UBND TỈNH QUẢNG NAM
TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày 02 tháng 8 năm 2018

HƯỚNG DẪN
LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP
NĂM HỌC 2018 - 2019
(Đối với Sinh viên Cao đẳng K12 và Học sinh Trung cấp K43)
Để các tân HSSV nhập học thuận lợi, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật
Quảng Nam hướng dẫn làm thủ tục nhập học như sau:
1. HSSV đến nhập học theo đúng thời gian biểu đã thông báo
- Thời gian
+ Đợt 1: ngày 9/8 - 10/8/2018.
+ Đợt 2: 13/8 - 17/8/2018.
+ Đợt 3: 4/9 - 7/9/2018
Buổi sáng: từ 07h 30 – 11h 00; Buổi chiều: từ 13h 30 – 16h 30.
- Địa điểm: Tại Thư viện và Khu giảng đường C
2. Thực hiện theo các bước sau
►Bước 1: Xếp thứ tự (bàn số 1)
- Xuất trình Giấy báo nhập học để kiểm tra, đánh số thứ tự…
- Đợi đến lượt sẽ được gọi vào làm thủ tục nhập học.
►Bước 2: Nộp các khoản lệ phí, học phí: (bàn số 2, 3)
- Học phí học kỳ I:
+ Cao đẳng K43: 4.400.000đ/ kỳ đối với tất cả các ngành học.
+Trung cấp: Miễn 100% học phí toàn khoá học; nếu có nguyện vong học
văn hoá THPT (GDTX) thì nộp 945.000đ/năm.
- Lệ phí nhập học (Cao đẳng và Trung cấp)
- Bảo hiểm y tế/năm
- Bảo hiểm thân thể/ năm
-Trang phục học môn GDTC - QP
-Trang phục học đường
- Lệ phí khám sức khoẻ
- Lệ phí thẻ sinh viên, Sổ tay sinh
viên và lệ phí khác

525.420 đồng
100.000 đồng
80.000 đồng
90.000 đồng
50.000 đồng
84.000 đồng

Tổng cộng
919.420 đồng
►Bước 3: Nộp hồ sơ sau khi đã nộp xong lệ phí, học phí.
►Bước 4: Đăng ký áo đồng phục (thử áo lấy size); chụp ảnh thẻ.

Lưu ý: Mặc áo đồng phục vào thứ 3, 6 hằng tuần.
►Bước 5: Đăng ký ở nội trú KTX
HSSV ở KTX phải ký hợp đồng theo quy định của trường và đăng ký tạm
trú tại KTX.
TIỀN Ở KÝ TÚC XÁ: 50.000đ/01 tháng x 10 tháng = 500.000đ/1năm
►Bước 6: Sau khi hoàn tất các bước trên sinh viên ghi chép lịch học tập trên bảng
thông báo của nhà trường.
* NHỮNG THẮC MẮC XIN HỎI TẠI BÀN ĐIỀU HÀNH CỦA BAN
TỔ CHỨC HOẶC GẶP THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÁC LOẠI GIẤY TỜ THÍ SINH MANG THEO
1 - Học bạ.
2 - Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bằng tốt nghiệp;
3 - Giấy khai sinh;
4 - Giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) như: con liệt sĩ,. thương binh, hộ
nghèo, cận nghèo hoặc được hưởng chính sách như thương binh của bố mẹ, bản thân....
Các loại giấy tờ nêu trên Anh (Chị) phải mang cả bản chính và bản sao (có
chứng thực) nhà trường kiểm tra, đối chiếu với bản chính, sau đó sẽ trả lại bản
chính chỉ giữ bản sao.
5 - Giấy báo nhập học;
6 - Giấy chuyển sinh hoạt Đảng, Đoàn (nếu có);
7 - Chứng minh nhân dân
8 - Ảnh 3x4 (3 cái ).
MỘT SỐ LƯU Ý
+ Giải quyết chuyển ngành
+ Các trường hợp xác nhận sinh viên để hoãn nghĩa vụ quân sự, vay vốn
ngân hàng chính sách xã hội …
HSSV vui lòng liên hệ Bàn hướng dẫn nhập học trong thời gian trên hoặc
tại Phòng Công tác sinh viên.
----------000---------Mọi chi tiết liên hệ:
Phòng Công tác sinh viên, Trường CĐ. Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam
ĐT: 0235 3 834 808 - 0911 333 939;
facebook: Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam.

