ thông tin:

0988.902.652 (Cô Hiếu)

7. Ngành Tài chính - Ngân hàng,
Quản trị kinh doanh, Kinh tế:

0906.226.565 (Thầy Kiên)

c. Chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ và học phí theo hướng dẫn.
d. Các giấy tờ (quy định tại mục II) phải được để theo thứ tự trong túi HỒ SƠ HỌC SINH –
SINH VIÊN (theo mẫu của Bộ GD&ĐT) và điền đầy đủ thông tin ghi bên ngoài túi HỒ SƠ.
2. Khi nộp hồ sơ nhập học:
a. Địa điểm nộp hồ sơ nhập học: theo địa chỉ ghi trên “Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển”
b. Thí sinh đến nhập học và được hướng dẫn thực hiện các thủ tục sau:
Bước

Nội dung thực hiện

Giấy tờ nhận lại

Ghi chú

Phiếu đăng ký
nhập học

BÀN 1

Đón tiếp thí sinh và Phụ huynh:

1

- CBTS liên hệ, gặp mặt và tiếp đón thí sinh và
phụ huynh đến nhập học;
- HD thí sinh điền Phiếu đăng ký xét tuyển (nếu
thí sinh chưa có, chưa thực hiện ở nhà);
- HD thí sinh chuẩn bị hồ sơ và sắp xếp các giấy
tờ theo thứ tự;
- HD thí sinh đến các bàn làm thủ tục nhập học.
Thu hồ sơ và kinh phí nhập học:

2

- CB kiểm tra túi HỒ SƠ, đối chiếu giấy tờ và
xác định đối tượng Miễn-Giảm ... nhập học của
thí sinh;

Phiếu đăng ký
nhập học;
Hóa đơn thu học
phí và các khoản
phí nhập học.

BÀN 2

- Thu hồ sơ và ghi Phiếu đăng ký nhập học cho
thí sinh;
- Thu kinh phí nhập học, thực hiện chế độ MiễnGiảm (nếu có) và in hóa đơn gửi thí sinh.
Tiếp nhận tân sinh viên:
- Tân sinh viên nộp Phiếu đăng ký nhập học cho
Khoa hoặc Trung tâm;
3

- Khoa (hoặc TT) tiếp nhận sinh viên và tư vấn,
hỗ trợ sinh viên tìm kiếm nhà ở, KTX….. (nếu Phiếu tiếp nhận
sinh viên.
cần);

BÀN 3

- Cung cấp cho sinh viên: Phiếu tiếp nhận sinh
viên (gồm: mã SV và mật khẩu đăng nhập HT,
thông tin về lớp SV, GV phụ trách và lịch tập
trung lớp SV....).
3. Sau khi nộp hồ sơ nhập học, bạn cần lưu ý các hoạt động sau:


Kiểm tra tài khoản và thông tin sinh viên trên trang http://daotao.viu.edu.vn .... và nhận
các thông báo, hướng dẫn của Nhà trường. Mã SV và Mật khẩu đăng nhập được cung cấp
trong “Phiếu tiếp nhận sinh viên” khi đến nhập học.



Dự kiểm tra trình độ đầu vào Tiếng Anh, Tin học theo lịch được thông báo của Nhà trường
và của Khoa (nếu sinh viên có đăng ký kiểm tra).



Xem TKB, lịch học/ giảng viên/ địa điểm học/ kết quả học tập/ kết quả miễn giảm/ công
nợ học phí,....... khi sinh viên hoặc phụ huynh đăng nhập vào hệ thống quản lý trực tuyến
của Nhà trường tại địa chỉ trang http://daotao.viu.edu.vn

4. Thông tin liên hệ:
Nội dung liên hệ

Phòng/Ban

Điện thoại

Tuyển sinh, xét
tuyển và nhập học

Bộ phận Tư vấn TS
(Phòng ĐT-KHCN)

0974.966.966

TKB, lịch học, thi,
đăng ký môn học

Phòng Đào tạo KHCN

02433.838.063

Hồ sơ sinh viên,
chế độ chính sách
và miễn giảm,...

Phòng TTGD và
CTHSSV

02433.838.877

0988.776.320

0978.723.557

0988.403.548

Email

dhcnviethung.viu@gmail.com

daotao_khcn@viu.edu.vn

thanhtragiaoduc@viu.edu.vn

IV. CÁC THÔNG TIN CẦN TÌM HIỂU:
1. Ngành, chuyên ngành và chương trình đào tạo:
Ngành

Chuyên ngành

Chương trình

Kỹ thuật điều khiển và tự động
hóa
Công nghệ
kỹ thuật
điện, điển tử

Công nghệ
kỹ thuật ô tô

Công nghệ
kỹ thuật cơ
khí

Công nghệ
kỹ thuật xây
dựng

Công nghệ
thông tin

Tài chính Ngân hàng

Quản trị
kinh doanh

Hê thống điện

Bằng cấp
Kỹ sư

Chương trình ĐH

Kỹ sư

Công nghệ kỹ thuật điện tử

Kỹ sư

Điện tử, truyền thông

Kỹ sư

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Kỹ sư

Công nghệ kỹ thuật động cơ ô tô

Chương trình ĐH

Kỹ sư

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
ô tô

Kỹ sư

Công nghệ chế tạo máy

Kỹ sư

Cơ điện tử

Chương trình ĐH

Kỹ sư

Máy và thiết bị cơ giới Nông - LN

Kỹ sư

Xây dựng dân dụng và công
nghiệp

Kỹ sư
Chương trình ĐH

Quản lý xây dựng

Kỹ sư

Công Nghệ thông tin

Kỹ sư

Thương mại điện tử

Kỹ sư
Chương trình ĐH

Tin học - Kế toán

Kỹ sư

Thiết kế đồ họa

Kỹ sư

Tài chính - Ngân hàng

Cử nhân
Chương trình ĐH

Tài chính kế toán

Cử nhân

Quản trị kinh doanh

Cử nhân
Chương trình ĐH

Quản trị khách sạn và du lịch

Cử nhân

Ngành

Chương trình

Chuyên ngành

Bằng cấp
Cử nhân

Quản trị Marketing

Cử nhân

Kinh tế quản lý
Chương trình ĐH

Kinh tế

Cử nhân

Kinh tế kế toán

2. Các học phần điều kiện trong CTĐT:
Tên học phần

TT

Số tín chỉ

1

Giáo dục quốc phòng - An ninh

8

2

Giáo dục thể chất

3

3

Tin học cơ bản

6

4

Ngoại ngữ

24

5

Kỹ năng khởi nghiệp

5

6

Kỹ năng mềm

4

Ghi chú

Sinh viên được miễn
học, miễn thi khi đạt các
chứng chỉ, chứng nhận
theo quy định hiện hành
của nhà trường và của
Bộ GD&ĐT.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT - HUNG

