Hội đồng tuyển sinh thông báo đến thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy theo
phương thức xét tuyển theo kết quả học bạ lớp 12 THPT đến trường làm thủ tục nhập học với các
nội dung sau:

(Trong trường hợp nếu đã đến ngày nhập học mà thí sinh vẫn chưa nhận được giấy báo
trúng tuyển, thí sinh vẫn có thể làm thủ tục nhập học và bổ sung giấy báo trúng tuyển
sau)
I. Thời gian làm thủ tục nhập học:
- Ngày 22 tháng 8 năm 2018
II. Địa điểm: Trường Đại học Đồng Tháp
Địa chỉ: 783 - Phạm Hữu Lầu - Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
III. Thí sinh cần chuẩn bị:
A. Hồ sơ nhập học:
Bản
photocopy
không cần
công chứng

Bản chính
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3.
4.
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8.
9.

Giấy báo trúng tuyển;
Học bạ;
Giấy chứng minh nhân dân (2 bản);
Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) tạm thời hoặc bằng tốt
nghiệp THPT (photocopy công chứng);
Giấy khai sinh (bản sao);
Lý lịch sinh viên có xác nhận của chính quyền địa phương (sinh viên tải mẫu);
4 ảnh màu (cỡ 3 x 4);
Hồ sơ chuyển sinh hoạt Đoàn, Đảng (nếu có);
Quyết định của cơ quan, đơn vị cử đi học (nếu là viên chức nhà nước hoặc cán bộ
chiến sĩ LLVT);

10. Các minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên quy định trong văn bản
hướng dẫn của Bộ GDĐT (nếu có);
B. Các khoản tiền:
Hồ sơ sinh viên, Sơ mi: 9.640 đ;
Thẻ sinh viên – ATM, dây đeo: 40.000 đ;
Thẻ thư viện và hướng dẫn sử dụng: 40.000 đ;
Sổ tay sinh viên: 40.000 đ;
Bảo hiểm tai nạn: 100.000 đ;
Bảo hiểm y tế: 450.360 đ;
Tài khoản tài liệu điện tử http://tailieu.vn (tự nguyện):
Đại học: 90.000 đ / khóa học; Cao đẳng: 70.000 đ / khóa học
8. Học phí các ngành ngoài sư phạm (tạm thu học kỳ 1, mức thu theo Nghị định
86/2015/NĐ-CP): Đại học: 4.000.000 đ; Cao đẳng: 3.500.000 đ
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